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MESTNA OBCiNA KRANJ 
ZUPAN 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

Stevilka: 350-10/2015 
Datum: 15.11.2016 

• T: 04237 31 01 
• E: obcina.kranj@kranj.si 
·5: www.Kranj.si 

Na podlagi sestega odstavka 50. elena Zakona 0 prostorskem naerlovanju (ZPNaert, Uradni list RS, 
sl. 33/07, 70108 - ZVO-1 B, 108/09, 80110 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57112 - ZUPUDPP-A, 
(109/12), 76/14 - od!' US in 14/15 - ZUUJFO) je Mestna obeina Kranj proueila pripombe in predloge 
javnosti ter zavzela: 

Staliilca do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek odloka 0 spremembah in dopolnitvah 
obcinskega lokacijskega naerta obmocja Sr 1 - Sritof jug 

Pripombe in predlogi so bili podani v pisni obliki, poslani po posti za knjigo pripomb in podani ustno na 
javni obravnavi. MOKje skupaj z naertovalcem, izdelovalci strokovnih podlag in investitorji proueila 
vse prispele pripombe in predloge. Sprejeta stalisea do pripomb obcina javno objavi. 
V easu jayne razgrnitve, od 15. julija 2016 do 15. septembra 2016, so bile do vkliueno 15.9.2016 na 
dopolnjen osnutek LN Brito! jug pridobljene naslednje pripombe in predlogl javnosti: 

lme, Priimek. naziv Haslov Podano 
1 Tomislav CEGNAR Brito! 220 F, 4000 Kranj 24.08.2016 Knjiga pripomb 

2 Janez KUHAR Brito! 177, 4000 Kranj 31.08.2016 Knjiga pripomb 

3 Franci SKLODLAR Brito! 82, 4000 Kranj 07.09.2016 Knjiga pripomb 
4 Vee podpisnikov 08.09.2016 Knjiga pripomb 

5 Erika DOBNlKAR Brito! 177a 14.09.2016 Knjiga pripomb 

6 Vinko GREGORIN 07.09.2016 Na javni obravnavi 
7 Bozena GIMPELJ 07.09.2016 Na javni obravnavi 

8 Samo 8MID 07.09.2016 Na javni obravnavi 

9 Vinko RAZBORSEK 07.09.2016 Na javni obravnavi 

Na podlagi sestega odstavka 50. elena ZPNaert obeina preuei pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzame stalisee, ki ga objavi na krajevno obieajen naein in v svetovnem spletu. Lastnice ali lastnike (v 
nadaljnjem besedilu: lastniki) zemljiS6 iz tretjega odstavka istega elena obeina pisno seznani s svojimi 
stalisei glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru jayne razgrnitve. 



Stevilka 
Pripombodajalec 

Pripomba podana 
Datum 
Povzetek 
pripombe 

Povzetek 
pripombe 

Povzetek 
pripombe 

Stalisce 
do pripombe 

Stalisce 
do pripombe 

Stalisce 
do pripombe 

1 
Tomislav CEGNAR 

Knjiga pripomb 
24.08.2016 

1 Pripombodajalec zeli dostop na parcelo !it. 446/10 in 446/11, k.o. Britof, prek 
parcele 438/4 in 438/5 z navezavo na »Cesto F« znotraj obmocja OLN Britof 
Jug. 

2 Predlaga, da se v akt zapise nacin izgradnje protihrupne bariere, ki bo 
dosegal iste standarde, kot obstojeci protihrupni nasip ter, da se novo 
protihrupno bariero poveze in poenoti z obstojecim nasipom. Navaja, da je 
smiselno, da je protihrupna bariera ob regionalni cesti R1 2010-1107 
skupna, da ima isti izgled in ucinkovitosl. 

3 Predlaga, da se v akt zapise naj se uredi izvennivojski prehod (na enak nacin 
so urejeni prehodi na obmocju Hotemaz preko iste drzavne ceste) za 
pocasna vozila in pesce - ze v prvi fazi izvedbe ureditev v OLN. 

