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1.

Odlok 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje z oznakami ML 7/1-13 Mlaka
pri Kranju - druga obravnava

oeENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Aktivnosti v zvezi z umescanjem nove stanovanjske soseske v severozahodni del mesta Kranj potekajo ze vrsto
let. Njeni zaeetki segajo na prelom tisoeletja, ko se je dolgoletna ambieija mesta po prostorsko uravnotezenem
umescanju moznosti siritev stanovanjskih sosesk znotraj urbanisticne zasnove sredisca Gorenjske realizirala s
sprejemom ustreznih krovnih planskih aktov mestne obeine. Nekaj let zatem se je pojavila ze/ja po
operacionalizaciji planskih moznosti v izvedbenem prostarskem aktu. Zata je pripravljavec, Mestna abcina Kranj
pristopila k pripravi izvedbenega prostorskega akta obmoeja M11- Mlaka zahod. Po stevilnih konceptualnih
spremembah in usklajevanjih s eivilno inieiativo in mikrolokalno skupnostjo se je postopek upoeasnil in zaustavil,
nato pa v letih po 2012 ponovno obudil z aktivnostmi lastnika veeinskega dela obmoeja in usklajevanji vsebinskih
doloeil v obeinskem prostorskem naertu.
Pripravljene so bile dodatne strokovne podlage, ki so znatno prilagodile obseg naertovane poselitve, predvidele
zmanjsanje gostote poselitve, njihov povzetek pa je bil vkljueen v izvedbeni del obeinskega prostorskega naerta
(IPN MOK).
Po sprejetju IPN MOK v letu 2014 so se aktivnosti nadaljevale, vsebinske prilagoditve prostorskega akta pa v vee
podrobnostih uskladile s sprejetim IPN ter dodatnimi strokovnimi podlagami. Tako usklajen dopolnjen osnutek
OPPN je bil, skladno z doloebami IPN poimenovan z oznakami EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in kot tak
predstavlja vsebinsko podlago nada/jevanja postopka sprejemanja.

2.

PRAVNA PODLAGA

Priprava obeinskega podrobnega prostorskega naerta za obravnavano obmocje je potekala na podlagi veljavne
zakonodaje, podzakonskih aktov in sprejetih sklepov lokalne skupnosti. Obeinski podrobni prostorski nacrt tako
temelji na dolocilih:
Zakona 0 urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, st. 61/17);
Zakona 0 prostorskem naertovanju (Uradni list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12,76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO in
61/17 - ZUreP-2);
Pravilnika 0 vsebini, obliki in naeinu priprave Obeinskega podrobnega prostorskega naerta (Uradni list
RS, st. 99/07, 61/17-ZUreP-2);
Odloka 0 strateskem prostorskern naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14);
Odloka 0 izvedbenern prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14, 09/16, 63/16,
20/17,42/17,63/17,11/18,23/18);
Sklepu 0 ugotovitvi stanja in nadaljevanju postopkov priprave obeinskega podrobnega prostorskega
nacrta za obmoeje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (Uradni list RS, st. 29/18) in
Statutu Mestne obeine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, st. 30/2017).
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3.

DOSEDANJI POSTOPKI

Od odlocitve 0 pricetku aktivnosti za realizacijo stanovanjske soseske na Mlaki je preteklo ie kar nekaj let.
Postopek priprave obcinskega lokacijskega nacrta obmocja ML 1· Mlaka zahod se je zacel s sprejemom programa
priprave. Program priprave je bil predhodno obravnavan na prvi prostorski konferenci. ~e pred tem je na nivoju
krovnih prostorskih aktov potekal postopek oblikovanja zazidljivosti obmocja.
S sprejetjem prostorskih sestavin dolgorocnega in druibenega plana za obmocje Mestne obcine Kranj (Uradni list
RS, st. 76/03 in 32/04) je bila sprejeta odlocitev 0 zaokroiitvi obstojecega naselja Mlaka zahod. Gre za obmocje,
ki je v naravi v preteini meri gozd, deloma v severn em, sredinskem in zahodnem delu tudi travnik, celota pa
predstavlja vecinoma nepozidana stavbna zemljiSca. Glede na izkazan interes se je pred casom ocenilo, da v
skladu s planskimi izhodisci pripravljavec pristopi k postopku priprave in sprejemanja obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta (prvotno obcinski lokacijski nacrt).
Ministrstvo za okolje in prostor je z odlocbo st. 354·19-64/2004 odlocilo, da v postopku priprave lokacijskega
nacrta celovite presoje njegovih vplivov na okolje ni potrebno izvesti, vendar se je glede na dejstvo, da se posega
na se nepozidana stavbna zemljisca ocenilo, da je okoljsko porocilo kljub temu smiselno pripraviti.
Osnutek prostorskega nacrta je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora in se je v skladu s podanimi
smernicami ustrezno dopolnil. Pridobljene so bile smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:
RS, Ministrstvo za obrambo, Inspektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, Izpostava
Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 RADOVUICA,
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Obmocna pisarna Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5,
4000 KRANJ,
Telekom Siovenije, PE Kranj, UI. Mirka Vadnova 13,4000 KRANJ,
Elektro Gorenjska, UI. Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ,
Komunala Kranj, UI. Mirka Vadnova 1,4000 KRANJ kanalizacija,
Komunala Kranj, UI. Mirka Vadnova 1,4000 KRANJ vodovod,
Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 UUBUANA,
Zavod za gozdove Siovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Zagarja 27b, 4000 KRANJ,
Zavod za varstvo narave, Tomsiceva 9, 4000 KRANJ,
TELE TV, Golniska 113, 4000 KRANJ,
Mestna obcina Kranj, Oddelek za gospodarske javne sluibe, Siovenski trg 1, 4000 KRANJ,
RS, Ministrstvo za zdravje, OE Kranj, Siovenski trg 1, 4000 KRANJ,
Domplan, Bleiweisova 14,4000 KRANJ.
Dopolnjeni osnutek prostorskega nacrta je bil skladno z dolocbami izvedbenega prostorskega nacrta Mestne
obcine Kranj ustrezno dopolnjen, tako da je uposteval dolocbe veljavnega, hierarhicno nadrejenega prostorskega
akta.
Dokument je bil javno razgrnjen v casu od 4. junija 2018 do 4. julija 2018, dne 20. junija 2018 je bila izvedena tudi
javna obravnava.
Po zakljucku razgrnitve so bila zavzeta stalisca do 55 pripomb, na tej podlagi pa dopolnjen prostorski akt in
preoblikovan v predlog.
V mesecu avgustu in prvih dneh septembra letosnjega leta je bilo v zakonitem roku pridobljeno vecino mnenj
pristojnih nosilcev urejanja prostora.

4.

OBRAZLOZITEV PROSTORSKE UREDITVE

4.1 Obseg in opis naertovane prostorske ureditve

Tokratni predlog obcinskega podrobnega nacrta doloca obmocje obravnave, upostevajoc dolocila Izvedbenega
prostorskega nacrta MOK, arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, podlage za
parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, resitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave, resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vkljucno z
varstvom pred poiarom, pogoje glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od nacrtovanih
resitev z usmeritvami za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN. Predlog sledi usmeritvam
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izdelanih strokovnih podlag, kot so bile doloeene v drugem odstavku 3. elena 5klepa 0 ugotovitvi stanja in
nadaljevanju postopkov priprave obCinskega podrobnega prostorskega naerta za obmoeje EUP z oznakami ML
7/1-13 Mlaka pri Kranju.
Obmoeje urejanja se nahaja v severozahodnem delu mesta Kranj na robu naselja Mlaka, severno od navezovalne
ceste na gorenjsko avtocesto, v blizini avtocestnega prikljueka Kranj zahod.
Povrsine, ki jih z zahoda obkroza kompleks strnjenih gOldnih povrsin, l juga obstojeea prometnica, z vlhoda in
severa pa obstojeea stanovanjska gradnja, so razdeljene na vee sklopov naertovanih gradenj in sicer na
stanovanjski sklop na zahodu, ki ga na jugu poudarja kare, namenjen osrednjim centralnim dejavnostim in
stanovanjem, ob njem pa sklop veestanovanjskih vii l enotami vrtca ter na sklop interpolacije individualne
stanovanjske gradnje med obstojeeo gradnjo v osrednjem delu. Vmes je vecinoma ohranjen gozdni kompleks, ob
njem, na severovzhodu pa rekreativni predel z jezerom in vodotokom. Prostorski akt obravnava tako povrsine na
katerih se nacrtujejo prastarske ureditve razvaja naselja kat siritve na nove, sieer z izvedbenim prostorskim
nacrtom ze apredeljene stavbne pavrsine, povrsine v naselju, ki so namenjene zgoscevanju pozidave ter povrsine
namenjene ohranitvi gOldnih, vodnih in obvodnih ureditev. Obravnava tako primarne enote urejanja kot tudi
robna obmocja obstojecih stavbnih lemljisc na katerih je izkazan investicijski interes oziroma jih je laradi
smiselnega prikljucevanja gospodarske javne infrastrukture potrebno abravnavati. Pri tem smiselno uposteva,
povzema ali pa daje usmeritve la izdelane strokovne podlage in sicer: geodetski nacrt za posamezne dele
obmoeja, kjer je bila v vmesnem casu ugotovljena moznost spremembe stanja, hidrolosko hidravlicna studija
potoka v severn em delu obmocja obravnave, idejna lasnova prometnega prikljueevanja obmocja, urbanistieni
del strokovnih pod lag obmocja EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in idejne zasnove gospodarske javne
infrastrukture.
4.2. Nacrtovan program dejavnosti

a)

Obmocje je razdeljeno na vee funkcionalnih celot, ki predstavljajo smiselno laokrozene sklope, pri cemer je
prva, ob vstopu v abmacje z juga (olnaka funkcionalne celote FC CUI) namenjena pretezno asrednjim
centralnim dejavnostim in bivanju, naslednja, severna ad nje pretezno bivanju v individualnih stavbah v nizu,
stanovanjski viii in veestanovanjski enoti z vrtcem v lelenih, parkovnih ureditvah (alnaka funkcionalne eel ate
FC 51); v nadaljevanju se v smeri prati severu nilajo sklopi funkcianalnih celat namenjenih bivanju (aznake
funkcionalnih celot ad FC 52 do FC 57), vmes pa precno na njih, v smeri vzhod - zahod cezure prepleta
visokorasle drevesne vegetacije, dastopnih prometnic, pescevih povrsin in v stiku z vzhadnim robam
parkavnim pavrsinam (alnake funkcianalnih celot ad FC ZI 1 do Fe ZI 5) ter gazdni vlazek (aznaka
funkcianalne celote FC G1) kat povelava zelenih povrsin asrednje gozdne enklave v naselju (oznaka
funkcionalne celote Fe G2) in vlhadnega abseznega kompleksa gazda in spartnarekreativni sklap (alnaka
funkcionalne celote Fe SRI) ab vadatoku na severu (aznaka funkcianalne celate FC VI). V asrednjem delu
se nahaja vee funkcionalnih celot laokrazevanja obstajecega paselitvenega Vlarca (aznake funkcianalnih
enat ad Fe 5S do Fe 511) pretezna individualnih stanavanjskih enat (z iljema Fe 59, ki vkljueuje abstajeci
veestanavanjski abjekt); preka abmacja pateka tudi abstajee vadatak, Mlaski patak s svajimi abvadnimi
pavrsinami ter ribnikam (aznake funkcianalnih celat ad Fe VI do Fe V4, delama tudi Fe Z2).

b)

Funkcianalne celate namenjene bivanju so pavezane s sistemam prametnic, kjer primarna lbirna
prometnica abmaeja predstavljata Fe 11 in Fe 12, ki se na jugu (funkcianalna celata Fe IS) preka naertavanega
krizisca navezuje na navezavalna eesta na avtaeesto, na vzhodu pa z vee prometnicami napaja glavnina
navanacrtavanih sklapav stanavanjske gradnje; ena izmed njih (oznaka funkcianalne celate Fe 13)
predstavlja glavna preena pavezovalna prametnica z abstajeeim naseljem.

c)

Lega 19araj apisanih funkcianalnih celat je ralvidna iz grafienih prilag, ki sledija abrazlazitvam.

4.3. Urbanisticne resitve

a) Obmaeje urejanja je skladna izhadiscem programa dejavnasti (padtaeka 4.2. te abrazlazitve) in resitvam glede
umeseanja nacrtavanih abjektov in pavrsin raldeljena na enajst funkcianalnih celat stanavanjske gradnje,
funkcianalna celata prepleta asrednjih centralnih dejavnasti s 5tanovanji, na funkcianalna celata
veestanavanjskih vii in druzbenih pragramav (vrtec), na pet funkcianalnih celat prepleta zelenih ureditev pespati
in dastapnih prametnic azirama ahranjanja abstajeee drevesne vegetacije, na stiri celate vadnih pavrsin, traje
funkcianalnih eel at pretezna zelenih pavrsin ter na osem funkcianalnih celat prametnih ureditev.
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b) Funkeionalne celote namenjene stanovanjski gradnji so grupirane v funkeionalnih sklopih glede na lokacijo ter
stem povezana tipologijo.
b1) Db glavni zbirni cesti obmocja urejanja je tako oblikovana veriga sedmih sklopov prepleta nizov enD oz.
dvostanovanjskih stavb ter stanovanjskih vii, v juznem prostorskem fokusu, prvem ob vstopu v obmocje z juga
ter drugem pa se poleg stanovanj opredeljuje tudi pretezno trgovska dejavnost (juzni lokus) oziroma druzbena
dejavnost (vrtec). 5tavbe s svojo lego v prostoru, kjer posamezni sklop z razporeditvijo stavbnih mas od nizkih
stanovanjskih nizov, ki so od obstojece gradnje naselja naceloma loceni z razlicno sirokim zelenim pasom ali pa
omogocajo lunkcijsko pripojitev k obstojecemu naselju do vecstanovanjskih vii, lociranih zgolj ob glavni zbirni
cesti obmocja, skusajo oblikovati intimnejse notranje prostore proti vzhodu ter ambieioznejse lasadne poteze ob
glavni zbirni cesti na zahodu. Mirujoci promet juznega lokusa ter ob glavni prometnici je, razen za obiskovalce,
nacrtovan v kletnih etazah posameznih sklopov, kar omogoca, da so vecji stavbni sklopi umesceni v povsem
zeleno okolje parterja; individualni objekti imajo moznost parkiranja na parterju.
b2) Individualna stanovanjska gradnja osrednjega dela obmocja urejanja se s svojimi tlorisnimi in vertikalnimi
dimenzijami prilagaja obstojeci okoliski stavbni strukturi stanovanjskih stavb, tako da z nacrtovanimi legami v
prostoru zaokrozuje morlolosko tipicen vzorec poselitve v delih naselja v katerega se umesca.
c) Zelenim povrsinam se ob dejstvu, da je obmocje sicer namenjeno poselitvi, namenja precejsnjo pozornos!.
Dvoje vecjih povrsin, tako na zahodu ob glavni zbirni cesti, kot v osrednjem delu je namenjeno ohranitvi gozdnih
povrsin. Zelenim parternim ureditvam je namenjen tudi pretezni del vecstanovanjskega sklopa na zahodu
obmocja, kjer se prepletajo travnate parkovne povrsine z intenzivnimi drevesnimi vlozki ob vstopnih precnih
prometnicah. Tudi povrsine ob sonaravno reguliranemu vodotoku, razen v delih preck"nj s cestno infrastrukturo,
so namenjene zelenim ureditvam.

4.4. Usmeritve za prometno urejanje
Obmocje urejanja, ki se ureja stem prostorskim aktom se prometno navezuje prvenstveno na navezovalno

prometnico na AC, prikljucek Kranj zahod. Preko novonacrtovanega prikljucka v funkeionalni celoti FC 18 poteka
tudi glavnina prometa. Poleg tega prikljucka se obmocje v severn em in vzhodnem delu navezuje na obstojec
sistem notranjih prometnie naselja, ki jih v obmocju urejanja ter robnih obmocjih tudi ustrezno rekonstruira v
smislu izboljsanja obstojece prometne mreze ter krizisc, tako, da novo nacrtovan in rekonstruiran sistem

prometnic omogoca tudi obstojecemu naselju ob robu obmocja kvalitetnejse prometne navezave preko
obmocja.
Prometno urejanje obmocja je loceno na prometno urejanje dinamicnega in prometno urejanje mirujocega
prometa.
a)

Urejanje dinamicnega prometa

Glavno prometnico obmocja ter hkrati prometno hrbtenico sistema prometnic predstavlja glavna zbirna eesta
obmocja, ki poteka v smeri sever-jug ob zahodni meji obmocja urejanja (Fe 11). Ta se v spodnjem delu prikljucuje
na novo nacrtovano krozno krizisce (FC 18). Na glavno zbirno eesto obmo/ja se precno navezuje primarna precna
prometnica (FC 13), ki predstavlja, poleg severn ega izteka glavne zbirne ceste na obstojeCi notranji prometni
sistem naselja glavno povezavo zahodnega del a obstojecega naselja z navezovalno cestno na AC. Interno
prometno omrezje zahodnega dela obmocja dodatno tvorijo sekundarne precne povezave (FC ZI) v zelenju, ki
sluzijo kot vstopne navezave na notranje enosmerne prometnice v smeri 5 - J.
Glede na obliko obmocja urejanja se poleg zgoraj dolocenih prometnic v nacrtovan sistem rekonstrukeij
obstojecega prometnega sistema vkljucujejo se prometnice lunkeionalnih celot FC 15 (Iokalna cesta LC -183230),
FC 16 ter FC 17.
b)

Urejanje mirujocega prom eta

Urejanje mirujocega prometa v okviru lunkcionalnih celot od FC 51 do FC S5 ter FC CU1 se ureja skupno za
vecstanovanjske stavbe znotraj posamezne funkeionalne celote in sicer: b1) v FC 51 do FC 55 se doloca v kletnih
etazah gradnja garaznih kleti in sicer tako, da so dovozi do garaznih kleti naprtovani preko povrsin za mirujoci
pro met obiskovalcev, vselej z juga. V garaznih kleteh se doloca po 2 PM / stanovanje ter za potrebe obiskovalcev
dodatno opredeli parkirisca pred uvozi v kletne etaze. Za potrebe delovanja pritlicja stavbe v FC 51, kjer so
opredeljene povrsine vrtca (prevzem in oddaja otrok) se za casovno omejeno parkiranje na terenu opredeli
parkirna mesta ob severni strani prometnice v FC Zil.
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b2) v FC CU1 so parkirisea doloeena v kletnih etazah do katerih je dovoz omogoeen preko dovoznih ramp iz
napajalne ceste FC ZI1. V kletnih etazah so parkirisea doloeena loeeno tako za stanovalce, kot za obiskovalce,
kupce in zaposlene; poleg omenjenih so za trgovski del dodatno doloeene se povrsine za parkiranje obiskovalcev
v parterju, vzhodno od stavbe.
Za stanovalce in obiskovalce v funkcionalnih celotah tako od FC 51 do Fe 57 kot v FC 58, FC 59, FC 510 in FC 511,
ki so namenjene individualni gradnji enD ali dvostanovanjskih stavb se doloea urejanje mirujoeega prometa v
okviru lastne funkcionalne enote, pri eemer je za vsako bivalno enoto potrebno zagotoviti dvoje parkirnih mest.

4.5. Usmeritve za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo
Opremljanju obmoeja z gospodarsko javno infrastrukturo je v predlogu odloka, ki je del teh gradiv namenjena
preeej pozornosti, podrobneje je opisano v elenih, od 12. do 17. elena.

4.6. Usmeritve za varovanje aka/jan. naravnih virov in ahranjanje narave
Tem usmeritvam je v predlogu odloka namenjeno eelotno poglavje, ki obravnava tako splosne pogoje varovanja
okolja kot tudi konkretne usmeritve za varstva tal, gozdov in kmetijskih zemljise, varstvu in zaseiti voda, varovanju
naravnih vrednot, varstvu pred hrupom, varstvu zraka in ravnanju z odpadki.

S.

FINANCNE POSLEDICE

5prejem Odloka 0 obeinskem podrobnem prostorskem naertu za obmoeje EUP z omakami ML 7/1-13 Mlaka pri
Kranju za proraeun MOK ne bo imel finanenih posledie. Delitev finanenih obvemosti v zvezi 5 stroski izgradnje
gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra pa bode razmejene v programu opremljanja, ki je
pripravljen na podlagi OPPN.

6.

PREDLOG SKLEPA

5vetu Mestne obeine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme
SKLEP

5prejme se predlog Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje EUP z oznakami ML 7/113 Mlaka pri Kranju v drugi obravnavi.

Janez Ziherl
vodja Urada za okolje in prostor
Bostjan TRILAR
ZUPAN

Priloge:
predlog odloka

, i"!

grafiene priloge
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OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT ZA OBMOCJE
EUP Z OZNAKAMI ML 7/1-13 MLAKA PRI KRANJU
USKLAJEN PREDLOG

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA 0.0.0., DOMZAlE

USKLAJEN PREOLOG
Na podlagi 61. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju (ZPNacrt, Uradni list RS, st. 33/07,
70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2), Ski epa 0 ugotovitvi stanja in
nadaljevanju postopkov priprave Obcinskega podrobnega prostorskega naerta za obmocje
EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (Uradni list RS, st. 29/2018) ter 22. elena Statuta
Mestne obcine Kranj (UPB-l, Uradni list RS, st. 30/17), je Svet Mestne obcine Kranj na svoji .....
seji dne ...... 2018 sprejel
OOLOK

o OBCINSKEM POOROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA OBMOCJE EUP
Z OZNAKAMI ML 7/1-13 MLAKA PRI KRANJU

I.

SPLOSNE OOLOCBE

1. elen
(predmet in podlaga za obeinski podrobni prostorski naert)
Stem odlokom se sprejme obcinski podrobni prostorski naert za obmoeje EUP z oznakami ML
7/1-13 Mlaka pri Kranju (v nadaljevanju: OPPN), ki skladno sprejetemu Odloku 0 izvedbenem
prostorskem naertu Mestne obcine Kranj (Ur. I. RS, st. 74/14, 09/16, 20/17, 63/17, 01/18teh.popr. in 23/18-popr.) obravnava prostorske ureditve severozahodnega dela
Urbanistienega nacrta mesta Kranj. OPPN je izdelala RRD, Regijska razvojna druzba d.o.o. iz
Domzal v aprilu 2018 (dopolnjen osnutek) pod stevilko projekta 07/2018, ga na podlagi stalisc
do predhodno prejetih pripomb in predlogov dopolnila ter na podlagi stalise, in sklepov Sveta
Mestne obeine Kranj v mesecu avgustu 2018 preoblikovala v predlog. Skladno odlocbi MOP
RS, st. 354-19-64/2004 v postopku priprave in sprejemanja plana ni bilo potrebno izvesti
postopka celovite presoje vplivov na okolje, izdelano pa je Okoljsko porocilo za OPPN in
ustrezne strokovne podlage.
2. elen
(vsebina in namen OPPN)
OPPN doloea obmoeje obravnave, upostevajoe doloeila Izvedbenega prostorskega naerta
MOK, arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, podlage za
parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, resitve in ukrepe za varstvo okolja in
naravnih virovter ohranjanje narave, resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesreeami, vkljueno z varstvom pred pozarom, pogoje glede prikljueevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi
enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od naertovanih resitev z usmeritvami za
doloCitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
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3. Clen
(sestava OPPN)
OPPN sestavlja tekstualni in graficni del.
(A) Tekstualni del
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehnicnih znacilnosti oziroma
podatkov 0 prostorski ureditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega
nacrtovalca. Odlok 0 obcinskem podrobnem nacrtu za obmocje EUP z oznakami Ml 7/1-13
Mlaka pri Kranju obsega sledeco vsebino:
(1)
(2)
(3)
(4)

Splosne dolocbe
Opis prostorske ureditve
Umestitev nacrtovane ureditve v prostor
Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(5) Resitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediscine
(6) Resitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
(7) Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vkljucno
z varstvom pred pozarom
(8) Etapnost izvedbe prostorske ureditve
(9) Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in tehnicnih resitev
(10) Usmeritve za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta
(11) Koncne dolocbe
(B) Graficni del vsebuje naslednje graficne nacrte:
(1) Izsek iz veljavnega OPN Mestne obcine Kranj 5 prikazom lege prostorske ureditve na
sirsem obmocju
(2) Obmocje podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem
(3) Prikaz vplivov in povezav 5 sosednjimi obmocji
(4) Zazidalno (ureditveno) situacijo
(5) Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
(6) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave ter
kulturne dediscine
(7) Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrecami ter pozarom
(8) Nacrt parcelacije (prikaz funkcionalnih enot / celot)
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. elen
(opis prostorske ureditve, ki se naertuje z OPPN)
Obmoeje urejanja stem OPPN se nahaja v severozahodnem delu mesta Kranj na robu naselja
Mlaka, severna od navezovalne ceste na AC, v blizini avtocestnega prikljueka Kranj zahod.
Obsega sledeee parcelne stevilke, ki so razdeljene na parcelne stevilke znotraj meja obmoeja
urejanja in na dodatne parcelne stevilke v vplivnem obmoeju:
(1) parcelne stevilke EUP ML 7/1-13:
(l.a) k.o. Kokrica: 318/36 del, 318/43 del, 318/46, 318/47, 318/49 del, 318/50, 318/53 del,
355/1, 347/1,350,351/3,351/4,351/5,351/7,351/8,351/9, 351/10, 351/11, 351/12,
351/13,351/14,351/15,351/16,351/17,351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/22, 351/23,
351/24,351/25,351/26,351/27,351/28,351/29, 351/30, 351/31, 351/32, 351/33, 351/34,
351/35,351/36,351/37,351/38,351/39,351/40, 351/41, 351/42, 351/43, 351/44, 351/45,
351/46,351/47,351/48,351/49,351/50,351/51, 351/52, 351/53, 351/54, 352/1, 352/3,
352/17,353/1,353/2,353/3,353/4,354/1,355/1 del, 355/2, 355/5, 355/9 del, 355/11 del,
355/12, 355/13 del, 355/14, 355/20 del, 355/22, 355/27 del, 355/28 del, 356, 357/1, 357/2,
357/3,358,359/2 del, 359/3 del, 359/4 del, 359/5 del, 359/6 del, 359/7 del, 358/8 del,
359/9 del, 359/10 del, 359/1 del, 403/1 del, 403/5, 403/9,429/1 del, 429/3 del, 440/1 del,
441,442/3 del, 443/24, 444/2, 444/4 del, 444/12, 448/7 del, 448/5, 448/10, 1112/3 del
(l.b) k.o. Vojvodin Borst I: 140/6, 140/7, 140/10 del, 140/11,140/12 del, 140/13 del

(l.c) k.o. Kranj: 619/2, 620/2, 624/2, 1321/8, 1321/9, 1321/10
(2) parcelne stevilke v vplivnem obmoeju:
(2.a) k.o. Kokrica: 318/53 del, 318/46 del, 347/11,347/1,355/1 del, 355/9 del, 355/11 del,
355/13 del, 355/20 del, 355/27 del, 355/28 del, 403/1 del, 427/2 del, 427/1 del, 428/1 del,
428/2 del, 429/3 del, 442/3 del, 444/4 del
(2.b) k.o. Vojvodin Borst I: 424/1 del, 424/2 del, 406/2 del
(2.c) k.o. Kranj: 615/1 del, 615/2 del, 616/1 del, 616/2 del, 619/1 del, 620/1 del, 1315 del,
1321/1 del, 1321/6, 1321/7, 1321/11, 1321/12, 1321/13
Povrsine, ki jih z zahoda obkroza kompleks strnjenih gozdnih povrsin, z juga obstojeea
prometnica, z vzhoda in severa pa obstojeea stanovanjska gradnja, so razdeljene na vee
sklopov naertovanih gradenj in sicer na veestanovanjski sklop na zahodu, ki ga na jugu
poudarja kare, namenjen osrednjim centralnim dejavnostim in stanovanjem, ob njem pa sklop
pretezno stanovanjskih vii z enotami vrtca ter na sklop interpolacije individualne stanovanjske
gradnje med obstojeco gradnjo v osrednjem delu. Vmes je vecinoma ohranjen gozdni
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kompleks, ob njem, na severovzhodu pa rekreativni predel zjezerom in vodotokom. Prostorski
akt obravnava tako povrsine na katerih se naertujejo prostorske ureditve razvoja naselja kot
siritve na nove, sicer z izvedbenim prostorskim naertom ze opredeljene stavbne povrsine,
povrsine v naselju, ki so namenjene zgoseevanju pozidave ter povrsine namenjene ohranitvi
gozdnih, vodnih in obvodnih ureditev. Obravnava tako primarne enote urejanja kot tudi robna
obmoeja obstojeeih stavbnih zemljise na katerih je izkazan investicijski interes oziroma jih je
zaradi smiselnega prikljueevanja gospodarske javne infrastrukture potrebno obravnavati.
5. elen
(program dejavnosti in resitev glede umeseanja naertovanih objektov in povrsin)
Izhajajoe iz opisa prostorske ureditve prejsnjega elena tega odloka je program dejavnosti v
obmoeju zasnovan kot sledi:
(1) Obmoeje je razdeljeno na vee funkcionalnih celot, ki predstavljajo smiselno zaokrozene
sklope, pri eemer je prva, ob vstopu v obmoeje z juga (oznaka funkcionalne celote FC
CU1) namenjena pretezno osrednjim centralnim dejavnostim in bivanju, naslednja,
severno od nje pretezno bivanju v individualnih stavbah v nizu, stanovanjski viii in
veestanovanjski enoti z vrtcem v zelenih, parkovnih ureditvah (oznaka funkcionalne
celote FC 51); v nadaljevanju se v smeri proti severu nizajo sklopi funkcionalnih celot
namenjenih bivanju (oznake funkcionalnih celot od FC 52 do FC 57), vmes pa preeno
na njih, v smeri vzhod - zahod cezure prepleta visokorasle drevesne vegetacije,
dostopnih prometnic, peseevih povrsin in v stiku z vzhodnim robom parkovnim
povrsinam (oznake funkcionalnih celot od FC ZI 1 do FC ZI 5) ter gozdni vlozek (oznaka
funkcionalne celote FC G1) kot povezava zelenih povrsin osrednje gozdne enklave v
naselju (oznaka funkcionalne celote FC G2) in vzhodnega obseznega kompleksa gozda
in sportnorekreativni sklop (oznaka funkcionalne celote FC SR1) ob vodotoku na severu
(oznaka funkcionalne celote FC V1). Vosrednjem delu se nahaja veefunkcionalnih celot
zaokrozevanja obstojeeega poselitvenega vzorca (oznake funkcionalnih enot od FC 58
do FC 511) pretezno individualnih stanovanjskih enot (z izjemo FC 59, ki vkljueuje
obstojeei veestanovanjski objekt); preko obmoeja poteka tudi obstojeevodotok, Mlaski
potok s svojimi obvodnimi povrsinami ter ribnikom (oznake funkcionalnih celot od FC
V1 do FC V4, deloma tudi FC Z2).
(2) Funkcionalne celote namenjene bivanju so povezane s sistemom prometnic kjer
primarno zbirno prometnico obmoeja predstavljata FC 11 in FC 12, ki se na jugu
(funkcionalna celota FC 18) preko naertovanega kroznega krizisea navezuje na
navezovalno cesto na avtocesto, na vzhodu pa z vee prometnicami napaja glavnino
novonaertovanih sklopov stanovanjske gradnje; ena izmed njih (oznaka funkcionalne
celote FC 13) predstavlja glavno precno povezovalno prometnico z obstojecim
naseljem.
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UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. elen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev 5 sosednjimi obmoeji)
Naertovani posegi opredeljeni 5 tem odlokom vplivajo tudi na ureditve ostalih obmoeij (enot
urejanja prostora) v neposredni blizini. Prostorska ureditev je namree vpeta v sirsi kontekst
prometnih, energetskih, komunalnih in drugih navezav na sosednja obmoeja, hkrati pa njeno
funkcioniranje povzroea doloeene, za bivanje in dele logienevplive na sosednja obmoeja.lega
v sirsem obmoeju doloea urbanistieni koncept, ki omogoca blage prehode preko zelenih
povrsin v obstojeee robne gozdne povrsine na zahodu ter hkrati prometno navezuje obstojeeo
stavbno obmoeje naselja, preko vee rekonstruiranih krizisc ter novonaertovanih prometnih
povezav na glavno zbirno cesto kar bistveno izboljsa prometno pretoenost sirsega obmoeja.
Izven ureditvenega obmoeja OPPN, se 5 tem odlokom ureja tudi obmoeja novogradenj
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture in cestnih prikljuekov. Za
zagotovitev komunalne opremljenosti stanovanjskega kompleksa je potrebno obmoeje
urejanja prikljueiti na komunalno in energetsko infrastrukturo, ki se nahaja izven ureditvenega
obmoeja. Poteki teh prikljuekov so doloeeni v grafienem delu OPPN.
Poleg navedenih zemljise je v obmoeje posegov izven ureditvenega obmoeja OPPN mozno
dodati ali izvzeti tudi druge povrsine, v kolikor se v postopku priprave projektne
dokumentacije komunalne infrastrukture na podlagi strokovno preverjenih resitev izkaze to
za pot reb no.
7. elen
(resitve naertovanih objektov in povrsin)
Naertovani posegi 5 tem OPPN slede usmeritvam strateskega in izvedbenega prostorskega
naerta mestne obeine in ze naertovanemu konceptu prostorskega razvoja severozahodnega
dela urbanistienega naerta mesta Kranja. Resitve nacrtovanih objektov in povrsin
konkretizirajo tako zaertana izhodisea 5 tem, da opredeljujejo prostorske posege v in na robnih
obmoejih urejanja ter z zasnovo delitve obmoeja na smiselno razporejene funkcionalne celote
poselitve, ohranjanjem naravnih kvalitet ter sistemom prometnic racionalno organizirajo
izrabo prostora. Obmoeje urejanja je skladno izhodiseem programa dejavnosti in resitvam
glede umeseanja naertovanih objektov in povrsin iz 5. elena tega odloka razdeljeno na enajst
funkcionalnih celot stanovanjske gradnje, funkcionalno celoto prepleta osrednjih centralnih
dejavnosti 5 stanovanji, na funkcionalno celoto stanovanjskih objektov in druzbenih
programov (vrtec), na pet funkcionalnih celot prepleta zelenih ureditev pespoti in dostopnih
prometnic oziroma ohranjanja obstojeee drevesne vegetacije, na stiri celote vodnih povrsin,
troje funkcionalnih celot pretezno zelenih povrsin ter na osem funkcionalnih celot prometnih
ureditev.
(1) Funkcionalne celote namenjene stanovanjski gradnji so grupirane v funkcionalnih sklopih
glede na lokacijo ter 5 tem povezano tipologijo.
(1.1) Ob glavni, primarni zbirni cesti obmoeja urejanja je tako oblikovana veriga sedmih
sklopov prepleta nizov enD oz. dvostanovanjskih stavb ter stanovanjskih vii, v juznem
~t. proj.: 07/2018

AVGUST 2018

OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT ZA OBMOCJE
EUP Z OZNAKAMI Ml7/1-13 MLAKA PRI KRANJU
USKLAJEN PREDlOG

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRU2.BA 0.0.0., DOMZAlE

prostorskem fokusu, prvem ob vstopu V obmoeje z juga ter drugem pa se po leg stanovanj
opredeljuje tudi pretezno trgovska dejavnost (juzni fokus) oziroma druzbena dejavnost (vrtec).
Stavbe 5 svojo lego V prostoru, kjer posamezni sklop z razporeditvijo stavbnih mas od nizkih
stanovanjskih nizov, ki so od obstojeee gradnje naselja naceloma loceni z razlicno sirokim
zelenim pasom ali pa omogoeajo funkcijsko pripojitev k obstojeeemu naselju do
veestanovanjskih vii, lociranih zgolj ob glavni zbirni cesti obmoeja, skusajo oblikovati
intimnejse notranje prostore proti vzhodu ter ambicioznejse fasadne poteze ob glavni zbirni
cesti na zahodu. Mirujoei promet juznega fokusa ter ob glavni prometnici je, razen za
obiskovalce, nacrtovan v kletnih etazah posameznih sklopov, kar omogoea, da so veeji stavbni
sklopi umeseeni v povsem zeleno okolje parterja; individualni objekti imajo moznost
parkiranja na parterju.
(1.2) Individualna stanovanjska gradnja osrednjega dela obmoeja urejanja se 5 svojimi
tlorisnimi in vertikalnimi dimenzijami prilagaja obstojeCi okoliski stavbni strukturi
stanovanjskih stavb, tako da z naertovanimi legami v prostoru zaokrozuje morfolosko tipieen
vzorec poselitve v delih naselja v katerega se umesea.
(2) Zelenim povrsinam se ob dejstvu, da je obmoeje sicer namenjeno poselitvi, namenja
precejsnjo pozornost. Dvoje veejih povrsin, tako na zahodu ob glavni zbirni cesti kot v
osrednjem delu je namenjeno ohranitvi gozdnih povrsin. Zelenim parternim ureditvam je
namenjen tudi pretezni del veestanovanjskega sklopa na zahodu obmoeja kjer se prepletajo
travnate parkovne povrsine z intenzivnimi drevesnimi vlozki ob vstopnih preenih prometnicah.
Tudi povrsine ob sonaravno reguliranemu vodotoku, razen v delih preekanj 5 cestno
infrastrukturo, so namenjene zelenim ureditvam.
(3) Resitvam prometnih ureditev in urejanju vodotoka so v nadaljnjih doloebah tega odloka
namenjeni posebni eleni.

8. elen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo obravnavajo troje pomembnih sklopov in sicer
urbanistiene, arhitekturne in krajinske pogoje in usmeritve.

(A) Urbanisticni pogoji in usmeritve

(Al) Glede na naertovan obseg urejanja ter lego posameznega objekta v prostorskem sklopu
(funkcionalne celote) oziroma na posamezni gradbeni parceli (funkcionalne enote) so gabariti
stavb, ki so dovoljeni na posamezni gradbeni parceli razdeljeni v vee tipoloskih sku pin in sicer
za stanovanjske vile z naeeloma skupno garazno kletjo, individualne stavbe v nizih, za stavbo
osrednjih centralnih dejavnosti 5 stanovanji, za veestanovanjsko stavbo z enotami vrtca ter za
ostale individualne stavbe ter podrobneje opredeljeni kot sledi:
(I) stanovanjske vile z naeeloma skupno garazno kletjo:
(1./1.) tip Al, ki jih je v obmoeju urejanja petnajst, predstavlja prostostojeeo veestanovanjsko
stavbo na skupni garazni kleti tlorisnih dimenzij 24,0 m x 17,0 m in visinskega gabarita
K+P+2+M;
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(1./2.) tip A2, v obmocju urejanja je ena tovrstna enota, predstavlja obstojeco prostostojeco
vecstanovanjsko stavbo na skupni kleti, lomljenega tlorisa dimenzij 46,0 m x 18,0 m ter
vertikalnega gabarita K+P+3+M;
(1./3.) pod objekti z oznakami A so vecinoma locirane garazne kleti, ki v vecini primerov
povezujejo stavbe; lega kleti z uvozi v garazne kleti in parkirnimi mesti za obiskovalce je
razvidna iz graficnega dela OPPN;
(II.) stavba osrednjih centralnih dejavnosti 5 stanovanji ter vecstanovanjska stavba z enotami
vrtca:
(1I./1.) tip 61, ki je v obmocju zgolj eden predstavlja stavbno celoto 5 skupno kletjo in pritlicjem,
oboje maksimalnih tlorisnih dimenzij 50,0 m x (50,0 m do 60,0 m) nad katerima se vetazah
dviga dvoje vecstanovanjskih celot, tlorisnih dimenzij vsake 17,0 m x (50,0 m do 55,0 m) za
zahodni del ter 17,0 m x (56,0 m do 60,0 m) za vzhodni del; oba visja dela sta vertikalnih
gabaritov K+P+3+M; mozne so modifikacijearhitektonskih resitev, ki pa ne smejo presegati
gradbenih meja, ki so dolocene v graficnem delu;
(1I./2.) tip 62 predstavlja vecstanovanjsko stavbo na skupni garazni kleti tlorisnih dimenzij nad
pritlicjem 48,0 m x 17,0 m, vertikalnega gabarita K + P + 3 + M; pritlicje, ki je namenjeno
pretezno dejavnosti vrtca je tlorisnih dimenzij 48,0 m x (30,0 m do 33,0 m) (klet stavbne celote
se raztezata izven tlorisnih gabaritov pritlicja in povezuje tudi sosednjo stavbo funkcionalne
celote); namembnost pritlicja ter eventuelno prve etaze veznega trakta je poleg vrtca lahko
tudi poslovna. Podrobnejsi prikaz gabaritov stavb je razviden iz graficnega dela OPPN.
(ilL) enD ali dvostanovanjske stavbe:
(III./l.) stavbe v nizu ali prostostojece stavbe:
(1I1./1.1.) tip C1 predstavlja enD ali dvostanovanjsko stavbo v nizu (paru), v obmocju urejanja
je skupaj nacrtovanih sedeminsestdeset enot, tlorisnih dimenzij 6,50 m x 15,0 m in
vertikalnega gabarita (K}+P+1 (M);
(1I1./1.2.) tip C2 predstavlja enD ali dvostanovanjsko stavbo, v obmocju urejanja je nacrtovanih
sest tovrstnih stavb, tlorisnih dimenzij 6,50 m x 15,0 m in vertikalnega gabarita (K}+P+1(M);
(1I1./1.3.) tip C3 je pray tako oblikovan kot eno ali dvostanovanjska stavba (enota dvojcka),
vsega skupaj se tovrstnih stavb na severnem delu obmocja nacrtuje stiri, tlorisnih dimenzij 7,0
m x 12,0 min vertikalnega gabarita (K}+P+1+(M);
(1I1./1.4.) tip C4 predstavlja prostostojeco enD ali dvostanovanjsko stavbo, v obmocju urejanja
je nacrtovanih pet, tlorisnih dimenzij 7,0 m x 12,0 m in vertikalnega gabarita (K}+P+1+(M);
(1I1./1.5.) tip C5 predstavlja prostostojeco dvostanovanjsko stavbo, nacrtovanih je pet
tovrstnih objektov, tlorisnih dimenzij 10,0 m x 10,0 m in vertikalnega gabarita (K}+P+1 oz.
(K}+P+M;
(1I1./1.6). tip C7 je oblikovan kot eno ali dvostanovanjska stavba v strnjenem nizu, v obmocju
urejanja je skupaj nacrtovanih sedem taksnih eno, tlorisnih dimenzij 6,50 m x 15,0 m in
vertikalnega gabarita (K}+P+1(M); parkirna mesta so nacrtovana ob zahodni strani dovozne
notranje prometnice;
(1I1./1.7). tip C8 predstavlja stanovanjske objekte razlicnih tlorisnih dimenzij, razvidnih iz
graficnega dela OPPN, visinskega gabarita do (K}+P+1(M);
(1I1./1.8). neposredno ob objektih z oznakami C1, C2, C3, C4 in C5 so locirana parkirna mesta,
v vecini primerov znotraj funkcionalnih enot; lega parkirnih mest in uvozi so vecinoma razvidni
iz graficnega dela OPPN;
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{l1I./2.) prostostojece stavbe kot interpolacija V ali ob obstojeco individualno gradnjo:
(111./2.1.) tip C6, predstavlja prostostojeco enD ali dvostanovanjsko stavbo s streho v naklonu,
v obmocju urejanja jih je enaindvajset, tlorisnih dimenzij 9,0 m x 12,0 m in vertikalnega
gabarita (K) + P + 1 +(M);
(IV.) vecnamenski objekt; neposredno ob funkcionalno celoto sportno rekreativnih povrsin je
v parkovnem delu FCZI5 umescen vecnamenski pritlicni objekt (gostinstvo, rekreacija, servis)
tlorisnih dimenzij 6,25 m x 5,0 m.
(V.) obstojece stanovanjske stavbe: v obmocju se nahaja nekaj obstojecih stanovanjskih stavb,
ki se jih ohranja, merila in pogoji za njihovo prenovo ali dazidavo pa so podani v nekaterih
drugih clenih tega odloka.
(A2) Celotno obmocje urejanja sestavljajo funkcionalne celate namenjene gradnji stavb (FC5
in FC CU ), funkcionalne celote ohranjanja obstojecih gozdnih in ostalih zelenih povrsin (FCG
in FCZ), funkcionalne celote prepleta zelenih povrsin in vstopnih prometnic (FC ZI) cestne
infrastrukture (FCI) ter rekreacijske poteze ob ribniku z vodotokom(FCV). V nadaljevanju 50
doloceni tipi in stevilo stavb v posamezni funkcionalni celoti ter opredeljena povrsina
posamezne funkcionalne celote.
(A2./1.) Funkcionalne celote namenjene gradnji stavb (dvanajst celot) se dele na:
(1) FC 51, funkcionalna celota prepleta stavb v nizu, stanavanjske vile in vecstanovanjske
stavbe z vrtcem, umescena neposredno ob osrednjem kareju centralnih dejavnosti
juznega dela zahodnega sklopa stanovanjske gradnje doloca moznost gradnje sedmih
stavb tip a C7, dveh stavb tipa Cl, ene stavbe tipa B2 ter ene stavbe tipa Al, obeh na oz.
ob (opcijsko) skupni garazni kleti; poleg teh, je na vzhodnem delu funkcionalne celote, na
zemljiscih parco st. 318/43, 318/46, 318/47, 318/49 in 318/50 ter zahodnemu delu parco
st. 318/36, vse k.o. Kokrica dopustna gradnja objektov v skladu s splosnimi dolocili PIP, ki
veljajo za EUP ML 1/1 in so dolocena v Odloku 0 izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne
obcine Kranj (Ur.1. R5, st. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18) povrsina
funkcionalne celote znasa 0,97 hektarja;
(2) FC 52, funkcionalna celota stanovanjskih vii in stavb v nizu, severno ob FC 51, doloca
moznost gradnje, stirih stavb tipa Al, vse na oz. ob skupni garazni kleti, petnajst stavb tipa
Cl, stirih stavb tipa C8 in ena stavba tipa C2; povrsina funkcionalne celote znasa 1,08
hektarja;
(3) FC 53, funkcionalna celota stanovanjskih vii ter enD oz. dvostanovanjskih stavb v dveh
nizih, ki je umescena severna od FC 52, doloca moznost gradnje stirih stavb tipa Al na
skupni garazni kleti, stirinajst stavb tipa Cl in tri stavbe tipa C2; povrsina funkcionalne
celote znasa 1,12 hektarja;
(4) FC 54, funkcionalna celota stavb v nizu in stanovanjskih vii med FC 53 in primarno precno
povezovalno cesto FC 13 omogoca gradnjo stirih stavb tipa Ai na oz. ob skupni garazni kleti,
po dveh enD oz. dvostanovanjskih stavb tipa C2 in C8, ene C4 ter deset stavb tipa Cl;
povrsina funkcionalne celote znasa 1,17 hektarja;
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(5) FC 55, funkcionalna celota stanovanjskih vii in stavb v nizu med FC 13 na jugu in gozdom FC
G1 na severu doloea moznost gradnje dveh stavb tipa A1 na oz. ob skupni garazni kleti ter
dvanajst stavb tipa C1; povrsina funkcionalne celote znasa 0,75 hektarja;
(6) FC 56, funkcionalna celota severna od gozdne enklave FCG1 omogoea gradnjo sestih stavb
tipa C1; povrsina funkcionalne celote znasa 0,26 hektarja;
(7) FC 57 predstavlja najsevernejso funkcionalno celoto stavb zahodnega sklopa stanovanjske
gradnje in predvideva gradnjo osmih enD oz. dvostanovanjskih tipa C1 ter pet enD oz.
dvostanovanjskih stavb tipa C5; povrsina funkcionalne celote znasa 0,68 hektarja;
(8) FC 58.1 in FC 58.2 individualne stanovanjske gradnje doloea moznost gradnje stirih stavb
tipa C3 in stirih stavb tipa C4; povrsina funkcionalne celote, ki jo sicer deli prometnica FC
13, znasa loeeno za FC 58.1 0,12 hektarja in FC 58.2 0,13 hektarja.
(9) FC 59, funkcionalna celota prepleta obstojeee veestanovanjske in novonaertovanih
individualnih stavb omogoea moznost gradnje dvoje novih stavb tipa C6; povrsina
funkcionalne celote znasa 0,38 hektarja;
(10)
FC 510, funkcionalna celota individualne stanovanjske gradnje ob severnem robu
gozdne enklave FC G2 doloea moznost gradnje osmih stavb tipa C6; povrsina funkcionalne
celote, ki jo sicer deli notranji krak prometnice z oznako FC 16 znasa, loeeno za FC 510.1
0,32 hektarja, FC 510.2. 0,10 hektarja in FC 510.30,02 hektarja;
FC 511, funkcionalna celota ob juznem robu obstojeee stanovanjske gradnje naselja na
(11)
severu zdruzuje enajst individualnih stavb tipa C6; povrsina funkcionalne celote, vkljueujoe
robna obmoeja, znasa 0,78 hektarja;
(12)
FC CU1 predstavlja najjuznejso funkcionalno celoto prepleta centralnih dejavnosti in
stanovanjskih programov ob juznem vstopu v obmoeje in omogoea gradnjo ene stavbe tipa
61; povrsina funkcionalne celote znasa 0,60 hektarja;
(A2./2.) Funkcionalne celote ohranjanja obstojeeih gozdnih in ostalih zelenih povrsin (petih
celot, vkljueujoe celoto sportnorekreativnih povrsin v zelenju) se dele na:
(1) FC G1, funkcionalna celota na zahodnem robu urejanja obmoeja, vzhodno od glavne zbirne
ceste FC 12 predstavlja zakljueek sirsega kompleksa gozdnih povrsin zahodno od obmoeja
naselja in obsega 0,21 hektarja povrsin;
(2) FC G2, funkcionalna celota ohranjanja osrednjega gozdnega kompleksa znotraj stavbnih
zemljise obsega 1,20 hektarja povrsin;
(3) FC Z3, funkcionalna celota na skrajnem vzhodu obmoeja, ki jo deli dovozna pot FC 17 do
kmetije se nahaja v sklopu starejse kmetije, zato se ji ohranja dosedanja zelena funkcija
travne povrsine; sestavljena je iz FC Z3.1. povrsine 0,17 hektarja ter FC Z3.2 povrsine 0,40
hektarja;
(4) FC Z2, funkcionalna celota travnatih povrsin v severn em delu osrednjega dela, ki
predstavlja del retenzijskih povrsin vodotoka je sestavljena iz FC Z2.1 povrsine 0,23
hektarja in FC Z2.2 povrsine 0,07 hektarja;
(5) FC Zl, funkcionalna celota zelenih povrsin zahodno od glavne zbirne prometnice FC 12 se
ohranja kot zelena, gozdna povrsina in obsega 0,03 hektarja;
(6) FC SR1, funkcionalna celota sportnorekreativnih povrsin v zelenju obsega povrsine 0,33
hektarja. Obmoeje mora vsebovati kosarkarsko igrisee z odprtim javnim prostorom z
otroskim igriseem.
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(A2./3.) Funkcionalne celote cestne infrastrukture (sedem celot) se dele na:
(1) FC 11 in FC 12, funkcionalni celoti glavne, primarne zbirne prometnice, ki se na jugu
navezuje preko kroznega (opcijsko trikrakega) krizisca (FC 18) na navezovalno cesto na AC,
na severu pa na obstojece krizisce notranjih cest naselja, doloca izgradnjo sedmih klasicnih
trokrakih krizisc in obsega skupaj 2,09 hektarja povrsin;
(2) FC Z11, funkcionalna celota napajalne prometnice za potrebe nacrtovane stavbe v FC CUi
se prikljucuje na glavno zbirno cesto in zakljucuje s parkiriscem; povrsina funkcionalne
celote znasa 0,18 hektarja;
(3) FC Z12, funkcionalna celota prve precne povezovalne ceste, ki povezuje glavno zbirno cesto
s sistemom notranjih prometnic in obsega povrsino 0,12 hektarja;
(4) FC Z13, funkcionalna celota druge precne povezovalne ceste, ki povezuje notranji prometni
sistem in obsega 0,11 hektarja povrsin; za vse stiri funkcionalne celote FC ZI velja, da se
vse razpolozljive zelene povrsine znotraj celot, skladno konceptu urejanja, maksimalno
zazelene z visokoraslo drevesno vegetacijo;
(5) FC Z14, funkcionalna celota tretje precne povezovalne ceste z notranjim prometnim
sistemom, povrsine 0,11 hektarja;
(6) FC 13, funkcionalna celota glavne precne povezovalne ceste z ostalim delom naselja
povrsine 0,21 hektarja;
(7) FC ZIS, funkcionalna celota cetrte precne prometnice s parkirnimi povrsinami za potrebe
sporta in rekreacije in gradnja ene stavbe tipa C9, povrsine 0,17 hektarja;
(8) FC 14, funkcionalna celota nove notranje prometnice osrednjega dela skupne povrsine 0,10
hektarja;
(9) FC 15, funkcionalna celota rekonstruirane lokalne ceste lC 183230 obsega del
rekonstruirane ceste, dvoje novih krizisc in preurejeno obstojece krizisce na SZ, vse v
skupnem obsegu 0,17 hektarja zemljisc znotraj obmocja urejanja;
(10)FC 16, funkcionalna celota rekonstruirane lokalne ceste na zahodnem robu FC V2 z novim
dovozom povrsine 0,11 hektarja;
(l1)FC 17, funkcionalna celota dovozne ceste, ki poteka preko FC Z3 in katere povrsina znasa
0,07 hektarja;
(12)FC 18, funkcionalna celota kroznega krizisca, ki na navezovalni cestni na AC prikljucuje
obmocje z glavno zbirno cestno na severu, na jugu omogoca prikljucek navezovalne cestne
na regionalno cesto R2 - 412 (Koroska cesta) ter doloca enosmerni izvoz za oskrbo
trgovskih programov v FC CUi; povrsina funkcionalne celote skupaj znasa 0,22 hektarja.
(A2./4.) Funkcionalne celote vodnih in neposredno obvodnih povrsin (stiri funkcionalne
celote) se dele na:
(1) FC Vi, funkcionalna celota vodotoka na severozahodnem delu obmocja, ki obsega 0,11
hektarja povrsin;
(2) FC V2 funkcionalna celota vodotoka v osrednjem delu obmocja, ki obsega 0,09 hektarjev
povrsin
(3) FC V3, na vzhodnem delu obmocja, ki poleg vodotoka vkljucuje tudi ribnik z obvodnimi
povrsinami, obsega 0,32 hektarja;
(4) FC V4, funkcionalna celota na skrajnem vzhodnem delu obmocja povrsine 0,03 hektarja.
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(8) Arhitektonski pogoji in usmeritve
Odlok poleg urbanisticnih doloca tudi arhitektonske pogoje, usmeritve in nacela oblikovanja
stavb in pomoznih objektov za lastne potrebe.
(81.) Za stavbe veljajo naslednja skupna doloeila oblikovanja, ki se loeeno dolocajo za
vecstanovanjski sklop na zahodnem delu obmocja, za novonacrtovano individualno gradnjo na
severnem delu obmocja in za obmocje obstojecih stavb.
(81./1.) Arhitektonski pogoji in usmeritve za enD oz. dvostanovanjske stavbe v nizu, za
vecstanovanjski sklop vii, trgovsko stanovanjsko stavbo ter veestanovanjsko stavbo z vrtcem v
obmocju funkcionalnih celot od FC 51 do FC 57 in FC CUi na juznem delu obmocja urejanja:
(1) stavbe v posameznih funkcionalnih enotah iste funkcionalne celote (se posebej to velja za
linijo ob glavni zbirni cesti FC 11 in FC 12) morajo biti oblikovane po enotnih oblikovalskih
izhodiscih, tako glede izbora materialov fasad, okenskih in vratnih odprtin; delna
odstopanja od oblikovalskih izhodisc so v smislu kvalitetnih resitev vstopnih poudarkov
mozna za oblikovanje stavbe Ie v FC CUi;
(2) nakloni stresin so naceloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnicno sprejemljivega
naklona, ki omogoca odvodnjo meteorne vode 5 streh; izbor kritin in barva kritin mora biti
enotna;
(3) napusci streh, razen nad terasami mansard in uvozi v kletne garaze, niso dovoljeni; strehe
so naeeloma skrite za fasadnimi elementi oz. oblogami fasad; dovoljujejo se poudarki in
nadstreski nad vhodnimi vrati, izlozbami, lokali, ki morajo biti oblikovani v skladu z zunanjo
podobo predvidene stavbe in okolice; poudarki in nadstreski nad vhodnimi vrati lahko
segajo preko dovoljenih maksimalnih tlorisnih gabaritov in dolocenih gradbenih linij, hkrati
pa ne smejo poslabsati pogojev za bivanje in dele v sosednjih stavbah;
(4) strehe garaznih kleti v predelih, kjer nad njimi ni stavb so ozelenjene oziroma drugace
parkovno urejene;
(81./2.) Arhitektonski pogoji in usmeritve za sklop novonacrtovanih individualnih stavb na
vzhodnem delu obmocja v funkcionalnih celotah FC 59, FC 510 in FC 511, ki veljajo za
stanovanjske stavbe. Za stanovanjske stavbe veljajo naslednja dolocila:
(1) strehe stavb so simetricne dvokapnice v naklonu 34' - 42';
(2) stanovanjske stavbe v funkcionalni celoti morajo biti enotno oblikovane z uporabo
sodobnih arhitekturnih elementov in materialov (visina kolencnega zidu, nakloni, fasade,
balkonske ograje, napusci, ... );
(3) barva stresne kritine mora biti v odtenkih iste barve kot je prevladujoca v okoliskih delih
naselja;
(4) uporaba zivih barv na fasadah ni dopustna;
(5) stavbe so lahko grajene klasicno ali montazno;
(6) v primeru postavitve soncnih zbiralnikov morajo ti biti postavljeni na stresino.
(81./3.) Arhitektonski pogoji in usmeritve za obstojece stavbe osrednjega dela obmocja v
funkcionalni celoti FC 59 in na stikih obmocja z obstojeco gradnjo v primerih ko ta deloma sega
v obmocje:
(81./3a.) Dolocijo se sledeci pogoji prenove:
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(1) ohranjati je potrebno prvotno tipiko sirsega kompleksa naselja, ki je sestavljeno iz
grucastih sku pin domacij, pri cemer so gruce med seboj locene vsaj z zelenjem
(sadovnjaki, ... ) a hkrati kot celota se oblikujejo enotno naselbinsko podobo; podoba
grucastega naselja izhaja iz specificne lege naselja na konfiguacijsko razgibanem zemljiscu;
(2) prenova ali nadomestitev gradnje mora ohranjati hierarhicnost v oblikovanju in vgrajenost
v identiteto arhitekturne krajine pri cemer stevilo gruc in njihova razprostrtost ne sme
presegati znacilnega merila krajine;
(3) ob dejstvu, da razmerja med posameznimi stavbami v okviru enotne arhitekturne sku pine
dolocajo osnovna prostorska razmerja, se doloca, da prenovitveni posegi ali nadomestne
obdrzijo medsebojne hierarhicne odnose med stavbami, ki tvori osnovno prostorsko
enoto;
(4) ohranjati je tipicne razporeditve stavb v kompleksu domacij ob upostevanju tipologije
vrste kompleksa, njegovo lego v odnosu do terena in glede na dosezeno stopnjo oblikovati;
(5) pri nadomestitvah gradenj je ohranjati velikostna razmerja stavb glede na tlorisne
znacilnosti obstojecega objekta, glede na dotedanje visinske gabarite in pri strehah glede
na obliko (nakloni 32Q - 42Q) in kritino (barva, material);
(6) pri prenovitvenih delih je potrebno pozornost posvetiti ohranjanju in kvaliteti prezentacije
arhitekturnih clenov posameznih delov stavb (posebnosti), ohranjati temeljna znacilna
razmerja okenskih in vratnih odprtin in ohranjati znacilne arhitekturne okrasne clene.
(Bl./3b.) Pri prenovah ali nadomestnih gradnjah je izhajati iz zahtev vrascenosti v znacilnosti,
kvalitetni stavbni fond naselja pri cemer je obvezno upostevati:
(1) stavbno tipologijo v enoti (domaciji) v ali ob kateri se objekt nahaja,
(2) specifiko lege na parceli ali v okviru domaCije,
(3) vsebino, znacaj in funkcije stavbnih enot,
(4) orientiranost in prilagojenost terenu (izboljsanje dostopnosti, dovozi, komunalna
infrastruktura),
(5) gabarite obstojece gradnje v odnosu do tipicnih in pri tem upostevati znacilna
volumska razmerja,
(6) tipiko streh, ki naj se s prenovo prilagaja bliznjim domacijam tako v naklonu kot izboru
in strukturi kritine,
(7) lego in obliko arhitekturnih clenov, ki naj povzemajo znacilnosti naselja oziroma
arhitekturne regije,
(8) znaCilne clenjenosti fasad in fasadnih razmerij ter prepoznavne materiale, strukture ter
barvitosti, ki so znacilne za naselje oziroma sirse, regijo.
(B2.) Za oblikovanje pomoznih objektov za lastne potrebe veljajo naslednja dolocila, pri cemer
se doloca, da v zahodnem sklopu objektov v funkcionalnih celotah od FC 51 do FC 57 in FC CUi
pomozni objekti niso dovoljeni:
(1) objekti so lahko leseni ali zidani, obdelava fasad mora biti prilagojena osnovnemu objektu;
(2) naklon in kritina morata biti enaka kot na osnovnem objektu;
(3) objekti za lastne potrebe morajo biti v primerih, ko se stikajo z osnovnim objektom
izvedeni tako, da je streha pomoznega objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha
ali pa se prikljuci osnovnemu objektu kot ravna streha; navedeno oblikovanje ne velja za
zimske vrtove;
(4) nadstresnice se lahko izvedejo z ravno streho minimalnega naklona.
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(C) Krajinski in mikrourbani pogoji in usmeritve
Krajinski in mikrourbani pogoji in usmeritve se v tem segmentu doloeajo za urbanizirane
funkcionalne celote obmoeja urejanja, za obmoeja gozdnih povrsin funkcionalnih celot Fe Zl,
Fe Gl in Fe G2 pa veljajo doloeila 22. elena (varstvo gozdov) tega odloka. Za obmoeje urejanja
z izjemo zgoraj navedenih funkcionalnih celot se doloeajo sledeei pogoji in usmeritve
krajinskega in mikrourbanega urejanja pri eemer so ti loeeni na splosne, ki veljajo naeeloma
povsod ter podrobnejse, ki veljajo v obmoejih individualne stanovanjske gradnje:

(1) splosni pogoji in usmeritve:
(1.1) na veeini prostih povrsin znotraj obmoeja urejanja z izjemo parternih parkovnih ureditev
se zasadi intenzivno visokoraslo drevesno vegetacijo, ki ublazi poglede na peto fasado in hkrati
omogoea ohranjanje nekaterih vrst faune;
(1.2) ob zbirni glavni cesti obmoeja in ob povezovalnih cestah obmoeja se na urejenih zelenicah
linijsko zasadi drevesno vegetacijo, ki se smiselno nadaljuje, kjer je to mozno, v izteke robnih
zelenih cezur obmoeja oz. obcestne zelene bariere zahodnega dela obmoeja urejanja;
(1.3) ob realizaciji posegov v zahodni sklop obmoeja urejanja je smiselno nadomestiti del
izkreenega gozdnega obmoeja; pray tako se v primeru ugotovitve nekvalitetne drevesne
vegetacije oz. v primeru nujnih posegov v robni gozdni pas ob cesti ta po zakljueku del sanira
z ustreznimi izravnalnimi ukrepi.
(1.4) robne povrsine obmoeja se v delih, kjer obmoeje urejanja sega na rob gozdnih povrsin in
je to mozno, zasade z ustrezno vegetacijo.
(1.5) urbana oprema in objekti oz. predmeti, ki urejajo jayne povrsine morajo biti v obmoeju
oblikovani enotno, locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne
ovirajo vzdrzevanja infrastrukturnega omrezja. Za posamezne gradbene parcele naj se
oglasevanje izvaja na osnovi enotnega koncepta (napisi in reklame ne smejo biti postavljeni
nad slemenom stavb, nadstresnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izlozbami morajo biti
najmanj 2,5 metra nad pohodno povrsino);
(1.6) montazni zaeasni objekti naj bode oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi in naj bode
locirani stran od javnih prometnih povrsin oziroma izven vidnega polja; v obmoejih znaeilnih
pogledov na krajinske elemente ali elemente grajene strukture posebne vrednosti niso
dovoljeni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru;
(1.7) jayne in poljavne povrsine ter zelenice gradbenih parcel je potrebno urejati v skladu 5
prostorsko-likovnimi znaeilnostmi prostora (obstojeee zelene ureditve in grajena struktura, osi
in linije v prostoru, dominante, vedute ipd.); pohodne povrsine naj se tlakujejo glede na
namen povrsin;
(2) podrobnejsi pogoji in usmeritve za podroeje individualne gradnje v Fe 59,
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(2.1.) v okviru vsake gradbene parcele je potrebno zagotoviti minimalno 25 % zelenih povrsin;
(2.2.) za posamezni stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti min. 2 parkirna mesta (v stavbi,
garazni kleti ali zunaj);
(2.3.) manipulativne in parkirne povrsine na parcelah, namenjenih gradnji morajo biti utrjene
v proti prasni izvedbi, ustrezno odvodnjavanje in z robniki loeene od zelenic;
(2.4.) padavinske vode iz utrjenih povrsin je potrebno predhodno ociscene speljati v meteorno
kanalizacijo;
(2.5.) vstopna in uvozna vrata ograjenih parcel, namenjenih gradnji se obvezno odpirajo proti
parceli in ne proti cesti; v kriziscih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika;
(2.6.) pri urejanju okolice objektov in javnih povrsin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo
objekta zavarovati vegetacijo pred poskodbami, po koncani gradnji pa odstraniti provizorije in
odveeni gradbeni material ter urediti okolico.

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

9. elen
(splosna merila in pogoji komunalnega urejanja)
Za komunalno urejanje obmoeja Ml 7/1-13 Mlaka pri Kranju veljajo splosna merila in pogoji.
Komunalne ureditve se morajo izvajati na naCin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza
obrambno-zaseitnim zahtevam in so v skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje. Pri izvedbi
komunalnih ureditev je potrebno upostevati zasnove upravljavcev posameznih gospodarskih
infrastruktur.
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upostevati s
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 obmoeja urejanja (vplivno obmoeje za
infrastrukturo), potrebni za opremljanje obmoeja urejanja.
Vse sekundarno razvodno omrezje mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v kabelski
podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom prometnic in dovozi k stavbam. Pod
asfaltiranimi povrsinami je vse elektriene in telekomunikacijske vode obvezno poloziti v
kabelsko kanalizacijo ..
Nacrtovana komunalna oprema gradbenih parcel obsega: dovoz, javni vodovod za sanitarno
in pozarno vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, plin, CaTV
in telefon.
Vse stavbe je potrebno obvezno prikljuciti na elektriko, vodovod, plin in kanalizacijo, vse
grad bene parcele pa morajo imeti prikljucek na javno cesto.
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10. elen
(prometno prikljueevanje obmoeja)
Obmoeje urejanja, ki se ureja stem odlokom se prometno navezuje prvenstveno na
navezovalno prometnico na AC, prikljueek Kranj zahod. Preko novonaertovanega prikljueka s
kroznim kriziseem v funkcionalni celoti FC 18 poteka tudi glavnina prometa. Poleg tega
prikljueka se obmoeje v severnem in vzhodnem delu navezuje na obstojee sistem notranjih
prometnic naselja, ki jih v obmoeju urejanja ter robnih obmoejih tudi ustrezno rekonstruira v
smislu izboljsanja obstojeee prometne mreze ter krizise, tako, da novonaertovan in
rekonstruiran sistem prometnic omogoea tudi obstojeeemu naselju ob robu obmoeja
kvalitetnejse prometne navezave preko obmoeja.
11. elen
(prometno urejanje obmoeja)
Prometno urejanje obmoeja je loeeno na prometno urejanje dinamienega in prometno
urejanje mirujoeega prometa.
(A) Urejanje dinamienega prometa
Primarno prometnico obmoeja ter hkrati prometno hrbtenico sistema prometnic predstavlja
glavna zbirna cesta obmoeja, ki poteka v smeri sever - jug ob zahodni meji obmoeja urejanja
(FC 11). Ta se v spodnjem delu prikljueuje na novonaertovano krozno krizisee (FC 18). Na glavno
zbirno cesto obmoeja se preeno navezuje primarna preena prometnica (FC 13), ki predstavlja,
poleg severnega izteka glavne zbirne ceste na obstojeei notranji prometni sistem naselja
glavno povezavo zahodnega dela obstojeeega naselja z navezovalno cestno na AC.
Interno prometno omrezje zahodnega del obmoeja dodatno tvorijo sekundarne preene
povezave (FC ZI) v zelenju, ki sluzijo kot vstopne navezave na notranje enosmerne prometnice
v smeri S-J.
Glede na obliko obmoeja urejanja se poleg zgoraj doloeenih prometnic v naertovan sistem
rekonstrukcij obstojeeega prometnega sistema vkljueujejo se prometnice funkcionalnih celot
FC 15 (Iokalna cesta LC -183230), FC 16 ter FC 17.
Doloeajo se elementi prometnic po posameznih funkcionalnih celotah, kat so opredeljeni v
nadaljevanju:
(1) FC 11 in FC 12, funkcionalni celoti glavne, primarne zbirne ceste obmoeja imata doloeen
koridor znotraj katerega poteka vozisee, dvoje zelenic ob voziseu, kolesarska steza in ploenik
za pesce (oboje obojestransko). Z izgradnjo glavne zbirne ceste se prikljueki preene
povezovalke ter uvoza v kletne garazne hise izvedejo kat klasicna trokraka krizisea. Na jugu se
glavna zbirna cesta prikljueuje na krozno krizisee v FC 18 na severu pa na rekonstruirano krizisee
v FC 15. Sirine prometnic ter dimenzije in oblikovanje krizise so razvidne iz grafienega dela
OPPN in se v skladu z doloeili 32. elena tega odloka lahko tudi modificirajo.
(2)FC Z11, funkcionalna celota cestnega prikljueka dovoza in dostopa do objekta centralnih
dejavnosti in stanovanj v FC CUl se v trokrakem kriziseu prikljueuje na glavno zbirno cesto
obmoeja, na vzhodu pa zakljueuje s parkiriseem. Nanjo se navezuje troje prikljuekov z juga in
sicer prva dva na vzhodu na zunanje in kletno parkirisee trgovskih dejavnosti in srednji kat
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prikljucek kletne garaze za potrebe obiskovalcev stanovanjskega dela stavbe V FC CU1 ter za
kupce in zaposlene trgovskega dela iste stavbe; tretji prikljucek predstavlja na eni strani uvoz
na parkirisce, na drugi strani pa, enako kot ze na zahodnem delu, uvoz v garaze
vecstanovanjskih objektov na severu. Koridor prometnice znotraj katerega se nahaja vozisce,
nekaj pakirnih mest za potrebe vrtca, zelenici in plocnika za pesce znasa 11 m. Sirine prometnic
in dimenzije kroznega obracalisca so razvidne iz graficnega dela OPPN.
(3) FC 13, funkcionalna celota primarne precne prometnice ima dolocen 11 metrski koridor
znotraj katerega poteka vozisce, dvoje zelenic in plocnikov za pesce. Na obeh koncih se
navezuje na krizisca, na zahodu glavne zbirne ceste in na vzhodu lC - 183230. Sirina
prometnice je razvidna iz graficnega dela OPPN.
(4) FC 14, funkcionalna celota novonacrtovane notranje ceste obmocja FC 511 na severu
osrednjega del a s plocnikom napaja sklop enajstih stanovanjskih objektov in omogoca dostop
na osrednje zelene povrsin ob vodotoku.
(5) FC 15, funkcionalna celota znotraj katere se nahaja del poteka rekonstruirane lokalne ceste
naselja z oznako lC - 183230. Obstojeca prometnica predstavlja notranjo zbirno cesto
obstojecega naselja, ki se jo zaradi neustreznih prometno tehnicnih elementov ter prikljuckov
dveh novonacrtovanih prometnic (iztek glavne zbirne ceste FC 12, primarna precna prometnica
FC 13) ustrezno rekonstruira, razsiri in v sticiscih zgoraj omenjenih prometnic preuredi z dvoje
krizisc. Sirine in ostali elementi ceste ter dimenzije krizisc so razvidni iz graficnega dela OPPN.
(6) FC 16 predstavlja funkcionalno celoto rekonstruirane obstojece lokalne prometnice
notranjega prometnega sistema, ki poteka preko obmocja urejanja in se nahaja med
kompleksom zelenih, retenzijskih povrsin neimenovanega vodotoka na zahodu in
rekreativnim obmocjem ribnika na vzhodu. Predstavlja prometno povezavo dela obstojecega
naselja z regionalno cesto R2 - 140 Kranj - Golnik ter hkrati dostop tako do sklopa
stanovanjskih stavb v FC 510 kot do obmocja ribnika ob katerem je v sklopu te funkcionalne
celote mozno zagotoviti nekaj parkirnih mest. Tehnicni elementi rekonstruirane prometnice
so razvidni iz graficnega dela OPPN.
(7) FC 17, funkcionalna celota rekonstruirane dovozne poti do kmetije ob skrajnem vzhodnem
robu obmocja urejanja. Tehnicni elementi so razvidni iz graficnega dela OPPN.
(8) FC 18, funkcionalna celota novonacrtovanega kroznega krizisca, ki predstavlja sticisce
glavne navezovalne prometnice na AC z glavno zbirno cesto obravnavanega obmocja ter
povezovalno prometnico s Korosko cesto na jugu. Ustrezno dimenzionirano krozno krizisce je
opremljeno z zelenico znotraj otoka in ob kriziscu ter s kolesarsko stezo in plocnikom za pesce.
Na vzhodni strani, pred prikljuckom vzhodnega kraka navezovalne ceste na AC na krozno
krizisce, se v primerni razdalji doloca izvoz za potrebe dostave trgovsko stanovanjske stavbe v
FC CU1. Tehnicni elementi kroznega krizisca, prikljuckov nanj ter izvoza so razvidni iz
graficnega dela OPPN.
(8) Urejanje mirujocega prometa
Urejanje mirujocega prometa v okviru funkcionalnih celot od FC 51 do FC 55 ter FC CU1 se
ureja skupno za stanovanjske vile znotraj posamezne funkcionalne celote in sicer:
(1) v FC 51 do FC 55 se doloca v kletnih etazah gradnja garaznih kleti in sicer tako, da so
dovozi do garaznih kleti nacrtovani preko povrsin za mirujoci promet obiskovalcev, vselej z
juga. V garaznih kleteh se doloca po 2 PM / stanovanje ter za potrebe obiskovalcev dodatno
opredeli parkirisca pred uvozi v kletne etaze. Za potrebe delovanja pritlicja stavbe v FC 51, kjer
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so opredeljene povrsine vrtca (prevzem in oddaja otrok) se za casovno omejeno parkiranje na
terenu opredeli parkirna mesta ob severni strani prometnice v FC Zilo
(2) v FC CU1 so parkirisca dolocena v kletnih etazah do katerih je dovoz omogocen preko
dovoznih ramp iz napajalne ceste FC Z11. V kletnih etazah so parkirisca dolocena loceno tako
za stanovalce, kot za obiskovalce, kupce in zaposlene; poleg omenjenih so za trgovski del
dodatno dolocene se povrsine za parkiranje obiskovalcev v parterju, vzhodno od stavbe.
Za stanovalce in obiskovalce v funkcionalnih celotah tako od FC 51 do FC 57 kot v FC 58, FC 59,
FC 510 in FC 511, ki so namenjene individualni gradnji enD ali dvostanovanjskih stavb se doloca
urejanje mirujocega prometa naceloma v okviru lastne funkcionalne enote, pri cemer je za
vsako bivalno enoto potrebno zagotoviti dvoje parkirnih mest; za stanovanjski niz sedmih
stavb tipa C7 v FC 51 so povrsine mirujocega prometa dolocene ob notranji prometnici.

(C) Poleg zgoraj navedenih dolocil 0 dinamicnem in mirujocem prometu v obmocju urejanja
za kvalitetno urejanje prometa veljajo se splosna dolocila, opredeljena v nadaljevanju.
(1)

Za dostope do posameznih stavb oz. objektov so predvideni posamezni dovozi ustreznih
sirin in radijev. Okoli posameznih objektov morajo biti zagotovljene ustrezne poti za
manipulacijo in urgentna vozila.
(2) Glede na to, da gre pretezno za stanovanjsko obmocje morajo biti hitrosti vozil glede na
prioritete prometnic ustrezno omejene. Vecina cest je dolocena v premah, smeri se
spreminjajo Ie v kriziscih. Radiji v kriziscih morajo biti prilagojeni zahtevnejsim vozilom
(intervencija - gasilci). Opredeljen je enostranski precni nagib proti dvignjenemu robniku,
ki bo sluzil ustreznemu odvodnjavanju ceste in bo prepreceval zastajanje vode na
voziscu. Precni nagibi hodnikov za pesce bode 2.0 % in bode vedno usmerjeni proti
cestiscu. Niveleta cestnega omrezja mora biti prilagojena prikljucevanju na krozisca.
(3) Vozisce mora biti omejeno z robniki dvignjenimi nad nivo vozisca.
(4) Uvozi morajo biti izvedeni kot krizisca z uvoznimi radiji, manjsi tudi preko ugreznjenih
robnikov. Tudi pespoti in hodniki se morajo zakljucevati z ugreznjenimi robniki, tako da
bo obmocje prijazno za gibanje invalidov.
(5) Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne sloje. Pred izdelavo projekta bo
potrebno izdelati geolosko-geomehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnicno
porocilo z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene povrsine vozisc in parkirisc
se izvede v asfaltni izvedbi. Povrsine plocnikov so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugace
trajno tlakovane.
(6) Vse ostale povrsine, v koridorjih, ki niso namenjene prometu ali hoji naj bodo urejene,
opremljene z ustrezno vegetacijo, in zatravljene.
(7) Za varno vodenje prometa mora biti predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana
vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija.
(8) Manipulacijske povrsine v FC CU1 morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se
prepreci vzvratno vkljucevanje vozil na javno cesto.
(9) Pri izracunu parkirnih mest je potrebno smiselno upostevati predpisane normative.
(10) Vse pes povrsine namenjene pescem morajo biti zaradi varnosti pescev iz hrapavih
materialov, tehnicne lastnosti plocnikov, kot so sirina, precni in vzdolzni nagib, morajo
ustrezati veljavnim normativom.
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(11) Invalidom ne sme biti oviran dostop do pes povrsin. Plocniki morajo imeti ob prehodu za
pesce na cestah poglobljene robnike.
(12) Predvideti je potrebno rezervate za komunalne vode in opremo.
(13) Kanalizacija, javni vodovod, telefonski, energetski in drugi vodi ter podobne naprave, se
smejo graditi v obmoeju cestnega sveta Ie pod pogojem in na naein doloeenim v soglasju
pristojnega obeinskega upravnega organa za ceste.
(14) Za oblikovanje obcestne linijske vegetacije je potrebno izbrati taksne drevesne vrste,
katerih koreninski sistem 5 svojim obsegom na bo poskodoval komunalnih vodov v
cestnih oz. obcestnih koridorjih.