1 Obmoeje OLN Britof jug ne posega v obstojec dostop pripombodajalca ob 
cestnem nasipu. 
Cesta F vodi vse do meje obmocja OLN Britof jug in lako zagolavlja tehniene 
pogoje za navezavo na zemljisca izven obmocja. Preko parcele 7, odseka 
A4, Funkcionalne celote stanovanjske stavbne strukture A (FCA) je dopustno 
neposredno dostopati do parcele sl. 438/5 k.o. Britof. Pri tem se ne smejo 
poslabsati pogoji rabe parcele namenjene gradnji 7, odseka A4. V kolikor si 
pripomodajalec 5 strani lastnikov pridobi ustrezno sluznost rabe, lahko za 
dostop do svoje parcele uporablja tudi cesto F in dostop prek parcele 7, 
odseka A4. 

2 Obstojeca protihrupna bariera je izven obmocja OLN Brito! jug, zato se 5 tem 
aktom ne ureja. Spremembe in dopolnitve ne posegajo v obmocje regionalne 
ceste; v tem delu se akt ne spreminja, pomeni, da ostaja tak, kot je trenutno 
v veljavi. Nacin urejanja in oblikovanje predvidene protihrupne barere v 
novonaertovanem naselju se do loci z izvedbeno projektno dokumentacijo. 

3 Cestne in obcestne ureditve na drzavni cesti so v pristojnosti drzave in ne 
oMine. 
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1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

2 
Janez KUHAR 
Knjiga pripomb 
31.08.2016 
Pripombodajalee zeli dovolj velik zavoj na dostopno pot za kamione in 
eisterne s kurilnim oljem 
Ob dostopni poti 3 m, ki poteka ob betonski ograji, bi morali upostevati zeleni 
pas odmika 70 em; v tem pasu stoji tudi hidrant in telegrafski drog. 
Pripombodajalee zeli lastnisko pravieo na dostopni poti in prilaga dokaze. 

Pripombodajalee prosi za uradno potrditev, da se dostopna pot ustrezno 
uredi - asfaltira. Misli, da naj k asfaltiranju in ureditvi eelotnega kompleksa 
prispevajo tudi drugi, ki imajo na dostopni poti vpisano sluznostno pravieo. 

V sklopu izdelave strokovnih pod lag so bili preverjeni tehnicni elementi eest 
v naselju; Ie ti ustrezajo navedenim kategorijam vozil. 
Dostopna pot je po nacrtu OLN Britof jug siroka 4 m. Infrastrukturni objekti in 
vodi se urejajo na novo. 
Skladno s podatki zemljiske knjige je pripombodajalcu vpisana sluznostna 
praviea rabe in ne lastninska praviea. Pripombodajaleu se status glede 
lastnistva oz. praviee rabe na dostopni poti, po sprejetju OLN Britof Jug ne 

spremeni. 
OLN Britof Jug predvideva ureditev vseh poti v asfaltu. Financne razmejitve 
med investitorji niso predmet prostorskega dokumenta OLN Britof Jug. 
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3 
Franci SKODlAR 
Knjiga pripomb 

07.09.2016 

1 Pripombodajalec se ne strinja, da se !unkcionalna enota Z1 (zelene povrsine) 
v varovalnem pasu plinovoda preoblikujejo v zasebne funkcionalne povrsine 
(vrtovi, sadovnjaki), ter da se enota ukine in se povrsine prikljucijo sosednjim 
!unkcionalnim enotam. 
Po prvi komasaciji so glede na velikost ostalih parcel v obmocju C2 in C3 
zadnje parcele veeje kot ostale. Pripojitev novih dodatnih !unkcionalnih 
povrsin je zato nesmiselna, ker bode tako prevelike. 

2 Ker ob javni razgrnitvi ni prilozenega osnutka druge komasacije glede na 
podane spremembe lokacijskih podatkov stem dopisom zaradi nejasnosti 

lastnistva preoblikovanih povrsin pripombodajalec preklicuje pod pis in stem 
strinjanje s prvo pogodbeno komasacijo. 

1 Predmet sprememb in dopolnitev OLN Brito! jug je skladno s Sklepom 0 

zaeetku priprave sprememb in dopolnitev obcinskega lokacijskega naCrta 
obmoeja Br 1 - Brito! jug (Uradni list RS, sl. 85/2015) ravno racionalizacija 
javnih povrsin. 
Javne zelene povrsine se ukinejo, zemljisea v varovalnem pasu plinovoda se 

namenijo funkcionalnim povrsinam enostanovanjskih his. 
Za namen eim bolj enakomerne prerazporeditve povrsin, so na podlagi 
pripombe sorazmerno povecane vse parcele v obmoeju C2 in C3 in ne Ie 
tiste, ki so najblizje plinovodu. 

2 Pogodbena komasacija je locen postopek, ki bo potekal na podlagi 
sprejetega prostorskega dokumenta in pogodbe 0 komasaciji. Pogodbena 
komasacija se izvede, ko se z njo strinjajo vsi lastniki zemljise in poteka na 
podlagi konsenza med njimi. 

1 Pripomba se delno uposteva 
2 Pripomba se delno uposteva 
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pripombe 
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do pripombe 
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4 
Stefan SLOPKO, Vinko GREGORIN, Alojz AJDIC, Janez BUKOVEC, 
Marija KOBI, Marija VOMBERGER, Janez CIMZAR, Milan OJSTERSEK, 
Jasna SOKLlC, Marjan STENOVEC, Uros KUHAR, Bozena GIMPELJ, 
Miladin KERIC 

Knjiga pripomb 
08.09.2016 

1 Predlagajo stalno zaporo zbirne eeste A in zbirne eeste B. 

1 Predmet sprememb in dopolnitev OLN Britof jug je skladno 5 Sklepom 0 

zacetku priprave sprememb in dopolnitev obeinskega lokaeijskega naerta 
obmocja Br 1 - Britof jug (Uradni list RS, 51. 85/2015) raeionalizaeija javnih 
povrsin. OLN Britof jug se v delu, ki obravnava eestno zaporo v nicemer ne 
spreminja. Sprejet in veljaven akt govori 0 zacasni eestni zapori in predmetne 
spremembe ne posegajo v to dolocbo. 

Druga locka 14. clena OLN Britof jug navaja: 
GLAVNA ZBIRNA CESTA (AI IN JUlNAZBIRNA CESTA IB) se na vzhodu 
prikljucujeta na drzavno (regionalno) eesto, na zahodu se navezuje na 
obstojeco prometnieo naselja Britof, ki se, do ureditve neustreznega 
cestnega omrezja v obstojecem naselju Britof, zapre za motorni promet 
(cestna zapora). Cesti (A) in (B) se ob prikljucitvi na regionalno eesto 
razsirita, sieer imata predviden karakteristicni profil: bankina levo in desno 
sirine vsaka 0,5m, obojestranski plocnik vsak sirine 1 ,5m in vozisce skupne 

sirine 5,5m. 

Stalisce Mestne obtine Kranj, kot upravljavca obstojece jayne, kategorizirane 
eeste, na obravnavani lokaeiji je, da je trajna eestna zapora nesprejemljiva. 
V odloku zato ostaja navedba, da je eestna zapora zacasna, do ureditve 
neustreznega eestnega omrezja v obstojecem naselju Britof. 

I. Pripomba se ne uposteva 
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do pripombe 

5 
Erika DOBNIKAR 
Knjiga pripomb 
14.09.2016 

1 Pripombodajalka zeli za eea 3 m premakniti pareelno mejo blizje svoji hisi. 
Gre za pareelo sl. 429/2, k.o. Sritof. Na delu te pareele ze stoji njena hisa, 
jugovzhodno pa se oblikuje nova parcela. Navaja tudi, da naj se po moznosti 
razsiri tudi uvoz na pareelo. 

1 Velikost parcele in leg a stavbe se korigira kot navaja pripombodajalka. Sirina 
uvoza je 4 m in ustreza tehnicnim predpisom, zato siritev ni potrebna. 
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7 
Bozena GIMPElJ 
Na javni obravnavi 
07.09.2016 

Zanima jo pozidava v obmoeju B. V koncni vrsti obmoeja B, ki meji na njeno 
zemljisee predlaga manj gosto pozidavo. Namesto 5 objektov predlaga 3 
objekte. 