12. elen
(odvajanje in eiseenje odpadnih in padavinskih voda)
V obmoeju urejanja 5 tem OPPN se odpadne in padavinske vode odvajajo organizirano in
loeeno za sistem meteornih in odpadnih voda.
Objekti, ki so namenjeni odvajanju in eiseenju odpadnih ter padavinskih voda, se delijo na
objekte z znaeajem javne meteorne in komunalne kanalizacije, za katere skrbi upravljavec, ter
objekte, ki nimajo javnega znaeaja in so v lasti uporabnikov (interna meteorna in komunalna
kanalizacija znotraj funkcionalnih enot / gradbenih parcel stavb).
Pri novogradnji meteorne kanalizacije se morajo upostevati vsi veljavni pogoji za gradnjo, kot
so:
(1) Meteorne vode iz streh objektov se morajo speljati preko peskolovcev v podtalnico,
oziroma za veestanovanjske stavbe v obstojeee vodotoke oz. v javno meteorno kanalizacijo
in po njej v koneno dispozicijo.
(2) Meteorne vode 5 cest, parkirise, manipulacijskih in drugih utrjenih povrsin morajo biti
speljane v meteorno kanalizacijo in po njej do vodotoka. Meteorne vode morajo biti
oCiSeene na naein, kot to predvidevajo predpisi 0 emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vgrajeni morajo biti lovilci olj, katerih velikost,
vgradnja, obratovanje in vzdrzevanje je v skladu 5 tehnienimi predpisi.
(3) Naeeloma se doloea, da se zgradijo centralni lovilci olj za posamezna obmoeja, ker bo to
omogoeilo enostavnejso in kvalitetnejso kontrolo, vzdrzevanje in eiscenje.
(4) Used lin, gose in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati v javno kanalizacijo.
Pri novogradnji komunalne (fekalne) kanalizacije se morajo upostevati sledeei pogoji:
(1) Pri doloeanju lokacije posameznih kanalov, erpalise in objektov je potrebno upostevati
obstojeee in predvideno stanje kanalizacijskega omrezja ter konfiguracijo terena in lokacije
objektov, ki se prikljueujejo na kanalizacijo. Zato se fekalna kanalizacija vodi sistemsko in
sicer tako, da se veeinski del iz obmoeja veestanovanjskih stavb na zahodu odvaja loeeno
ob glavni zbirni cesti proti jugu in od tod do obstojeee kanalizacije na Golniski cesti. Severni
del obmoeja se prikljueuje na obstojeei odvodni kanal iz naselja Mlaka - Grie.
(2) Sistem izgradnje komunalne (fekalne) kanalizacije za celotno obmoeje je etapen in loeen
od meteornih voda.
(3) Kanalizacijske prikljueke je potrebno projektirati do posameznih parcelnih mej, kjer stoji
stavba, ki se prikljueuje na kanalizacijo. Investitor pa je dolhn v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelati projekt za prikljueitev na javno kanalizacijo.
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Dodatno je potrebno upostevati:
(1) Komunalna kanalizacija in javni vodovod, na isti trasi, morata biti zgrajena vzporedno in v
razdalji 3m, na krizanjih kanalizacije in javnega vodovoda, je minimalni medsebojni
vertikalni odmik 0,5 m 5 tem, da poteka javni vodovod nad kanalizacijo. Vsa krizanja z
ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v skladu z navodili posameznega upravljavca
komunalnega voda in veljavnimi predpisi.
(2) Komunalna kanalizacija mora biti v celoti izvedena iz vodo nepropustnih materialov, ki
zagotavljajo zahtevano kvaliteto iz projekta.
13. elen
(oskrba 5 pitno vodo in hidrantno omrezje)
Javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo 5 pitno vodo celotnega obmoeja
urejanja, zato se doloea, da se obmoeje preskrbuje iz vodovoda, ki poteka po smeri Zeleni hrib
- Brdo - Kokrica - Naklo ob tem, da se obstojeCi transportni vod ustrezno poveea. Preskrba z
vodo je naertovana iz vodnih virov Baselj in Nova vas.
Vodovodne naprave so na obmoeju obravnave doloeene v cestnem telesu, bodisi pod poteki
tras ploenikov, kolesarskih stez ali cestnem svetu, kjer to ni mogoee pa pod voziseem.
Nov vodovodni sistem mora biti zgrajen iz nodularne litine; vozlisea vodovoda morajo biti v
ustrezno dimenzioniranih betonskih jaskih.
Nove vodovodne naprave se prikljueujejo na obstojeee omrezje, ta pa dalje na transportne
vode, pri eemer se na sekundarne vode obstojeeega omrezja v naselju ne prikljueuje.
Na vodovodnem omrezju se zgradi hidrantno omrezje.
Za obravnavano obmoeje je v fazi priprave projektne dokumentacije potrebno pripraviti
projekt preskrbe z vodo 5 fazno resitvijo in hidravlienim izracunom porabe vode.
14. elen
(oskrba 5 plinom)
Pri prostorskih ureditvah in gradnji objektov je potrebno upostevati stanje in zasnovo
plinovodnega omrezja, ki izhaja iz usmeritev dolgoroenega plana mestne obCine ter programa
lokalnega nosilca oskrbe 5 plinom.
Ob obmoeju urejanja, ob juzni strani navezovalne ceste na AC poteka plinovod R29, instalacija
Britof - MRP Jesenice, zato je pri izvajanju naertovanih posegov potrebno upostevati zahteve
upravljavca oz. sistemskega operaterja prenosnega omrezja zemeljskega plina.
V skladu 5 smernicami distributerja zemeljskega plina se doloea oskrba obmoeja z zemeljskim
plinom, saj obstojeea infrastruktura Kokrice in Mlake to omogoca. Naertovano plinovodno
omrezje se vodi v koridorjih prometne infrastrukture 5 potrebnimi, zakonsko predpisanimi
odmiki od ostale infrastrukture v koridorjih gospodarske javne infrastrukture. Poteki tras
plinovoda, prikljueki in naprave so razvidni iz grafienega dela OPPN. V nadzorovanih oziroma
varstvenih pasovih plinovodov je potrebno upostevati zakonsko doloeene omejitve.
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15. elen
(oskrba z elektrieno energijo in javna razsvetljava)
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upostevati stanje in zasnovo elektroenergetskega
omrezja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Stavbe je potrebno prikljuciti
na elektrieno omrezje v skladu 5 pogoji za dobavo in odjem elektriene energije.
Novonaertovane stavbe obmoeja bode napajani z elektrieno energijo iz obstojeCih
transformatorskih postaj (na sirsem obmoeju Mlake so zgrajene stiri transformatorske postaje
in sicer T 0136 - Mlaka, T 0502 - Nedeljska vas, T 0345 - Mlaska cesta in T 0982 - Mlaka gric);
za katere se doloei poveeanje moei transformacij ter po potrebi poveeanje NN izvodov.
Opcijsko so doloeene lokacije transformatorskih postaj tudi ob parkiriseih v okviru posameznih
funkcionalnih celot veestanovanjskih stavb.
Moei transformatorjev v posameznih transformatorskih postajah se bode doloeile v projektu
transformatorskih postaj in prikljuenih kablovodov, ko bode podrobneje doloeene
obremenitve posameznih stavb.
Preko obmoeja obravnave potekata tudi trasi VN kablovodov K 4279 in K 4304, za katere se
glede na urbanistieno resitev doloea prestavitev oziroma zagotovitev ustreznih odmikov.
Na obmoeju celotnega kompleksa je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo. Tipi svetilk in
kandelabrov se doloeijo enotno. Svetilke morajo biti razporejene tako, da bo jakost osvetlitve
ustrezala veljavnim tehnienim normativom in standardom. Razvod kablov javne razsvetljave
se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.
V celotnem obmoeju se doloei uvlaeenje SN in NN kablovodov v ustrezno kabelsko kanalizacijo
5 kabelskimi jaski. Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti zadostno
stevilo rezervnih cevi zaradi moznosti nadaljnje siritve mreze; ob ceveh je potrebno poloziti
tudi cevi zaradi predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev.
Celoten nizkonapetostni razvod kot tudi razvod javne razsvetljave bo izveden z uporabo
ustreznih zemeljskih kablov. Za potrebe razvoda SN in NN kablov se po celotnem obmoeju
izvede ustrezna obetonirana kabelska kanalizacija z ustreznimi jaski. Nataneno stevilo
potrebnih cevi kabelske kanalizacije, stevilo in tip jaskov bo doloeeno v naertu za pridobitev
gradbenega dovoljenja oziroma v naertu za izvedbo. Pri morebitnem priblizevanju ali krizanju
ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upostevati navodila DES
in soglasja prizadetih upravljavcev.
16. elen
(telekomunikacijsko omrezje in omrezje zvez)
Sirse obmoeje naselja je vkljueeno v telekomunikacijsko omrezje z obstojeeimi zemeljskimi
telekomunikacijskimi kabli in optienimi kabli.
Predvidene dejavnosti obmoeja bode zahtevale vkljueitev novih stavb v telekomunikacijsko
omrezje, zato bo potrebno v nadaljnjih fazah izdelati projekt vkljueitve objektov v
telekomunikacijsko omrezje.
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Vse kabelske povezave znotraj obmoeja bode izvedene V ceveh kabelske kanalizacije, zato
bode perspektivne potrebe uporabnikov pO dodatnih storitvah ali prikljuekih (optika,
ethernet, intranet, ... ) izvedljive z naknadnimi dodatnimi povezavami v kabelski kanalizaciji.
17. elen
(grajeno javno dobro)
Del obmoeja predstavlja grajeno javno dobro. Vanj je vkljueena celotna cestna infrastruktura,
zato javno dobro v celoti predstavljajo funkcionalne celote Z oznakami Fe 11, Fe 12, Fe 13, Fe
14, Fe 15, Fe 16, Fe 17 in Fe 18.
18. elen
(roki za infrastrukturno opremljanje)
Investitorji so, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih
javnih sluzb, dolzni zgraditi, prestaviti, zamenjati oz. zaseititi 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
19. elen
(varovanje kulturne dediseine)

Na obmoeju, ki ga obravnava OPPN, ni evidentiranih enot kulturne dediscine, zato resitve in
ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne dediseine niso potrebni.

VI.

RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOUA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJA NARAVE
20. elen
(splosni pogoji varovanja okolja)

Vse stavbe morajo biti naertovane v skladu 5 prepisi 0 mehanski odpornosti in stabilnosti,
pozarni varnosti v stavbah, 0 toplotni zaseiti in ucinkoviti rabi energije v stavbah ter ostalo
veljavno zakonodajo.
21. elen
(varstvo tal)
Izvajanje posegov v obmoeju bo glede na obseg naertovanih posegov imelo vpliv na
konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upostevati 5 tem odlokom
doloeene resitve in ukrepe za varstvo tal.
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(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene cim manjse povrsine tal. Za zacasne prometne
in gradbene povrsine se uporabi infrastrukturne povrsine in povrsine, na katerih so tla manj
kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnicno
brezhibni ter Ie materia Ii, za kat ere obstajajo dokazila 0 njihovi neskodljivosti za okolje. 5
transportnih in gradbenih povrsin ter deponij gradbenih materialov je treba prepreciti emisije
prahu z vlazenjem teh povrsin ob susnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne
ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo skodljive snovi zaradi nezgod na
tehnoloskih povrsinah.
(2) Med gradnjo na obmocju je treba izvajati monitoring v skladu 5 predpisi ki urejajo
obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
(3) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba
namensko uporabiti za sanacijo degradiranih povrsin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem
odlaganjem, mora biti skladno z dolocili pravilnika, ki doloca obremenjevanje tal z vnasanjem
odpadkov in z doloCili pravilnika, ki doloca ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Po koncanih zemeljskih delih se takoj zaenejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih
povrsinah.
(4) V casu gradnje mora biti gradbisce omejeno na zemljisee, na katerem ima investitor pravico
razpolaganja. Pri aktivnostih v easu gradnje je upostevati splosne obveznosti investitorjev in
izvajalcev.
(5) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matiene podlage, jetreba med gradnjo in po izgradnji
ravnati racionalno. Humusna plast se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohranja njena
plodnost in kolieina. Prepreeiti je potrebno mesanje zivice in mrtvice.
22. elen
(varstvo gozdov in kmetijskih povrsin)
(A) Resitve in ukrepi na obmoeju gozdov
Obmoeje z oznako ml 7/1-13 Mlaka pri Kranju posega v drevesno vegetacijo obstojeeega
gozda. Glede na namembnost se vegetacija, povsod tam, kjer je to za izvedbo naertovanih
resitev potrebno, krei. Kreitve lahko povzroee biotopsko degradacijo, zato mora investitor
upostevati optimalno nadomeseanje ekoloske infrastrukture in pogojev za socialne funkcije.
Konkretizacija resitev se opredeli na prostih povrsinah znotraj in izven ureditvenega in
vplivnega obmoeja urejanja (renaturacija devastiranih predelov, linijske obcestne zasaditve
ohranitev gozdnih povrsin v obmoeju Fe Zl, Fe Gl in Fe G2, zasaditev drevesne vegetacije v
stienih obmoejih z obstojeco poselitvijo, kjer je to mogoce, npr. deli Fe Zil do Fe ZI 5, ipd.).
Pri nacrtovanju, projektiranju in izvedbi je upostevati naslednje zahteve in usmeritve:
(1.) posegi v gozd in gozdni prostor so dovoljeni Ie znotraj ureditvenega in vplivnega obmocja
ter na zemljiscih, ki se nahajajo izven ureditvenega obmocja in so potrebne kot povrsine
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potrebne za izvedbo infrastrukturnih resitev, ki predstavljajo korektno infrastrukturno
umestitev nacrtovanih resitev obmocja poslovnega kompleksa v prostor;
(2.) zaradi principov sonaravnosti posegov ter sobivanja naravnega habitata in stanovanjske
soseske je zahodno ob glavni zbirni cesti potrebno ohraniti pas stabilnega, odraslega drevja,
ki se ga ohrani v taksnem obsegu, da je mozno dopolniti gozdni rob z novo drevesno
vegetacijo;
(3.) drevesa, ki jih je glede na nacrtovano dejavnost v obmocju potrebno posekati se po
pridobitvi dovoljenj predhodno oznacijo s strani pooblascene sluzbe Zavoda za gozdove
Siovenije - Krajevne enote Kranj; posek lesne vegetacije se lahko izvaja Ie med is. avgustom
in is. marcem;
(4.) pri gradnji stavb ob gozdnem robu, znotraj ureditvenega obmocja, je priporocena
varnostna razdalja objekta od obstojecega gozdnega roba enaka eni drevesni visini odraslega
gozdnega sestoja; mozna je tudi gradnja v manjsi oddaljenosti, vendar je lastnik odgovoren za
morebitno skodo, nastalo ob podiranju drevja na stavbo;
(S.) zaradi ohranjanja obstojecih prostorskih kakovosti in funkcij gozda, je po posegu z gradnjo
prizadete gozdne povrsine potrebno sanirati v smislu ekoloske in funkcionalne skladnosti z
sirsimi pasovi precno postavljene drevesne vegetacije med posameznimi stanovanjskimi sklopi
vecstanovanjske gradnje na zahodu (ob robovih Fe Zil do FC ZIS) ter pri urejanju zelenih
povrsin v najvecji mozni meri zasaditi listavce avtohtonih vrst v zasaditvenih oblikah, ki
nakazujejo zelene preduhe med obstojecim naseljem in gozdom na zahodu; potrebna je
sanacija novo nastalega gozdnega roba z zasaditvijo ustreznih avtohtonih drevesnih in
grmovnih vrst; sanacijo projektant opredeli v nadaljnjem postopku.
(6.) gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiscih, izven obmocja, mora ostati neovirano;
do njih je preko gozdnih poti iz nacrtovani krizisc glavne zbirne ceste mozno zagotoviti
neoviran dostop in dovoz z obicajno gozdarsko mehanizacijo; investitor je dolzan zagotoviti
ureditve dostopa v gozd na vseh prekinjenih gozdnih prometnicah (nacrtovanje morebitnih
novih gozdnih prometnic ali deviacij obstojecih ) in
(7.) pred sprejetjem odloka 0 OPPN in pred pridobitvijo ustreznih dovoljenj je kakrsnokoli
poseganje v gozd in gozdni prostor, razen obicajnega gospodarjenja z gozdom, znotraj
nacrtovanega obmocja prepovedano;
(8.) z gradnjo spremljajoce gospodarske javne infrastrukture, razen nujnih povezav, se ne sme
posegati v gozdni prostor zahodno od obmocja urejanja; prav tako tudi ne v gozdni predel FC
G2, kjer se ne sme odlagati odvecni odkopni in gradbeni material ter odpadke, voziti gradbeno
mehanizacijo in se ne sme postavljati enostavnih objektov, ki niso namenjeni funkciji gozdov
ali javni infrastrukturi;
(9.) odvecni odkopni in gradbeni material, ki bi nastal pri gradnjah, se ne sme odlagati v gozd;
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(B) Resitve in ukrepi na obmocjih obstojecih kmetijskih povrsin
V funkcionalni celoti FC Z3 se ohrani obstojeca kmetijska zemljisca. Na obmocjih posegov pa
so investitorji dolzni 5 primerno organizirano gradnjo, zascito zemljisc pred onesnazevanjem v
casu gradnje in obratovanja obmocja, sanacijo prekinjenih sistemov za odvodnjavanja
zagotoviti varovanje kmetijskih zemljisc.
Pri gradnji se omeji gibanje strojev na obmocje posegov (izkljucne rabe). Za transporte cim
manj uporabljati poljske poti. Zacasne ureditve in objekti za potrebe gradbisca se ne smejo
urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiscih, razen ce ni drugih primernejsih resitev.
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt 0 ravnanju in uporabi
rodovitnega dela prsti. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z maticne podlage, je treba med
gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. 5 sanacijo razgaljenih povrsin je treba
zaceti ze v casu gradnje. Prst se mora odstraniti in deponirati na drugo lokacijo tako, da se
ohrani njena plodnost in kolicina oziroma da ne pride do onesnazenja 5 skodljivimi snovmi in
manj kvalitetnim materialom. Dolociti je treba zacasne deponije za zivico, ki mora biti
odlozena na najvec 1,50 m visoke nasipe. Deponije je treba zascititi pred onesnazevanjem in
erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca 0 mestih in kolicinah odstranjene prsti in
lokacijah za deponiranje ter 0 nadaljnji uporabi za sanacijo. Prst se uporabi za sanacijo
devastiranih in degradiranih tal ter za rekultivacijo delov sedaj utrjenih povrsin, ki se jim
spremeni funkcija.
23. Clen
(varstvo in zascita voda)
(1.) Glede na to, da se 5 predvidenimi posegi spreminja strugo in potek Mlaskega potoka in
sonaravno uredi ribnik z okolico v FC V2 morajo biti vsi posegi v prostor nacrtovani tako,
da ne pride do cezmernega poslabsanja stanja voda in da se ne onemogoci varstva pred
skodljivim delovanjem voda. Iz zgornje ugotovitve izhaja, da je potrebno za realizacijo
nacrtovanih posegov v obmocju funkcionalnih celot, ki so neposredno vezane na Mlaski
potok, izvesti celovite omilitvene ukrepe, kot izhajajo iz Hidrolosko hidravlicne studije Eho
Projekt d.o.o., st. H - 31/18 iz junij 2018 in se generalno sestojijo iz zamenjave oz.
rekonstrukcije stevilnih propustov in regulacije stirih odsekov Mlaskega potoka gorvodno
od glavne ceste (podobne tehnicne resitve 5 prikazom pozicioniranja celotnih ukrepov so
razvidne iz studije, ki je sestavni del strokovnih pod log tega prostorskega akta).
(2.) Projektna resitev odvajanja in ciscenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z zakonodajo in upostevati usmeritve iz izdelane Hidrolosko hidravlicne studije
(Eho Projekt d.o.o., junij 2018, st. H - 31/18).
(3.) Vse odpadne vode morajo biti prikljucene na javni kanalizacijski sistem.
(4.) Za cas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbiscih, da bo prepreceno onesnazenje vodotoka ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiscenja in uporabe tekoCih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v
primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa zacasna skladisca in pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo
biti zasCitena pred moznostjo izliva v okolje.
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(S.) Zagotoviti je potrebno, da se pO koneani gradnji odstranijo vse za potrebe gradnje
postavljeni provizorji in odstranijo vsi ostanki zaeasnih deponij. Predvideti je potrebno
ustrezno krajinsko in protierozijsko ureditev vseh prizadetih povrsin.
(6.) Na vodnih in priobalnih zemljiseih Mlaskega patoka je gradnja v sirini 5. m ad vodnega
zemljisea omejena, dovoljena je v tistih delih obmoeij Fe 57, Fe 510 in Fe 511, kjer
naertovana siritev vodotoka predstavlja prehod iz vodnega zemljisea vodotoka v parkovno
ureditev stavbnega kompleksa pri eemer pa ne sme biti oviran normalen pretok vodotoka,
zagotovljena pa mora biti tudi moznost vzdrzevanja tako urejenega vodotoka.
(7.) V grafienem delu so prikazane povrsine vodotokov po regulaciji ter povrsine ribnika v Fe
V3; v tej funkcionalni celoti razen montaznega objekta paviljona, drugi objekti, glede na
moznost poplavnih povrsin, niso dovoljeni.
(S.) V postopku priprave projektne dokumentacije je potrebno za patek Mlaskega patoka
izdelati hidravlieno preverbo popravne varnosti, upostevajoe ze izdelano hidrolosko
hidravlieno studijo in konkretizirati ukrepe, da ne bo moznosti skodljivega vpliva na vade,
vodna in priobalna zemljisea.
(g.) Nasipavanje naravnih retencijskih povrsin, zasipavanje ali zacevljanje vodotoka, razen v
obmoejih preekanj reguliranega poteka vodotoka s prometno infrastrukturo ni dovoljeno;
enako velja za sprozanje erozijskih procesov ali rusenje ravnotezja na labilnih tleh.
Na priobalnem zemljiseu, razen stem odlokom doloeenih posegov, ni dovoljeno
(10.)
postavljati objektov ali ovir, ki bi prepreeevale prost prehod ob vodnem dobru.
(11.)
Zaradi zagotavljanja dobrega stanja voda in vodnega rezima je potrebno vfazi priprave
projektne dokumentacije izdelati strokovne podlage hidroloskih razmer.
(12.)
Posebno pozornost je pri projektiranju stavb, objektov in naprav ter zunanjih ureditev
posvetiti varnosti pred eventualnimi moznostmi zatekanja povrsinskih poplavnih vod in
podtalnih vod v vkopane oziroma kletne etaze stavb ter predvideti ukrepe, ki bode
zagotavljali, da ne bo prihajalo do skodljivega vpliva voda.
(13.)
Z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno ustrezno naertovati odprte povrsine,
da ne bo prihajalo do onesnazenja in eezmernega obremenjevanja obreznih ekosistemov,
vodotoka in okolja.
24. elen
(varovanje naravnih vrednot)
Na obmoeju nizinskega gozda je zahodno ad obstojeeih stavbnih zemljise, ki jih obravnava ta
odlok strnjen kompleks gozda z zdruzbo rdeeega bora in borovnice, v sirsi okolici pa se nahaja
zavarovano obmoeja Udin borsta.
Na in ob obmoeju urejanja je potrebno:
(1) vzhodni rob obstojeeega gazda, ki sega do glavne zbirne ceste obmoeja (Fe 11) ohraniti kot
zaeetek strnjenega gozdnega kompleksa zahodno ad obmoeja poselitve;
(2) glede na moznost prisotnosti rastlinske vrste okroglolistne rosike, ki naj bi se nahajala ob
obmoeju se je v fazi izdelave OPPN preverila njena prisotnost in z Mnenjem a prisotnosti
okroglolistne rosike (IPSUM d.o.o.), ki je temeljilo na terenskih ogledih ugotovilo, da te
rastlinske vrste v obmoeju urejanja in zahodnem robu ob njem ni;
(3) na severnem delu obmoeja ob vodotoku se relief, razen prometnih ureditev in sonaravne
regulacije vodotoka, vse v skladu z usmeritvami hidrolosko hidravliene studije, bistveno ne
sme spreminjati;
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(4) v okviru obmoeja urejanja se ohranja del gozdnega kompleksa kot ga doloea obmoeja Fe
Zl, Fe G1 in Fe G2, hkrati pa se tako ob kljuenih prometnicah kot na prostih povrsinah
veestanovanjske gradnje vzpostavlja drevesno vegetacijo, ki nakazuje prehode od
stanovanjske gradnje v gozdne povrsine;
(5) pri doloeitvi tipa svetilk javne razsvetljave ter njihove lokacije je upostevati pogoj, da je
svetlobna telesa potrebno usmerjati proe od gozdnih povrsin.
25. elen
(varstvo pred hrupom)
Obmoeje veeinoma stanovanjske gradnje je v prostor umeseeno tako, da ne povzroea
eezmernih obremenitev bivalnega okolja. V juznem delu, ki je najblize obmoeju prometnice je
ob obmoeju urejanja naertovan pas visokorasle drevesne bariere, ki vizualno in protihrupno
varuje naertovane gradnje v obmoeju.
26. elen
(varstvo zraka)
Obratovanje naertovane soseske ne bo imelo negativnih vplivov v ozraeje.
Med gradnjo je izvajalec dolzan upostevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
(1.) zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in
transportnih sredstvih;
(2.) prepreeevanje prasenja odkritih delov gradbisea: vlazenje sipkih materialov in
nezasCitenih povrsin ter prepreeevanje raznosa materiala z gradbisca in
(3.) sprotno kultivirati obmoeja veejih posegov.
27. elen
(ravnanje z odpadki in njihova odlaganje)
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja
pristojna komunalna organizacija. Komunalne odpadke se odvaza na komunalno deponijo. Pri
naertovanih veestanovanjskih stavbah se zbirna mesta komunalnih odpadkov doloeajo na
lokacijah pred uvozi v kletne garaze, pri ostalih stavbah se zbirna mesta za komunalne odpadke
predvidijo na gradbenih parcelah taka, da niso vidno izpostavljena. V casu odvazanja
odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta dostopna vozilom za odvoz. Na obmoeju
transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
Za lace no zbiranje odpadkov se, v skladu s predpisi mestne obeine, v posameznih obmoejih,
na primerno dostopnih mestih, locira ekoloske otoke.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti loeeno od ostalih komunalnih odpadkov in
urejeno na naein, ki ga doloeajo veljavni predpisi.
Gradbene odpadke se odvaza na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov oziroma
se jih ustrezno predela. Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano s
sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin. Odlaganje odpadnega gradbenega,
rusitvenega in izkopnega materiala v obvodni pas na brezine, v pretoene profile vodotoka, na
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kmetijska in gozdna zemljisca ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali
erodiranja, ni dovoljeno.
28. clen
(monitoring)
Pred zacetkom gradnje je, v primeru strokovno ugotovljene potrebe, zagotoviti monitoring za
podrocja, na katerih bi bilo argumentirano potrebno.
Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor v primeru neustreznih rezultatov monitoringa, so:
(1.) dodatne tehnicne in prostorske resitve,
(2.) dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
(3.) sanacija, povecanje ali izgradnja novih naprav in
(4.) drugi ustrezni ukrepi.
29. clen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v casu
pred pricetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:
(1) zagotoviti zavarovanje gradbisca take, da sta zagotovljeni varnost in raba bliznjih
objektov in zemljisc;
(2) organizirati promet v casu gradnje tako, da ne prihaja do vecjih zastojev na obstojecem
cestnem omrezju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne poslabsa;
(3) zagotoviti dostope do gozdnih in kmetijskih zemljisc, ki v OPPN niso doloceni, so pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslisanih prizadetih strank; lastnikov gozdnih ali
kmetijskih zemljisc,
(4) odpraviti v najkrajsem moznem casu prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja posamezne gradbene parcele ali funkcionalne celote;
(5) zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in
naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poskodb pri gradnji;
(6) za cas gradnje na vseh obmocjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbisce) tako,
da v dnevnem casu ne bode prekoracene kriticne ravni hrupa predpisane za stopnje
varovanja pred hrupom, kot so dolocene za posamezna obmocja, pri cemer se za
oddaljenost vira hrupa steje geometrijsko sredisce ozirema pravokotna oddaljenost od
gradbisca;
(7) za zavarovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe iz smernic in
mnenj;
(8) ohranjati, v kolikor je glede na lastnisko strukturo to mogoce, vegetacijske pasove ob
zahodni strani glavne zbirne ceste, ki so element krajinskega urejanja, istocasno pa imajo
tudi funkcijo varovanja pred onesnazenjem neposrednega okeliskega prostora;
(9) zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poskodovanih objektov, naprav in obmocij ter okolico
objektov;
(10) sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje ali
uporabe pri gradnji prekinejo ali poskodujejo;
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(11) zaeasno pridobljena zemljisea po izgradnji trase infrastrukture in spremljajoeih ureditev
povrniti v prvotno rabo;
(12) na obmoejih, ki jih doloea hidrolosko hidravliena studija, soeasno ali predhodno z gradnjo
stavb zagotoviti omilitvene ukrepe.
Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja,
pridobljenega pred prieetkom gradnje posamezne etape in njenih prikljuekov.

VII.

RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESRECAMI,
VKUUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

30. elen
(resitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami ter varstvo pred
pozarom)
Za zaseito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesree so zagotovljene ustrezne
evakuacijske poti in povrsine za Ijudi in materialne dobrine, intervencijske poti in povrsine.
Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki med objekti za preprecitev prenosa pozara oziroma
zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (pozarna locitev). Na vodovodnem omrezju bo zaradi
zagotovitve zadostne kolicine pozarne vode, zgrajeno hidrantno omrezje z nadzemnimi
hidranti. Pri vseh posegih je potrebno upostevati pogoje za:
(1) varen umik Ijudi, zivali in premozenja;
(2) potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipozarno
locitev;
(3) prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila;
(4) vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje, zagotovitev hidrantnega omrezja v skladu 5
predpisi;
(5) zagotovitev povrsin za potrebe evakuacije;
(6) pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upostevati predpise 5 podrocja pozarne
varnosti;
(7) smiselno zagotavljanje ukrepov zaradi pozarne ogrozenosti okolja, za to mora v nadaljnjih
postopkih izdelave projektne dokumentacije projektant:
- opredeliti morebitne ukrepe zaradi pozarne ogrozenosti okolja;
- opredeliti dopustna pozarna tveganja, ki so povezana 5 povprecno moznostjo nastanka
pozara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi in tehnoloskih postopkov v objektih na
predvidenem obmocju, ki bode namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter moznosti
sirjenja pozara na sosednja obmocja ter pozarna tveganja zaradi pozarne ogrozenosti
naravnega okolja;
- opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred pozarom.
Pri pripravi nadaljnje projektne dokumentacije je potrebno upostevati projektni pospesek
tal (potresna varnost), ki po podatkih pristojne agencije znasa O,200g.
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VIII_

ETAPNOST IZVEOBE PROSTORSKE UREOITVE
31. elen
(etapnost izvedbe)

OPPN obmoeja ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju se izvaja v vee etapah, ki so medsebojno neodvisne
glede na easovno zaporedje. Vsaka skupina stavb in prometnica predstavlja svojo eta po,
mozna je izvedba Ie dela etape, ki predstavlja zakljueeno celoto. Vakviru vsake etape, oziroma,
v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajoeo
infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter eventualno potrebne omilitvene ukrepe
doloeene 5 tem odlokom. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za
varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem
delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zaeasna namembnost zemljise, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah
izgradnje poslovnega kompleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstojeei rezimi 5 tem,
da se na teh zemljiseih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo
predhodnih etap.

IX.

VELIKOST OOPUSTNIH OOSTOPANJ 00 FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNICNIH RESITEV

32. Clen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji tega OPPN so dopustna odstopanja od tehnienih resitev doloeenih 5 tem
odlokom, ee se v nadaljnjem podrobnejsem proueevanju geoloskih, hidroloskih,
geomehanskih, prometnih in drugih razmer poiseejo tehniene resitve, ki so primernejse z
oblikovalskega, prometno-tehnienega ali okoljevarstvenega vidika, 5 katerim pa se ne smejo
poslabsati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
(2) Ooloeeni tlorisni in vertikalni gabariti stavb iz 8. elena tega odloka so lahko tudi manjsi,
odstopanja so mozna do 2,0 m, za funkcionalno celoto FC CU llahko tudi veeja.
(3) Doloeeni tlorisni gabariti stavb iz 8. elena tega odloka so lahko tudi veeji, pri eemer morajo
biti razdalje med stavbami taksne, da zagotavljajo 45° kat osoneenja za dele obeutljivih
prostorov. Pray tako morajo biti zagotovljeni pozarni odmiki med stavbami in upostevane vse
doloeene gradbene linije ter pod pogojem, da se na gradbeni parceli za dejavnast zagotovi
zadostne povrsine za mirujoei promet in manipulacijo; mazna odstopanja so do 2,0 m, za
funkcionalno celoto FC CU11ahko tudi veeja a ne izven gradbenih meja.
(4) Parcele, namenjene gradnji znotraj funkcionalnih celot je dovoljeno tudi zdruzevati v
primerih zdruzenih gradbenih parcel smejo maximalni tlorisni gabariti stavb segati do
gradbenih linij, pri eemer morajo biti razdalje med stavbami taksne, da zagotavljajo 45° kot
osoneenja za bivanje obeutljivih prostorov. Pray tako morajo biti zagotovljeni pozarni odmiki
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ter pod pogojem, da se na gradbeni parceli za dejavnost zagotovi zadostne povrsine za
mirujoei promet in manipulacijo.
(5) Dovoljena so odstopanja do +1,00 m nad doloeenim vertikalnim gabaritom iz 8. elena tega
odloka, za tehniene dele stavb, pri eemer morajo biti razdalje med stavbami v teh primerih
taksne, da zagotavljajo 45° kot osoneenja za bivanje in deja obeutljivih prostorov in pozarni
odmik.
(6) Odstopanja od naertovanih prometnih resitev in lokacij infrastrukturnih vodov v robnih,
vplivnih obmoejih in zunaj obmoeja OPPN ter ob prikljuekih na omrezje oskrbovanih sistemov
so dovoljena v skladu 5 konceptom razvoja sosednjih obmoeij in ob upostevanju strokovno
korektnih tehnienih resitev, nanje pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev urejanja
prostora. Odstopanja od posameznih naertovanih prometnih resitev in lokacij infrastrukturnih
vodov na obmoeju OPPN so dovoljena, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb,
ostalih prometnih povrsin in zunanjo ureditev.
(7) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehnienih resitev v skladu 5 tolerancami, ki jih dopusea OPPN,
kar je potrebno prikazati v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

X-

USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VEUAVNOSTI
OPPN
33. elen
(usmeritve)

Po realizaciji 5 tem OPPN naertovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri doloeanju
nadaljnjih meril in pogojev potrebno upostevati kljuene konceptualne usmeritve, ki
zagotavljajo naeelno kontinuiteto urbanistienega urejanja prostora in sicer:
(1) ohranjati zeleno bariero ob glavni zbirni cesti na zahodu, preenih povezovalkah in
gozdni kompleks (FCG2), v obsegu kot ga doloca veljavni IPN MOK,
(2) ohranjati gradbene linije ob vseh notranjih prometnicah in
(3) ohranjati naertovane prikljueke na glavno cesto.

XI. KONCNE DOLOCBE
34. elen
(inspekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inspekcija.
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35. elen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Uradu za okolje in prostor Mestne obeine Kranj
in na Upravni enoti Kranj, Siovenski trg 1, Kranj.

36. elen
(veljavnost odloka)
Ta odlok zaene veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije.

St .................................... .
Kranj: ............................. .

Bostjan TRILAR
ZUPAN
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Na podlagi 60. elena v povezavi s 6. odstavkom 50. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju - ZPNaert (Uradni
list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09,80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) je Mestna obeina Kranj proueila pripombe in
predloge javnosti ter zavzela:

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA MLAKA ZA OBMOCJE
ML 7/1-13 MLAKA PRI KRANJU

V casu javne razgrnitve, od 4. junija 2018 do 4. julija 2018 so bile na dopolnjen osnutek OPPN pridobljene
naslednje pripombe in predlogi:

Stevilka

1

Pripombodajalec
Pripomba podana

pisno

Datum

04. julij 2018

Pripombe

Kot neposredni mejas, na parco st. 333/10 in 355/16 ostra nasprotuje naertovani gostoti
poselitve gozdnega in v blizini zaSCitenega obmocja. Ravno tako ,ahteva, da se vsi
predvideni objekti odmaknejo najmanj za 4 m od njegove meje, kar je zakonsko in v
OPPN ni upostevano. Mestna obeina Kranj ni upostevala ostalih infrastrukturnih
omejitev v prostoru, sola je stara 45 let bre, bistvenih vlaganj, ... Meni da se hoce iz
interesov, ki niso v prid sedanjim in tudi ne bodocim prebivalcem, v vaskem okolju
graditi tako da bo velika gostota in manj zelenih povrsin. S kaksno odgovornostjo do
narave in zaseitenega gozda se naertuje taka obremenitev tega obmoeja, kje so podatki
demografske studije

0

tako velikih potrebah v Kranju, pri vseh naertovanih in

predvidenih gradnjah.
Stalisee

Prastorske resitve v dopolnjenem osnutku OPPN, ki je bil javno ra'grnjen slede
usmeritvam veljavnega Odloka

0

izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj

(Ur.I.RS, st. 74/14, 09/16, 63/16 in 20/17) in jih zgolj konkretizira na nivoju izvedbenega
akta. Obmoeje OPPN ne posega v povrsine, ki jih varuje Odlok 0 spominskem parku Udin
Borst in obravnava obstojeee povrsine stavbnih ,emljisc.
Pri pripravi usmeritev ,a razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno nacelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske jayne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podrocju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obcina Kranj je julija 2018 naroCila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko prablematiko ,a obmocje obcine ter ponudbo in

1

MESTNA OBC!NA KRANJ

STALISCA DO PR!POMB!N PREDLOGOV

povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave SO pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki nacrtujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgorocno razmisljajo 0 zamenjavi
trenutnega bivalisca, med njimi pa je 50 %takih, ki jih ieli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki ielijo kupiti ali pa graditi hiso.
50dec po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki nacrtujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu deleiu prebivalstva, pa bi vveliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po nacrtovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki nacrtujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika vecina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisce za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delei, poleg Centra in
5traiisea, ieli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odloeilni vpliv 0 nakupu ali najemu
bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
Zahtevi pripombodajalca po odmiku nacrtovanih objektov za najmanj 4,0 m od urejenih
parc. st. 333/10 in 355/16 k.o. Kokrica je moino ugoditi. Pripomba se v tem delu
UPOSTEVA.

Stevilka

2

Pripombodajalec
Pripomba podana

pisno

Datum

03.07.2018

Pripombe

Po pregledu predloga OPPN-ja ugotavljata, da je predvsem

nevzdrien predlog

blokovske gradnje na tem obmocju. 5 takim pristopom je se dodatno razvrednoteno
naselje Mlaka in upata, da se s tega obmocja umakne predlagana gradnja blokovskih
objektov. Upata, da se ne bo ponovila situacija s stanovanjskim naseljem ob koncu 80ih let ko so ciani zadruge, se posebej vodstvu zadruge, uporno razlagali nevzdrinost
naselja, ki se je projektiral z individualnimi parcelami od 400 - 450 m2, da bo v tem
primeru to naselje zelo neprijazno za stanovalce in degradirano naselje. Takrat so jih ial
zavrnili, danes pa ugotavljata, da so razmere se mnogo hujse kot so jih takrat opisali
najbolj ernogledi. V primeru potrditve OPPN, raeunajoe na upostevanje pripomb, sta
zainteresirana za predkupno pravico na stavbni parceli, ki meji na parc. sl. 355/19.
5talisee

Koncept pozidave sledi usmeritvam obeinskega prostorskega naerta, konkretno
izvedbenega prostorskega naerta Mestne obcine Kranj, sprejetega v letu 2014 in, razen

v juinem delu, stanovanjske vile odmika od obstojeeega naselja, povprecno za okvirno
50 do 60 metrov, vmes pa vzpostavlja nizko individualno gradnjo v zaledju.

Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo taka v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TU5)
2
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upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optimalna raba gospodarske jayne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obCina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo

0

zamenjavi

trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 % takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dYe tretjini vseh (59,7 %). ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odlocilni vpliv 0 nakupu ali najemu
bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
Glede na pozitivni odziv lastnikov oz. potencialnih investitorjev zahodnega dela
obmocja predlagamo, da se 0 moznostih odkupa sosednjega zemljisea dogovorite
neposredno z njimi.
Pripomba se

Stevilka

vtem delu POGOJNO UPOSTEVA.

3

Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

03.07.2018

Pripombe

Sta lastnika zemljisc parco sl. 318/42 in 318/50, k.o. Kokrica, ki neposredno mejita na
obmoeje OPPN Mlaka pri Kranju. Na navedenih zemljiscih stoji stanovanjska hisa v
kateri prebivajo, ostale povrsine pa sluzijo kot funkcionalno zemljisce, saj so na njih
urejeni dovoz, parkirne povrsine, zelenica, ... Nasprotujeta kakrsnikoli gradnji, saj je bil
OPPN razgrnjen nacrt gradnje, kateri ni zdruzljiv z obstojecimi gradnjami in bi motil
dosedanji nacin gradnje ZUreP-2, 20. clen - 2. odstavek). Pray tako se z OPPN siri
obstojece naselje, kar pa je v nasprotju z 24. clenom ZUreP-1, 2. odstavek. lei ita
3
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odgovor glede potrebe pO gradnji taka velikega kompleksa, saj je zato potrebna precej
velika zainteresiranost in potreba regije po taki gradnji, kar pa bi moglo biti razvidno iz
izkazane poveeane potrebe po gradnji, zaradi demografskih in razvojnih gibanju. Zelita
podatek iz katerih analiz je razvidno, da obstaja potreba v regiji po gradnjah, zaradi
demografskih in razvojnih gibanj.
5talisee

Za razjasnitev sirsega konteksta gradnje na ze dalj easa obstojeeih stavbnih zemljiseih je
potrebno poseei kar nekaj let nazaj. 5 sprejetjem prostorskih sestavin dolgoroenega in
druzbenega plana za obmocje mestne obeine Kranj v letih 2003 ozirama 2004 je bila
sprejeta odlocitev a zaokrazitvi obstojecega naselja Mlaka zahod. Operativna priprava
izvedbenih prostorskih aktov se je nato pricela v letu 2005; konkretne usmeritve
tokratnega akta pa so podane v dolocbah izvedbenega prostorskega nacrta v letu 2014.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bila tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem nacrtu mestne obcine kat tudi v trajnostni urbani strategiji (TU5)
upostevano temeljno nacelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledicno pomeni tudi niljo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, taka
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obcina Kranj zaostaja na podrocju gradnje za vec kot polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naracila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za abmocje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgorocno razmiSljajo a zamenjavi
trenutnega bivalisca, med njimi pa je 50 %takih, ki jih leli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki lelijo kupiti ali pa graditi hiso.
50dee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delelu prebivalstva, pa bi vveliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedba predlaganega prajekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celati lahko pokril patrebe po nacrtovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skaraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujeja izboljsanje
stanavanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v abdabju daljsem do 51et pa
to namerava storiti velika vecina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje

trenutno bivalisce za drugo nepremicnino v Kranju, jih najvecji dele.z, poleg Centra in
5tralisea, leli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odlocilni vpliv a nakupu ali najemu
bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
Nasprotovanje kakrsni koli gradnji na teh zemljiSCih zato nima realne pravnoformalne
ali vsebinske osnove, molno pa se je v fazi postopka priprave usklajevati glede manjsih

sprememb oz. dopolnitev nacrtovanih posegov. Taka je moino prouciti moinost
nadomestitve nacrtovanih veestanovanjskih objektov neposredno ob zemljiseih
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pripombodajaleev s, sosedom prijaznejso, niljo gradnjo individualnih prostostojeeih
stavb, ali stavb v nizu.
Pripomba se tako, zgolj v tern delu, DELNO UPOSTEVA.

Stevilka
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

03.07.2018

Pripombe

Sta lastnika stanovanja v dvostanovanjski hisi, ki stoji na pare. st. 355/19, ki meji na
obmoeje predlaganega osnutka OPPN. Ne strinjata se z blokovskim naseljem glede na
obstojeeo vasko naselbino in naravo, ki ji pravijo pljuea Kranja, ki meji na zaseiteno
obmoeje Nature 2000. Trditev, da je FI - razmerje med pozidavo in zelenjem relativno
ugodna, pa blokovska gradnja predstavlja enormno poveeanje gostote poselitve glede
na obstojeeo stevilo prebivaleev. Ne strinjata se s predlagano blokovsko gradnjo in
gostoto naselitve, ki je predvidena na obmocju nove pozidave. Predvidenih je 416
nadstandardnih stanovanjskih enot, kar pomeni okvirno 1.600 novih prebivaleev. V
primerjavi z obmocjem prostorsko enake poselitve, ki obsega eea 100 eno ali
dvostanovanjskih his pa s priblilno 400 obstojecih prebivaleev. To bi pomenilo vsaj 4 x
vecjo gostoto poselitve kat v obstojecem naselju, kar je popolnoma neustrezno za
obstojeee vasko okolje. Neustreznost blokovske gradnje zaradi neustrezne obstojeee
infrastrukture na relaeiji eeste v smeri proti Kranju. V primeru potrditve OPPN in gradnje
individualnih his sta zainteresirana za predkupno pravieo stavbne pareele, ki meji na
njihova pareelo st. 355/19.

Stalisee

Trditev pripombodajaleev a enormnem povecanju gostote poselitve ne drli (eelo do
stirikrat vecja gostota poselitve kat v obstojecem naselju) . Z nacrtovano gradnjo, na
eelotnem obmocju obravnave stem OPPN gostota poselitve na hektar ne bo presegla
obstojeee gostote jedrnega dela obstojeeega naselja v neposredni blilini, vzhodno ob
obmocju.
Kat je bilo le veekrat poudarjeno zasnova poselitve sledi izhodiseem veljavnega,
hierarhicno nadrejenega prostorskega akta, IPN MOK, sprejetega v letu 2014.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo taka v strateskem in izvedbenem
prostorskem nacrtu mestne obcine kat tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno nacelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledicno pomeni tudi niljo eeno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, taka
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obcina Kranj zaostaja na podrocju gradnje za vee kat polovieo glede
na slovensko povprecje.
Mestna obcina Kranj je julija 2018 narocila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere eilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko

za obmoeje obcine ter ponudbo in

povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
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V raziskavi je bilo zajetih slaba poloviea (48,8 %) anketiranih, ki nacrtujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgorecno razmisljajo

0

zamenjavi

trenutnega bivalisca, med njimi pa je SO %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodec po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki nacrtujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v eeloti lahko pokril potrebe po nacrtovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki nacrtujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika vecina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisce za drugo nepremicnino v Kranju, jih najvecji delez, poleg Centra in
Strazisca, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokriea. Odlocilni vpliv

0

nakupu ali najemu

bivalnega prestora ima, poleg eene nepremicnine, mirno okolje (41,9 %). dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okoliea (29,8 %), katerim v vecini zadosti lokaeija OPPN
Mlaka Zahod.
Glede njune pobude

0

predkupni pravici oz. odkupu stavbne pareele, ki meji na njuno

pareelo, pa se predlaga, da se glede na dosedanji pozitivni odziv lastnikov oz.
investitorjev na sosednjih zemljiscih,

0

moznostih neposrednega odkupa dogovorite z

njimi.