1 Predmet sprememb in dopolnitev OLN Britof jug je skladno s Sklepom 0 

zaeetku priprave sprememb in dopolnitev obeinskega lokacijskega naerta 
obmocja Br 1 - Britof jug (Uradni list RS, st. 85/2015) racionalizacija javnih 
povrsin. OLN Britof jug se v delu, ki obravnava pozidavo obmocja B ne 
spreminja; stevilo stavb je glede na ze sprejet in veljaven prostorski akt 
nespremenjeno. 

Gostota je glede na prostorske danosti in urbanisticne parametre ustrezna. 
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Pripombodajalec 
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6 
Vinko GREGORIN 
Na javni obravnavi 
07.09.2016 

1 Zanimalo ga je kako potekajo cestne povezave med predvidenim novim 
naseljem in starim naseljem v Britofu. Iz odloka izhaja, da je na zakljucku 
obeh zbirnih cest v obmocju predvidena zacasna zapora ceste. Predlagajo 
stalno zaporo zbirne ceste A in zbirne ceste B. 

1 Predmet sprememb in dopolnitev OLN Britof jug je skladno s Sklepom 0 

zaeetku priprave sprememb in dopolnitev obeinskega lokacijskega naerta 
obmocja Br 1 - Britof jug (Uradni list RS, 51. 85/2015) racionalizacija javnih 
povrsin. OLN Britof jug se v delu, ki obravnava cestno zaporo v nicemer ne 
spreminja. Sprejet in veljaven akt govori 0 zaeasni cestni zapori in predmetne 
spremembe ne posegajo v to doloebo. 

Druga tocka 14. elena OLN Britof jug navaja: 
GLAVNA ZBIRNA CESTA IAIIN JUZNA ZBIRNA CESTA IBI se na vzhodu 
prikljueujeta na driavno (regionalno) cesto, na zahodu se navezuje na 
obstojeeo prometnico naselja Britof, ki se, do ureditve neustreznega 
cestnega omrezja v obstojecem naselju Britof, zapre za motorni promet 
(cestna zapora). Cesti (A) in (B) se ob prikljueitvi na regionalno cesto 
razsirita, sicer imata predviden karakteristieni profil: bankina levo in desno 
sirine vsaka 0,5m, obojestranski ploenik vsak sirine 1 ,5m in vozisee skupne 
sirine 5,5m. 

Staliilee Mestne oMine Kranj, kot upravljavca obstojeee jayne, kategorizirane 
ceste, na obravnavani lokaciji je, da je trajna cestna zapora nesprejemljiva. 
V odloku zato ostaja navedba, da je cestna zapora zaeasna, do ureditve 
neustreznega cestnega omrezja v obstojeeem naselju Britof. 

1M Pripomba se ne uposteva 
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pripombe 
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do pripombe 

8 
SamoSMID 
Na javni obravnavi 

07.09.2016 
1 Zanima ga je: Ali je celolen dokument sploh usklajen z upravljalcem driavne 

ceste, DRSC? 

1 S slrani Direkcije RS za infrastrukturo (DRSC) je bila zahlevana novelacija 
prometne sludije. Meslna obcina Kranj je zagotovila izdelavo zahtevane 
novelacije. Le-ta je bila usklajena in potrjena s slrani DRSC. 
DRSC je v poslopku sodelovala ob izdaji smernic, ponovno pa bo v poslopek 
sprememb in dopolnitev OLN Britof jug vkljucena ob izdaji mnenja. 
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Datum 
Povzetek 
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9 
Vinko RAZBORSEK 
Na javni obravnavi 
07.09.2016 

1 Zanimalo ga je kako je z njegovo parcelo? Na mestu njegove parcele je 
predvideno novo krozisce. Zanima ga ali dobi nadomestno zemljisce in kje? 