Pripomba se tako, v tern delu, POGOJNO UPOSTEVA.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

Je lastnik nepremicnine na pare. st. 333/9 in 355/15, ki neposredno mejita na obmocje
predlaganega OPPN. Podal je naslednje pripombe:
a)

Pricetek postopka in izdelave OPPN ni razviden niti iz predlozenega
dopolnjenega osnutka niti iz ski epa 0 ugotovitvi stanja in nadaljevanja
postopkov priprave obcinskega podrobnega nacrta za obmocje EUP z
oznakami 7/1-13 Mlaka pri Kranju.

b)

Predlozeni dopolnjen osnutek odloka OPPN ne obsega izracuna povrsin
obmocja obravnavanega OPPN, katere zajema navedeni odlok. Zajema popise
zemljisc, brez kvadratur (katere se lahko ze v samem postopku sprejema ali pa
tudi kasneje spremenijo). Izracun je naveden Ie za funkcionalne eelote. Zaradi
slednjega so dolocbe nejasne in nepregledne. Obmocje urejanja obsega dva
obmocja od stirih, ki se urejajo z OPPN (vecje skupno obmocje).

c)

Predhodno niso bile izdelane variantne resitve, glede na velikost in gostoto
predvidene poselitve in kasnejse poslediee, bi bilo to smiselno, kot to
predvideva 59. clen ZPNacrt. Ravno tako variantne resitve niso bile
medsebojno ovrednotene in medsebojno primerjane s prostorskega,
6
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okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, kot to doloca navedeni
clen.
d)

Predlozeni tekstualni del ni skladen s prilozenim graficnim delom. Manjkajo
risbe (2) Obmocje podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem, (3)
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi zemljisc;, (7) Prikaz ureditev potrebnih

za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami ter pozarom.
e)

V skladu z dolocbami Pravilnika 0 vsebini, obliki in nacinu priprave OPPN
manjka temeljita obdelava vplivov in povezav s sosednjimi EUP (tako graficno
kot tekstualno). lekstualni del je suhoparen in ne obravnava zmanjsanja
vplivov na sosednja obmocja. Iz predlozenega dopolnjenega osnutka OPPN ni
razvidno (tekstualno in graficna obdelava) navezovanje obravnavanega
obmocja (cestno omrezje - glede na povecanje prometno obremenitev,
izgradnjo GJI, povecanja prebivalstva, obremenitev okolja z odpadki in
kanalizacijskim

omrezjem, ... ) obstojecega

in

novega

obmocja ter se

neobdelanih obmocij OPPN.
f)

Pomanjkljivo je obdelan graficni del (6) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje

okolja, naravnih virov in ohranjanja narave. V prikazu ni jasno oznaceno
obmocje kulturnega spomenika Udin borst - Spominski park Udin borst z
vecimi E~D. 19. clen predlozenega dopolnjenega OPPN je nepopoln in zmoten
glede na obseg obmocja Udin borsta.
g)

Postopek izdelave odloka OPPN je na podlagi ski epa 0 ugotovitvi stanja in
nadaljevanja postopkov priprave OPPN za obmocje EUP Mlaka pri Kranju
nadaljevan v aprilu 2018, torej se je postopek zacel po ZUreP ter Pravilniku 0
vsebini, obliki in naeinu priprave OPPN. Druzba RRD, d.o.o. je ze izdelala Odlok
o izvedbenem prostorskem naertu MOK in Odlok 0 strateskem prostorskem
naertu MOK, s eemer je izdelovalec v koliziji interesov in v celoti krsi dolocbo
161. elena Zakona 0 urejanju prostora, ki doloea, da »obcinski urbanist ne sme
v obeini, kjer opravlja naloge obeinskega urbanista, nastopati kot izdelovalec
predlogov prostorskih aktov iz prvega odstavka 158. elena tega zakona in tudi
ne izdelovati projektne dokumentacije, na podlagi katere bi se v obcini, za
katero nastopa kot obeinski urbanist, gradili objekti, lahko pa pri taksni gradnji
nastopa kot odgovorni nadzornik, ee izpolnjuje z zakonom, ki ureja graditev
objektov, predpisane pogoje za odgovornega nadzornika«.

h)

Predlozen dopolnjen osnutek OPPN v 32. Clenu izniei pogoje in usmeritve za
projektiranje in gradnjo - poveeajo se lahko tlorisni gabariti stavb, kar pomeni,
da se bode naertovane stavbe bistveno bolj priblizale obstojeeemu naselju
Mlaka pri Kranju. Ravno tako isti elen dovoli odstopanja + 1,00 m vertikalnih
gabaritov stavb, kar pomeni, da bode objekti lahko bistveno visji, kot to doloea
8. elen predlozenega dopolnjenega osnutka OPPN.

i)

Glede na obseg obdelave dveh obmocij OPPN predlaga tudi finaneno
predstavitev stroskov izgradnje gospodarske javne infrastrukture in javnega

cestnega omrezja.
j)

Kot mejas zahteva odstranitev narisanega objekta tik ob meji njegove parcele
st. 333/9 in 355/15, stem da se upostevajo zakonska doloeila, ki doloeajo
odmik novega objekta od njegove meje.
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k)

Zahteva nov naert gradnje, ki ba vsem, ki mejija na predlagani OPPN amagaeal
nepasreden dastap do gazda.

I)

OPPN predstavlja interes investitarja. Zahteva, da se umakneja vsi blaki iz
narisanega OPPN. Mlaka je primestna naselje in blaki v takem naselju ne
mareja biti prisatni, ker je tudi zapisana v smernicah EU. Blaki naj se gradija v
naseljih kat je Plan ina pri Kranju -taka vrsta gradnje je edina smiselna
. nadaljevanje siritve Kranja.

m) Predvideva se, da ba naseljenast na padraeju OPPN prinesla do 1200 navih
prebivalcev na znatna manjsem abmaeju kat je celatna Mlaka, ki ima sedaj
1500 prebivalcev. Za abstajeea infrastruktura to pameni prametni sak prati
Kranju, Ljubljani in Naklem. Nikjer ni planirana pasadabitev ceste med

kroziscem Kranj - Golnik - Naklo - Brda in navim narisanim kroziscem, kar
pameni, da je anemagaeena pespat ali uparaba kalesa v kateri kali smeri.
n)

Taka gastata prebivalstva ba zanesljiva imela dalgaracna katastrafalne
pasledice za zaseitena abmacje kulturnega spamenika Udin Borst. V
predvidenem naertu ni nikjer razviden prikaz ureditev, patrebnih za varavanje

okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.

0)

Zahteva nov naert gradnje, v katerem ba glavna cesta tekla po sredini naselja
in ne ab rabu zascitenega abmacja. Pastavitev glavne ceste kat je predvidena
v tem OPPN dajte vedeti, da se ba v prihadnasti gradnja na tem padracju
zagatava nadaljevala.

p)

5 taka velika paseljenastja ba padla vrednast nepremienin, prav taka pa
bistvena znizala zivljenjski standard vseh krajanav Mlake pri Kranju. Glede na
to, da je gazd Udin Borst ze pred mnoga leti upraviceno dobil vzdevek »Pljuca
Kranja« je nesprejemljiva, da se ta »pljuca« razreze zaradi kapitalskih in drugih

interesav.
q)

Kaksna je addaljenast raba zaseitenega abmaeja Udin Borst (Natura 2000) ad

nove ceste skozi novo naselje.
r)

Kaka lahka MOK predstavlja in zastapa interese kapitala (HETA) in badacega
investitarja, ne pa interesav krajanav Mlake pri Kranj? Gazd Udin Borst ima

izrazito socialno funkcijo, ne sarno za krajane Mlake temvec tudi za rekreativce
iz celatne kranjske abcine. Kaka se je lahka to dejstva v celati spregledala ali
balje recena ignarirala?
Stalisce

Pripambadajalec, ki je sicer aktivna in kanstruktivna sadelaval v fazah predhadnih
pastavitev in usklajevanj je kljub temu padal stevilne pripambe, do katerih je patrebna
v nadaljevanju zavzeti padrabnejsa stalisca oz. adgovoriti na trditve.
a.) Iz spremnih gradiv javno razgrnjenega obCinskega podrobnega prostorskega naerta
za tangirana abmacje, ugatovitvenih sklepav (npr. Sklep z dne 12.02.2018, objavljen v
urad nih glasilih dne 22.02.2008, nanj se navezuje zadnji sklep z dne 18.04.2018, prav
taka objavljen v uradnem glasilu) je jasno razviden formalni prieetek postopka, zato
trditev pripombodajalca ne drzi.
b.) Ugotovitve ne odrazaja dejanskega stanja. Skladno predpisani vsebini so vadloku,
poglavje Opis prostorskih ureditev nasteta zemljisea po parco st., ki so predmet
obravnave, hkrati pa so na ustreznih grafikah, ki so bile vse tudi javno razgrnjene,
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prikazane povrsine posameznih funkeionalnih celot, skupne povrsine pO sklopih. Prav
tako ne dr!i tudi trditev, da obmoeje urejanja obsega Ie dva obmoeja namesto stirih.
c.) Prostorski akt je bil v fazah priprave izdelan v vee variantah, pod rob no usklajevan na
nivoju pripravljavca (MOK) in lastnikov osrednjega sklopa zemljise namenjenih gradnji,
usklajen je z usmeritvami izvedbenega prostorskega naerta mestne obeine, ki je
temeljna podloga za pripravo izvedbenega akta. Izdelovalec je izdelal vee strokovnih
pod lag, prav tako tudi okoljsko poroeilo, tako da trditev 0 variantnih resitvah ne dr!i.
d.) Tudi ta trditev ne dr!i. Mapiran izvod vsebuje vse potrebne elemente, med drugim
tudi vse tri (3) karte, ki jih neutemeljeno navaja pripombodajalec.
e.) Tudi ta trditev, iz nam neznanega razloga, je zavajajoea. Povezava s sosednjimi
obmoeji je obdelana v vee elenih odloka (npr. Vplivi in povezave s sosednjimi obmoeji,
Prometno prikljueevanje obmoeja, opisi GJI, itd.), prav tako v strokovnih podlagah
gospodarske javne infrastrukture, ki so povzete na grafienih kartah razgrnjenega
prostorskega akta, v okoljskem poroeilu, hidrolosko hidravljie~i studiji in se kje.
f.) Iz javno razgrnjenega kartografskega gradiva je jasno razvidno tudi obmoeje, ki ga
opredeljuje Odlok 0 razglasitvi Spominskega parka Udin borst za zgodovinski in kulturni
spomenik (Prikaz stanja prostora) iz katerega je mogoee ugotoviti, da je s hierarhieno
nadrejenim prostorskim aktom (OPN) opredeljeno obmoeje OPPN izven meja z
odlokom razglasenega spominskega parka. Iz Iiste kart je moe tudi razbrati, da pa se
precejsnji del obstojeeega, pozidanega dela naselja (Grie) nahaja znotraj obmoeja
spominskega parka Udin borst, kjer naj gradnja 1e ob nastanku naselja ne bi bila
mogoea. Trditev pripombodajalca ne dr!i.
g.) Status "obeinskega urbanista" jasno opredeljuje veljavna zakonodaja. Gre torej za
osebo, ki v obeini opravlja naloge obeinskega urbanista in ne predstavlja zunanjega
izdelovalca OPPN. Izdelovalec obeinskega podrobnega prostorskega naerta, ki ni
obeinski urbanist, pa je bil izbran na podlagi postopka javnega naroeanja, ki ga je izvedel
pripravljavec, MOK.
h.) Doloebe 32. elena odloka so klasieen sestavni del odlokov kot jih doloea zakonodaja
in omogoeajo gradnjo tudi v primerih ko je zaradi speeifienih, kasneje ugotovljenih stanj
potrebno

nacrtovane

prostorske

resitve

minimalno

prilagajati

novonastalim

okoliseinam. Seveda je pot reb no taksna odstopanja ustrezno strokovno utemeljiti.
i.) Poleg temeljnega prostorskega akta, OPPN-ja, so izdelane tudi stevilne strokovne
podlage, ki omogoeajo soeasno pripravo programa opremljanja stavbnih zemljise.
Program opremljanja bo predstavljen in obravnavan na eni nadaljnjih sej mestnega
sveta.

j.) Naertovana prostorska resitev stanovanjskega objekta je bila umeseena v prostor kot
opcijska mo!nost za odkup lastniku najbliljega sosednjega zemljisea, ker za to ni
izkazanega interesa se naertovan objekt v nadaljnjem postopku erta. Pripombe SE
UPOSTEVA.
k.) Ze sedanja prostorska ureditev naselja onemogoea dostop vsem zalednim
prebivalcem stavb osrednjega del a obstojeeega naselja, saj so prvotno naertovane
prehode stanovalei zadnje stavbne linije ob obstojeeem gozdnem robu veeinoma
odkupili. Prostorske resitve sicer predvidevajo vzpostavitev teh prvotnih povezav, a so
jih prebivalei naselja v predhodnem postopku usklajevanja zavrnili. Javno razgrnjen
dokument sicer predvideva vee zelenih preenih koridorjev, kjer so od zelenih parkovnih
9
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resitev na vzhodnem robu nacrtovane poselitve nacrtovani prehodi do glavne zbirne
prometniee na zahodu in dalje v gozd.

I.) Prostorski akt sledi usmeritvam hierarhicno nadrejenega akta

izvedbenega

prostorskega nacrta OPN, ki med drugim v obmoeje, pretezno na zahodnem delu,
umesca stanovanjske vile. Te so povprecno oddaljene od obstojecih stavb 60 m in vee,
tako, da naj negativnega vpliva na obstojeco gradnjo ne bi bilo.
m.) Stevilo prebivaleev kot jih navaja pripombodajalec je pretirano, prometne resitve
pa omogocajo glavnini prebivaleev naertovanih stavb dovoz in odvoz preko nove zbirne
prometnice na zahodu, stran od naselja, od tod pa preko novega kroznega krozisca na
dovozno prometnico, vpadnico iz avtoeeste. Tako ob zbirni eesti kot ob kroziscu so

nacrtovane kolesarske steze.
n.)

Na posebni karti razgrnjenega dokumenta so prikazani odmiki od obmocja

spominskega parka Udin borst, ki je z odlokom razglasen za ZGODOVINSKI in KULTURNI
spomenik. Prostorske resitve znotraj OPPN ne vplivajo na spomenik, ob tem je
pripomniti, da pa del obstojeeih stanovanjskih objektov naselja Gric posega v obmoeje
spomenika. Tu oeitno nasprotovanj prostorskim posegom ni.

0.) Zahteva je vsebinsko nerazumljiva, pravno formalno pa neizvedljiva. Pobudnik ob
hkratnemu nasprotovanju pretirani obremenitvi (torej tudi hrup, plini, itd.) zeli, da se
prometniea bolj pribliza naselju (!) s cimer pa naselje v pozitivnem smislu ne pridobi
nicesar. Lokacija notranje zbirne eeste sledi odloCitvam OPN v katerem pa zahodno od
nje ni predvidena nikakrsna siritev stavbnih zemljisc.
p.) Realizaeija

nacrtovanega zahodnega zakljueka obstojeeega naselja bo 5 svojo

urejeno urbanisticno zasnovo, ki se na zahodu zakljucuje s prometnieo, ob njej pa
pespotmi, zelenieami in kolesarskimi stezami, skupaj z nacrtovano gospodarsko javno
infrastrukturo prej pripomogla k kvaliteti sirsega bivalnega okolja kot pa k padeu
vrednosti nepremienin. 5 tem dokumentom se naertuje Ie prostorske resitve na ze dalj
casa obstojeeih stavbnih zemljiSCih mesta in ne posega na kakrsnakoli varovana gozdna
zemljisea Udin borst, katerega osrednji, spominsko zavarovani del (zgodovinsko in
kulturno) je v veeinskem delu vee sto metrov zahodneje od meje stavbnih zemljisc.
q.) Povprecna oddaljenost glavnine obmocja, ki je razglaseno za zgodovinski in kulturni
spomenik Spominskega parka Udin borst in poteka nekako dokaj vzporedno s potekom
prometnice (nove ceste na zahodnem naselju) je okvirno vec kot pol kilometra. Juzneje
in severneje, v svojih skrajnih toekah, a izven obmocja OPPN, kot je doloeen z OPN MOK,
je razdalja do robov spominskega parka tudi manjsa.
r.) Mestna obeina Kranj, enako kot ostale obcine v Sioveniji, svoj prostorski razvoj
naertuje na podlagi predpisanih postopkov odloeanja 0 namenskih rabah prostora,

varovanjih ter razvojnih usmeritvah. Zato je ie vseskozi z veljavnimi prostorskimi
strateskimi in izvedbenimi akti (od prostorskih sestavin dolgorocnih in srednjeroenih

planov obcine in njihovih sprememb in dopolnitev, urbanisticnih zasnov mesta in vecjih
naselij pa vse do strateskega in izvedbenega prostorskega naerta mestne obcine ter
spremljajoeih dokumentov razvoja in urejanja prostora) po demokratieni poti

nacrtovala svoje dolgorocne in srednjerocne usmeritve razvoja. Ta dokument
predstavlja Ie operacionalizacijo dalj casa nacrtovanih usmeritev razvoja in ne posega
na gozdna zemljisca 5 socialno funkcijo.
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6

Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

a)

Kot mejas zahteva odstranitev narisanega objekta tik ob meji njegove parcele
st. 333/9 in 355/15, stem da se upostevajo zakonska doloeila, ki doloeajo
odmik novega objekta od njegove meje.

b)

Vsem mejasem, ki mejijo na predlagani OPPN mora biti omogoeen neposreden

c)

OPPN predstavlja interes investitorja. Zahteva, da se umaknejo vsi bloki iz

dostop do gozda.

narisanega OPPN. Mlaka je primestno naselje in bloki v takem naselju ne
morejo biti prisotni, ker je tudi zapisano v smernicah EU. Bloki naj se gradijo v
naseljih kot je Plan ina pri Kranju -taka vrsta gradnje je edina smiselno
nadaljevanje siritve Kranja.
d)

Predvideva se, da bo naseljenost na podroeju OPPN prinesla do 1200 novih
prebivalcev na znatno manjsem obmoeju kot je celotna Mlaka, ki ima sedaj
1500 prebivalcev. Za obstojeeo infrastrukturo to pomeni prometni sok proti
Kranju, ljubljani in Naklem. Nikjer ni planirana posodobitev ceste med

kroziscem Kranj - Golnik - Naklo - Brdo in novim narisanim kroziscem, kar
pomeni, da je onemogoeena pespot ali uporaba kolesa v kateri koli smeri.
e)

5 tako veliko poseljenostjo bo padla vrednost nepremienin, prav tako pa
bistveno znizala zivljenjski standard vseh krajanov Mlake pri Kranju.

f)

Kaksna je oddaljenost roba zaseitenega obmoeja Udin Borst (Natura 2000) od

nove ceste skozi novo naselje.
g)

Kako lahko MOK predstavlja in zastopa interese kapitala (HETA) in bodoeega

investitorja, ne pa interesov krajanov Mlake pri Kranju?
5talisee

a.) Naertovani individualni objekti na vzhodnem robu glavnine obmoeja, tik ob
obstojeeem naselju, so bili nacrtovani, cesto tudi kot moznost smiselne
zaokrozitve obstojeeih stavbnih parcel posameznik lastnikov stavb in zemljise
na robu obstojeeega naselja (moznost odkupov ... ). V kolikor se neposredni
mejas, lastnik omenjenih dveh parcel ne strinja s predlogom umestitve
objekta, se ta erta.
Pripomba se v tem delu UPOSTEVA.
b.) Zahteva, da mora biti vsem mejasem, ki mejijo na predlagani OPPN omogoeen
neposreden dostop do gozda, je tehnieno neizvedljiva. Med njihovimi
parcelami in gozdom, kot je doloeen z veljavnima strateskim in izvedbenim
prostorskim naertom je namree okvirno med 90 - 100 m sirok pas stavbnih
zemljise, na katerih je naertovana gradnja, kot jo doloeajo doloeila IPN MOK. Z
OPPN pa so doloeeni preeni, vecinoma zeleni pasovi z dostopnimi potmi do
glavne zbirne ceste na zahodu obmoeja, od tod pa je mozen direkten dostop
do gozdnih povrsin za vse uporabnike.
c.)

Prostorski akt sledi usmeritvam hierarhieno nadrejenega akta izvedbenega
prostorskega nacrta OPN, ki med drugim v obmoeje, pretezno na zahodnem
delu, umesea stanovanjske vile. Te so povpreeno oddaljene od obstojeCih
11
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stavb 60 m in vee, tako, da naj negativnega vpliva na obstojeeo gradnjo ne bi
bilo.
d.) Stevilo prebivalcev kot jih navaja pripombodajalec je pretirano, prometne
resitve pa omogocajo glavnini prebivalcev naertovanih stavb dovoz in odvoz
preko nove zbirne prometnice na zahodu, stran od naselja, od tod pa preko

novega kroznega krazisca na davozno prometnica, vpadnico iz avtoceste. Taka
ob zbirni cesti kot ob kroziseu so nacrtovane kolesarske steze.
e.) Realizaeija naertovanega zahodnega zakljueka obstojeeega naselja bo s svojo
urejeno urbanistieno zasnovo, ki se na zahodu zakljueuje s prometnico, ob njej

pa pespotmi, zelenicami in kolesarskimi stezami, skupaj z nacrtovana
gospodarsko javno infrastrukturo prej pripomogla k kvaliteti sirsega bivalnega
okolja kot pa k padcu vrednosti nepremienin. 5 tern dokumentom se nacrtuje
Ie prostorske resitve na ze dalj casa obstojeeih stavbnih zemljiseih mesta in ne
posega na kakrsnakoli varovana gozdna zemljiSca Udin borst, katerega
osrednji, spominsko zavarovani del (zgodovinsko in kulturno) je v veeinskem
delu vee sto metrov zahodneje od meje stavbnih zemljise.
f.)

Povpreena oddaljenost glavnine obmoeja, ki je razglaseno za zgodovinski in
kulturni spomenik Spominskega parka Udin borst in poteka nekako dokaj
vzporedno s potekom prometnice (nove ceste na zahodnem naselju) je okvirno
vee kot pol kilometra. Juzneje in severneje, v svojih skrajnih toekah, a izven
obmoeja OPPN, kot je doloeen z OPN MOK, je razdalja do robov spominskega
parka tudi manjsa. Oddaljenost obstojeeih stavbnih zemljise, kot so
opredeljena z mejo OPPN v OPN

od obmoeij NATURE 2000 oz. naravnih

vrednot je enaka sirini obstojecega naselja Mlaka pri Kranju (Bobovek,
Rupovseica, Milka in Brdo).
g.) Mestna obeina Kranj, enako kot ostale obeine v Sioveniji, svoj prostorski razvoj
nacrtuje na podlagi predpisanih postopkov odloeanja 0 namenskih rabah

prastara, varovanjih ter razvojnih usmeritvah. Zata je ze vseskozi z veljavnimi
prostorskimi strateskimi in izvedbenimi akti (od prostorskih sestavin
dolgorocnih in srednjerocnih planov obCine in njihovih sprememb in
dopolnitev, urbanisticnih zasnov mesta in veejih naselij pa vse do strateskega
in izvedbenega prostorskega nacrta mestne obcine ter spremljajocih
dokumentov razvoja in urejanja prostora) po demokraticni poti nacrtovala
svoje dolgorocne in srednjerocne usmeritve razvoja. Ta dokument predstavlja

Ie operacianalizacijo dalj casa nacrtovanih usmeritev razvaja in ne posega na
gozdna zemljisca s soeialno funkcijo.

Stevilka

7

Pripombodajalec
Pripomba podana

Knjiga pripomb in predlogov

Datum

med javno razgrnitvijo od 04. 06. do 04. 07. 2018
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Ce se bo tloris trgovine ali pa stevilo etai kaj spreminjalo (npr. niialo) je to potrebno
dati tudi v odlok. Da se lahko spreminja a ne izven nekih okvirov. Podobno velja tudi za
tiste stanovanjske hise ob robu s sosedi. Ce se bo ena od dveh ertala je lahko ta, ki bo
ostala sama tudi kaj veeja.

StaliSee

Pripomba je smiselna, zato se odlok ustrezno dopolni, tako za trgovski kot stanovanjski
del, kjer se lahko doloeijo gradbene meje.
Pripomba se UPOSTEVA.

Stevilka

8

Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

Nasprotuje kakrsnikoli gradnji poslovnega objekta, enega ali vee blokov katerihkoli
visin, saj gradnja taksnih zgradb v vasko okolje ne sodi. Po pojasnilu na razgrnitvi OPPNja gre za 300 stanovanjskih enot, kar pomeni vsaj 900 - 1200 novih prebivalcev na
velikosti obmoeja 0,95 km2, gostota naseljenosti 840 -1052 prebivalca/km2. Trenutno
na Mlaki iivi 1575 prebivalcev in ima gostoto naseljenosti 710 prebivalcev/km2, zato bi
taka sprememba vplivala na kvaliteto iivljenja trenutnim prebivalcem ter znatno
vplivala na okolje. Pri tem pa ni reseno vprasanje vrtca, sole, javnega prevoza, ... Po
dostopnih informacijah je znano, da se cena obstojeeih nepremienin ob takih posegih v
okolje oz. gradnje blokovskega naselja zniia, na kar stanovalci Mlake ne morejo pristati.
Trenutni prebivalci Mlake bode postavljeni v poloiaj, kjer bode imeli slabse urejeno
komunalno ureditev, kot v morebitnem novem naselju. Ali ni smiselno, da se najprej
optimalno uredi obstojeee naselje, potem sele gradi nova naselja. Iz grafienih prilog
dopolnjenega osnutka OPPN izhaja, da je Pestotnikova uliea direktno povezana s
parkiriseem in poslovnim objektom, eemur ostro nasprotuje, saj prebivalci ulice ne
dovolijo, da bo njihova ulica sluiila kot bliinjica med novo prometnico s kroiiseem in
Golnisko cesto. Ohrani naj se pes pot in stem dostop do novega roba gozda.

Stalisee

Pripombodajalec navaja vrsto svojih razmisljanj in zahtev, ki terjajo sirse pojasnilo in iz
tega izvedeno stalisee.
Naertovane prostorske resitve izhajajo iz hierarhieno nadrejenih prostorskih aktov
mestne obeine, ki jih OPPN korektno povzema in operacionalizira do stopnje
izvedbenega akta. Upostevana so stalisea odloka

0

izvedbenem prostorskem naertu

Mestne obeine Kranj (Ur.I.RS, st. 74/14, 09/16, 63/16 in 20/17), ki v poglavju usmeritev
za pripravo OPPN v naseljih jasno doloea vsebino, merila in pogoje za posege v prostor.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi niijo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
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za gradnja, Mestna abeina Kranj zaastaja na padroeju gradnje za vee kat palavica glede
na slavenska pavpreeje.
Mestna abeina Kranj je julija 2018 naraeila izvedba javnamnenjske raziskave, katere cilj
je ugataviti stanavanjska prablematika za abmaeje abeine ter panudba in
pavprasevanje na stanavanjskem trgu. Izsledki raziskave so pakazali, da 55,8 adstatkav
vprasanih meni, da v MO Kranj ni davalj stanavanj na razpalaga.
V raziskavi je bila zajetih slaba palavica (48,8 %) anketiranih, ki naertujeja izbaljsanje
stanavanjskih razmer v prihadnasti ali pa dalgaraena razmisljaja a zamenjavi
trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 % takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanavanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelija kupiti ali pa graditi hisa.
Sadee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujeja izbaljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihadne nameravaja badisi kupiti ali najeti stanavanje
azirama kupiti ali graditi hisa, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadastili
pri resevanju stanavanjskih razmer z izvedba predlaganega prajekta Mlaka - Zahad, ki
bi v celati lahka pakril patrebe po naertavanih stanavanjskih aktivnastih v prihadnasti.
Zanimiv je tudi padatek, da skaraj dYe tretjini vseh (59,7 %), ki naertujeja izbaljsanje
stanavanjskih razmer, namerava to stariti v roku treh let, v abdabju daljsem do 5 let pa
to namerava stariti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kalikar bi zamenjali svaje
trenutna bivalisee za druga nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, paleg Centra in
Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnasti Kakrica. Odlaeilni vpliv a nakupu ali najemu
bivalnega prastara ima, paleg cene nepremienine, mirna akalje (41,9 %), davalj
prostara (31,0 %) in zelena akalica (29,8 %), katerim v veeini zadasti lakacija OPPN
Mlaka Zahad.
Nacrtavana gastata paselitve je v akvirih usmeritev IPN MOK in se je iz prvatna
nacrtavane, ki se je predvidevala 5 predhadnimi asnutki zmanjsala za palavica
(ugatavitev pripambadajalca, da trenutno na Mlaki Zivi 7,1 prebivalca na ha je lahka v
tem kantekstu rahla zavajajaea, saj ne izhaja iz pod atka a prebivalcih na stavbnih
zemljiscih).
5 tem prastarskim aktam se na padlagi izdelanih strakavnih padlag ter spremljajacih
studij resuje tudi gaspadarska javna infrastruktura, prametne navezave, ki naj bi z

njihova realizacijo tudi razbremenile obstojeco, prometno neustrezno cestno omrezje
znatraj abstajeeega naselja in nacrtuje gradnja vrtca. 5 programam apremljanja bada
apredeljeni tudi straski patrebne kamunalne apreme. Tako urejena saseska z
veenamenska stavba bivanjska paslavnega sklapa ab juznem vstapu in nekaj
stanavanjskimi vilami ab zahadnem rabu ob cesti, sicer pa nizka individualna gradnja v
veejem delu abmaeja, ba lahka kvalitetna prispevala k dvigu urejenasti abmaeja.
Naertavana prometna pavezava abstajeeega naselja po abstajeei prametnici do
paslavna stanavanjskega skapa na jugu predstavlja lagieno povezava stanavalcev taka
5

pragrami v amenjenem sklapu, ki so namenjeni tudi sirsemu abmaeju abstajeeega

naselja, kat maznasti dastapa do zelenih pavrsin gazda zahadna ad obmaeja.

~tevilka
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Datum

27.06.2018

Pripombe

Iz osnutka OPPN je razvidno, da je v novonastalem naselju Mlaka zahod predvidena
dobra cestna povezava, ki bo zadostovala potrebam novega naselja. 5 tem se v celoti
strinjajo, vendar pa imajo pripombo glede povezave starega naselja z novim. Mlaska
cesta je ze sedaj dovolj in prevec obremenjena z naseljem Gric, ki mu v preteklosti, ko
so ga gradili, niso zagotovili ustrezne cestne pevezave. Promet je ze zdaj tako gost, da
je eb kenicah tezko zaviti z njihevih dverisc in ulic na Mlasko cesto. Ce pa se bo napravila
povezava, ki be naselji Mlaka zahod in stare naselje pevezala kot krozni promet, be
stanje nevzdrzno. Pe nacrtu naj bi blizu obstojecega bleka stal vrtec, kjer bi bilo tudi
avtobusno postajalisce. Zate lahko z getovostjo trdime, da se be ves ta promet valil tudi
po Mlaski cesti. Njihove hise so zal obrnjene tako, da imajo pred hiso zelenjavne vrtove,

ki marsikomu pomenijo vir zdravja in lazje prezivetje. Zato se z obremenitvijo ceste z
dodatnimi izpusnimi plini in hrupom ne strinjajo in predlagajo, da se vecino prometa
preusmeri na predvideno siroko cesto v novem naselju. Menijo, da je nacrtovana
rekonstrukcija Mlaske ceste ne sirino 7,5 m neustrezna. Ta cesta ni povezovalna v kak
vecji kraj in zato se standardi zanjo ne morejo enaciti npr. z Cesto na Rupo, ki vodi v
Kranj. Predlagajo, da se obstojeca Mlaska cesta razsiri najvec do sirine 4,2 m, stem da
se na eni strani uredi plocnik s klancino v izmeri 80 cm. Nekateri zelijo, da se Mlaska
cesta preuredi v enosmerno cesto s plocnikom na eni strani. Ob tem zahtevajo, da se v
projekt nacrtuje in doda fizicne ovire oz. grbine, ki bomo na tem ravnem odseku umirile
promet.
Stalisce

Pripomba se prvenstveno nanasa na obnovo in razsiritev Mlaske ceste v obstojecem
naselju, kar je strokovno vsekakor smiselna. Izvedba je seveda odvisna od soglasij
neposrednih mejasev, katerih zemljiSca mejijo na Mlasko cesto, problematika
konkretne prometne ureditve pa je Ie posredno vezana na sirse obmocje, konkretno pa
se nahaja izven obmocja urejanja stem OPPN. Na sestankih, ki so potekali vzporedno z
javno razgrnitvijo OPPN je bila izrazena pripravljenost lokalne skupnosti na razresitev
dejansko perecega problema, konkretizacija pa mora biti resevana na relaciji lokalna
skupnost, prebivalci obstojecega naselja in neposredni mejasi na predmetno
prometnico.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

Kot krajanka Mlake pri Kranju in solastnica zemljisc parco st. 318/37 in 318/46 k.o.
Kokrica zeli, da se OPPN pripravi na nacin, da morebitna gradnja ne bo v nobenem
pogledu vplivala na njene pravice in pravne karisti in ne bo poslabsala bivalnih pogojev.
Nobena gradnja vecstanovanjskih objektav - blokov ni dopustna. Vecstanovanjski
objekti z oznakami A1, A2, 61 in 62 absolutno ne spadajov obstojece vasko okolje Mlake
pri Kranju, ker ga spreminjajo in mu jemljejo vrednost. Iz razgrnjenih dokumentov ni
razvidno kaksni so minimalni odmiki objekta A1, A2 in 61 izrazeno v metrih od njenega
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zemljisea. Iz tekstualnega dela je razvidno, da je za objekte A1 dovoljena visina K + P +
2 + M, kar ocenjuje 4 etaie nad zemljo in minimalno visino 15 m, objekt A2 pa K + P + 3

+ M, kar ocenjuje 5 etai nad zemljo in minimalno visino 18 m. Predvideni objekti so
mnogo veeji in enkrat visji od obstojeeih stanovanjskih his. Ker se iz grafienih prilog ne
da oceniti ali je odmik predvidenih objektov od obstojeeih zadosten in ker je ta podatek
bistven, tako iz vidika ocene vpliva novogradnje na bivalne in ostale pogoje, kot tudi z
vidika sCitenja njenih pravic in koristi, zahteva, da se v eni od grafik prikaiejo v metrih
izraieni odmiki predvidenih objektov, ki mejijo na obstojeee zemljiske parcele v
obmoeju OPPN in izven obmoeja OPPN. Pri tem je potrebno upostevati vplive
veestanovanjskih objektov na obstojeee stanovanjske hise, predvsem z vidika
zagotavljanja ustrezne osvetlitve in ohranjanja nespremenjenih bivalnih pogojev. Pred
objekti take visine, z zeleno ograjo ni moe zascititi njihove lastne zasebnosti. Odvzela se
jim bo svetloba. Objekti take velikosti v neposredni bliiini v zelo veliki meri zastrejo
svetlobno obmocje, to pa bo vplivalo tudi na kakovost njihovega iivljenja. Imeli bode
manj energije, ki jo daje so nee, njihovi vrtovi bode bistveno manj rodovitni, njihova
samooskrba s hrano bo slabsa, primorani bode kupovati zelenjavo in sadje slabse
kakovosti, kot ga trenutno lahko sami pridelajo. Povzrocal se bo hrup. Pri tako velikih
objektih jo kot neposrednega mejasa skrbi hrup med samo gradnjo, saj gre za zelo
obseien projekt, se bolj pa v kasnejsem obdobju uporabe objektov. Pri nastanitvi tako
velikega stevila prebivalcev na enem mestu je hrup prisoten skoz ves dan in tudi ponoci.
Pri objektu tipa B2 so predvideni poslovni prostori (trgovina), ki ji bode v zgodnjih
jutranjih urah dovaiali trgovsko blago in tudi stem kratili mir in spanec. Zahteva, da se
objekte tipa A1, A2 in B2 odstrani iz OPPN nacrta, oziroma Ie te nadomesti z niijimi in
okolju primernejsimi, npr. tipa Cl.
Dopolnjen osnutek OPPN predvideva obcutno povecanje gostote poselitve in stem
degradacijo naravnega okolja in gozda, ki predstavlja visoko kvaliteto iivljenjskega
okolja obstojecega prebivalstva.

5 krcenjem gozda in gosto poselitvijo se njihovo

obmoeje degradira. Hkrati se bo tudi obeutno poveeevalo stevilo prebivalstva, po hitri
oceni se bo Ie to skoraj podvojilo. V Kranju je praznih stanovanj na voljo se veliko,

prazno in mrtvo je tudi staro mestno jedro. Kadar so na voljo prazna 5tanovanja, prazne
novogradnje in celo eetrti ni utemeljeno in tudi ni dovoljeno doloeati novih obmoeij
poselitve.
Pred prieetkom gradnje je pot reb no izdelati nove prometne povezave in ustrezno
poveeati obstojeee ceste, ki so ob jutranjih in popoldanskih konicah

ie sedaj prevee

obremenjene. 5krbi jo tudi iz grafik OPPN razvidna odprta cestna povezava pri
predvidenem objektu B1 v Pestotnikovo ulico. Temu prebivalci Pestotnikove ulice
nasprotujejo, ker bi ulica lahko sluiila kot bliinjica med novim naseljem in Golnisko
cesto. Zelijo si slepe ulice kot je ta sedaj in pespoti do novega roba gozda.
5talisee

Veeina pripombe se nanasa na zahtevo po umiku veestanovanjskih stavb v funkcionalni
celoti, FC51, neposredno ob stanovanjskih stavbah na vzhodu, konkretno A1 in A2,
posredno B1, deloma tudi na obseg poselitev in prometno urejenost.
a.) Naertovane prostorske resitve izhajajo iz hierarhieno nadrejenih prostorskih aktov
mestne obeine, ki jih OPPN korektno povzema in operacionalizira do stopnje
izvedbenega akta. Upostevana so stalisea odloka

0

izvedbenem prostorskem naertu

Mestne obCine Kranj (Ur.I.R5, st. 74/14, 09/16, 63/16 in 20/17), ki v poglavju usmeritev
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za pripravo OPPN

V

naseljih jasno doloea vsebino, merila in pogoje za posege v prostor.

Naertovana gostota poselitve je v okvirih usmeritev IPN MOK in se je iz prvotno
naertovane, ki se je predvidevala s predhodnimi osnutki zmanjsala za polovico
(ugotovitev pripombodajalca, da trenutno na Mlaki zivi 7,1 prebivalca na ha je lahko v
tern kontekstu rahlo zavajajoea, saj ne izhaja iz podatka

0

prebivalcih na stavbnih

zemljiseih).
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo taka v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optimalna raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmocje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo

0

zamenjavi

trenutnega bivalisca, med njimi pa je 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki nacrtujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Strazisca, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odloeilni vpliv

0

nakupu ali najemu

bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v vei'ini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
5 tem prostorskim aktom se na podlagi izdelanih strokovnih podlag ter spremljajoeih
studij resuje tudi gospodarsko javno infrastrukturo, prometne navezave, ki naj bi z

njihova realizacija tudi razbremenile obstojeco, prometno neustrezno cestno omrezje
znotraj obstojeeega naselja in naertuje gradnjo vrtca. 5 programom opremljanja bode
opredeljeni tudi stroski potrebne komunalne opreme. Tako urejena soseska z
vecnamensko stavbo bivanjsko poslovnega sklopa ob juznem vstopu in nekaj
stanovanjskimi vilami ob zahodnem robu ob cesti, sicer pa nizko individualno gradnjo v
veejem delu obmocja, bo lahko kvalitetno prispevala k dvigu urejenosti obmoeja.
Naertovana prometna povezava obstojecega naselja po obstojeei prometnici do
poslovno stanovanjskega skopa na jugu predstavlja logieno povezavo stanovakev tako
s programi v omenjenem sklopu, ki so namenjeni tudi sirsemu obmocju obstojeeega
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naselja, kot

moznosti dostopa do zelenih povrs;n gozda zahodno od obmocja,

zmanjsala za polovico.
b.) Prometna povezava Pestotnikove ulice, torej obstojecega naselja do poslovno
trgovskega sklopa na jugu obmocja (81) predstavlja nadaljevanje zgolj logicne povezave

stanovalcev tako

5

programi

V

omenjenem sklopu, ki

50

namenjeni tudi sirsemu

obmocju obstojecega naselja, kot moznosti dostopa do zelenih povrsin gozda zahodno
ob obmocju.
c.) Stanovanjske vile, ki so nacrtovane v funkcionalni celoti FCS1 in sledi usmeritvam
hierarhicno nadrejenega prostorskega akta (IPN MOK) so zasnovane kot prehod od
intenzivnejse pozidave poslovno trgovskega dela na jugu (81) v sklopu prostorsko
individualne gradnje osrednjega in severn ega dela obmocja. V nadaljnjem postopku
priprave OPPN bo proucena moznost nadomestitve vsaj dela stanovanjskih vii ob
obstojeci stanovanjski gradnji (FCS1) z nizi individualni stanovanjskih stavb ali pa
zagotovitvi vecjih odmikov.
Pripomba se v tem delu SMISELNO UPOSTEVA.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pi5no

Datum

02.07.2018

Pripombe

Kot krajan Mlake pri Kranju in solastnik zemljisc parco st. 318/37 in 318/46 k.o. Kokrica
zeli, da se OPPN pripravi na nacin, da morebitna gradnja ne bo v nobenem pogledu
vplivala na njegove pravice in pravne korist; in ne bo poslabsala bivalnih pogojev.
Nobena gradnja vecstanovanjskih objektov - blokov ni dopustna. Vecstanovanjski
objekti z oznakami A1, A2, 81 in 82 absolutno ne spadajo vobstojece vasko okolje Mlake
pri Kranju, ker ga spreminjajo in mu jemljejo vrednost. Iz razgrnjenih dokumentov ni
razvidno kaksni so minimalni odmiki objekta A1, A2 in 61 izrazeno v metrih ad njenega
zemljisca. Iz tekstualnega del a je razvidno, da je za objekte A1 dovoljena visina K + P +
2 + M, kar ocenjuje 4 etaze nad zemljo in minimalno visino 15 m, objekt A2 pa K + P + 3

+ M, kar ocenjuje 5 etaz nad zemljo in minimalno visino 18 m. Predvideni objekti so
mnogo vecji in enkrat visji od obstojecih stanovanjskih his. Ker se iz graficnih prilog ne
da oceniti ali je odmik predvidenih objektov ad obstojeCih zadosten in ker je ta podatek
bistven, taka iz vidika ocene vpliva novogradnje na bivalne in ostale pogoje, kat tudi z
vidika Wtenja njenih pravic in koristi, zahteva, da se v eni od grafik prikazejo v metrih
izrazeni odmiki predvidenih objektov, ki mejijo na obstojece zemljiske parcele v
obmocju OPPN in izven obmocja OPPN. Pri tem je potrebno upostevati vplive
vecstanovanjskih objektov na obstojece stanovanjske hise, predvsem z vidika
zagotavljanja ustrezne osvetlitve in ohranjanja nespremenjenih bivalnih pogojev. Pred
objekti take visine, z zeleno ograjo ni moe zascititi njihove lastne zasebnosti. Odvzela se
jim bo svetloba. Objekti take velikost; v neposredni blizini v zelo veliki meri zastrejo
svetlobno obmocje, to pa bo vplivalo tudi na kakovost njihovega zivljenja. Imeli bode
manj energije, ki jo daje sonce, njihovi vrtovi bod a bistveno manj rodovitni, njihova
samooskrba s hrano bo slabsa, primorani bodo kupovati zelenjavo in sadje slabse
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kakovosti, kot ga trenutno lahko sami pridelajo. Povzrocal se bo hrup. Pri tako velikih
objektih jo kot neposrednega mejasa skrbi hrup med samo gradnjo, saj gre za zelo
obsezen projekt, se bolj pa

V

kasnejsem obdobju uporabe objektov. Pri nastanitvi tako

velikega stevila prebivalcev na en em mestu je hrup prisoten skoz ves dan in tudi ponoci.
Pri objektu tipa B2 so predvideni poslovni prostori (trgovina), ki ji bode v zgodnjih
jutranjih urah dovazali trgovsko blago in tudi stem kratili mir in spanec. Zahteva, da se
objekte tipa Ai, A2 in B2 odstrani iz OPPN nacrta, oziroma Ie te nadomesti z nizjimi in
okolju primernejsimi, npr. tipa C1.
Dopolnjen osnutek OPPN predvideva obeutno povecanje gostote poselitve in stem
degradacijo naravnega okolja in gozda, ki predstavlja visoko kvaliteto zivljenjskega
okolja obstojecega prebivalstva.

5 krcenjem gozda in gosto poselitvijo se njihovo

obmocje degradira. Hkrati se bo tudi obcutno povecevalo stevilo prebivalstva, po hitri
oceni se bo Ie to skoraj podvojilo. V Kranju je praznih stanovanj na voljo se veliko,
prazno in mrtvo je tudi stare mestno jedro. Kadar so na voljo prazna stanovanja, prazne
novogradnje in celo cetrti ni utemeljeno in tudi ni dovoljeno dolocati novih obmocij
poselitve.
Pred pricetkom gradnje je potrebno izdelati nove prometne povezave in ustrezno
povecati obstojece ceste, ki so ob jutranjih in popoldanskih konicah ze sedaj prevec
obremenjene. Skrbi ga tudi iz grafik OPPN razvidna odprta cestna povezava pri
predvidenem objektu B1 v Pestotnikovo ulico. Temu prebivalci Pestotnikove ulice
nasprotujejo, ker bi ulica lahko sluzila kot bliznjica med novim naseljem in Golnisko
cesto. Zelijo si slepe ulice kot je ta sedaj in pespoti do novega roba gozda.
Stalisce

Pripombo je moe razdeliti v tri tematska podrocja. Eno je vprasanje povecanja stevila
prebivalcev, drugo je prometne navezave obstojecega dela prvega sklopa trgovskoposlovnih

dejavnosti

na

jugu

in

tretje,

najpomembnejse,

nestrinjanje

z

vecstanovanjskimi stavbami v FCS1, ki naj bi bile blizu obstojeCim stanovanjskim
stavbam tega naselja.
a.) Nacrtovane prostorske resitve izhajajo iz hierarhicno nadrejenih prostorskih aktov
mestne obcine, ki jih OPPN korektno povzema in operacionalizira do stopnje
izvedbenega akta. Upostevana so stalisea odloka 0 izvedbenem prostorskem nacrtu
Mestne obcine Kranj (Ur.I.RS, sl. 74/14, 09/16, 63/16 in 20/17), ki v poglavju usmeritev
za pripravo OPPN v naseljih jasno doloca vsebino, merila in pogoje za posege v prostor.
Nacrtovana gostota poselitve je v okvirih usmeritev IPN MOK in se je iz prvotno
nacrtovane, ki se je predvidevala s predhodnimi osnutki zmanjsala za polovico.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem nacrtu mestne obcine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno nacelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
cimer se zagotavlja tudi optimalna raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledicno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obcina Kranj zaostaja na podrocju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povprecje.
Mestna obCina Kranj je julija 2018 narocila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmocje obeine ter ponudbo in
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povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave SO pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo a zamenjavi
trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiSo, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
StraliSea, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odloeilni vpliv a nakupu ali najemu
bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
Stem prostorskim aktom se na podlagi izdelanih strokovnih pod lag ter spremljajoeih
studij resuje tudi gospodarsko javno infrastrukturo, prometne navezave, ki naj bi z
njihova realizacijo tudi razbremenile obstojeeo, prometno neustrezno cestno omrezje
znotraj obstojeeega naselja in naertuje gradnjo vrtca. 5 programom opremljanja bod a
opredeljeni tudi stroski potrebne komunalne opreme. Taka urejena soseska z
veenamensko stavbo bivanjsko poslovnega sklopa ob juznem vstopu in nekaj
stanovanjskimi vilami ob zahodnem robu ob cesti, sicer pa nizko individualno gradnjo v
veejem delu obmoeja, bo lahko kvalitetno prispevala k dvigu urejenost obmoeja.
Naertovana prometna povezava obstojeeega naselja po obstojeei prometnici do
poslovno stanovanjskega skopa na jugu predstavlja logieno povezavo stanovalcev taka
s programi v omenjenem sklopu, ki so namenjeni tudi sirsemu obmoeju obstojeeega
naselja, kat moznosti dostopa do zelenih povrsin gozda zahodno ad obmoeja, zmanjsala
za polovico.
b.) Prometna povezava Pestotnikove ulice, torej obstojeeega naselja do poslovno
trgovskega sklopa na jugu obmoeja (81) predstavlja nadaljevanje zgolj logiene povezave
stanovalcev taka s programi v omenjenem sklopu, ki so namenjeni tudi sirsemu
obmoeju obstojeeega naselja, kat moznosti dostopa do zelenih povrsin gozda zahodno
ob obmoeju.
c.) Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo taka v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kat tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optimalna raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, taka
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kat polovico glede
na slovensko povpreeje.

20

MESTNA OBCINA KRANJ

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo

0

zamenjavi

trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 %takih, ki jih leli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delelu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Stralisea, leli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odloeilni vpliv

0

nakupu ali najemu

bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
Stanovanjske vile, ki so naertovane v funkcionalni celoti FCS1 in sledi usmeritvam
hierarhieno nadrejenega prostorskega akta (IPN MOK) so zasnovane kot prehod od
intenzivnejse pozidave poslovno trgovskega dela na jugu (B1) v sklopu prostorsko
individualne gradnje osrednjega in severnega dela obmoeja. V nadaljnjem postopku
priprave OPPN bo proueena molnost nadomestitve vsaj dela stanovanjskih vii ob
obstojeei stanovanjski gradnji (FCS1) z nizi individualni stanovanjskih stavb ali pa
zagotoviti veejih odmikov.

Stevilka

12

Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

29.06.2018

Pripombe

a)

Nasprotuje gradnji blokov katerihkoli visin, saj meni, da Ie ti ne sodijo v vasko

naselje, kot je Mlaka pri Kranju, sploh pa ne v blilino krajinskega parka Udin Borst.
Mestna arhitektura ne sodi na podezelje. V kolikor obeini primanjkuje stanovanj, je

pravilnejse, da svojo zeljo po vecjem stevilu stanovanj in obcanov uresnicuje

5

sirjenjem mesta na njegovih neposrednih obronkih, ne pa s posegi v blilnje vasi. 0
neprimernosti tovrstnih posegov pise tudi dr. Dejan Rebernik, ko pri obravnavanju
pogostih napak pri prostorskem naertovanju na obeinski ravni opozarja na napake, ki
jih bo naredila MOK v OPPN za obmoeje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju,
v kolikor bo ta ostal brez bistvenih popravkov in upostevanja lelja obstojeeih

21

MESTNA OBC!NA KRANJ

STAL!SCA DO PR!POMB IN PREDLOGOV

prebivalcev Mlake. Pray taka je pamenljiva njegava strokavna apaianje v zvezi z
deleiem zelenih pavrsin in v tem aziru nesposobnostja abcin pri scitenju javnega

interesa.
b)

Predlaga, da se meja parka Udin Borst premakne prati vzhadu (tarej na meja

predvidene navagradnje), taka da v prihadnasti ne boda vec magaci gradbeni pasegi
v gazd. Udin Borst je izrednega pamena taka z vidika biotapa, s klimatskega vidika in
bi bila zata nujna zaSCita celatnega gazdnega obmacja.
c)

Kat mejas azirama lastnik mejnih parcel (~tefetava ulica 14) naspratuje taka

imenavani parkavni ureditvi na abmacju ribnika (podenata ML 7/6), ki med drugim
zajema parcele 444/2, 442/3, 441. Ne strinja se, da se na tem abmacju vzpastavi javni
park, saj kat prebivalec vasi pricakuje, da njegava zemljisce ne ba mejila na jayne
pavrsine, pac pa Ie na zasebna zemljisea. Zato na vzpastavitev omenjenega javnega

parka ne pristaja, saj meni, da bi ga bistveno oskodoval. Meni, da na vasi javni parki
nisa patrebni, vsekakar pa imaja zela smiselna funkcija v mestih, kjer je poselitev
gasta, zelenih pavrsin akali stavb pa malo. Vascani se za namen druienja pray taka
lahko srecujeja na zasebnih zelenicah ob lastnih hisah. V kalikar se meni, da je javni
park patreben, pa bi bila posten 0, da se ga umesti izkljuena v obmaeje navagradnjetarej da na park mejija Ie navagradnje. Ko bod a Ijudje kupavali navagradnje, bada z
mejastvam na park seznanjeni in ba njihav nakup istaeasna tudi izraz strinjanja z
javnim parkam.
d)

Predlaga, da se v skladu z nacrtam da Garenjska pastane prva regija pri njih s

temnim noenim nebom, javne razsvetljave v naertovanem novem kakor tudi v starem
delu Mlake ne posta vi. Razlag za to je njen dokazana negativen vpliv na zdravje Ijudi,
bioritem iivali in rastlin. V primeru postavitve redkih posamicnih svetilk pa predlaga,
da se v skladu z najnavejsimi strokovnimi dognanji ne uparabi belih LED svetilk, ampak
da se z namenam zascite iivali in rastlin ter zdravja Ijudi uparabi taka imenavane
svetilke z ora nino svetlaba. Le-te naj se smiselna ab daloceni uri tudi ugasneja.
Stalisce

a.) Kat je bilo

ie veckrat amenjena, taka v spremnih besedilih javna razgrnjenega

dakumenta, javni obravnavi in predstavitvah zainteresirani javnosti, je OPPN
operacionalizacija

ie prej zacrtanih usmeritev izvedbenega prostarskega nacrta mestne

abeine, ki v svojih umestitvah za priprava padrobnih prostarskih nacrtov jasno dalaea
vsebina, merila in pagaje za pasege v prostar. Ti so bili pri pripravi tega OPPN kankretno
upastevani. Naertavana gradnja niza stanavanjskih vii kot zakljueka paselitve mesta v

smeri proti severozahodu, saj se ta se dodatno konkretizira z glavno, robno prometnico
in jedrnih nizov individualne, nizke gradnjev asrednjem in severnem delu dejanska sledi
ugotavitvam pripambadajalca v delu, ka poudarja primernost prostorskih zaakrozevanj
poselitve na obrankih mesta. Urbanistieni naert kat temeljni razvajni dakument
opredeljuje pray to, mestna tkiva pa vidi vse do zahadnih meja tega OPPN.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bila taka v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne abeine kat tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upastevano temeljna naeela racianalne gradnje in temu primerna gastota paselitve s
eimer se zagatavlja tudi aptimalna raba gaspodarske jayne infrastrukture, kar
pasledicno pomeni tudi niija cena kamunalnih staritev za uparabnike. Dejstva je, taka
ugatavlja tudi trajnastna urbana strategija, da po padatkih izdanih upravnih davaljenj
za gradnja, Mestna abeina Kranj zaastaja na padracju gradnje za vee kat palavica glede
na slovenska pavpreeje.
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Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo 0 zamenjavi
trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiSo, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi vveliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odloeilni vpliv 0 nakupu ali najemu
'bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
b.) Predlogi sprememb meja spominskega parka Udin borst so v pristojnosti strokovnih
sluzb na katere podroeje sega zaseita parka. Naj poudarimo, da se odlok 0 razglasitvi
Spominskega parka (!) Udin borst nanasa na zgodovinski in kulturni spomenik,
prvenstveno namenjen "ohranjanju zgodovinskih izroeil revolucionarnega delavskega
gibanja NOB" (citat iz prvega elena odloka, ki govori 0 namenu razglasitve). Vsekakor pa
se strinjamo, da je potrebno doloebe veljavnega odloka in dejansko potreben obseg
varovanja zgodovinskega in kulturnega spomenika na novo preveriti in ovrednotiti.
c.) Obmoeje obstojeeega ribnika s sirso okolico se po ugotovitvah ene izmed strokovnih
pod lag nahaja v srednji oz. mali poplavni nevarnosti, del tudi v preostali poplavni
nevarnosti. Glede na ugotovljeno stanje ter moznosti po izvedbi proti poplavnih
ukrepov se funkcionalna celota FCV3, v katero spada veeina navedenih parcel, namenja
ribniku z obvodnimi zelenimi povrsinami. Namen prostorskega akta je, da se vodne
povrsine ribnika z neposredno okolico namenijo sirsi uporabi, vendar, v kolikor interes
lastnika okoliskega zemljisea ob ribniku ni skladen z intencijo pripravljavca, do
spremembe lastnistva nikakor ne bo prislo.
d.) Optimalni standardi komunalne gradnje so doloeeni tako z veljavno zakonodajo, kot
tudi z obeinskim izvedbenim prostorskim naertom. Zato se javna razsvetljava naertuje
povsod tam, kjer je to potrebno. V odloku pa se posebej poudarja, da je potrebno
posebno pozornost posvetiti doloeitvi tipa sveti Ik javne razsvetljave ter njihovih lokacij,

vse z namenom minimaliziranja moznosti svetlobnega onesnazevanja in nepotrebnega
osvetljevanja gozdnih povrsin zahodno od naertovanih prostorskih resitev.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

29.06.2018

Pripombe

Kot lastnik zemljisc pare. st. 323/15, 318/39 in 323/18, k.o. Kokriea, ki neposredno
mejijo na obmocje OPPN Mlaka podaja pripombe k javno razgrnjenemu OPPN
a)

Opozarja, da je odlocno proti gradnji blokov, saj v preteklosti nikoli ni bilo

govora 0 vecstanovanjskih objektih temvec zgolj 0 nizkih stanovanjskih stavbah. Po
podatkih MOK naj bi bilo obmocje namenjeno 850 novim poteneialnim prebivaleem,
zato je verjetno pricakovati tudi preeejsnje povecanje obremenitve obstojecega dela
naselja, ki meji na obmocje OPPN, s hrupom. Kot neposrednega mejasa ga skrbi tako
hrup med samo gradnjo, saj gre za preeejsen projekt, kot tudi v casu porabe predvidenih
objektov. Navedeno v 25. clenu odloka »Obmocje vecinoma stanovanjske gradnje je v

prostor umesceno tako, da ne povzroca cezmernih obremenitev bivalnega okolja« je
zelo pavsalno in zavajajoce. V OPPN bi bilo potrebno bolj natancno opredeliti vplive
predvidene (ne zgolj stanovanjske!) gradnje na sosednje bivalno okolje ter dolociti
konkretne omilitvene ukrepe.
b)

Prikaz uliee t.j. Dolenceve poti, na delu kjer zavije in meji neposredno na

zemljisca v njegovi lasti, ni pravilen, saj uliea ne poteka po zemljiscih v njegovi lasti, zato
je to potrebno popraviti. Poleg tega prikaz zemljisca pare. st. 323/1 ni skladen 5
prikazom navedene zemljiSke pareele, ki izhaja iz uradnih evidene. Zaradi napacnega
prikaza poteka uliee in postavitve parcel so prikazi zavajajoci in ne izkazujejo dejanskega
stanja ter ne omogocajo tocnega definiranja in lociranja objektov, ki mejijo na njegovo
pareelo. Zahteva, da se grafike ustrezno popravijo in sieer naj bo Dolenceva pot
prikazana po zemljiscih, ki ji dejansko pripadajo, kot podlaga na vseh grafikah pa naj se
uporabi zadnje evidentirano pareelno stanje.
c)

Iz graficnih prilog 1 je razvidno, da je preko njegovih zemljisc predvidena

izvedba prikljucka na plinovodno omrelje in »nakazana« potka. Ker gre za zemljisca v
njegovi lasti, ki SIUlijo kot funkeionalno zemljisce pripadajocemu stanovanjskemu
objektu in so izven obmocja OPPN, zahteva, da se na njih ne predvideva nikakrsnega
posega za potrebe OPPN. Prikljucek na obstojece plinovodno omrelje je prikazan tudi
na 5 delu obmocja, prav tako je tudi pes dostop do obmocja mozen z vec razlicnih smeri,
zato ne vidi potrebe po poseganju v njegovo zemljisce. Za izvedbo prikljucka ter poti, ki
potekata po zemljiScih v njegovi lasti, bo investitor v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja potreboval pravieo graditi in pravieo uporabe, ki pa je v nobenem primeru ni
pripravljen dati. Glede na velikost obmocja in obseg predvidene pozidave res ne vidi
potrebe po poseganju v privatna zemljisca, saj je vse potrebno mozno zagotoviti preko
zemljisc znotraj OPPN in javnega dobra. Infrastrukturna omrelja morajo praviloma
potekati po javnem dobru, izjemoma potekajo po zemljiscih v lasti fizicnih oseb in sieer
takrat, ko ni mogoce zagotoviti poteka po javnem dobru, pri cemer morajo dobiti

sluinostno pravico ad lastnika zemljisca. Ker je v obravnavanem obmocju moino
zagotoviti prikljucitev na plinovodno omrezje preko javnega dobra in zemljisc znotraj
OPPN, prav tako je z vec strani mozen pes dostop do obmocja zahteva, da se graficna
priloga 5, na kateri je prikazan prikljucek na plinovodno omrelje preko njegovega
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zemljisca ter graficna priloga 1, na kateri je nakazana potka, popravita tako, da se ju
brise z zemljiSca v njegovi lasti oz. da se OPPN popravi tako, da ne bo predvidenih
nobenih posegov v njegova zemljisca.
d)

Iz razgrnjenih dokumentov ni razvidno kaksen je predviden minimalni odmik

objekta Ai, izrazen v metrih, od njegovega zemljisca. Obcinski odlok, t.j. IPN Kranj za
vecstanovanjske objekte predpisuje, da morajo biti od parcelne meje oddaljeni najmanj
za polovico svoje visine. Iz tekstualnega del a odloka izhaja, da je za objekt Ai dovoljena
visina K + P + 2 + M, to so 4 etaze nad zemljo, kar pomeni min. visina 12 m, ce bo streha
ravna. Glede na navedeno bi pricakoval, da je odmik objekta Ai od parco meje z
njegovim zemljiscem vsaj 6 m. Ker se iz graficnih prilog ne da oceniti ali je odmik vecji
ali manjsi od navedenega in ker je ta podatek bistven tako z vidika ocene vpliva
novogradnje na bivalne in ostale pogoje, kot tudi z vidika scitenja njegovih pravic in
pravnih koristi zahteva, da se v enD od grafik prikaze, v metrih izrazeni odmiki
predvidenih objektov (vsaj tistih, ki mejijo na obstojece pozidane parcele) od parcelnih
mej zemljisc izven obmocja OPPN. Pri tem opozarja, da je potrebno pri postavitvi
upostevati vpliv predvidenih, predvsem 4 etaznih vecstanovanjskih objektov, na
obstojece stanovanjske hise in sicer predvsem z vidika zagotavljanja ustrezne
osvetljenosti bivalnih prostorov oz. ohranjanja nespremenjenih bivalnih pogojev.
Preprican je, da bo objekt Ai, glede na velikost, visino ter blizino, bistveno poslabsal
bivalne pogoje v njegovi hisi, zato se s predlaganim ne strinja. Zahteva, da se objekt Ai
odmakne od parcelne meje in sicer tako, da ne bo v nobenem pogledu vplival na
njegova zemljisca in nepremicnine oz. poslabsal pogoje bivanja ter da se zmanjsa

dovoljena visina vsaj za enD etazo.
e)

V casu nakupa parcel so sklenili in placali sluznost za dostop do gozda, zato

pricakuje, da mu bo ta dostop se vedno omogocen, t.j. da se pot za katero so placali
sluznost, ohrani. Pot naj se prikaze v graficnem delu OPPN, saj morajo imeti vsi vascani
tudi v prihodnje neoviran dostop do gozda.
Stalisce

a.) Koncept poselitev je zasnovan tako, da uposteva tudi minimaliziranje vplivov hrupa
na obstojece naselje. Glavna zbirna cesta, kot potencialni obcasni vir hrupa, ki pa je v
dovoljenih mejah, je umescena na skrajni zahodni rob poselitve, ob njej pa je nacrtovan

gosti niz intenzivne obojestranske drevesne vegetacije. Db prometnico so nanizane
stanovanjske vile, katerih masa blazi eventualne vplive hrupa na notranji, osrednji del

nacrtovane individualne gradnje ter obenem mocna minimalizira vpliv hrupa na
obstojeco stanovanjsko sosesko. Posebne dolocbe odloka (varstvo pred hrupom,
obveznosti investitorja in izvajalcev) pa narekujejo tako investitorju kot izvajalcu
zagotavljanja potrebnih ukrepov varstva pred hrupom tudi v casu gradnje.
b.) Dokument povzema veljavne geodetske podlage (zemljiski kataster in ortofoto
posnetek). Poudariti pa je treba, da je problematika sirsa in se nanasa na obstojece
naselje Mlaka, izven obmocja urejanja OPPN. V primeru, da gre za problematiko
lastnistva javne ceste se to resuje v locenem postopku prodaje oz. odkupa zemljisca.
c.) Predviden dostop in mozen potek podzemen infrastrukture, v delu, ki je sicer izven
obmocja OPPN je bil prikazan kot realna in ena izmed najracionalnejsih pes povezav z
gozdnimi povrsinami na zahodu. Menimo, da je bil taksen tudi prvotni koncept ob
gradnji obstojece soseske a so se vse nacrtovane poti do tedaj gozdnih povrsin v

vmesnem casu odkupile in privatiziralel ter
povezave naselja z gozdom

0

5

tem omogocile sicer smiselne precne

katerih govori sicer vec pripombodajalcev. Glede na
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dejansko stanje se naertovanje prehoda in infrastrukturne povezave opusti, pripomba
pa se v tem delu UPOSTEVA.
d.) Glede na vee pripomb v zvezi z umestitvijo objekta z oznako Al na obmoeju
funkcionalne celote FCS1 je potrebno povedati sledeee. Stanovanjske vile, ki so
naertovane v funkcionalni celoti FCS1 in sledijo usmeritvam hierarhieno nadrejenega
prostorskega akta (IPN MOK) so zasnovane kot prehod od intenzivnejse pozidave
poslovno trgovskega dela na jugu (81) v sklopu prostorsko individualne gradnje
osrednjega in severnega dela obmoeja.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kot judi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo

0

zamenjavi

trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odloeilni vpliv

0

nakupu ali najemu

bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
V nadaljnjem postopku priprave OPPN bo proueena moznost nadomestitve vsaj del a
stanovanjskih vii ob obstojeei stanovanjski gradnji (FCS1) z nizi individual nih
stanovanjskih stavb ali pa ob zagotoviti veejih odmikov.
Pripomba se v tem delu SMISELNO UPOSTEVA.
e.) Problematika dostopa do gozdnih povrsin, zadeva sirsi in teres obstojeeega naselja
in ne samo neposrednega stanovanjskega niza ob nekoe gozdnih, zdaj ze dalj easa
stavbnih zemljiseih. Sistematsko je bil problem prvotno resen z vee naertovanimi
prehodi skozi niz zadnjih stanovanjskih parcel na zahodu, a so to, isti lastniki s
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postopnim odkupom teh dostopov preprecili in si zagotovili vecje funkcionalne povrsine
ob njihovih objektih, stem pa onemogocili prehode. Pripomba tako na nek nacin
predstavlja absurdno situacijo.
Neoviran dostop do gozda se seveda omogoei z izvedbo sirse zelene poti ob glavni zbirni
cesti s plocnikom in kolesarsko stezo po vsej dolzini.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

Glede na to, da se obseg gradnje razteza ob celotnem obmocju naselja Mlaka jih zanima
studija vpliva nove soseske na obstojece naselje. Glede na to, da je obmocje pozidave v
srednjem delu na visji nadmorski visini obstaja moznost poplavne ogrozenosti
obstojecega naselja. Do sedaj je namree gozdni del sluzil kot naravna bariera oziroma

zascita pred meteornimi vodami.
Gostota predvidene pozidave je glede na kraj Mlaka velika. Naselje se bo po predvideni
novi gradnji povecalo za okoli 50 %. Glede na to dejstvo jih zanima, ali je v urbanisticnih
naertih oziroma pravilnikih MOK podlaga, ki omogoca tako veliko siritev naselja v tako
kratkem casu. Podrocje predstavlja podezelski del in torej ni mestnega tipa.
Po koncni gradnji se bo stevilo prebivalcev zvisalo za okoli 1000 populacijskih enot.
Trenutno v naselju Mlaka zivi okoli 1.500 prebivalcev, v obmocju celotne KS Kokrica pa
okoli 4.000 prebivalcev. Ugotavljajo, da jetrenutna podporna infrastruktura neustrezna
ze za obstojeee stevilo prebivalcev.
Povezovalne ceste med naseljem Mlaka in Kokrica so neustrezne. Edina cesta, ki
varnostno ustreza standardom je Cesta na Brdo in sicer od krozisca do OS Kokrica.
Pokopaliska cesta ki povezuje osrednji del Mlake s Kokrico je neustrezna. Povezovalna
cesta Mlaka - Bobovek je prav tako v zelo slabem stanju - je obcutno preozka, most cez
reko Kokrseico je lesen in glede na gostoto prometa dolgo ne bo vec slu1il namenu.
Cesta nima plocnikov, luci, kolesarske steze, prav tako je parkirisee od pokopaliscu
obcutno premajhno. Glavna regionalna cesta, ki se preko kro1isca navezuje na
Bleiweisovo cesto prav tako nima plocnikov, luci in kolesarske steze. Tudi celotna Cesta

na Brdo, ki se nadaljuje na Bleiweisovo cesta in sluii povezavi Kokrici s Kranjem nima
urejene kolesarske steze. Kako bo MOK zaradi predvidenega povecanja prebivalcev in
posledieno vecje prometne obremenitve resila omenjeno problematiko? llasti se bo

povecala prometna obremenitev proti Kranju in sicer na kriiisce na Kidricevo, kjer so ie
zdaj veliki zastoji.
Vecji del naselja Mlaka nima urejene kanalizacijske infrastrukture, saj imajo stevilne
hise »greznice«. Ali bo MOK zagotovila aktivnosti ki bode komunalno infrastrukturno
posodobila? To zahteva tudi zakonodaja. Projekt GORKI ki je potekal v preteklih letih je
posodobil Ie nekatere dele KS Kokrica. Del KS Kokrica oziroma celotno naselje Mlaka je
izvzel. lanima jih, kam je predviden vklop kanalizacijskega omre1ja za nacrtovano novo
naselje. Ali se bo v sklopu gradnje posodobil tudi omenjeni sistem naselja Mlaka?
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Naselje Mlaka
V

V

vecjem delu nima razsvetljenih cest. Prav tako

SO

nekateri odseki cest

zelo slabem stanju. Ali bo MOK mrezo posodobila in tako zagotovila tu zivecim

krajanom ustrezen zivljenjski standard? Osrednja cesta

V

naselju Mlaka - Mlaska cesta

- nima plocnika. V preteklih letih je MOK zagotovila delno razsvetljavo. Osrednji del
ceste, ki povezuje juzni in severni del naselja je v celoti nerazsvetljen. Ugotavljamo, da
cesta predstavlja veliko varnostno tveganje za krajane. Ali je MOK ob predvideni
investiciji umestila posodobitev ceste? Ob poteku gradnje novega naselja ocenjujejo da
se bo obremenitev ceste obcutno povecala.
Predlagajo, da se za to podrocje ponovno obravnava prostorski nacrt in izvzame gradnjo
visje od dveh nadstropij, umakne trgovski del in namesto tega doda zelene povrsine z
igrali za otroke.
Stalisce

Pripomba vsebuje vee sklopov ugotovitev, trditev oz. vprasanj na katera v obliki
odgovorov ali stalisc odgovarjamo v nadaljevanju.
a.) Izdelana je prometna studija, okoljsko porocilo ter idejna zasnova gospodarske javne
infrastrukture, prav tako je bila izdelana hidrolosko hidravlicna studija, ki zajema tudi
vprasanje poplavne ogrozenosti ter potrebne ukrepe za racionalno eliminacijo teh. Vse
studije so bile podloga za pripravo tokratnega OPPN.
b.) Nacrtovane prostorske resitve so skladne z ze dalj casa veljavnimi usmeritvami
izvedbenega prostorskega nacrta mestne obcine, obmocje pa spada v strnjen kompleks
stavbnih povrsin mesta, ki jih ureja urbanistieni naert mesta Kranj.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem nacrtu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve 5
cimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obcina Kranj zaostaja na podrocju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povprecje.
Mestna obcina Kranj je julija 2018 narocila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmocje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki nacrtujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgorocno razmiSljajo 0 zamenjavi
trenutnega bivalisca, med njimi paje 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiSo.
Sodec po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki nacrtujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisce za drugo nepremienino v Kranju, jih najvecji delez, poleg Centra in
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Stralisca, leli bivati

V

krajevni skupnosti Kokriea. Odlocilni vpliv

0

nakupu ali najemu

bivalnega prostora ima, poleg eene nepremicnine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okoliea (29,8 %), katerim v vecini zadosti lokacij~ OPPN
Mlaka Zahod.
c.) Trenutna opremljenost naselja Mlaka, ki je rezultat organiziranje gradnje pred
desetletji seveda ne zadosca za normalno funkcioniranje nacrtovanih ureditev stem
OPPN, zato se nacrtuje izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture, ki bo deloma
koristila tudi abstojecemu naselju (razbremenilne prometnice, vodno gospodarski
ukrepi, ... ).
d.) 0 urejanju komunalne infrastrukture obstojecega naselja, kar ni predmet tega
OPPN,

je

bilo s strani

pripravljavea,

mestne

obcine,

povedano veliko

na

predstavitvenem/usklajevalnem sestanku s krajani dne 19.06.2018. Kanalizacijsko

omrezje tega OPPN se organizirano usmerja vecinoma izven obmocja urejanja.
Z nadaljevanjem projekta GORKI se bo uredila tudi problematika obstojecega naselja.
Vprasanja v zvezi z GJI obstojecega naselja, niso neposredno predmet tega OPPN in jih
je patrebno razresevati v odnosu s pristojnimi slulbami mestne obcine.
e.) Oblikovanje stavbnih kompleksov tega OPPN sledi usmeritvam IPN MOK, zato
bistvene spremembe brez predhodno sprejetih sprememb in dopolnitev izvedbenega
prostorskega nacrta MOK ne bode molne.
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Pripomba podana
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Datum

03.07.2018

Pripombe

Sta lastnika zemljisca pare. st. 429/3, k.o. Kokrica in na njej postavljene stanovanjske
hise. Z nacrtovanimi posegi OPPN za obmocje EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju se ne
strinjata.
Omenjena pareela meji na severni rob Oretnekovega bajerja ter neimenovanega
potoka. Oretnekov bajer ter njegova okolica je predvidena za zelene parkovne povrsine
med katere pa je zajet tudi velik del njune parcele s cimer se ne strinjata, saj stem
izgubita privatno zeleno povrsino ob stanovanjski hisi. To predstavlja tudi vdor v njuno
zasebnost in motenja livljenja njune druline. Zahtevata, da se omenjena parcela
izvzame iz obmocja urejanja, ki je zajeta v omenjenem OPPN ter se ohrani stanje in
namembnost pareele, kot je bila ob spremembi namembnosti v zazidljivo pareelo v letu

1985. Poleg tega sta v letu 2009 oddala pritolbo ob javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka OPPN Mlaka zahad, kjer sta enako zahtevala izlocitev pareele iz obmocja
urejanja. V poslani pritolbi sta zahtevala, da jih

0

nadaljnjih postopkih ter

0

resitvi

obvestite, vendar se do danes nista prejela obvestila, pareela pa se se vedna nahaja
znotraj obmocja urejanja.
Kot le omenjeno pareela leli ob Oretnekovem bajerju ter ob neimenovanem potoku, ki
je tudi paplavno obmocje ob vecjih kolicinah padavinskih vada. Opozarjata na povecan
in koneentriran adtok padavinskih voda iz obmocja poselitve, saj so vse meteorne vode
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speljane

V

omenjen potok, ki pa ni primerno vzdrievan za omogocanje pretocne

prevodnosti ter tudi ni dimenzioniran za tako veliko kolicino padavinskih voda. Del
potoka je zacevljen, na vtoku so resetke ter vecji pretok potoka zaradi tega ni moien, z
dodatno poselitvijo obmocja pa se bo kolicina padavinskih voda samo povecala in stem
seveda tudi povecalo poplavljanje njune parcele in na njej postavljene stanovanjske
hise. Zanima ju, kako se je predvidevala resitev tega problema, ce se je resitev sploh
predvidevala in ali se je na terenu preverila dejanska situacija in velikost potoka?
Zanima ju program rednih vzdrievalnih del neimenovanega potoka, ki naj bi se izvajal,

vendar se vzdrzevalna dela ne izvajajo, stem se struga tudi zamulja in zarasca, resetke
so neociscene ter stern povecana moznost poplav.
Stalisce

Ob pripravi dopolnjenega osnutka OPPN je bila izdelana tudi hidrolosko hidravlicna
studija, ki ugotavlja obstojece stanje poplavne nevarnosti, (srednja, mala, ponekod
preostala poplavna nevarnost) predlaga ukrepe in posledicno zmanjsevanje vpliva
visokih voda neimenovanega potoka. Studija je na vpogled pri pripravljavcu OPPN,
Mestna obcina Kranj.
Meja obmocja urejanja je dolocena z izvedbenim prostorskim nacrtom mestne obcine,
ki je v veljavi od leta 2014 in je povzel mejo po :Ee prej veljavnem prostorskem aktu.
Meje brez sprememb in dopolnitev omenjenega IPN MOK ial ni moc spremeniti.

Stevilka
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Pripombe

Dopolnjen osnutek OPPN je v nasprotju z ZUreP, ki je veljal ob njegovi pripravi v maju
2018, saj doloca novo poselitev in to 5 posegom v naravni gozd.
S. clen ZUreP-1 v drugem in tretjem odstavku doloca:
(2) Pri usmerjanju poselitve je potrebno zagotoviti racionalno rabo zemljisc in objektov

v naseljih, pri cemer je treba prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriscene
povrsine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih
obmoCij v naseljih.
(3) Siritev naselja je dopustna, ce smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni
mogoce zagotoviti z izvedbo ukrepov iz prejsnjega odstavka, pri cemer je potrebno, ob
upostevanju urbanisticnih in tehnoloskih znacilnosti predvidenih prostorskih ureditev,
siritev praviloma usmerjati na zemljisca, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin
ter ohranjanja narave in kulturne dediscine manj pomembna.
ZON pa v tretjem odstavku 96. clena doloea:
(3) Pristojni driavni ali lokalni organ lahko sprejme odlocitev 0 siritvi stavbnih zemljisc:

- ce so v naselju izkoriscene vse rnoznosti za racionalno pozidavo in ugotovljenih potreb
ni mogoce zadovoljiti drugace,
- ce za graditev infrastrukturnih povezav zunaj naselij ni mogoce izkoristiti ie obstojecih
koridorjev.
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Taksno prostorsko urejanje kot ga predvideva dopolnjen osnutek OPPN je tudi

V

nasprotju 5 temeljnimi cilji urejanja prostora, kot jih je opredeljeval ZUreP-l in kot jih
opredeljuje sedaj veljavni Zakon 0 urejanju prostora, ZUreP-2, ki so med drugim
naslednji:
da se varuje prostor kot omejeno naravno dobrino,
da se omogoeajo kakovostne zivljenjske razmere in zdravo zivljenjsko okolje,

da se ustvarja in varuje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine,
da se prispeva k varstvu okolja, ohranjanju narave, varovanju kulturne
dediseine, varovanju kmetijskih zemljise ter drugih kakovosti prostora.
Doslej se je tudi v Kranju nove stanovanjske poselitve umesealo v degradirana ali pa vsaj
z vidika ohranjanja narave manj pomembna obmoeja, tokrat pa se posega v naravno
okolje, naravni gozd, ki poleg tega predstavlja visoko kvalitetno zivljenjskega okolja
obstojeeega prebivalstva, s kreenjem gozda in gosto poselitvijo pa se to obmoeje
degradira. Gre torej ravno za obratno pot, kot jo doloea veljavna zakonodaja: namesto,
da bi se degradirana podroeja povzdignilo in razvilo se degradira visokokvalitetno
okolje.
Hrkati pa je v Kranju veliko praznih stanovanj. Prazno in mrtvo je tudi stare mestno
jedro Kranja. Ob obstoju stevilnih praznih stanovanj, tudi novogradenj, in celo celih
eetrti ni utemeljeno in tudi ni dovoljeno doloeati novih obmoeij poselitve. Ni
ekonomieno ustvarjati novih obmoeij poselitve, kjer ne gre zgolj za prikljueitev na
obstojeeo infrastrukturo, saj obstojeee omrezje tega ne omogoea, ampak je potrebno
obmoeje v celoti na novo urediti oziroma izgraditi celotno infrastrukturo.
Gre za nerazumno odloeitev, ki si je ni mogoee razlagati drugaee, kot zasledovanje nekih
kapitalskih, zasebnih interesov. Javnega interesa s posegom v naravno okolje zagotovo
ni mogoee upravieiti. Nekonvencionalno je ze, da izdelavo OPPN naroea in financira
mestna obeina in ne lastnik oziroma investitor, kot je obieajno.
Postavlja se vprasanje zakaj vsaj 40 let Mlaka pri Kranju ni zanimala nobenega
dosedanjega zupana in se ni zadovoljevalo niti osnovnih pot reb obstojeeega
prebivalstva po cestni, kanalizacijski in drugi ureditvi, ko pa gre za vprasanje posegov v
prostor in degradacijo okolja, pa je bila Mlaka pri Kranju vedno in je ponovno prva na

seznamu interesov.
Mlaka pri Kranju bo postala novo Grosuplje z okolico, kamor so zaradi blizine Ljubljane
drli tisti, ki niso zeleli ziveti v mestu, posledica tega pa je danes Ie to, da voznja do
Ljubljane namesto nekdanjih 20 minut traja 45 minut ali vee.
Dopolnjen osnutek OPPN se naslanja na smernice NUP, ki pa so iz leta 2005, torej stare
13 let in podane v zvezi z osnutkom LN, za katerega iz nobenega dokumenta ni razvidno
kaksen je bil ali ni bil morda povsem drugaeen, kot je obstojeei dopolnjen osnutek
OPPN. Mestna obeina bi morala pridobiti nove smernice NUP. V vmesnem casu se je
spreminjala tudi zakonodaja.
Dopolnjen osnutek OPPN se sklicuje tudi na odloebo MOK iz januarja 2005, po kateri
celovita presoja vplivov na okolje naj ne bi bila potrebna. Mestna obeina bi morala
pridobiti tudi novo odloebo MOP.
Od leta 2005 se je spremenila zakonodaja oziroma predpisi s podroeja varovanja okolja,
Evropska komisija je v vmesnem casu v postopku proti Republiki Sioveniji ugotovila, da
tedaj obstojeea uredba ni popolnoma skladna z vsemi doloeili Direktive 2011/92/EU ter
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Prilogami I, II in III te direktive in pravno prakso, ker izpusca predhodni postopek in ima
previsoke pragove. V skladu z Uredbo 0 posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje je za prostorske ureditve, ki so namenjene pretezno bivanju
in spremljajocim dejavnostim, ki presegajo 10 ha, presoja vplivov na okolje obvezna. Ni
si mogoce zamisliti, da tako obsezen gradbeni poseg, poseg v naravni gozd na robu
krajinskega parka in obmocja Nature 2000, ne bi imel negativnih in nesprejemljivih
vplivov na okolje.
Dopolnjen osnutek OPPN ni v skladu s pridobljenimi smernieami ZGS, OE Kranj. MOK se
sklieuje na 13 let stare smerniee, pri cemer pa niti tem ne sledi v eeloti. ZGS je poleg
ohranitve gozda v FCG2 dolocil se, da se oblikuje vec gozdnih enol, sirokih vsaj 80 m, ki
bode premescale obmocje obstojece stanovanjske soseske in bodoce gozdno zaledje
zahodno od nove prometniee. Takih gozdnih enot v dopolnjenem osnutku OPPN ni

zaznati.
Zavod za varstvo narave je v svojih smernieah navedel, da je potrebno preverjanje
prisotnosti zasCitene rastline okroglolistne rosike, katere prisotnost naj se preverja v
casu od aprila do septembra. V dopolnjenem osnutku OPPN ni razen navedb, da je bilo
to storjeno, nobenega dokumenta, ki bo dokazoval, da se je prisotnost rastline dejansko
ugotavljalo in v katerem casu.
Predvidena nova poselitev prinasa pregosto naseljenost; po oeeni gre za 300 enot, kar
pomeni vsaj 1000 - 1200 novih Ijudi na majhnem, strnjenem obmocju, kar drasticno
zmanjsuje kakovost bivanja obstojecega prebivalstva in je v nasprotju z ze prej
omenjenimi eilji prostorskega urejanja. Poleg tega stanovanjske stavbe, ki so v juznem
delu ureditve tudi tik ob obstojeCih hisah in ze zato povsem nesprejemljive, ne sodijo v
vasko okolje, ga spreminjajo in mu jemljejo vrednost. Vecstanovanjskim stavbam in
vsem objektom, visjim od sedanje gradnje na tern obmocju odlocno nasprotuje.
Dopolnjen osnutek OPPN ne predvideva obveznih odmikov med stavbami niti odmika
od obstojecih zgradb oz. naselja, kar je nedopustno.
Predvideva se skorajda podvojitev stevila prebivaleev ni pa bila izvedena nobena
prometna studija. Ze danes se je ob dolocenih urah iz uliee tezko vkljuciti na glavno

cesto, cesar ne more resiti krozisce, ki je edina predvidena resitev.
Ureditev obstojeCih prometnie je narejena na pamet, brez ureditve lastniskih vprasanj.
Ze danes se kot kolesar ne mores varno pripeljati nikamor, saj je urejen Ie majhen del
kolesarske poti.
Iz graficnih prilog dopolnjenega osnutka OPPN izhaja eestna povezava med poslovnim
objektom in Pestotnikovo ulieo, cemur ostro nasprotuje, saj prebivalci ne dovolijo, da
bo uliea sluzila kot bliznjiea med novimi objekti oziroma novo prometnieo s kroziscem
ter Golnisko eesto. Zahteva, da uliea ostane zaprta ter da se ohrani pes pot in stem
dostop do novega robu gozda.
Dopolnjen predlog OPPN ne predvideva izgradnje sole in siritve pokopalisca. Taksno
stevilo Ijudi kot se predvideva v novogradnjah terja urejenost navedenega. Ob tern ni
dopustno najprej naseliti 1000 -1200 Ijudi nato pa priceti razmisljati 0 vecji soli, novem
vrteu in 0 tern kjer bode Ijudje pokopani.
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(1) Trditev ne drzi, z OPPN se ne doloea nove poselitve oz. namenske rabe, saj je ta,
torej stavbno zemljisee, opredeljeno ze vee kot desetletje, z zadnjim krovnim
prostorskim aktom, izvedbenim prostorskim naertom MOK, v letu 2014 pa je program
obmoeja se detajlneje konkretizirano.
(2) OPPN realizira prav to; na podlagi hierarhieno visjega akta, ko je v preteklosti
usmerjal razvoj poselitev in posledieno doloeil stavbna zemljisea konkretni izvedbeni akt
posega izkljueno v za gradnjo doloeene trenutno nezadostno izkoriseene stavbne
povrsine naselja.
(3) Z OPPN se ne doloea siritev naselja, torej novih stavbnih zemljise, ampak se Ie v
okviru ze predhodno doloi'enih stavbnih zemljise (v preteklosti prostorske sestavine
dolgoroenega in srednjeroenega plana lokalne skupnosti, v casu priprave OPPN pa
izvedbenega prostorskega naerta) precizira merila in pogoje za gradnjo. Opredelitev
glede doloeitve stavbnih zemljise je torej predmet predhodnega prostorskega akta na
katerem OPPN temelji.
(4) Pripravljavec, Mestna obeina Kranj vodi postopek priprave in spreminjanja skladno
zakonodaji. Postopek priprave dokumentaje bil prieet s sprejemom programa priprave,
nadaljevanje usklajeno z objavo ustreznih ugotovitvenih sklepov. Program priprave je
bil predhodno obravnavan na prvi prostorski konferenci. Se pred tem je na nivoju
krovnih prostorskih aktov potekal postopek oblikovanja zazidljivosti obmoeja, kjer so v
postopku sodelovali vsi pristojni nosilci urejanja prostora, med drugim tudi nosilci s
podroeja varstva kulturne dediseine.
5 sprejetjem prostorskih sestavin dolgoroenega in druzbenega plana za obmoi'je
Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, Sl. 76/03 in 32/04) je bila sprejeta odloi'itev 0
zaokrozitvi obstojeeega naselja Mlaka zahod. Gre za obmoeje, ki je v naravi v pretezni
meri gozd, deloma v severnem, sredinskem in zahodnem delu tudi travnik, celota pa
predstavlja veeinoma nepozidana stavbna zemljisea. Glede na izkazan interes se je pred
easom ocenilo, da v skladu s planskimi izhodisci pripravljavec pristopi k postopku
priprave in sprejemanja obeinskega podrobnega prostorskega naerta (prvotno obeinski
lokacijski naert).
Naj poudarimo, da je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (ki pred svojo odloeitvijo
v postopek vkljuei vse pristojne nosilce urejanja prostora) z odlocbo odloeilo, da v
postopku priprave lokacijskega naerta celovite presoje njegovih vplivov na okolje ni
potrebno izvesti, vendar glede na dejstvo, da se posega na se nepozidana stavbna
zemljisea, je bilo s strani mestne obeine ocenjeno, da je okoljsko poroeilo kljub temu
smiselno pripraviti.
V nadaljevanju je sel prostorski akt skozi vse z zakonom predpisane postopke, bil z
ugotovitvenima sklepoma 0 stanju in nadaljevanju postopka ustrezno usmerjan in
dodatno usklajen z izhodisei OPN, tako da je bil dopolnjen osnutek prostorskega naerta
skladno z doloebami izvedbenega prostorskega naerta Mestne obeine Kranj ustrezno
dopolnjen, tako da uposteva doloebe veljavnega, hierarhieno nadrejenega prostorskega
akta. Prav slednji, torej Odlok 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj
(Uradni list RS, sl. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17) v svojem poglavju usmeritev za pripravo
OPPN v naseljih zelo jasno doloea vsebino, merila in pogoje za posege v prostor, ki so
bili pri pripravi dopolnjenega osnutka korektno upostevani. Bistveno pri tem je, da je bil
Izvedbeni prostorski naert MOK v vseh potrebnih fazah, usklajevan in usklajen z vsemi
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NUP, med drugimi tudi 5 podrocja varstva kulturne dediscine, gozdov ter varstva
narave. Iz tega izhaja, da je vsebina, ki je povzeta v OPPN bila v celoti usklajena z NUP,
zadnjic v letu 2014.
(5) Iz graficnega del a prav taka iz dolocil odloka je razvidno, da so upostevani ustrezni

odmiki, izdelana je bila prometna studija, eventuelni vplivi so analizirani v izdelanem
okoljskem porocilu. Moznost obstoja okroglolistne rosike je bila preverjena v posebej
za to izdelani studiji, ki ugotavlja, da resitve na tem obmocju ni.
(6) Navezava Pestotnikove ulice na sklop poslovno trgovskih programov juznega dela
nacrtovanega obmocja je vsekakor smiselna (normalen prometni iztek ulice), saj
omogoca najboljso povezavo obstojecega naselja s trgovskimi in ostalimi moznimi
servisnimi mesto tvornimi programi, ki jih prebivalci naselja se kako potrebujejo. Hkrati
omogoca tudi najkrajso pes povezavo naselja z zelenim, gozdnim zaledjem na zahodu,
kar je zelja najvecjega stevila pripombodajalcev.
(7) Glede ustrezne podpore poselitvi z zagotovitvijo zadostnih povrsin za druzbene
dejavnosti potekajo razgovori med lokalno skupnostjo in lastnikom vecinskega dela
zemljisc, v obmocju je dolocena tudi gradnja vrtca. Siritve pokopalisc se nacrtujejo v
okviru priprave in spreminjana izvedbenega prostorskega nacrta mestne obcine (IPN
MOK) in ne v okviru priprave OPPN.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

29.06.2018

Pripombe

a)

Po podatkih MOK naj bi bilo obmocje namenjeno 850 novim potencialnim
prebivalcem,

zato je verjetno

pricakovati

tudi

precejsnje povecanje

obremenitve obstojecega del a naselja, ki meji na obmocje OPPN in sicer: s
hrupom prometa in strojev ob gradnji naselja, hrup po koncani gradnji
(promet) naselja, hrup objektov, ki ne bode stanovanjski, ampak bodo
namenjeni poslovni dejavnosti in gostota prometa. Ali so v OPPN tocni podatki
o obremenitvi novega naselja na zgoraj omenjene tocke? Opozarja, da je
odlocno proti gradnji blokov, saj v preteklosti ni bilo nikoli govora 0
vecstanovanjskih objektih temvec zgolj 0 nizkih stanovanjskih stavbah.
b)

Na javni razgrnitvi ni bilo tocnega podatka kaksna bo oskrba z vodo, elektriko.
Nekaj je bilo omenjeno, vendar nobenih tocnih podatkov.

c)

V casu nakupa parcel so vsi v naselju sklenili in placali sluznost za dostop do
gazda, zato pricakuje, da jim bo ta dostop se vedno omogocen.

Stalisce

a.) Koncept poselitev je zasnovan tako, da uposteva tudi minimaliziranje vplivov hrupa
na obstojece naselje. Glavna zbirna cesta, kot potencialni obcasni vir hrupa, ki pa je v
dovoljenih mejah, je umescena na skrajni zahodni rob poselitve, ob njej pa je nacrtovan

gosti niz intenzivne obojestranske drevesne vegetacije. Db prometnico so nanizane
stanovanjske vile, katerih masa blazi eventualne vplive hrupa na notranji, osrednji del

nacrtovane individualne gradnje ter obenem mocno minimalizira vpliv hrupa na

34

MESTNA OB~INA KRANJ

STALIstA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

obstojeeo stanovanjsko sosesko. Posebne doloebe odloka (varstvo pred hrupom,
obveznosti investitorja in izvajalcev) pa narekujejo tako investitorju kot izvajalcu
zagotavljanja potrebnih ukrepov varstva pred hrupom tudi v easu gradnje.
b.) Za konkretno pripravljen dopolnjen predlog OPPN so bile predhodno izdelane ideje
zasnove gospodarske jayne infrastrukture in prometna studija, dokument povzema
rezultate obeh in tudi drugih, strokovnih podlag.
c.) Problematika dostopa do gozdnih povrsin, zadeva sirsi interes obstojeeega naselja in
ne same neposrednega stanovanjskega niza ob nekoe gozdnih, zdaj ze dalj easa stavbnih
zemljiseih. Sistematsko je bil problem prvotno re,en z vee naertovanimi prehodi skozi
niz zadnjih stanovanjskih parcel na zahodu, a so to, isti lastniki s postopnim odkupom
teh dostopov prepreeili in si zagotovili veeje funkcionalne povrsine ob njihovih objektih,
stem pa onemogoeili prehode. Pripomba tako na nek naein predstavlja absurdno

situacijo.
Neoviran dostop do gozda se seveda omogoei z izvedbo sirse zelene poti ob glavni zbirni
cesti s ploenikom in kolesarsko stezo po vsej dollini.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

Zahtevajo, da OPPN za obmoeje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in druga z
njimi povezana dokumentacija prepoveduje, da se gradnja izvaja na naGin, da gradbeni
stroji in vsa ostala mehanizacija, za dostop do gradbisea uporablja Stefetovo ulico iz
juzne strani. To zahtevajo predvsem zaradi varnosti predsolske in solske mladine ter
starejsih obeanov.

Stalisee

OPPN doloea merila in pogoje za posege v prostor znotraj in ob robovih obmoeja
urejanja. V posebnem Clenu doloea obveznosti investitorjev in izvajalcev, ki doloeajo
obveznosti v easu pred prieetkom, med gradnjo ter po gradnji. Doloeitev dostopov,
dovozov do posamezne etapne realizacije se doloea v okviru priprave projektne
dokumentacije, ki konkretizira vse potrebne aktivnosti.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

02.07.2018

Pripombe

a)

Sioki ne sodijo v vas!, edini ki ima korist od postavitve veestanovanjskih stavb
je investitor, za vse obstale pa take stavbe pomenijo trajno poslabsanje
bivalnega okolja z vsemi posledicami.
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b)

Ze pri paskusu sprejetja OPPN za ista abmaeje pred slabimi desetimi leti so bile
dane pripambe, da v abstajeeem naselju ni zgrajena infrastruktura, ni spartnih
abjektav, paste, banke, ... se pasebej kritiena je padruzniena sola in pripadajaei
vrtee, kjer ni prostara niti za abstajeee patrebe. Zela pamenljiva je, da v teh
desetih letnih ni bila narejenega nie. Aktivnasti so se zaeele hkrati s priprava
navega predlaga OPPN. Taka naj bi se abnavljala kanalizaeija in zaeele manjse
aktivnasti na abnavi sale. Nova infrastruktura v abstajeeem naselju mora biti
zagatavljena pred sprejetjem navega OPPN.

c)

Smerniee, ki so bile pridabljene kat padlaga za izdelava naerta so stare 13 let
in vee. Pridabiti je patrebna navesmerniee in jih upastevati pri pripravi navega
predlaga. Pri pregledu smernic je aeitna, da nekatera dalaeila v predlagu
naerta nisa upastevana. V predlagu naerta je patrebna dasledna upastevati
pasadabljene strakavne smerniee vseh zahtevanih ustanav.

d)

Dasledna je patrebna upastevati vse admike stavb ad pareelnih mej, javnih
pati in astale infrastrukture. Pri osaneenju pa je dadatna patrebna upastevati

razgibanost terena.
e)

V dakumentaciji je zahteva, da segradijo abjekti kateri razmerje stranieje 1:1,3
do 1:2. V predlagu so narisane individualne hise 6,5 x 15 m, kar pameni krsitev
zahteve po razmerju stranie. Pri naertavanju je patrebna striktna in dasledna

upostevati vse veljavne zahteve.
f)

ObstajeC'lm stanavaleem je patrebna zagataviti neaviran dastap do gazda
preka abmaeja, ki ga ureja predlog naerta.

Stalisee

a.) Obmaeje, ki je predmet urejanja je vee kat desetletje vkljueena v enaten razvajni
kaneept mesta, za katerega je izdelan urbanistieni naert, v letu 2014 sprejeti izvedbeni
prastarski naert Mestne abeine Kranj pa dalaea tudi kankretne usmeritve za priprava
OPPN. Tipiena paselitev Mlake vsekakar ni znaCilna vaska paselitev kat ja je moe
razbrati se v stevilnih krajih Garenjske, kjer se je ahranila prvabitna struktura paselitev

jeder z znacilnimi urbanisticnimi in arhitekturnimi znacilnostmi. Teh na sirsem obmocju
ab OPPN ni zaznati zata tudi ni strakavnih razlagav za ablikavanje stavbnih kampleksav

po vzoru vasi.
Pri pripravi usmeritev za razvaj paselitve je bila taka v strateskem in izvedbenem
prastarskem naertu mestne abeine kat tudi v trajnastni urbani strategiji (TUS)
upastevana temeljna naeela raeianalne gradnje in temu primerna gastata paselitve s
eimer se zagatavlja tudi aptimalna raba gaspadarske javne infrastrukture, kar
paslediena pameni tudi nizja eena kamunalnih staritev za uparabnike. Dejstva je, taka
ugatavlja tudi trajnastna urbana strategija, da po padatkih izdanih upravnih davaljenj
za gradnja, Mestna abeina Kranj zaastaja na padraeju gradnje za vee kat palaviea glede
na slavenska pavpreeje.
Mestna abClna Kranj je julija 2018 naraeila izvedba javnamnenjske raziskave, katere cilj
je ugataviti stanavanjska prablematiko

za abmaeje abCine ter panudba in

pavprasevanje na stanavanjskem trgu. Izsledki raziskave so pakazali, da 55,8 adstatkav
vprasanih meni, da v MO Kranj ni davalj stanovanj na razpalaga.
V raziskavi je bila zajetih slaba palaviea (48,8 %) anketiranih, ki naertujeja izbaljsanje
stanavanjskih razmer v prihadnasti ali pa dalgaroena razmisljaja a zamenjavi
trenutnega bivalisca, med njimi pa je SO %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanavanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelija kupiti ali pa graditi hisa.
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Sodee pO izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odlocilni vpliv

0

nakupu ali najemu

bivalnega prostora ima, poleg cene nepremicnine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v vecini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
b.) Problematika nezadovoljive komunalne opremljenosti na podrocju naselij in
zaselkov KS Kokrica je znana ze dalj casa in ni v neposredni zvezi z dokumentom, ki je v
pripravi. Resitve GJI na obmocju, ki se ureja z OPPN ML 7/113 Mlaka pri Kranju v celoti
zadovoljujejo potrebe obmocja, se vec, kjer koli je to mozno vkljucujejo tudi robne
predele ostalega dela naselja (npr. promet, ... ). Tudi sicer je novo naertovana
inlrastruktura definirana tako, da ne ovira lu nkcioniranja obstojeeega dela naselja. Sicer
pa se strinjamo, da je komunalno opremo naselja potrebno ustrezno posodobiti in
nadgraditi, zato se ta nacrtuje s projektom GORKI katerega realizaeija naj bi se pricela v
letosnjem ali naslednjem letu. Nacrtovana infrastruktura na obmocju urejanja stem
OPPN mora biti, skladno dolocilom 31. clena odloka zgrajena socasno oz. v kolikor je to
glede na koncept urejanja tudi predhodno.
c.) Postopek priprave in sprejemanja prostorskega akta iz objektivnih razlogov traja ze
dalj easa. Skladno zakonodaji so bile v zacetnih lazah priprave pridobljene vse
predpisane smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. Vsebinska skladnost bo
preverjana skladno s predpisom tudi v lazi pridobivanja mnenj. Ob tem je treba
poudariti, da so vsebinske resitve tega dokumenta skladne z zahtevami dolocb
nadrejenega dokumenta, IPN MOK, te pa so bile usklajene ze v fazi postopka
sprejemanja odloka

0

izvedbenem prostorskem nacrtu ze v letu 2013 oz. 2014 s se

znatno sirsim naborom pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so na predlozen akt
izdali pozitivna mnenja.
d.) OPPN uposteva s predpisi, kot veljajo za pripravo OPPN, dolocene zahteve glede
umescanja stavb.
e.) Trditev pripombodajalca je netocna in zavajajoca. Del navedenega besedila se
nanasa na gabarite stavb v funkcionalnih celotah od FCS1 do FCS6, del z drugacnimi
gabariti, prilagojenimi znacilnostim najblizjih obstojecih stavb, pa na arhitektonske
pogoje in usmeritve vezane na prenove in nadomestne gradnje, kjer je izhajati iz zahtev
vrascenosti v znacilni, kvalitetni stavbni fond starega dela naselja.

I.) Obstojeeim stanovalcem naselja se s prostorskimi resitvami omogoca neoviran
dostop do gozda preko obmocja, ki se ureja stem OPPN (preene povezave z navezavo
na glavno zbirno cesto od tod pa v gozdne povrsine na zahodu; v kolikor stanovalei
dostopnega dela naselja v preteklosti ne bi pokupili ze prej nacrtovanih prehodov do
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gozdnih povrsin in si stem povecali lastna funkcionalna zemljisca, bi bilo teh povezav
znatno vec).

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

29.06.2018

Pripombe

Kot lastnik zemljisc parco st. 318/43 in 318/49, k.o. Kokrica in objekta na zemljiscu parco
st. 318/35 podaja pripombe k javno razgrnjenemu OPPN. Glede na javno predstavitev
OPPN je razvidno, da na njegovi parceli stroji objekt A1, med drugim je odlocno proti
gradnji visokih objektov ob ali na njegovi parcell.
Kot neposredni mejas zeli, da predviden poseg ne bo v nobenem pogledu vplival na
njegove pravice in pravne koristi ter da se ne bode poslabsali bivalni pogoji.
Upostevati je potrebno odmike novih gradenj od njegove parcele. Iz javne predstavitve
se ne da razbrati kaksna je visina objektov. Zeli, da se navedejo visine planiranih
objektov v metrih. Iz razgrnjenih posegov ni razvidno kaksen je predviden minimalni
odmik objekta A1, izrazen v metrih, od njegovega zemljisca. Obcinski odlok, IPN MOK
za vecstanovanjske objekte predpisuje, da morajo biti od parcelne meje oddaljeni
najmanj za polovico svoje visine. Iz tekstualnega del odloka izhaja, da je za objekt A1

dovoljena visina K + P + 2 + M, to so 4 etaze nad zemljo, kar pomeni min. visina 12, ce
je streha ravna. Glede na navedeno pricakuje da bo odmik objekta A1 od parcelne meje
z njegovim zemljiscem vsaj 6 m.
Ker se iz graficnih prilog ne da oceniti ali je odmik vecji ali manjsi od navedenega in ker
je ta podatek bistven z vidika ocene novogradnje na bivalne in ostale pogoje, zahteva
da se v eni od grafik prikaze, v metrih izrazeni odmiki predvidenih objektov od parcelnih
mej zemljisc izven obmocja OPPN. Pri tern opozarja, da je potrebno pri postavitvi
upostevati vpliv predvidenih, predvsem 4 etaznih vecstanovanjskih objektov, na
obstojece stanovanjske hise in sicer predvsem z vidika zagotavljanja ustrezne
osvetljenosti bivalnih prostorov oz. ohranjanja nespremenjenih bivalnih pogojev.
Pricakuje, da bo imel omogocen dostop do gozda. Zeli, da je kvaliteta bivanja enaka,
tudi po izgradnji novih objektov. Ali se mu lahko zagotovi nemoten dostop do gozda?
Glede na to, da se predvideva 300 novih enot, se bo povecal obseg in hrup prometa. Ali
so narejene kaksne studije glede obremenitve?
Stalisce

Umestitev nacrtovanih objektov v prostor je bila zasnovana tako, da se optimizira izraba
prostora znotraj OPPN, pri cemer je za realizacijo posameznega sklopa, funkcionalne
celote ali funkcionalne enote predhodno potrebno dobiti bodisi soglasje lastnika
zemljisca, bodisi pridobiti pravico graditi oz. odkupiti potrebno zemljisce. V konkretnem
primeru, ko se lastnik ne strinja z umestitvijo objekta v FCS1 se bo prostorske resitve
modificiralo (sprememba tipa objekta, vecji odmik ali sklop individualnih objektov v
nizu).
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v kolikor se pred leti ne bi dopustilo odkupiti zemljisea, ki so V neposredni blizini
severneje dopuseala dostope do tedaj gozdnih, zdaj stavbnih zemljiSe, bi bilo to se
vedno mogoee. Z odkupi se je moznost neposrednega dostopa zmanjsala, mozni pa so
dostopi preko se ohranjenih povezav, ki jih krepimo in navezujemo na naertovano
notranje omrezje hodnikov za pesce z dostopom do gozda.
Koncept prostorskih ureditev je zasnovan tako, da se prometnice, ki bode bolj
obremenjene naertuje eim bolj stran od obstojeeega naselja.

Stevilka

21

Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

01.

Pripombe

Je solastnica zemljisea parco st. 403/9 in 428/2. Na javni obravnavi dopolnjenega

07.2018

osnutka OPPN je podala izjavo, da na parceli ne zeli imeti zarisane hise. Po tehtnem
premisleku, se je odloeila, da vseeno pristane na vrisano hiso na parco st. 403/9.
Trenutno ne mislijo graditi. Prosi tudi za ogled terena na tej parceli, saj je parcela na
poplavnem obmoeju in tudi s talno vodo so bili v preteklosti ze problemi.
5talisee

Pripombi se ugodi, naertovani objekt se ohrani, pod pogojem, da bo glede na lokacijo,
ki se trenutno nahaja na obmoeju preostale poplavne nevarnosti (a je to z ustreznimi
ukrepi opredeljenimi v hidrolosko hidravlieni studiji moe eliminirati) mozno pridobiti
pozitivno mnenje DR5V.

Stevilka

22

Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

19.06.2018

Pripombe

5ta solastnika zemljisea parco st. 339/1 in se z gradnjo blokov, naertovanih v novi soseski,
ne strinjata. Pri gradnji njihovih his je bil upostevan gabarit v okolju, naj ta gabarit velja
tudi v tem naselju.

5talisee

Parcela pripombodajalcev meji na novonaertovano parkovno ureditev z drevesno
vegetacijo, ki predstavlja vizualno in funkcijsko cenzuro med posameznimi kareji,

funkcionalnimi celotami namenjenimi gradnji. Juzno in severna ad cezure se nacrtujejo
individualni stanovanjski objekti, najblizja stanovanjska vila je v oddaljenosti okvirno 75
m od stavbe pripombodajalcev; od nje jih deli obsezen veevrstni drevored visokorasle
vegetacije in parkovna ureditev.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

26.06.2018

Pripombe

a)

Drustvo ne nasprotuje gradnji na predvidenem obmocju v taksni blizini
krajinskega parka pod pogojem, da se obCina zaveze, da obmocja pozidave ne
bo vecsirila v smeri proti mejam krajinskega parka Udin Borst. Razlog je v tem
da bi nadaljnja poselitev v smeri parka pomenila prehude imisije na
prednostne habitatne tipe in druge habitate v krajinskem parku.

b)

Drustvo ne nasprotuje, da se obmocje urejanja nameni za individualno
stanovanjsko gradnjo, nasprotuje pa gradnji enega ali vec blokov katerihkoli
visin, saj gradnja taksnih zgradb v vasko okolje ne sodi.

c)

Drustvo nasprotuje, da navezovalna eesta poteka ob gozdu, naj tece sredi
obmocja urejanja. Cesta ob gozdnem robu gozd obremenjuje s plini, hrupom
in svetlobo. Enako javna eestna razsvetljava. Cesta ob gozdnem robu bo
povzrocila neurejenost na drugi strani, ki bo slej ko prej rezultirala s pobudo,
da bi se pozidala se druga stran eeste. Temu odlocno nasprotujejo.

d)

Umestitev novega dela naselja blizje meji krajinskega parka Udin Borst mora
biti premisljena in v skladu s prostorsko logiko. Delez zelenih povrsin naj bo
vsaj 70 % na vsaki gradbeni parceli posebej. Urbanisticni nesmisel je zelena
betonska pozidava z delezem zelenih povrsin manj kat poloviea, ki se nadaljuje
preko eeste v gozd, ki je popolnoma naravno okolje.

e)

Del obmocja urejanja mora sluziti naselju kat eeloti. Stevilo prebivaleev se bo
na racun novih individualnih his povecalo za nekaj 100, zato mora biti del tega
obmocja namenjen soeialnim funkeijam naselja, ne pa maksimizaeiji dobicka
investitorja. Ta del mora biti velikosti vsaj 25 % obmocja urejanja in mora
obsegati manjse nogometno igrisce, kosarkarsko igrisce, igrisce za majhne

otroke in manjsi vasi park s klopmi.
f)

Prebivalci ob krajinskem parku Udin Borst so sestavni del parka. Zelijo se
naprej ziveti v slogi, zato je potrebno izenaciti komunalno ureditev v

morebitnem novem naselju z urejenostjo drugih delov naselja Mlaka.
g)

Kakrsnokoli novo naselje mora imeti na zgornji in spodnji strani otok namenjen
za loceno zbiranje odpadkov.

h)

Glede na zupanova izreena zagotovila na srecanju s krajani v juniju 2018, da
sta obcina in investitor pripravljena sprejeti dolocene zaveze in dati ustreme
garancije predlagajo, da se kat modus resitve uporabi urbanisticna pogodba
med K5, drustvom, investitorjem in MOK. Ta mora doloeati, da je predpogoj za
pridobitev grad ben ega dovoljenja za katerokoli fazo gradnje Mlake zahod
pridobitev gradbenega dovoljenja za ustremo velik vrtee in Osnovno solo
Kokriea s poveeano telovadnieo ter pripadajoeo infrastrukturo ter da je pogoj
za pridobitev uporabnega dovoljenja za katerokoli fazo gradnje Mlake zahod
pridobitev uporabnega dovoljenja za ustrezno velik vrtee in

as Kokriea

s

povecano telovadnieo ter pripadajoeo infrastrukturo. Obstojeca sola, vrtee in
telovadniea so bistveno premajhni, zato siritev ni mogoea brez hkratne
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izgradnje tovrstne druzbene infrastrukture. V pogodbi bi se uredil dogovor, da
mora biti novo naselje zgrajeno v najvec 5 letih, da se prepreci dolgotrajna
gradnja, ki bi z imisijami bremenila tako obstojece prebivalce kot tudi nove
stanovalce, ki bi se na obmocje urejanja selili na zacetku izvedbe projekta. V
preteklosti se je veckrat govorilo, da bodo investitorji prispevali dolocen
prispevek za degradacijo prostora. V pogodbi bi dolocili obseg sredstev, ki bi
se v celoti porabila namensko; del za potrebe skupnih zadev v naselju, del za
urejanje krajinskega parka Udin Brost. MOK mora v pogodbi predloziti nacrt
kako bo izpolnila svoje zakonske zahteve glede sanacije smetisca Tenetise in
kako bo vzpostavila v prejsnje stanje obcinsko cesto, ki vodi proti smetiscu po
zadnjem gradbenem posegu. Izven pogodbenega konteksta se jim zdi

smiselno, da investitor opravi »full disclosure«. To pomeni, ne Ie da pojasni
kdo so dejanski lastniki investitorja, ampak predvsem kdo so dejanski financerji
tega projekta. V odvisnosti od teh ralkritij bi MOK in drustvo v soglasju
zahtevala ustrezne garancije, da bodo obveze in projekt sam izvedene v skladu
l

i)

dogovorom.

Drustvo daje pobudo, da se meja parka pomakne proti obmocju Mlake lahod,
saj je sedaj narejen kvadratni izsek v obmocju v blizini Mlake zahod. Delezniki,
se zlasti pa mestni svet naj uposteva, da je obmocje krajinskega parka del
Nature 2000, zato so na mestu resitve, ki bodo skladne s samim bistvom
krajinskega parka, katerega uporaba je sicer namenjena vsem obcanom
Kranja.

j)

Drustvo deluje v javnem interesu. Na podlagi predpisov in glede na svoj
predmet delovanja zahtevajo, da postane drustvo stranka v vseh postDpkih v
lveli z urejanjem prostorskega nacrta OPPN ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju. Se
zlasti zelijo postati stranka v postopkih izdaje gradbenih in uporabnih

dovoljenj, 5 timer naj se seznani ustrezne upravne organe. Zahtevajo, da se jim
na sedez drustva poslje studija presoje vplivov na okolje, ki je bila uporabljena
v tem postopku.
5talisce

a.) Vsaka lokalna skupnost tako tudi Mestna obcina Kranj, svoje prostorske namere in
dolgorocne vilije doloca skozi veljavne prostorske dokumente. Razvoj vodilnega naselja

v mestni obcini in tudi sirse, torej Kranja, opredeljuje v urbanisticnem nacrtu mesta,
katerega sestavni del je tudi obmocje, ki je predmet tokratne obdelave, v strateskem
ter izvedbenem prostorskem nacrtu mestne obcine. V nobenem od veljavnih
dokumentov, ki opredeljujejo tudi zunanje meje razvoja mesta ni dolocenih siritev proti
mejam spominske parka Udin borst.
b.) Zasnova obmocja, ki je predmet OPPN je povzeta po zgoraj omenjenih prostorskih
aktih, konkretno po izhodiScih in usmeritvah izvedbenega prostorskega nacrta,
upostevanjem med drugim tudi pogoje hidrolosko hidravlicne studije, ki priporoca
manjse prilagoditve v smislu zmanjsana obsega v severnem delu obmocja. Tako
stanovanjske vile ob glavni zbirni cesti kot poslovno trgovski fokus ob mestni vpadnici
iz avtoceste na katero se navezuje glavna notranja zbirna cesta obmocja slede
usmeritvam izvedbenega prostorskega nacrta, sprejetega v letu 2014.
c.) Glavna notranja zbirna cesta poteka po ze dalj casa opredeljeni trasi, ki je bila v
planskih aktih nacrtovana ze pred desetletji, povzeta v strateskih oz. izvedbenih
prostorskih nacrtih, ki so kot hierarhicno nadrejeni prostorski akti v veljavi. Potek zbirne
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ceste zato ne predstavlja nikakrsnega zametka mOlne siritve mesta na zahod, V smeri
proti avtocesti.
d.) Prostorska resitev OPPN-ja se umesca

V

prostor vec kot desetletje, z veljavnimi

prostorskimi akti doloceno stavbno obmoeje mesta, ki ves la cas predstavlja stavbna
zemljisca, namenjena slanovanjski gradnji, fokusu central nih dejavnosti na jugu ob
vstopu

mesto z zahoda in zbirni prometnici na skrajnem zahodnem delu stavbnih

V

zemljise. 51avbna zemljisca se zalo ne sirijo. Zahteva po vsaj 70% zelenih povrsin je dokaj

nerealna in se zate ne uposteva.
e.) Programsko obmocje je zasnovano tako, da je del povrsin, ki jih obravnava OPPN
namenjen ludi sirsi skupnosti in zadovoljitvi potreb lokalne skupnosti. Zalo se ob vstopu
v obmoeje z juga doloea veenamenska stavba prepleta centralnih dejavnosti (trgovine,

servisno usluznostne dejavnosti, preverja se moznosti za interes oz. umestitev postne
dejavnosti, ipd.,) in stanovanj, opredeljuje se obmocje sporlnorekreativnih povrsin v
teliscu obmocja, z dobro dostopnosljo iz glavne ceste, pes in s kolesom, nacrtuje se
gradnja stanovanjskih stez, ohranja pa se tudi gozdne povrsine med naertovanim delom
poselitve in obstojeCim naseljem.
f.) OPPN obravnava poleg urbanistnieno -arhitektonskega dela ter ostalih, za realizacijo
dokumenta potrebnih segmentov, tudi opremljanje obmocja obravnave z gospodarsko

jayne infrastrukturo. Povzema zasnove in idejne resitve iz v tam namen izdelanih
strokovnih pod lag. Podobno se je verjetno, oz. bi se morale naertovati ludi obstojeee
naselje v fazi priprave prastorske dokumenlacija (tedanja zakonodaja je za taksne
kompleksne posege predpisovala izvedbene prostorske akle, ki so imeli posebej
doloeen tehnicni del). Ker se v funkcioniranju obstojecega naselja kljub navedenemu
zazna vrsta pomanjkljivosti (neustrezno reseno prometno omrelje obstojeee gradnje, v
nekaterih segmenlih popolnoma zanemarjene ureditve nujnih lastniSkih razmerij, ki bi
sploh omogoeale zagotavljanje dostopnosti do desetietja realiziranih bivalnih objektov,
graditev stavb znotraj spominskega parka Udin borst, slabo reseno opremljanje z
gospodarsko javno infrastruktura, ipd.) je ne samo smiselno, ampak nujno priceti s
strukturnim etapnim razresevanjem veedesetletne problematike. To seveda ni predmet
tega OPPN, vrsto problemov bo razresila ludi realizacija projekta GORKI, ki se prieenja,
ostala odprta vprasanja pa so predmet nadaljnjega dialoga zainteresiranih in lokalne
skupnosti.
g.) Obmoeje bo opremljeno tudi z ekoloskimi otoki, na zalo predvidenih lokacijah.
h.) Urbanistiena pogodba kot laka ne obstaja vec. Nova prostorska zakonodaja pa
ponuja dolocene resitve glede ureditve medsebojnih razmerij med obcino in
investitorjem. Nova zakonodaja omogoea, da lahko v primeru, da se OPPN pripravlja na
pobudo

investitorja,

obCina

z investitorjem

sklene pogodbo 0

medsebojnih

obveznostih, zlasli glede finanenih in rakovnih vidikov. V primeru, da pride do mOlnosti
taksne resitve, bo MOK ustrezno odreagirala.
Obeina je poleg zagolovilve povrsin za vrtec v OPPN Mlaka Zahod v predlogu predvidela

tudi skupne jayne povrsine namenjene prostocasnim dejavnostim kot so sport,
rekreacija na prostem in druzenje.
Obmoeje Mlaske ceste je predmet prajekla GORKI 2, 2. faza, ki zajema gradnjo: fekalno
kanalizacijskega omrezja v dollini 4.335 m, meteorno kanalizacijskega omrezja v skupni
dollini 3.580 m, vodovodnih kanalov v dollini 4.267 m in javne razsvetljave v dollini
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3.630 m. Na tem obmocju je tako investicijam v letih 2019 in 2020 skupaj namenjenih
4.505.870,00 EUR.
Za dozidavo vrtca ob OS na Kokrici je v letu 2019 predvidenih 217.000 EUR in 80.000
EUR v letu 2020.
Za siritev Mlaske ceste trenutno ni predvidenih sredstev v proracunu. Poleg tega morajo
biti za siritev ceste zagotovljena zemljisca in odkupi za potrebe rekonstrukcije ceste.
Sanacija deponije Tenetise je zakljucena. V letu 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor
izdalo okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagalisce. Upravljavec Komunala Kranj
mora v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem najmanj 30 let vzdrzevati in varovati
odlagalisce, izvajati redne preglede stanja telesa, opravljati monitoringe podzemnih in
povrsinskih voda, itd .. V ta namen je med lastniki odlagalisca (6 obcin) in Komunalo
Kranj sklenjena pogodba za obdobje tridesetih (30) let. Mestna obcina Kranj ima v
proracunu vsako leta rezerviranih 145.000 EUR v ta namen in stem izpolnjuje vse
zakonske zahteve glede sanacije deponije Tenetise.
Loceno od odlagalisca se na tem obmocju nahaja se zbirni center odpadkov za obeane
Mestne obcine Kranj.
Obcinska cesta, ki vodi do zbirnega centra je ustrezna in urejena saj mora zagotavljati
dovoz tezjim vozilom Komunale Kranj do zbirnega centra.
Predlog, da investitor opravi »full disclousure« je stvar investitorja. Na to obcina nima
vpliva. Za gradnjo infrastrukture in gradnjo objektov bo moral investitor pridobiti
gradbeno dovoljenje.
Stranke v postopku izdaje grad ben ega dovoljenja doloca upravni organ, ki izda
gradbeno dovoljenje, skladno z zakonodaja.
Za obmocje urejanja je potrebno izdelati program opremljanja zemljiSe, ki je osnova za
pripravo Odloka 0 programu opremljanja za to obmocje. V odloku se definira, kaksni so
stroski izgradnje infrastrukture in kaksne obveznosti ima investitor do obcine in
obratno.
V zadnjih desetletjih se je z zakonodajo zal opustilo nekdanjo zasnovo opremljanja
obmocij, kjer se je poleg stroskov komunalnega opremljanja vkljucevalo tudi stroske

zagotavljanja ustreznega nivoja druzbene infrastrukture, kot so sole, vrtci, igrisca in
podobno. Pravne podlage, da bi lahko obeina ad investitorja zahtevala gradnjo dodatne
druzbene infrastrukture, obcina nima.

i.) Legitimno pobudo pripombodajalcev je seveda na predhodno strakovno preverjenih
argumentih tako naravnovarstvene kot kulturnovarstvene stroke, smiselno vkljuciti kot
eno izmed nalog zgoraj omenjenih strok, ki bi pripravile ustrezne strokovne podlage za
obravnavo skladno ustaljenim postopkom priprave sprememb in dopolnitev tovrstnih
aktov.
j.) Drzava je z vzpostavitvijo sistema z zakonom predpisanih institucij opredelila

organizacije oz. investitorje, ki so temelj varstva narave in kulturne dedisCine in skrbe/
da so posegi v prostor usklajeni s predpisi s podroeja njihovega varovanja. Stem je
zagotovila strokovno in kulturno obravnavo.
Stranke v postopku izdaje grad ben ega dovoljenja skladno z doloebami Gradbenega
zakona doloea organ, ki izdaja gradbena dovoljenja.
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Pripombodajalec zahteva, da se mu na sedel drustva poslje studija presoje vplivov na
okolje, ki je bila uporabljena

V

tem postopku.

V postopku priprave in sprememb OPPN je bilo izdelano Okoljsko porocilo in nato se
novelacija Okoljskega porocila v letu 2018, ki je na vpogled pri pripravljavcu dokumenta,
na obcini. Okoljsko porccilo je bilo v casu javne razgrnitve objavljeno na spletni strani
obCine in na vpogled na sedezu obcine.
Okoljsko porocilo bo pripombodajalcu posredovano v fizicni obliki po posti ali v
elektronski obliki na elektronski naslov.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

27.06.2018

Pripombe

Sta lastnika objekta na zemljiscu parc. st. 355/8 k.o. Kokrica in kot mejasa podajata
naslednje pripombe:
a)

Pricetek postopka in izdelave odloka OPPN ni razviden iz predlolenega
dopolnjenega osnutka, niti iz sklepa 0 ugotovitvi stanja in nadaljevanja
postopkov priprave OPPN za obmoeje EUP z oznakami 7/1-13 Mlaka pri Kranju.

b)

Predloleni dopolnjeni osnutek odloka OPPN za obravnavano obmocje ne
obsega izracuna povrsin obmocja obravnavanega OPPN, katere zajema
navedeni odlok. Zajema Ie popise zemljise, brez kvadratur. Izracun je naveden
Ie za funkcionalne celote. Zaradi slednjega so dolocbe nejasne in nepregledne.
Obmocje urejanja obsega dva obmocja od stirih, ki se urejajo z OPPN.

c)

Predhodno niso bile izdelane variantne resitve kar bi bilo glede na velikost in
gostoto predvidene poselitve in kasnejse posledice to smiselno. Ravno tako
variantne resitve niso bile medsebojno ovrednotene in medsebojno
primerjane s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

d)

Predloleni tekstualni del ni skladen s prilolenim graficnim delom. Manjkajo
risbe (2) obmocje podrobnega naerta z obstojecim parcelnim stanjem, (3)
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji in (7) prikaz ureditev potrebnih

za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami ter pozarom.
e)

V skladu z dolocbami Pravilnika

0

vsebini, obliki in nacinu priprave OPPN

manjka temeljita obdelava vplivov in povezav s sosednjimi EUP (tako graficno
kot tekstualno). Tekstualni del je suhoparen in ne obravnava zmanjsanja
vplivov na sosednja obmocja. Iz predlozenega dopolnjenega osnutka OPPN ni
razvidno (tekstualno in graficna obdelava) navezovanje obravnavanega
obmocja (cestno omrezje - glede na povecanje prometno obremenitev,
izgradnjo GJI, povecanja prebivalstva, obremenitev okolja z odpadki in
kanalizacijskim

omreljem, ... ) obstojecega

in

novega

obmocja ter se

neobdelanih obmocij OPPN.
f)

To je se toliko bolj pomembno ob dejstvu, ker bi obseg in gostota predvidene
gradnje v znatni meri vplivala na kvaliteto in naein livljenja sedaj obstojecega

44

MESTNA OBC!NA KRANJ

STALISCA DO PR!POMB IN PREDlOGOV

naselja Mlaka pri Kranju. Gre za vas oziroma vasko naselje, v katerega
blokovsko naselje po nobenih kriterijih ne sodi.
g)

Zaradi znatnega povecanja stevila prebivalcev bi to imelo izrecno negativen
vpliv na prometno obremenitev. Kot je namrec splosno znano, ze sedaj v
jutranjih in popoldanskih konicah prihaja do zastojev in vcasih tudi stojecih
kolon.

h)

Pomanjkljivo je obdelan graficni del (6) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje

okolja, naravnih viray in ohranjanja narave. V prikazu ni jasno oznaceno
obmocje kulturnega spomenika Udin barst - Spominski park Udin borst z
vecimi ESD. 19. clen predlozenega dopolnjenega OPPN je nepopoln in zmoten
glede na obseg obmocja Udin barsta.
i)

Postopek izdelave odloka OPPN je na podlagi ski epa 0 ugotovitvi stanja in
nadaljevanja postopkov priprave OPPN za obmocje EUP Mlaka pri Kranju
nadaljevan v aprilu 2018, torej se je postopek zacel po ZUreP ter Pravilniku 0
vsebini, obliki in nacinu priprave OPPN. Druzba RRD, d.o.o. je ze izdelala Odlok
o izvedbenem prostorskem nacrtu MOK in Odlok 0 strateskem prostorskem
nacrtu MOK, s cemer je izdelovalec v koliziji interesov in v celoti krsi dolocbo
161. elena Zakona 0 urejanju prostora, ki doloca, da »obcinski urbanist ne sme
v obcini, kjer opravlja naloge obcinskega urbanista, nastopati kot izdelovalec
predlogov prostorskih aktov iz prvega odstavka 158. elena tega zakona in tudi
ne izdelovati projektne dokumentacije, na podlagi katere bi se v obcini, za
katero nastopa kot obcinski urbanist, gradili objekti, lahko pa pri taksni gradnji
nastopa kot odgovorni nadzornik, ce izpolnjuje z zakonom, ki ureja graditev
objektov, predpisane pogoje za odgovornega nadzornika«.

j)

Predlozen dopolnjen osnutek OPPN v 32. clenu iznici pogoje in usmeritve za
projektiranje in gradnjo - povecajo se lahko tlorisni gabariti stavb, kar pomeni,
da se bode nacrtovane stavbe bistveno bolj priblizale obstojecemu naselju
Mlaka pri Kranju. Ravno tako isti clen dovoli odstopanja + 1,00 m vertikalnih
gabaritov stavb, kar pomeni, da bode objekti lahko bistveno visji, kot to doloca
8. clen predlozenega dopolnjenega osnutka OPPN.

k)

Glede na obseg obdelave dveh obmocij OPPN predlaga tudi financno
predstavitev stroskov izgradnje gospodarske javne infrastrukture in javnega

cestnega omrezja.
I)

Na javno dostopen in javen nacin tudi niso objavljene ze pridobljene smernice
pristojnih NUP. Iz slednjih bi bilo mogoce ugotoviti ali je izdelovalec dosledno
uposteval zahteve NUP.

m) Zahtevata, da se jima omogoci odkup zemljisca in sicer v razdalji 15 m od meje
parco sl. 355/8 k.o. Kokrica v smeri predvidenega obmocja OPPN-ja.
Stalisce

a.) Iz spremnih gradiv javno razgrnjenega obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
za tangirano obmocje, ugotovitvenih sklepov (npr. Sklep z dne 12.02.2018, objavljen v
urad nih glasilih dne 22.02.2008, nanj se navezuje zadnji sklep z dne 18.04.2018, prav
tako objavljen v uradnem glasilu) je jasno naveden formalni pricetek postopka, zato
trditev pripombodajalca ne drzi.
b.) Ugotovitve ne odrazajo dejanskega stanja. Skladno predpisani vsebini so v odloku,
poglavje Opis prostorskih ureditev nasteta zemljisca po parco st., ki so predmet
obravnave, hkrati pa so na ustreznih grafikah, ki so bile vse tudi javno razgrnjene,
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prikazane povrsine posameznih funkcionalnih celot, ter skupne povrsine pO sklopih.
Prav taka ne drli tudi trditev, da obmoeje urejanja obsega Ie dva obmoeja namesto
stirih.
c.) Prostorski aktje bil v fazah priprave izdelan v vee variantah, pod rob no usklajevan na
nivoju pripravljavca (MOK) in lastnikov osrednjega sklopa zemljise namenjenih gradnji,
usklajen je z usmeritvami izvedbenega prostorskega naerta mestne obline, ki je
temeljna podloga za pripravo izvedbenega akta. Izdelanih je bilo vee strokovnih podlag,
prav taka tudi okoljsko poroeilo, taka da trditev a variantnih resitvah ne drli.
d.) Tudi ta trditev ne drli. Mapiran izvod vsebuje vse potrebne elemente, med drugim
tudi vse tri (3) karte, ki jih neutemeljeno navaja pripombodajalec.
e.) Tudi ta trditev, iz nam neznanega razloga, je zavajajoea. Povezava s sosednjimi
obmoeji je obdelana v vee elenih odloka (npr. Vplivi in povezave s sosednjimi obmoeji,
Prometno prikljueevanje obmoeja, opisi GJI, itd.), prav taka v strokovnih podlagah
gospodarske javne infrastrukture, ki so povzete na grafienih kartah razgrnjenega
prostorskega akta, v okoljskem poroeilu, hidrolosko hidravlieni studiji in se kje.
f.) Naertovane prostorske resitve so skladne z le dalj easa veljavnimi usmeritvami
izvedbenega prostorskega naerta mestne obeine, obmoeje pa spada v strnjen kompleks
stavbnih povrsin mesta, ki jih ureja urbanistieni naert mesta Kranj.
g.) Naertovano prometno omrelje na kar najbolj ueinkovit nalin odvaja promet iz
naselja po robu obmoeja in ga direktno navezuje na dostopno prometnico na avtocesto.
5 preeno povezavo in severnim zakljuekom zbirne ceste omogoea razbremenitev tudi
del a obstojeeega naselja.
h.) Iz javno razgrnjenega kartografskega gradiva je jasno razvidno tudi obmocje, ki ga
opredeljuje Odlok a razglasitvi 5pominskega parka Udin borst za zgodovinski in kulturni
spomenik (Prikaz stanja prostora) iz katerega je mogoee ugotoviti, da je s hierarhieno
nadrejenim prostorskim
aktom (OPN) opredeljeno obmoeje OPPN izven meja z odlokom razglasenega
spominskega parka. Iz liste kartje moe tudi razbrati, da pa se precejsnji del obstojeeega,
pozidanega dela naselja (Grie) nahaja znotraj obmocja spominskega parka Udin borst,
kjer naj gradnja le ob nastanku naselja ne bi bila mogoea. Trditev pripombodajalca ne
drli.
i.) Status "obeinskega urbanista" jasno opredeljuje veljavna zakonodaja. Gre torej za
osebo, ki v obcini opravlja naloge obeinskega urbanista in ne predstavlja zunanjega
izdelovalca OPPN. Izdelovalec obcinskega podrobnega prostorskega naerta, ki ni
obcinski urbanist, pa je bil izbran na podlagi postopka javnega naroeanja, ki ga je izvedel
pripravljavec, MOK.
j.) Doloebe 32. elena odloka so klasicen sestavni del odlokov kat jih doloea zakonodaja
in omogoeajo gradnjo tudi v primerih ko je zaradi specificnih, kasneje ugotovljenih stanj
potrebno naertovane prostorske resitve minimalno prilagajati

novim okoliscinam.

5eveda je potrebno taksna odstopanja ustrezno strokovno utemeljiti.
k.) V izdelavi je program opremljanja, ki bo na podlagi resitev OPPN in izdelanih
strokovni pod lag vkljueeval tudi stroske gospodarske javne infrastrukture in cestnega

omrezja.
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I.) Smerniee pristojnih nosileev

SO

bile sestavni del dopolnjenega osnutka obCinskega

podrobnega prostorskega naerta za obmoeje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri

Kranju in v casu jayne razgrnitve na razpolago vsem zainteresiranim.
Upostevanje smernie preverjajo nosilei urejanja prostora v postopku priprave in
sprejemanja prostorskega akta.
m.) Zahtevo pripombodajaleev, da se jim amagoei odkup zemljisea in sieer v razdalji 15
m od meje pare. st. 355/8, k.o. Kokriea v smeri predvidenega obmoeja OPPN-ja, je
mozno smatrati kot pobudo (predlog, prasnjo) lastnika zemljisea zahodno od njihove
pareele, da bi odkupila del zemljisea znotraj urejanja z OPPN.
Pobuda je stvar neposrednega dogovora med lastnikom sosednjih zemljise, eventualno
tudi investitorjem bodoee gradnje v obmaeju OPPN.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

21. 06. 2018

Pripombe

Na sreeanju v MOK dne 19. 06. 2018 je zupan g. Triler omen ii, da je podpisana namera
investitorja Mlaka West d.o.o. oz. Empirika d.o.o. investiranju v projekt izgradnje
stanovanjsko / poslovne infrastrukture v naselju Mlaka v povezavi z OPPN. Glede na to,

da je listina informacija javnega znacaja nap rosa, da se mu posreduje vso
korespondenco 0 pisni nameri z omenjenim investitorjem.
Stalisee

Mestna obeina Kranj ni podpisovala nobenih dokumentov oziroma pisem 0 nameri s
podjetjem Empirika, d.o.o. oz. Mlaka West, d.o.o .. Mestna obCina Kranj tudi ni
podpisala nobenega pisma 0 nameri z aktualnim lastnikom Heta resolutions.
Pripombodajaleeje bil 0 tem ze seznanjen preko instituta dostopa do informacij javnega
znaeaja, kot je zahteval.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

20.06.2018

Pripombe

Razlogi proti gradnji v Udin Borstu na Mlaki:
a)

Onesnazenost bivalnega okolja, vecja onesnazenost zraka s trdimi delei

b)

Poveeanje vetra iz smeri SZ

c)

(Ne)strokovno izvajanje visokih in nizkih gradbenih del (najslabse krozisee)

d)

5plosna neva most in kriminal

e)

Prenasieenost prometa
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a.) Z realizacijo nacrtovanih prostorskih resitev ne bo cezmerno povecana onesnazenost
bivalnega okolja in zraka. Doloca se organiziran sistem ogrevanja, napajalne prometnice
so maksimalno odmaknjene od naselja, ipd. Izdelano je okoljsko porocilo, ki navedenih
trditev pripombodajalca ne ugotavlja.
b.) Zahodno od obmocja urejanja se nahajajo obsezne gozdne povrsine, ki umirjajo
vplive vetra iz smeri severazahoda; koncept pozidave z rahlo intenzivnejso stavbno
strukturo na zahodni strani nacrtovanega obmocja v znatni meri kompenzira vpliv tako
vetra z zahoda kot hrupa zbirne prometnice.
c.) Za zagotovitev varstvenih ukrepov v casu gradnje so v odloku navedene stevilne
obveznosti tako investitorjev kot izvajalcev, ki ob njihovem izpolnjevanju zagotavljajo
minimaliziranje vplivov na okolje.
d.) Povecanje splosne nevarnosti in kriminala se zaradi umescanja individualnih
stanovanjskih gradenj ter stanovanjskih vii ne bo povecalo.
e.) Nacrtovano prometno omrezje na kar najbolj ucinkovit nacin odvaja promet iz
naselja po robu obmocja in ga direktno navezuje na dostopno prametnico na avtocesto.
5 precno povezavo in severnim zakljuckom zbirne ceste omogoca razbremenitev tudi
dela obstojecega naselja.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

20.06.2018

Pripombe

Je lastnik stanovanjskega objekta na parc. st. 332/15. Podaja naslednje pripombe:
a)

Omogociti dokup zemljisca do meje OPPN-ja

b)

Crtati najblizjo narisano stavbo vOPPN-ju, ki se skoraj dotika njegove interesne
meje oz. meje OPPN-ja

c)

Crtati vhodno pot do OPPN-ja, ki je izrisana iz Zagrajskove ulice tocno cez

d)

Predvideno gradnjo blokov spremeniti v individualne stanovanjske objekte

e)

V OPPN-ju prevideti vsaj 50 % zelenih povrsin

njegovo parcelo

5talisce

a., b.) Pripombodajalec ocitno ni lastnik zemljisca, ki meji na obmocje OPPN in na
katerem se ohranja zelene povrsine; v primeru odkupa pa zeli crtati nacrtovan objekt,
ki meji na zemljisce, ki ga zeli odkupiti. 0 odkupu in posledicno crtanju nacrtovanega
objekta na zemljiscu na katerega zaenkrat niti ne meji in torej nima formalnopravega
statusa, se je potrebno dogovoriti z lastnikom tangiranih zemljisc oz. investitorjem.

c.) Povezovalna pespot obstojecega naselja kat logicno nadaljevanje obstojece
prametnice vzhod-zahod je nacrtovana v smislu zagotavljanja dostopnosti prebivaicev
obstojecega naselja, preko novonacrtovanih parkovnih povrsin na zahodu do gozdnih
povrsin. To so, kotje mozno ugotoviti iz stevilnih pripomb krajanovtudi zelje vecinskega
dela stanovalcev naselja. V kolikor se lastnik s potjo ne strinja, bo ta crtana, pripomba
se v tem delu UPOSTEVA.
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d.) Koncept urbanistiene zasnove obmoeja temelji na usmeritvah izvedbenega
prostorskega naerta, stanovanjske vile ob zbirni prometnici pa ne predstavljajo
moteeega elementa v prostoru. Najblizji tak objekt, ki je sicer maksimalnih etaznosti
K+P+2 in ne predstavlja v visinskem gabaritu bistvenega odstopa od obstojeee
stanovanje gradnje naselja, je pa od stavbe pripombodajalca odmaknjen za vee kot 60

m, vmes pa je nacrtovan koridor goste visokorasle drevesne zasaditve.
e.) OPPN uposteva predpisane deleze zelenih povrsin, ki so visji od tistih, ki jih
zagotavljajo lastniki obstojeeih stavbnih zemljise in stavb v neposredni soseseini.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

17.06.2018

Pripombe

Podaja naslednje pripombe:
a)

Novogradnja je zarisana na mejo in celo eez mejo obmoeja urejanja.

b)

Nikakor niso vrisani prehodi v gozd, kamor so nemoteno vstopali vee kot 30
let.

c)

Enormno poveeanje objektov in prebivalstva na majhni povrsini krepko znizuje
dosedanji

bivalni

standard

avtohtonega

prebivalstva

in

obstojeeim

nepremicninam znizuje vrednost.
d)

Ker prebiva v neposredni blizini odlagalisea odpadkov je vsak poseg v gozd kreitev nesprejemljiv, kajti edino gozdno drevje jih varuje pred smradom in
strupenimi plini razkrajajoeih se odpadkov.

e)

Ob prometnih konicah ze sedaj nastajajo zastoji, poveeano stevilo prebivalstva
bo to se poslabsalo. Nikjer ni zarisanih novih cestnih povezav, ploenikov,
kolesarskih poti, ...

Stalisce

f)

leli moznost dokupa zemljisea minimalne sirine 10 m, dolzine 20 m.

g)

Zmanjsanje stevila objektov in ohranitev zelenja v eim veeji meri.

a.) Naertovana novogradnja je umeseena v prostor tako, da omogoea neposrednemu
sosedu odkup zemljisea z moznostjo gradnje stanovanjskega objekta zase ali za
potomce; v kolikor bi temu nasprotoval se nacrtovanje objekta, ki posega na njegovo
zemljisee lahko opusti.
b.) OPPN doloea sistemsko moznost pre/nih prehodov v sirsem zelenem pasu med
posameznimi stavbnimi sklopi do obstojeeega gozda. Ti so vezani na ponovno
vzpostavitev prehodov znotraj obstojeeega naselja, ki pa jim lastniki, ki so to eesto
posta Ii s kasnejsimi odkupi teh dostopnih pespoti, nasprotujejo. V teh primerih se
dostopi preko obmoeja, ki se ureja stem OPPN nacrtujejo na se prostih prehodih na

jugu in po nacrtovani precni povezovalni cesti.
c.) Naertovane resitve ne predstavljajo nikakrsnega enormnega poveeanja objektov in
prebivalcev na obmoeju KS Kokrica.
d.) Povrsine, ki jih obravnava ta prostorski dokument, so razen obmoeja funkcionalne
celote FCG1 in FCG2 (oznaka ML 7/10 in ML 7/13 po veljavnem IPN MOK) ze vee kot
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desetletje stavbna zemljisea namenjena razvoju poselitve. Problematiko vplivov
odlagalisea je potrebno razresevati z ukrepi na izvoru samem.
e.) Trditev pripombodajalca ne drzi; prostorski akt ima naertovan zadosten in zmogljiv

sistem prometnic 5 hierarhicno postavljeno prometno mrezo, ki z glavno zbirno cesto
napaja obmoeje z juga preko kroznega krizisea, nacrtovane so preene prometne
povezave znotraj obmoeja ter uCinkovit sistem kolesarskih stez in pespoti.

I.) 0 odkupu zemljisca se mora zainteresirani posameznik dogovoriti direktno z
lastnikom oz. investitorjem. Odkup ni predmet obravnave tega OPPN.
g.) Pripombodajalec razen povzemanja zelja stanovalcev mejnega obmoeja z nieemer
ne argumentira zahteve po zmanjsanju stevila objektov katerih stevilo je sicer povsem
primerljivo z okoljskimi in skladno izhodiseem IPN MOK, zato se pripomba NE
UPOSTEVA.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pis no

Datum

08.06.2018

Pripombe

Pobuda za spremembo podrobnejse namenske rabe iz PC v SSe(s) in izvzem obmoeja iz
obmoeja urejanja OPPN. Gre za sedaj bivso parcelo 140/1 k.o. Udin Borst, ki je bila z
namenom, da se prod a Hypo banki razparcelirana v vee parcel in sicer na: 140/6, 140/7,

140/9,140/10,140/11,140/12,140/13, vse k.o. Udin Borst. Parcelo 140/6 je tako kupila
Hypo banka, ostale parcele pa so ostale v njegovi lasti, saj je bil pogoj za prodajo ravno
razparcelacija travnika na zemljiseu parco st. 140/1, ker so zeleli omenjene parcele
obdrzati za druzinsko gradnjo. Zeli da se za zgoraj omenjene parcele in cesta, uredi tako,
da se bo lahko nemoteno gradilo.
Stalisce

Ze dalj easa znano pobudo lastnika zemljise, na desetletja naertovani trasi glavne zbirne
prometnice na zahodu obmoeja s spremembo namenske rabe v tern OPPN ni mozno

razresiti. V razgovoru na javni obravnavi ter posebej na to temo organiziranem sestanku
na uradu za okolje in prostor, je bila lastnikom predstavljena moznost neposrednega
usklajevanja z lastniki oz. investitorji v zahodni, veCinski del novo naertovanih
poselitvenih sklopov v smislu korektne kompenzacije stavbnih zemljisc. V kolikor bi bilo
potrebno, bi bila glede na pomen zbirne prometnice, v razgovore vkljueena tudi Mestna
obeina Kranj.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

06.06.2018
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Ker gre za najveeji paseg

V

prastar

V

MDK,

SO

krajani razburjeni in ielija padrabnejse

infarmaeije. Zelija adgavare glede investicije v devetletka in vrtee, ki je zdaj premajhen
(kda ba investiral), ni urejene kanalizacije in razsvetljave. Mateee je tudi, da so paleg
gazda predvideni blaki, zaradi cesar meni, da je napaka V prostarskem naertu, za
katerega predlaga sprememba. Meni, da se najslabsi pasegi skusaja narediti pray na
padroeju Kakriee, ka pa jim je patrebna narediti cesta ali kalesarska pot pa so izpuseeni.
Spartni park je se vedna brez najnujnejse infrastrukture.
5talisee

Naertavane prostarske resitve prestavljaja mainasti gradnje oz. zakljueevanje
abstajeee paselitve aglameraeije Mlake v smeri prati zahadu, ki se ba izvajala v vee
etapah, zata kat taka ne predstavlja najvecji paseg v prostar na padroeju MDK. lasnava
urbanistienih resitev sledi usmeritvam za priprava kankretnega DPPN dalaeenim v
hierarhiena visjem prostarskem aktu lakalne skupnasti, kankretna IPN MDK, ki je bil z
adlakam sprejet v letu 2014. Db pripravi DPPN so bile izdelane tudi stevilne idejne
zasnave, ki predvidevaja ureditve GJI, vadataka, prometa in prikljueevanja abmaeja, v
izdelavi je tudi program apremljanja. Navedena dakumentaeija ba po sprejemu
zagatavljala kvalitetna apremljanje abmacja, v katerem je del druibene infrastrukture
naertavana tudi

ie z DPPN (vrtee, spartnarekreativna abmaeje, kalesarske navezave in

pavezavalne prametniee, ki bada razbremenile del abstajeeega naselja, ipd.).
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Pripambadajalee
Pripamba padana

Pisno

Datum

14.05.2018

Pripambe

a)

V kalikar bi se taksna naselje gradila je nujna patrebna razsiriti in na novo
urediti eelatna Mlaska eesta. Danes je to eesta, ki je siraka Ie za en avta in
taksna ne bi prenesla se dadatnega povecanja prometa. V 10. elenu adlaka je
dalaeena, da se ba novo naselje priklopila tudi na dasedanja eestna
infrastrukturo, ki pa je skazi eelatna Mlaka zela zastarela, azka in slaba. lata
bi bila

ie danes nujna patrebna (ko se bo gradila nova kanalizaeija), razmisliti

in tudi realizirati projekt razsiritve eelotne trase Mlaske ceste, kar je tudi bil
njihov predlog pri pripravi dakumentacije za izvedba projekta Gorki za Mlako
vendar se a tem nihce ni ielel pagovarjati. Nekateri deli novega naselja, naj bi
tako imeli edini dostop izkljucno preko Mlaske eeste, vendar pa sedanja eesta
ne bo vzdriala niti ene gradnje vee, saj je

ie sedaj preobremenjena, preozka,

deloma brez razsvetljave in v eeloti brez plaenika, avti pa se srecujeja kar po
dvoriWh. Db tem je jasno, da bo potrebna celoten teren za gradnja naselja
ustrezno urediti, kar ba vsaj v zacetni fazi pamenila poveean promet in velika
kolieina tezkih kamianav in druge mehanizacije skaz sama Mlaka po Mlaski
cesti. lato predlagaja, da se 5 sprejemam DPPN paeaka ter se najprej uredi
ustrezna eestna povezava oz. naj se posadobi abstojeca eestna infrastruktura,
v nadaljnji fazi pa naj se razmiSlja 0 gradnji navega naselja ali pa naj se
rekonstrukeija Mlaske eeste vkljuci v odlak.

51

MESTNAOBCINA KRANJ

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

b)

Novo naselje kot se predvideva z OPPN bo za samo KS pomenilo veliko
poveeanje stevila prebivalcev. 5tanovanja in hise bode kupovale predvsem
mlade druzine, kar pomeni tudi bistveno poveeanje stevila soloobveznih otrok.
To pa pomeni, da sedanja OS Kokrica ne bo mogla sprejeti novih ueencev saj
imajo ze sedaj prostorsko stisko. Zaradi tega je pred sprejemom OPPN
potrebno odgovoriti na pomembna druzbena vprasanja, v prvi vrsti predvsem
na ustrezno cestno povezavo ter poveeanje in posodobitev obstojeee OS na
Kokrici.

c)

V 16. elenu odloka - telekomunikacijsko omrezje je v OPPN doloeeno, da bi
omrezje gradil Telekom Siovenije. Glede na to, da se je na obmoeju Mlake in
velikem delu KS gradilo optieno omrezje, ki ga je gradil T-2 bi bilo smiselno
dovoliti, da telekomunikacijsko omrezje zgradi tudi kdo drug razen Telekoma,
se posebej ee se izhaja iz dejstva, da je bil Telekom pri realizaciji projekta Gorki
- Kokrica sever in jug povabljen k sodelovanju, vsaj k temu, da bi na obmoeju
gradnje v cestiSee vgradil cevi, ki bi jih kasneje lahko uporabili za optiene ali
druge kable za telekomunikacijsko omrezje, pa za to ni bil zainteresiran. Zaradi
tega in ker je na veeini KS glavni ponudnik telekomunikacijskega omrezja T-2,
predlagajo, da se to podroeje prepusti tistemu, ki bo imel interes zgraditi
sodobno telekomunikacijsko omrezje, ki bo krajanom omogoeil kvalitetno in
hitro uporabo te infrastrukture.

Stalisee

a.) Naertovane zaokrozitve naselja proti zahodu, so zasnovane tako, da se ne doloea
prometnih povezav z naseljem, ki bi dodatno obremenjevale obstojeee, z vidika varnosti
dokaj neustrezne prometnice (sirine, lastnistvo, preglednost, varnost, hodniki za pesce,
ipd., kar vse bi bilo potrebno v obstojeeem delu naselja urediti), obstojeee poselitve
ampak se z navezavo na obstojece prometni omrezje omogoca razbremenitev

obstojeeih prometnic.
Obmoeje Mlaske ceste je predmet projekta GORKI 2, 2. faza, ki zajema gradnjo: fekalno
kanalizacijskega omrezja v dolzini 4.335 m, meteorno kanalizacijskega omrezja v skupni
dolzini 3.580 m, vodovodnih kanalov v dolzini 4.267 m in javne razsvetljave v dolzini
3.630 m. Na tem obmoeju je tako investicijam v letih 2019 in 2020 skupaj namenjenih
4.505.870,00 EUR.
Za dozidavo vrtca ob OS na Kokrici je v letu 2019 predvidenih 217.000 EUR in 80.000
eur v letu 2020.
Za siritev Mlaske ceste trenutno ni predvidenih sredstevv proraeunu. Polegtega morajo
biti za siritev ceste zagotovljena zemljisea in odkupi za potrebe rekonstrukcije ceste.
Obeina je poleg zagotovitve povrsin za vrtec v OPPN Mlaka Zahod v predlogu predvidela
tudi skupne javne povrsine namenjene prostoeasnim dejavnostim kot so sport,
rekreacija na prostem in druzenje.

Gradnja nove soseske bo potekala v smeri od juga proti severu, saj bo moral investitor
zagotoviti izgradnjo infrastrukture, ki bo potekala od juzne strani proti severu. Dodatnih
obremenitev s kamioni in tezko mehanizacijo na obstojeeih notranjih cestah, kot je
Mlaska cesta ne boo
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, po novem DGD) se nataneno
doloei, kje je predviden dovoz v casu gradnje novih objektov in da v casu gradnje
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abjektav davaz NI DOVOUEN preka abstajecega naselja. Vse to mora biti jasna razvidna
tudi iz graficnega dela prajektne dakumentacije.
Sprejem predlaga OPPN farmalnapravna ni vezan na ureditev infrastrukturnih amreiij
znatraj abstajecega naselja, saj bi marala biti ustrezna urejena prametna mreia in
gaspadarska javna infrastruktura pagaj za gradnja ie abstajece stanavanjske saseske.
b.) Urejanje in zagatavljanje zadastne druibene infrastrukture je, na splasna pavsad po
Siaveniji, dakaj resna, a s pravnafarmalnega vidika relativna slaba urejena temeljna
vprasanje razvaja naselij oz. mes!. Za dazidava vrtea ab OS na Kakriei je v letu 2019
predvidenih 217.000 EUR in 80.000 EUR v letu 2020.
c.) Navedba Telekama Siavenije v 16. elenu adlaka, je paslediea dejstva, da so bili v
pastapek vkljueeni nasilci urejanja kat jih dalaea program priprave v dalaeila adlaka pa

nato povzete njihove usmeritve iz smernic. Vsekakor je smiselno, da se dopusti sirsa
mainast izvajanja telekamunikacijskega amrezja in staritev. Pripamba SE UPOSTEVA,
adlak se ba ustrezno dapalnil.
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Pripambadajalee
Pripamba pod ana

Pisno

Datum

02. 07.2018

Pripambe

a)

Na severnem delu pareele st. 444/4 k.a. Kakriea je po asnutku OPPN
predvidena parkavna pavrsina in pavezovalna pot prati bajerju. 5 tem jim
OPPN advzame eelatna dvarisee in eelo del tlakavanega parkirisea, kar je
papalnama nerazumljiva. Stanavanjska hisa na naslavu Stefetava uliea 16
patrebuje se pastavitev drvarnice in nadstresek za avtamobil, ki bi jih lahka
pastavila Ie na tem delu pareele, zata zahteva izlaCitev eelatne pareele st.
444/4 k.a. Kakriea iz OPPN Mlaka. Hkrati predlaga tudi izlaeitev iz OPPN del
pareele st. 444/12, ki se nahaja na desnem bregu Mlaskega patoka.

b)

Na zemljiseu pareele st. 403/5 k.a. Kakriea je predvidena navaablikavana
drevesna vegetaeija oz. parkovni del. Zdaj je na vzhadnem delu pareele preeej
absezen vrt, ob gazdnem rabu pa prastar za skladiscenje drv, iaganega lesa in
drugih stvari. Preastali del se vzdrzuje kat travnik. Glede na navedeno je jasna,
da se tu ne ba zasajala navaablikavane drevesne vegetaeije in je smiselna da
OPPN pareelo izvzame iz parkavnega dela. Patencialni namen je pastavitev
rastlinjaka v asrednjem delu parcele.

c)

Za patrebe OPPN je bila narejena tudi hidralaska hidravliena studija Mlaskega
patoka. Zanima ga, kaksna je predvidena easavna dinamika regulaeije
Mlaskega patoka, kaksna je pavezava med nacrtavana gradnja bivalnih enat
in regulaeijo patoka in kda je dolian regulaeijo realizirati. Zakaj je zemljisce
pare. st. 403/5 v eeloti uvrseena med paplavna abmacje, saj je paplavna
ograzen Ie njen SV del, kar patrjuje tudi amenjena studija.

d)

Kaksna je kratkaroena in srednjerocna usmeritev MOK za ahranitev gazda v
tem delu OPPN. Zdi se, da bo v naslednjem karaku izginil se preastali gazd. Db
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poseku gozda na zemljiseu parco 51. 354/1 in 402/1 se bo gozd moeno odprl
proti severu in stem postal bistveno bolj vetrolomno nevaren predvsem zaradi
karavanskega fena za vse obstojeee hise, ki se nahajajo na J in V delu gozda.
Kdo bo zaradi morebitnih padcev drevja na hise prevzel odgovornost za skodo
in morebitne letve. Gozd je po zdajsnjem osnutku predviden tudi na zemljiseih
parco st. 353/4 in 352/3, ki pa sta dejansko ze popolnoma posekani oziroma
izkreeni. Kako se bo zagotovila vzpostavitev gozda na teh parcelah?

e)

Zanima ga, kaksne so njegove pravne moznosti, da jih uveljavi, ee se 5 stalisei
ne bo strinjal?

5talisee

a.) Pripombodajalcu se ugodi, pespot ustrezno prestavi proti zahodu, na tangirani
parceli pa omogoei postavitev nadstreska. V tem delu se pripomba UPOSTEVA. Izloeitev
parcele iz obmoeja se nanasa na spremembe in dopolnitve OPN.

b.} Na obravnavanem zemljiseu so, predvsem z vidika poplavne nevarnosti, naertovane
zelene povrsine, katerih je mozna uporaba tudi za vrt. Odlok v svojem 8. elenu doloea
tudi pogoje in usmeritve za pomozne in ostale objekte.
c.) Hidrolosko hidravliena studija ne doloea easovne dinamike, vsekakor pa je ustrezne
ukrepe za eliminacijo negativnih vplivov poplav potrebno izves!i soeasno ali prej, ko se
gradi objekte namenjene bivanju na potencialno ogrozenih povrsinah.
d.) Obmoeje ohranjanja gozdnih povrsin sledni hierarhieno nadrejenemu prostorskemu
aktu in zato na povrsinah funkcionalne celote predvideva ohranitev gozda, ponekod
celo vee kot je mejna obveza, izhajajoea iz I PN MOK.
e.) V primeru nestrinjanja s stalisei se uposteva veljavno zakonodajo in iz nje izhajajoee
predpise.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

04.07.2018

Pripombe

Podaja naslednje pripombe:
a)

Bloki in stem blokovsko naselje ne sodi v vasko skupnost

b)

Razvrednotenje vrednosti zemljise zaradi pregoste poselitve

c)

Ze sedaj je nemogoe dostop do Kranja, Nakla in avtoceste, stem naseljem pa
bi se to se poslabsalo

d)

Neupostevanje njihovih pripomb, kljub veekratnim dogovorom

e)

Vris ceste in krizisea eez parcelo v njihovi lasti, s eimer se povsem razvrednoti
parcela, saj se razdeli na vee manjsih parcel

f)
5talisee

Vris nekaterih objektov, eeprav si le-teh ne zelijo

a.) Naertovane prostorske resitve izhajajo iz hierarhieno nadrejenih prostorskih
aktov mestne obeine, ki jih OPPN korektno povzema in operacionalizira do
stopnje izvedbenega akta. Upostevana so stalisea odloka 0 izvedbenem
prostorskem naertu Mestne obline Kranj (Ur.I.R5, st. 74/14, 09/16, 63/16 in
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20/17), ko v poglavju usmeritev za pripravo OPPN v naseljih jasno doloea
vsebino, merila in pogoje za posege v prostor.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in
izvedbenem prostorskem naertu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani
strategiji (TUS) upostevano temeljno nacelo racionalne gradnje in temu
primerna gostota poselitve 5 eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba
gospodarske javne infrastrukture, kar posledieno pomeni tudi nizjo eeno
komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako ugotavlja tudi trajnostna
urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj za gradnjo,
Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kot polovieo glede na
slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave,
katere eilj je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter
ponudbo in povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so
pokazali, da 55,8 odstotkov vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj
na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba poloviea (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo
izboljsanje stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo

0

zamenjavi trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 % takih, ki jih zeli najeti ali
pa kupiti stanovanje ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih
bivalnih razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti
stanovanje oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi
v veliki meri zadostili pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo
predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki bi v celoti lahko pokril potrebe po
naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki nacrtujejo
izboljsanje stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju
daljsem do 5 let pa to namerava storiti velika veCina vprasanih (80,0 %). V
kolikor bi zamenjali svoje trenutno bivalisee za drugo nepremienino v Kranju,
jih najveeji delez, poleg Centra in Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnosti
Kokriea. Odloeilni vpliv 0 nakupu ali najemu bivalnega prostora ima, poleg
eene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj prostora (31,0 %) in zelena
okoliea (29,8 %), katerim v veCini ,adosti lokacija OPPN Mlaka Zahod.
Naertovana gostota poselitve je vokvirih usmeritev IPN MOK in se je iz prvotno
naertovane, ki se je predvidevala s predhodnimi osnutki zmanjsala za polovieo
(ugotovitev pripombodajalea, da trenutno na Mlaki zivi 7,1 prebivalea na ha je
lahko v tem kontekstu rahlo zavajajoea, saj ne izhaja iz podatka

0

prebivalcih

na stavbnih zemljiSCih).
b.) 5 tem prostorskim aktom se na podlagi izdelanih strokovnih pod lag ter
spremljajocih studij resuje tudi gospodarsko javno infrastrukturo, prometne

navezave, ki naj bi z njihova realizacijo tudi razbremenile obstojeco, prometno
neustrezno eestno omrezje znotraj obstojeeega naselja in naertuje gradnjo
vrtea. 5 programom opremljanja bode opredeljeni tudi stroski potrebne
komunalne opreme. Tako urejena soseska z veenamensko stavbo bivanjsko
poslovnega sklopa ob juznem vstopu in nekaj stanovanjskimi vilami ob
55

MESTNA OBCINA KRANJ

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

zahodnem robu ob cesti, sicer pa nizko individualno gradnjo

V

veejem delu

obmoeja, bo lahko kvalitetno prispevala k dvigu urejenost obmoeja.
Naertovana prometna povezava obstojecega naselja pO obstojeCi prometnici
do poslovno stanovanjskega skopa na jugu predstavlja logieno povezavo
stanovalcev taka s programi v omenjenem sklopu, ki so namenjeni tudi
sirsemu obmoeju obstojeeega naselja, kat moznosti dostopa do zelenih
povrsin gozda zahodno ad obmoeja, zmanjsala za polovieo.
c.)

Naertovano prometno omrezje na kar najbolj ueinkovit naein odvaja promet iz
naselja po robu obmoeja in ga direktno navezuje na dostopno prometnieo na

avtocesto. S preen a povezavo in severnim zakljuekom zbirne ceste omogoea
razbremenitev tudi dela obstojeeega naselja.
d.) Iz pripombe ni razvidno na katero zemljisee se pripomba konkretno nanasa.
e.) Iz pripombe ni razvidno na katero zemljisee se pripomba konkretno nanasa.
f.)

Stevilka

Iz pripombe ni razvidno na katero zemljisee se pripomba konkretno nanasa.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

03.07.2018

Pripombe

Je solastniea zemljisea pare. st. 403/5, k.o. Kokrica. Ob pregledu osnutka OPPN in karte
poplavne ogrozenosti meni, da je glede na ostale bliznje lokacije, ki so predvidene za
individual no gradnjo, le-ta mogoea tudi na zahodnem delu omenjene pareele, saj so

nekatere predvidene hise na isti ali celo nizji nadmorski visini. Interni dogovor s
solastnieo je, da ji pripada zadnji, zahodni del pareele. Zato predlaga, da se zadnji del
pareele uvrsti med zazidalne povrsine z dostopom med prvo in drugo predvideno hiso
na zemljiseu pare. st. 354/1. V tem primeru se bo izvedla parcelaeija solastniske pareele.
Stalisee

Glede na usmeritve hidrolosko hidravliene studije in naertovano individualno gradnjo
juzno ob zemljiseu, je ob posegu pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega nosilea
urejanja

prostora,

pripombi

mozno

ugoditi

z vrisom

enega

individualnega

stanovanjskega objekta na jugozahodem delu zemljisea.
Pripomba se UPOSTEVA.
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Pripombodajalee
Pripomba podana

Pisno

Datum

03.07.2018

Pripombe

a)

Naertovano naselje na obmoeju Mlaka Zahod predstavlja grab poseg v
avtohtono vasko naselje Mlaka, saj bi vaski okolici koneentriralo blokovsko
gradnjo z visa kim stevilom prebivaleev, kar bi se neposredno odrazalo na
kvaliteti zivljenja v obstojeeem naselju.
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b)

UpDstevati je potrebno da se Mlaka in Kokriea razvrseata med primestna
naselja, za katera velja usmeritev, da se v primestnih naseljih naertuje edina
individualna gradnja.

c)

Programska zasnova temelji na asnavni ugotovitvi, da predstavlja ureditveno
obmoeje funkeionalno zaokrozitev naselja Mlaka. Zastavlja se vprasanje, ali je
predvidena gradnja vecstanovanjskih objektov in vpeljava novih poslavnih in
druzbenih dejavnosti dejansko funkeionalna zaokrozitev obstojecega naselja,
ki ga tvori manjsi del prvotnega naselja ob Mlaki in veeji del, ki ga skoraj
izkljucno tvori prostostojeea individualna stanovanjska gradnja.

d)

Kaksen je prispevek pozidave k boljsim bivanjskim pogojem obstojeeega
naselja? Kaksna je moznost integraeije predlagane strukture z naseljem glede
na tipoloske, morfoloske in demogralske znaeilnosti obstojeeega naselja?
Kaksen je njegov vpliv na prometne razmere sirsega obmoeja, razpolozljivost
kapaeitet oskrbnih in druzbenih dejavnosti glede na predvideno porast
prebivalstva?

e)

Obstojeee naselje KS Kokriea Mlaka nima zgrajene ustrezne infrastrukture,
javne razsvetljave, plinifikacije, telekomunikaeijske inlrastrukture, sole, vrtea,
poste, banke, zdravstvenega doma, ipd. zahteva, da se ob sprejemu
popravljenega OPPN upostevajo navedena dejstva.

I)

Izvesti je potrebno ustrezno analiza vplivov na okolje kot tudi ustrezno
geolosko raziskavo tal, ki bo pokazala, da v Udin Borstu kraski svet kot tudi
moevirnati svet, ne omogoea blakovske gradnje, pri gradnji stanovanjskih his
pa je potrebno tudi pravilno ravnanje oziroma investiranje v nove objekte.

g)

Novonacrtovana eesta naj ne poteka ob robu gazda, saj daje slutiti, da se bo
krajinski park se naprej kreil v namene pozidave. Novonaertovana eesta naj se
izpelje med obstojeeim in novim naseljem, kar bi omogoeilo ze obstojeeim
prebivalcem, ki mejijo na novonacrtovano naselje, da ohranijo moznost

neposrednega dostopa do gozda. Hkrati bi se tem prebivaleem omogoeilo
moznost dokupa zemljisea do meje zazidalnega naerta. Zainteresiran je za
nakup pareele, ki meji na njegova pareelo 325/19 k.a. Kokriea.
Stalisee

a.) Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obCine kat tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno naeelo raeionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optimalna raba gospodarske javne inlrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo eeno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstva je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da pa padatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obCina Kranj zaostaja na padrocju gradnje za vee kot polovieo glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba poloviea (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo

0

zamenjavi

trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
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5adec pO izsledkih raziskave, je med vsemi, ki nacrtujeja izbaljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihadne nameravaja badisi kupiti ali najeti stanavanje
aziroma kupiti ali graditi hisa, slednjemu delelu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadastili
pri resevanju stanavanjskih razmer z izvedba predlaganega prajekta Mlaka - Zahad, ki
bi v eelati lahka pakril patrebe po nacrtavanih stanavanjskih aktivnastih v prihadnasti.
Zanimiv je tudi padatek, da skaraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki nacrtujeja izbaljsanje
stanavanjskih razmer, namerava to stariti v roku treh let, v abdabju daljsem do 5 let pa
to namerava stariti velika vecina vprasanih (80,0 %). V kalikar bi zamenjali svaje
trenutna bivalisce za druga nepremicnino v Kranju, jih najvecji delel, paleg Centra in
5tralisca, leli bivati v krajevni skupnasti Kakriea. Odlacilni vpliv a nakupu ali najemu
bivalnega prastara ima, paleg eene nepremienine, mima akalje (41,9 %), davalj
prostara (31,0 %) in zelena akaliea (29,8 %), katerim v veeini zadasti lakacija OPPN
Mlaka Zahad.
Pripambadajalee je na usklajevanih prostarskih resitev pred javna abravnava OPPN
kanstruktivna sadelaval, predlagana je bila vrsta smiselnih resitev, ki so ali se bado z
upostevanjem pripomb drugih pripombodajaleev smiselno upostevane. Predlagan
OPPN svoje prostorske resitve povzema po hierarhicno nadrejenem prostorskem aktu,
izvedbenem prastarskem nacrtu Mestne obcine Kranj, ki je bil po demokratieno
vodenem vecletnem postopku priprave in spreminjanja sprejet v letu 2014. Na dokaj
konkretne usmeritve za priprava OPPN so bile v fazi postopka priprave pridobljena tudi
vsa pazitivna mnenja pristojnih nasileev urejanja prostora.
b.) Mestna obcina Kranj, enako kat ostale obcine v 510veniji, svoj prostorski razvaj
nacrtuje na podlagi predpisanih postopkov odlacanja a namenskih rabah prostora,

varovanjih ter razvojnih usmeritvah. Zata je Ie vseskozi z veljavnimi prostorskimi
strateskimi in izvedbenimi akti (ad prostorskih sestavin dalgorocnih in srednjerocnih
planav abcine in njihovih sprememb in dopolnitev, urbanistih zasnov mesta in vecjih
naselij pa vse do strateskega in izvedbenega prostorskega nacrta mestne obcine ter
spremljajacih dokumentov razvoja in urejanja prostora) po demokraticni poti
nacrtavala svoje dolgorocne in srednjerocne usmeritve razvaja (nacrta).

c.) Meja abmocja mesta, ki se sieer lnotraj te meje funkeionalno eleni na smiselne,
prostorska zaokrozene segmente, je zacrtana ze v urbanisticnem nacrtu mesta Kranj,
podrobneje pa tudi v smislu funkcionalnih zaokrolitev Mlake, obravnavana v
izvedbenem prostorskem nacrtu mestne abcine. Upostevati je potrebno, da lega
obmacja OPPN v sirsem prostoru hkrati predstavlja tudi zahaden vstop v mesta iz

avtocestnega sistema, zato so programi oblikovani tudi temu primerno.
d.) Nacrtavane prastarske resitve na eni strani zakljucujejo poselitev tega dela abmocja
v smeri proti zahadu, po drugi strani se smiselna vkljucijo v sirsi kontekst naselja. 5

prometnimi resitvami zbirne ceste ob zahodnem robu in precno ter severna navezavo
na abstojeci del naselja omogocaja lnatno prometno razbremenitev abstojecega
stanovanjskega dela naselja, z oblikovanjem julnega fakusa prepleta eentralnih

dejavnosti, omogocajo vzpostavitev kvalitetnih moznosti za oskrbo, smiselne
uslulnostne storitve, zdrulevalne programe sirsega gravitaeijskega obmacja, torej tudi
abstajecega dela naselja, ki ga na to lakaeijo prometna vele tudi naertovan sistem
prometnie in izraba le abstojeeih prometnih povezav iz obstojece stanovanjske
saseske. Tik ob julnem fokusu je nacrtovan tudi vrtee. Glede na tipalaske in morfoloske
znacilnosti obstajece saseske, ki kat pripombadajalee tudi sam ugotavlja, se zdalec
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nima urejenih vseh potrebnih elementov, ki opredeljujejo sosesko (citljivost urbane
strukture, z dobro prometno mestno in gospodarsko javno infrastrukturo, pragramsko
uravnotezenost soseske 5 fokusi centralnih funkcij ob vstopih v obmocje celo v njihovih
sredisCih, dostopnost in 5 tem moznost ucinkovitega zagotavljanja dovoza urgentnih
vozil, odvoza smeti, ipd.), so predlagane resitve vsekakor kvalitetnejsi prispevek k
vzpostavitvi normal nih pogojev funkcioniranja tega dela mesta.
e.) Ugotovitev pripombodajalca v vecjem delu deli in odraza dejansko stanje soseske, ki
bi po nasi oceni ze v fazi snovanja in nastajanja morala imeti nacrtovane ustrezne

prometne resitve, logicne poteke gospodarske javne inlrastrukture, opredeljene lokuse
centralnih programov, zadostne zelene povrsine, ipd. Nekatere ad navedenih
pomanjkljivosti je posredno mozno resevati z abravnavanim OPPN (npr. juzni fokus
centralnih dejavnosti 5 trgovino in, v kolikor bo izrazen interes ponudnikov storitev tudi
recimo paste, banke, nadalje umestitev vrtca, ki je nacrtovana, ucinkovita prometna

ureditev novonacrtovanega obmocja, ki lahka deloma razbremenjuje obstojeco,
prometno izjemno slabo notranjo mrezo saseske, rekreativne povrsine, ipd.), ostale pa
niso predmet tega OPPN in jih je potrebno razresevati na nivoju dialoga lokalne
skupnosti in KS Kokrica.
f.) Izdelano je okoljsko porocilo in geoloske raziskave, prav tako je pripravljena
hidrolosko hidravlicna studija. Blokovska gradnja kat jo omenja pripombodajalec pa v
konkretnem primeru prestavlja Ie stanovanjske vile z urejenim parkiranjem v kletni
etazi.

g.) Priblizevanje glavne zbirne prometnice, k obstojeci soseski ni smiselna, saj se
povsem po nepotrebnem stem povecuje eventualna moznost negativnih vplivov na

obstojeco sosesko, cemur pa glavnina pripombadajalcev nasprotuje. Pri tem je treba
poudariti, da trasa prometnice sledi v izvedbenem prostorskem nacrtu (IPN MOK)
zacrtani trasi in se jo tudi iz tega razloga ne da spreminjati. Nakup parcele je smiselno
urejati v dialogu med lastnikom in neposredna zainteresiranim.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Pisno

Datum

03.07.2018

Pripombe

a)

Pricetek postopka in izdelave odlaka OPPN ni razviden iz predlozenega
dopolnjenega osnutka, niti iz ski epa

0

ugatovitvi stanja in nadaljevanja

postopkov priprave OPPN za obmocje EUP z oznakami 7/1-13 Mlaka pri Kranju.
b)

Predlozeni dopolnjeni osnutek odloka OPPN za obravnavana abmacje ne
obsega izracuna povrsin obmacja obravnavanega OPPN, katere zajema
navedeni odlok. Zajema Ie popise zemljisc, brez kvadratur. Izracun je naveden
Ie za funkcionalne celote. Zaradi slednjega so dolocbe nejasne in nepregledne.
Obmocje urejanja obsega dva obmocja ad stirih, ki se urejajo z OPPN.

c)

Predhodno niso bile izdelane variantne resitve kar bi bilo glede na velikost in
gostoto predvidene poselitve in kasnejse posledice to smiselno. Ravno taka
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variantne resitve niso bile medsebojno ovrednotene in medsebojno
primerjane s prostorskega, okoljskega, lunkcionalnega in ekonomskega vidika.
d)

Predlozeni tekstualni del ni skladen s prilozenim gralicnim delom. Manjkajo
risbe (2) obmocje podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem, (3)
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji in (7) prikaz ureditev potrebnih

za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami ter pozarom.
e)

V skladu z dolocbami Pravilnika 0 vsebini, obliki in nacinu priprave OPPN
manjka temeljita obdelava vplivov in povezav s sosednjimi EUP (tako gralicno
kot tekstualno). Tekstualni del je suhoparen in ne obravnava zmanjsanja
vplivov na sosednja obmocja. Iz predlozenega dopolnjenega osnutka OPPN ni
razvidno (tekstualno in gralicna obdelava) navezovanje obravnavanega
obmocja (cestno omrezje - glede na povecanje prometno obremenitev,
izgradnjo GJI, povecanja prebivalstva, obremenitev okolja z odpadki in
kanalizacijskim

omrezjem, ... ) obstojecega

in

novega

obmocja

ter se

neobdelanih obmocij OPPN.

I)

Pomanjkljivo je obdelan graficni del (6) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje

okolja, naravnih viray in ohranjanja narave. V prikazu ni jasno oznaceno
obmocje kulturnega spomenika Udin borst - Spominski park Udin borst z
vecimi ESO. 19. clen predlozenega dopolnjenega OPPN je nepopoln in zmoten
glede na obseg obmocja Udin borsta.
g)

Postopek izdelave odloka OPPN je na podlagi sklepa 0 ugotovitvi stanja in
nadaljevanja postopkov priprave OPPN za obmocje EUP Mlaka pri Kranju
nadaljevan v aprilu 2018, torej se je postopek zacel po ZUreP ter Pravilniku 0
vsebini, obliki in nacinu priprave OPPN. Oruzba RRO, d.c.c. je ze izdelala Odlok
c izvedbenem prostorskem nacrtu MOK in Odlok 0 strateskem prostorskem
nacrtu MOK, s cemer je izdelovalec v koliziji interesov in v celoti krsi dolocbo
161. clena Zakona 0 urejanju prostora, ki doloca, da »obcinski urbanist ne sme
v obcini, kjer opravlja naloge obcinskega urbanista, nastopati kot izdelovalec
predlogov prostorskih aktov iz prvega odstavka 158. clena tega zakona in tudi
ne izdelovati projektne dokumentacije, na podlagi katere bi se v obcini, za
katero nastopa kot obcinski urbanist, gradili objekti, lahko pa pri taksni gradnji
nastopa kot odgovorni nadzornik, ce izpolnjuje z zakonom, ki ureja graditev
objektov, predpisane pogoje za odgovornega nadzornika«.

h)

Predlozen dopolnjen osnutek OPPN v 32. clenu iznici pogoje in usmeritve za
projektiranje in gradnjo - povecajo se lahko tlorisni gabariti stavb, kar pomeni,
da se bode nacrtovane stavbe bistveno bolj priblizale obstojecemu naselju
Mlaka pri Kranju. Ravno tako isti elen dovoli odstopanja + 1,00 m vertikalnih
gabaritov stavb, kar pomeni, da bode objekti lahko bistveno visji, kot to doloea
8. elen predlozenega dopolnjenega osnutka OPPN.

i)

Glede na obseg obdelave dveh obmoCij OPPN predlaga tudi linaneno
predstavitev stroskov izgradnje gospodarske javne inlrastrukture in javnega
cestnega omrezja.

6C
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a.) Iz spremnih gradiv javno razgrnjenega obeinskega podrobnega prostorskega naerta
za tangirano obmoeje, ugotovitvenih sklepov (npr. Sklep z dne 12.02.2018, objavljen v
urad nih glasilih dne 22.02.2008, nanj se navezuje zadnji sklep z dne 18.04.2018, prav
taka objavljen v uradnem glasilu) je jasno razviden formalni prieetek postopka, zato
trditev pripombodajalea ne drzi.
b.) Ugotovitve ne odrazajo dejanskega stanja. Skladno predpisani vsebini so v odloku,
poglavje Opis prostorskih ureditev nasteta zemljisea po pare. st., ki so predmet
obravnave, hkrati pa so na ustreznih grafikah, ki so bile vse tudi javno razgrnjene,
prikazane povrsine posameznih funkeionalnih eelot, ker skupne povrsine po sklopih.
Prav taka ne drzi tudi trditev, da obmoeje urejanja obsega Ie dva obmoeja namesto
stirih.
e.) Prostorski akt je bil v fazah priprave izdelan v vee variantah, podrobno usklajevan na
nivoju pripravljavea (MOK) in lastnikov osrednjega sklopa zemljise namenjenih gradnji,
usklajen je z usmeritvami izvedbenega prostorskega naerta mestne obeine, ki je
temeljna podloga za pripravo izvedbenega akta. Izdelovalee je vee strokovnih podlog,
prav taka tudi okoljsko poroeilo, taka da trditev a variantnih resitvah ne drzi.
d.) Tudi ta trditev ne drzi. Mapiran izvod vsebuje vse potrebne elemente, med drugim
tudi vse tri (3) karte, ki jih neutemeljeno navaja pripombodajalee.

e.) Tudi ta trditev, iz nam neznanega razloga, je zavajajoca. Povezava

5

sosednjimi

obmoeji je obdelana v vee elenih odloka (npr. Vplivi in povezave 5 sosednjimi obmocji,
Prometno prikljueevanje obmoeja, opisi GJI, itd.), prav taka v strokovnih podlagah
gospodarske javne infrastrukture, ki so povzete na grafienih kartah razgrnjenega
prostorskega akta, v okoljskem poroeilu, hidrolosko hidravljieni studiji in se kje.
f.) Iz javno razgrnjenega kartografskega gradiva je jasno razvidno tudi obmoeje, ki ga
opredeljuje Odlok a razglasitvi Spominskega parka Udin borst za zgodovinski in kulturni
spomenik (Prikaz stanja prostora) iz katerega je mogoee ugotoviti, da je 5 hierarhieno
nadrejenim prostorskim aktom (OPN) opredeljeno obmoeje OPPN izven meja z
odlokom razglasenega spominskega parka. Iz liste kart je moe tudi razbrati, da pa se
preeejsnji del obstojeeega, pozidanega dela naselja (Grie) nahaja znotraj obmoeja
spominskega parka Udin borst, kjer naj gradnja ze ob nastanku naselja ne bi bila
mogoea. Trditev pripombodajalea ne drzi.
g.) Status "obeinskega urbanista" jasno opredeljuje veljavna zakonodaja. Gre torej za
osebo, ki v obeini opravlja naloge obeinskega urbanista in ne predstavlja zunanjega
izdelovalea OPPN. Izdelovalee obeinskega podrobnega prostorskega naerta, ki ni
obCinski urbanist, pa je bil izbran na podlagi postopka javnega naroeanja, ki ga je izvedel
pripravljavee, MOK.
h.) Doloebe 32. elena odloka do klasieen sestavni del odlokov kotjih doloea zakonodaja
in omogoeajo gradnjo tudi v primerih ko je zaradi specifienih, kasneje ugotovljenih stanj
potrebno

naertovane

prostorske

resitve

minimalno

prilagajati

novonastalim

okoliseinam. Sed eva je potrebno taksna odstopanja ustrezno strokovno utemeljiti.
i.) Poleg temeljnega prostorskega akta, OPPN-ja, so izdelane tudi stevilne strokovne
podlage, ki omogoeajo soeasno pripravo programa opremljanja stavbnih zemljise.
Program opremljanja bo predstavljen in obravnavan na eni nadaljnjih sej mestnega

sveta.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Meni, da

Stalisee

Obravnavano obmoeje je del stavbnih zemljise, ki so tako s krovnimi prostorskimi akti

vas naj ostane vas. Ne zelijo blokov zato so proti gradnji le-teh.

kot strokovnimi podlagami opredeljena kot obmoeje mesta. Hkrati predstavlja tudi

vstopno tocno v mesto iz smeri avtoceste, torej ima tudi stern poudarjeno funkcijo.
Skladno navedenemu so bile v izvedbenem prostorskem naertu opredeljene usmeritve
za pripravo OPPN, ki jih tokratni dokument uposteva, pri eemer razen v programskem
fokusu v juznem delu obmoeja, v vseh ostalih delih ob zahodni zbirni cesti doloea
stanovanjske vile, vertikalnih gabaritov, ki so podobni obstojeeim v soseski (12-14 mJ.

~tevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Zanima ga kaksen je delez zelenih povrsin na posamezni objekt? Kje v Kranju je se taka
gostota pozidave. Proti temu je Planina zelena soseska. Prosi za podatek 0 delezu
zelenih povrsin in pri tem naj se ne uposteva gozd v osrednjem delu OPPN.

Stalisee

Povpreeni delez zelenih povrsin na stavbno parcelo namenjeno stanovanjski gradnji se
giblje okvirno med 0,45 in 0,75. Gostota pozidave je povsem primerljiva s stevilnimi

soseskami v Kranju, v primerjavi s stevilnimi je manjsa in skladna usmeritvam iz
izvedbenega prostorskega naerta MOK. Delez zelenih povrsin v obmoeju urejanja je
0,54, brez upostevanja gozdnih povrsin v FCG2 pa 0,48.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

aJ

Krajani smatrajo, da je Mlaka

vas, zato blokov ne bi smelo biti. Blokovska

gradnja v vaskem naselju ni primerna. Imajo pripombe glede blokov, gabariti
naj se znizajo. V prvem kareju,

v blizini poslovno trgovskega centra, na juzni

strani, sta predvidena dva bloka. Lokacija teh dveh blokov ni ustrezna, ker se
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nahajata preblizu obstojeCih objektov. Odmiki teh dveh objektov od obstojeeih
objektov SO premajhni. Ni skladno z zakonom.
b)

Glavna prometnica naj bi bila povezovalna na relaciji Kranj - Ziato polje Golnik. Glede na to, da se cesta ne nadaljuje, smatrajo, da je to »mrtva« cesta,
ki se slepo zakljuei. Tako cesta lahko postane nekaksno dirkalisee. Zato
predlaga, da se glavna cesta zozi, da ne bo mozno razviti prevelikih hitrosti.

c)

Mejasi z novim naseljem zelijo nezagrajeno obmoeje. Predlagajo neko vmesno
pot oz. cesto med novim in obstojeeim naseljem, zaradi lazjega dostopa. Post
naj bi bila ozka in enosmerna.

d)

Ali se dva bloka v juznem delu, ki mejita na obstojeee naselje lahko odstranita
ali ne? Ziati zgornji objekt naj se odstrani, ker je odmik premajhen. Tudi juzni
blok se lahko nadomesti z individualno gradnjo (dogovor z investitorjem). Do
zakljueka javne razgrnitve naj se resitve dokoneno uskladijo.

e)

Glede poti oz. ceste med novim in obstojeeim naseljem predlagajo enosmerno
ulico. Ali je to mozno ali ne?

5talisee

a.) Obmoeje, ki je predmet urejanja je vee kot desetletje vkljueeno v enoten razvojni
koncept mesta, za katerega je izdelan urbanistieni naert, v letu 2014 sprejeti izvedbeni
prostorski naert Mestne obeine Kranj pa doloea tudi konkretne usmeritve za pripravo
OPPN. Tipiena poselitev Mlake vsekakor ni lOaeilna vaska poselitev kot jo je moe
razbrati se v stevilnih krajih Gorenjske, kjer se je ohranila prvobitna struktura poselitev

jeder z znacilnimi urbanisticnimi in arhitekturnimi znaCilnostmi. Teh na sirsem obmocju
ob OPPN ni zaznati zato tudi ni strokovnih razlogov za oblikovanje stavbnih kompleksov

po vzoru vasi.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem naertu mestne obeine kot tudi v trajnostni urbani strategiji (TU5)
upostevano temeljno naeelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve s
eimer se zagotavlja tudi optima Ina raba gospodarske javne infrastrukture, kar
posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, tako
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kot polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko

problematiko

za

obmoeje obeine ter ponudbo in

povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmiSljajo 0 zamenjavi
trenutnega bivalisca, med njimi pa je 50 %takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
Sodee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
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to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svaje
trenutno bivaliSee za drugo nepremienina v Kranju, jih najveeji delez, poleg Centra in
Strazisea, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odlaeilni vpliv 0 nakupu ali najemu
bivalnega prostara ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), davolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokacija OPPN
Mlaka Zahod.
Umestitev naertovanih objektov v prostor je bila zasnovana tako, da se optimizira izraba
prostora znotraj OPPN, pri eemer je za realizacijo posameznega sklopa, funkcionalne
eel ate ali funkcionalne enote predhodno potrebno dabiti bodisi soglasje lastnika
zemljisea, bodisi pridobiti pravico graditi oz. odkupiti potrebna zemljisee. V konkretnem
primeru, ko se lastnik ne strinja z umestitvija objekta v FCS1 se bo prostorske resitve
modificiralo (sprememba tipa objekta, veeji odmik ali sklop individualnih objektov v
nizu).
b.) Glavna zbirna prometnica naselja je predpisanih sirin, njena lega in preeni profil
(vozisee, zelenice, kolesarska steza in hodniki za pesce) pa omogoeajo relativno udobno
napajanje obmaeja in zaledja. Profil prometnice z obcestnimi ureditvami predstavlja
prej dadatno vrednost kot pa problem v obmoeju. Tudi njen juzni prikljueek na

napajalno cesto iz avtocesto je neustrezno nacrtovan

5

kroziseem, pescem in

kolesarjem. Pri tem se bo upostevalo zahtevo po kompleksnejsem razresevanju
problematike kolesarskih stez iz smeri mesta in v naertovalskem smislu obdelalo tudi
potek prometnice v smeti proti gostiseu Dezman. Zaradi celovitosti obravnave se
krozisee z navezavo proti vzhodu izvzame iz obmaeja OPPN, vsebinske prometne resitve
pa povzame.
c.) 5 sprejemom krovnega prostorskega akta, najprej prastorskih sestavin dalgoraenega
in druzbenega plana, kasneje izvedbenega prastarskega naerta mestne obCine so

obravnavana zemljisea postal a stavba in ne vee gozdna. Na njih so naertovane
kompleksne prastorske resitve, ki so v dopolnjenem osnutku omogoeale na vee mestih

direktne povezave obstojeee soseske z zelenimi povrsinami v OPPN in dalje navezavo
na gozdno obmoeje na zahodu. Glede na pripombe prebivalcev so bile te navezave

ukinjene, ohranja pa se nekaj povezav, ki so javnega znaeaja in se navezujejo na
notranje prometnice in pespati naselja od tod pa do gozdnih povrsin naselja.
d.) Na pripombo je odgovorjeno oz. ze zavzeta stalisee ze pod alinejo a.)
te toeke.
e.) Naertovane prometnice, ki povezujejo obstojeeo sosesko z novonaertavanimi

prostorskimi ureditvami so dvosmerne, ustreznih profilov, ki omogocajo tako navezavo
obstojeee soseske na novo, kvalitetno prometna mrezo, kat tudi dastop do najblizjih
delov saseske ter stem razbremenitev obstojeeih, prametno neustreznih cest.

Stevilka

40

Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018
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Novo naselje bo prineslo bloke in novih 750 stanovalcev. Obstojecih prebivalcev je
1500. Ce se stevilo blokov oz. etaznost blokov zmanjsa se zmanjsa tudi stevilo
prebivalcev. Zanima ga kako se bo resilo stevilo potrebnih parkirnih mest, kako se bod a
resili dovozi do objektov in ceste. Tezave bodo pri prikljucevanju na regionalno cesto.
le danes so zastoji, kaj sele boo Skrbi nas ali bo nova glavna cesta res zgrajena? Po
statistiki nam kaze novih 250 otrok. Zanima nas kam bod a ti otroci hodili v vrtec in v
solo? Bloki ne sodijo v novo naselje. Novi stanovalci pomenijo nova bremena. Povecalo
se bo stevilo prebivalcev in povecal se bo promet.

Stalisce

~tevilna vprasanja pripombodajalca na katere je bilo sieer odgovorjeno ze v stevilnih k

njegovi individualno oddani pripombi.
a.) Parkirna mesta so zagotovljena v zadostnem obsegu kar je predstavljeno v graficnem
delu OPPN in dolocilih 9., 10. in 11. clena odloka, slednji se posebej opredeljuje mirujoci
promet.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

v predvidenem OPPN ne vidi nobenega plusa, nobene pozitivne stvari za njih.
Rekreacijske povrsine imajo. Dostop do avtoceste imajo. V novem naselju ne vidi
»plusov«. Posekalo se bo gozd.
Na nepozidanih gradbenih parcelah se pricakuje visji davek. Ce zemljisce ne bo pozidano
bo davek visji. Gospod Kejzar je povedal, da gozd leva ad glavne ceste ni zaSCiten, kar
lahko pomeni Ie, da je vse pripravljeno za nadaljnjo gradnjo vecstanovanjskih objektov
in nove soseske na drugi strani glavne ceste. Ne nasprotuje gradnji novih objektov, je
pa proti gradnji blokov.
Zakaj ni vse zabelezeno, kdo zeli in kdo ne ,eli objektov na svojem zemljiscu? Zapise naj
se dogovor z lastniki, ali zelijo, da se objekt zarise ali ne.
leli, da se objekt zarisan na zemljiscu pare. st. 32/15 k.o. Kokriea in sprehajalna pot v
gozd crtata iz OPPN.

Stalisce

Pripombodajalec navaja vrsto svojih razmisljanj in zahtev, ki terjajo sirse pojasnilo in iz

tega izvedeno stalisce.
Nacrtovane prostorske resitve izhajajo iz hierarhicno nadrejenih prostorskih aktov
mestne obcine, ki jih OPPN korektno povzema in operacionalizira do stopnje
izvedbenega akta. Upostevana so stalisca odloka a izvedbenem prostorskem nacrtu
Mestne obcine Kranj (Ur.I.RS, st. 74/14, 09/16, 63/16 in 20/17), ko v poglavju usmeritev
za pripravo OPPN v naseljih jasno doloca vsebino, merila in pogoje za posege v prostor.
Pri pripravi usmeritev za razvoj poselitve je bilo tako v strateskem in izvedbenem
prostorskem nacrtu mestne obcine kat tudi v trajnostni urbani strategiji (TUS)
upostevano temeljno nacelo racionalne gradnje in temu primerna gostota poselitve 5
cimer se zagotavlja tudi optimalna raba gospodarske javne infrastrukture, kar
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posledieno pomeni tudi nizjo ceno komunalnih storitev za uporabnike. Dejstvo je, taka
ugotavlja tudi trajnostna urbana strategija, da po podatkih izdanih upravnih dovoljenj
za gradnjo, Mestna obeina Kranj zaostaja na podroeju gradnje za vee kat polovico glede
na slovensko povpreeje.
Mestna obeina Kranj je julija 2018 naroeila izvedbo javnomnenjske raziskave, katere cilj
je ugotoviti stanovanjsko problematiko za obmoeje obeine ter ponudbo in
povprasevanje na stanovanjskem trgu. Izsledki raziskave so pokazali, da 55,8 odstotkov
vprasanih meni, da v MO Kranj ni dovolj stanovanj na razpolago.
V raziskavi je bilo zajetih slaba polovica (48,8 %) anketiranih, ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer v prihodnosti ali pa dolgoroeno razmisljajo a zamenjavi
trenutnega bivalisea, med njimi pa je 50 % takih, ki jih zeli najeti ali pa kupiti stanovanje
ter tudi 31,1 % takih, ki zelijo kupiti ali pa graditi hiso.
50dee po izsledkih raziskave, je med vsemi, ki naertujejo izboljsanje trenutnih bivalnih
razmer, 81,1 % takih, ki v prihodne nameravajo bodisi kupiti ali najeti stanovanje
oziroma kupiti ali graditi hiso, slednjemu delezu prebivalstva, pa bi v veliki meri zadostili
pri resevanju stanovanjskih razmer z izvedbo predlaganega projekta Mlaka - Zahod, ki
bi v celoti lahko pokril potrebe po naertovanih stanovanjskih aktivnostih v prihodnosti.
Zanimiv je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh (59,7 %), ki naertujejo izboljsanje
stanovanjskih razmer, namerava to storiti v roku treh let, v obdobju daljsem do 5 let pa
to namerava storiti velika veeina vprasanih (80,0 %). V kolikor bi zamenjali svoje
trenutno bivalisce za drugo nepremicnino v Kranju, jih najvecji delez, poleg Centra in
5trazisca, zeli bivati v krajevni skupnosti Kokrica. Odlocilni vpliv a nakupu ali najemu
bivalnega prostora ima, poleg cene nepremienine, mirno okolje (41,9 %), dovolj
prostora (31,0 %) in zelena okolica (29,8 %), katerim v veeini zadosti lokaeija OPPN
Mlaka Zahod.
Nacrtovana gostota poselitve je v okvirih usmeritev IPN MOK in se je iz prvotno
nacrtovane, ki se je predvidevala s predhodnimi osnutki zmanjsala za polovico
(ugotovitev pripombodajalca, da trenutno na Mlaki zivi 7,1 prebivalca na ha je lahko v
tem kontekstu rahlo zavajajoea, saj ne izhaja iz podatka

0

prebivalcih na stavbnih

zemljiscih).
5 tem prostorskim aktom se na podlagi izdelanih strokovnih pod lag ter spremljajoeih
studij resuje tudi gospodarsko javno infrastrukturo, prometne navezave, ki naj bi z

njihovo realizacijo tudi razbremenile Ob5tOjeeO, prometno neustrezno cestno omrezje
znotraj obstojecega naselja in naertuje gradnjo vrtca. 5 programom opremljanja bode
opredeljeni tudi stroski potrebne komunalne opreme. Tako urejena soseska z
veenamensko stavbo bivanjsko poslovnega sklopa ob juznem vstopu in nekaj
stanovanjskimi vilami ob zahodnem robu ob cesti, sicer pa nizko individualno gradnjo v
veejem delu obmoeja, bo lahko kvalitetno prispevala k dvigu urejenosti obmoeja.
Nacrtovana prometna povezava obstojecega naselja po obstojeei prometnici do
poslovno stanovanjskega skopa na jugu predstavlja logicno povezavo stanovalcev tako

5 programi v omenjenem sklopu, ki 50 namenjeni tudi sirsemu obmoeju obstojeeega
naselja, kot moznosti dostopa do zelenih povrsin gozda zahodno od obmoeja.
Pri pripombi predloga bode smiselno upostevane tudi pripombe iz usklajevalnih
sestankov s krajani, v kolikor je bilo tedaj skupno ugotovljeno, da jim je mozno in
smiselno prisluhniti.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Zanima ga kdo je investitor?

Stalisce

Po podatkih, posredovanih na javni obravnavi naj bi bil investitor projektno podjetje
Empirika, Mlaka WEST, ki naj bi bil v razgovorih z dosedanjim lastnikom zahodnega dela
obmocja obravnave.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Poslovno - trgovski objekt je previsok. Etainost objekta naj se zniia. Pri trgovini se bo
vrsila dostava, ki povzroca hrup. Uvoz do objekta je z notranje strani. Motec bo hrup s
parkirisca. Obmocje bo prometno obremenjeno. Trgovski centri so povsod umaknjeni
od stanovanjskih objektov, tukaj pa bo trgovski objekt sredi naselja.

Stalisce

Lokacija fokusa centralnih dejavnosti in stanovanj v juinem delu obmocja ob
novonacrtovanem kroziscu predstavlja poleg vstopa v obmocje OPPN tudi vstopno
tocno zahodnega vstopa iz avtoceste v mesto Kranj, zato je tudi oblikovno poudarjena,
a hkrati v zadostni meri odmaknjen od obstojece soseske.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

V severnem delu je zarisanih vee stanovanjskih objektov, ne vidi pa nobene dovozne
ceste. Na Mlaki gre za precej gosto pozidavo in ozke poti. Na tem obmocju je tudi
poplavno mocvirje. Skrbi jih kako bo funkcioniral promet v primeru novogradenj.

Stalisce

Notranje zbirne ceste so po stranskih cestah vezane na glavno zbirno cesto. Dostop do
objektov je predviden s severne strani z odstranitvijo gospodarskega poslopja. Gostota
objektov ni pretirana.
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

a)

Zanima ga kaksno je toeno stevilo stanovanjskih enot?

b)

Bloki, ki nimajo ustreznih odmikov naj se ertajo iz OPPN.

c)

Odmiki in visina objektov morajo biti skladni z zakonom. Ali so odmiki skladni
z zakonodajo?

d)

Opozarja tudi na dva objekta, ki stojita na meji OPPN in imata veljavno
gradbeno dovoljenje. Objekta leZita delno v OPPN, delno pa v obstojecem
naselju.

e)

Predlaga tako, ce se ze bo gradilo naj se gradi tako, kot je na vasi. Predlaga
gradnjo individualnih stanovanjskih his in ne blokov. Mlaka ni mesto, Mlaka ni
Kranj. Vas naj ostane vas

Stalisce

a.) Moznosti za poselitev obmocja, izhajajo iz izhodisc izvedbenega prostorskega nacrta
in so konkretizirane z dolocitvijo tlorisnih gabaritov stavb in etaznostjo ter opremo
opisom dejavnosti. Predvsem v stanovanjskih enotah vii in juznem lokusu prepleta
central nih in stanovanjskih dejavnosti je konkretno stevilo odvisno od tipov in 5 tem
povezanih povrsin stanovanj. Okvirno je doloceno 368 bivanjskih enot.
b.) Iz obravnave in ostalih pripomb je ugotoviti, da se vecina pripomb nanasa na
stanovanjske stavbe vzhodnega in juznega dela (FCS1) obmocja, kjer bo v predlogu
proucena alternativa prostorska resitev 5 spremembo tipa gradnje vsaj dela vzhodnega
te lunkcionalne enote.
c.) Zakonodaja pogoje za bivanje v sosednjih stavbah opredeljuje v vee primerih;
nacrtovane resitve upostevajo predpisane pogoje.
d.) Objekti z veljavnimi gradbenimi dovoljenji, ki so zgrajeni po dolocilih dovoljenj so in
bode upostevani v predmetnem prostorskem aktu.
e.) Gostota poselitve je primerljiva z gostoto poselitve soseske vzhodno od obmocij,
tipologija prilagojena zahtevam izvedbenega prostorskega nacrta, torej vecinoma
individualni gradnji z nekaj stanovanjskimi vilami in centralnim lokusom na jugu, ki je
namenjen uporabnikom sirsega gravitacijskega obmocja.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Ali OPPN doloea vse objekte v celoti, kot je zarisano? Ali se lahko lega objektov
spremeni? Ali se lahko spremeni stevilo stanovanj.
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5talisce

OPPN doloca merila in pogoje za gradnjo pa tudi dopustna odstopanja. Lega objektov

se bistveno ne more spreminjati, stevilo stanovanje znotraj gabaritov, ki so doloceni, z
odlokom pa se lahko spreminja naceloma Ie v primeru priprave resitve strukture

stanovanj.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Zanima ga ali so bile preverjene vse moznosti, da bi se lahko gradilo drugje? Preprican
je, da obstajajo boljse lokadje za gradnjo. Gradilo se bo v zasciten gozd.

5talisce

Z veljavnim izvedbenim prostorskim nacrtom obcine je opredeljeno vecje stevilo se
nepozidano stavbnih zemljiSc vobCini, ad odlocitve lastnikov zemljisc paje odvisno kdaj,
ob strinjanju lokalne skupnosti, ki vodi postopek, pricnejo s konkretnimi aktivnostmi.
Za gradnje objektov na lokaciji, ki je predmet tokratne obravnave je potrebno poudariti,
da ne posegajo v obmocje zacrtanega gozda.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Zakaj se je na njegovi parceli zarisal stanovanjski objekt. Zelim, da se objekt izbrise iz
OPPN. Objekt, ki je zarisan na parc. st. 318/49 in 318/43 k.o. Kokrica naj se izbrise.

5talisce

5 prostorskim aktom se skusa uravnotezeno oblikovati pogoje za gradnjo, zato se
moznosti zanjo predvidevajo povsod tam, kjer je strokovno to smiselno. V kolikor se
lastnik, ki bi mu sicer s sprejemom odlok, bila dana moznost lastne gradnje, stem ne
strinja, se bo nacrtovan objekt na njegovem zemljiScu crtal.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

V severnem delu se nahaja njihov obstojecst,novanjski objekt. Na eni parceli je njihova
obstojeca hisa, na drugi parceli imajo vrt. Zeli, da se objekt zarisan na parceli znotraj
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OPPN, ki je v njihovi lasli izbrise. Obslojeea hisa se nahaja na parco sl. 428/2 k.o. Kokrica.
Na parco st. 403/9 k.o. Kokrica je njihov vrt, zalo ielijo, da se zarisana hisa izbrise.
51alisee

Pripombodajalka je kasneje, kar je razvidno iz pripombe pod zaporedno sl. 21, svojo
zahlevo povsem spremenila in ieli, da se naerlovan objekl ohrani. Pripomba se zalo
pod 10 locka, ne uposleva, naerlovan objekl pa se, pod pogojem, da bo moino pridobili
pozilivno mnenje DR5V, ohrani.

Slevilka

50

Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Dalum

20.06.2018

Pripombe

Na splelni slrani Nepremienine.nel je preveril slanje in ugolovil, da slanovanj v Kranju
ne primanjkuje. 51anovanj v Kranju je dovolj. Zanima ga ali je bil preverjen vpliv nove
soseske na okolje in okolico?
Predvsem glede gabarilov objeklov.

51alisee

Lastniki zemljisc, na katerih je z izvedbenim prostorskim nacrtom nacrtovana moznost
gradnje se skladno usmerilvam iz proslorskega naerla, sami odloeijo kdaj prieno 5
poslopki za konkrelno realizacijo posega v proslor. Za obmoeje obravnave, je izdelano
okoljsko poroeilo, ki obravnava vplive na okolje ler vrsla slrokovnih pod lag.

Stevilka

51

Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Zanima jo kaksna je pravna podlaga, da se objekti lahko zarisejo na tujih zemljiseih?
Kako je to moino? Torej brez vednosti laslnika se na njegovem zemljiseu lahko zarisejo
objekti. Kaj pa v primeru, da je lastnik odsoten in ne ve, da je na njegovem zemljiseu
predviden objekl?

5talisee

Ze krovni prostorski akt, izvedbeni prostorski nacrt doloea merila in pogoje za gradnjo

na vecini stavbnih zemljisc na obmocju mestne obcine, za kompleksnejse posege v
prostor, ki se urejajo z OPPN pa podaja usmeritve za njihova pripravo. Veljavna
prostorska zakonodaja dopusea, da strokovno usposobljena podjelja z ustrezno licenco

pripravijo osnutke dokumentov, ki se javno razgrnejo, taka da ima javnost moznost
vpogleda v dokument in podali pripombe. Gre za obieajno prostorsko naerlovanje.
Postopek priprave vkljueuje javno razgrnilev in javno obravnavo, kjer se laslniki lahko
seznanijo. Ce se lastnik zemljisea z zarisanim objeklom ne slrinja, se objekli umaknejo.

Tudi jayne ceste so zarisane preko zasebnih zemljisc.
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52

Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Dalum

20.06.2018

Pripombe

Kdo je narocnik OPPN?

51alisce

Narocnik izdelave OPPN je Meslna obcina Kranj.

~Ievilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Dalum

20.06.2018

Pripombe

Ali MOK ieli lako goslolo gradnje?

51alisce

Meslna obCina Kranj je svoje slraleske in operalivne razvojen usmerilve z opredelilvijo
meril in pogojev zapisala v slraleski in izvedbeni proslorski nacrl, ki ga je, po
dolgolrajnih poslopkih priprave, javne razgrnilev, obravnav in pridobljenih pozilivnih
mnenj vseh prislojnih nosilcev urejanja proslora, sprejela v lelu 2014. Izvedbeni
podrobni nacrt temu sledi.

Stevilka
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Pripombodajalec
Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Kaj za njih pomeni, ce ne ielijo graditi, na njihovi parceli pa je zarisan objekt?

5talisce

V kolikor je na zemljiscu pripombodajlca nacrtovana moinost gradnje s katero se sicer

strinja, a ne ieli priceti z gradnjo mu je to z veljavno zakonodajo ludi dopusceno. V
kolikor se z nacrlovanim objeklom ne strinja je potrebno v zalo dolocenem postopku
po dati pripombo, objekt se nalo crta. 5eveda polem, po sprejetju odloka 0 OPPN, brez
spremembe le-tega, na taksnem zemljiScu ni moino graditi.

Stevilka

55

Pripombodajalec
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Pripomba podana

Na javni obravnavi

Datum

20.06.2018

Pripombe

Zanima ko kaksni so nacrti za bajerjem in zelenimi povrsinami? Ali so ta zemljisca v javni
ali zasebni lasti?
Gre za del povrsin, kjer zaradi poplav gradnja ni mOlna, zato jezerce ostaja. Tudi

Stalisce

obmocje ob vodotoku je poplavno in gradnja tam ni molna. Ob vodotoku se zagotovi
vrsta ukrepov za zmanjsanje poplavne nevarnosti skladno s Hidrolosko hidravlicno
studijo. Na zgornjem severn em robu ni poplavno ogrozeno zato je gradnja tam molna.
Predvidena je gradnja individual nih stanovanjskih objektov. Zemljisca so v zasebni lasti.
Kranj, avgust 2018

Nacrtovalec:

Pripravljavec:

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA d.o.o.

MESTNA OBCINA KRANJ
Bosjan Trilar
Zupan
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