1 Zaradi izgradnje cestne infrastrukture bo potrebno parcelo na kateri je 
predvideno krozisce nadomestiti z drugim zemljiscem (npr. v postopku 
komasacije) ali z ustreznim denarnim nadomestilom. 
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U S K L A J E N PRE D LOG - Priloga 4: Smerniee in mnenja 

SMERNICE IN MNENJA 
Postopek priprave Sprememb in dopolnitev Obeinskega lokaeijskega naerta Sr 1 - Sritof jug (v 
nadaljevanju OLN Sritof jug) se je zaeel po Zakonu 0 prostorskem naertovanju (Uradni list RS, 
sl. 33/07, 70/08 - ZVO-1S in 108/09, v nadaljnjem besedilu ZPNaert) s Sklepom 0 zaeetku 
priprave obeinskega podrobnega prostorskega naerta (Ur.l.RS.sl. 63/2014). 

Izdelan je bil osnutek OLN Sritof jug na podlagi katerega so bili 10.02.2016 nosilei urejanja 
prostora (v nadaljevanju NUP) zaproseni za zidajo smernie. Soeasno je bilo Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, sektor za eelovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju MOP-CPVO) 
zaproseno za izdajo odloebe iz katere bo razvidno, ali je potreben tudi postopek Celovite presoje 
vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) in stem izdelava okoljskega poroeil (v nadaljevanju 
OP). 

Predmet in namen analize smernic 
Namen analize smernic je analitieni pregled zahtev, ki so jih glede naertovanja ureditev v 
obmoeju obravnave v svojih smernieah posredovali NUP. Na podlagi podrobnega pregleda 
smernic je izdelan seznam strokovnih podlag, ki jih zahtevajo nosilci NUP, pregled morebitnih 
nasprotujoeih interesov in usmeritve za nadaljnje delo. 

Nosilci urejarija prostora, ki so podajo razvojne potrebe, smernice za naertovanje prostorske 
d'tv . . ure I e In mnenJa 
NUP Naslov Smernice Mnenja 

1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za Vojkova 61, 1000 25.02.2016 08.12.2016 
zaseito in resevanje, Ljubljana Ljubljana 

2 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za Vojkova 61, 1000 08.03.2016 27.12.2016 
logistiko, Ljubljana, Sektor za Ljubljana 
gospodarjenje z nepremieninami 

3 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za Langusova uliea 4, 03.03.2016 24.01.2017 
infrastrukturo, Sektor za ceste, Ljubljana 1535 Ljubljana 

4 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkeija RS Jezerska cesta 20, 03.03.2016 24.01.2017 
za infrastrukturo, Sektor za upravljanje 4000 Kranj 
cest, OE Krani 

5 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za Langusova 4, 1535 04.04.2016 12.01.2017 
promet, Sektor za letalstvo, Liubljana Ljubljana 

6 Ministrslvo za okolje in proslor, ARSO, Uliea Mirka 04.03.2016 19.12.2016 
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek Vadnova 5, 4000 
za obmoeje zgornie Save, Krani Krani 

7 Mestna obeina Kranj, Urad za Siovenski lrg 1, 14.12.2016 
gospodarstvo in GJS, Kranj 4000 Kranj 

8 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka 17.02.2016 08.12.2016 
Podroeje oskrbe z vodo, Kranj Vadnova 1, 4000 

Kranj 
9 Komunala Kranj, javno podjelje, d.o.o., Ulica Mirka 01.03.2016 12.12.2016 

Podroeje odvajanja odpadnih voda, Kranj Vadnova 1, 4000 
Kranj 

10 Komunala Kranj, javno podjelje, d.o.o., Uliea Mirka 15.02.2016 07.12.2016 
Podroeje ravnanja z odpadki, Kranj Vadnova 1, 4000 

Krani 

68 



Spremembe In dopolnitve ObCinskega lokacijskega nacrta Br 1 - Sritof jug 
U S K LA J E N PRE D LOG - Priloga 4: Smernice in mnenja 

11 Plinovodi, druzba za upravljanje 5 Cesta Ljubljanske 11.03.2016 
prenosnim sistemom, d.o.o., Ljubljana brigade 11b, p.p. 

3720, 
1001 Ljubljana 

12 Domplan d.d., PE Energetika, Kranj Bleiweisova 14, 14.03.2016 
4000 Kranj 

13 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo Ulica Mirka 11.03.2016 
elektricne energije, d.d., Kranj Vadnova 3A, 4000 

Kranj (podrocje 
distribucije 
elektricne eneraiiel 

14 Telekom Siovenije, d.d., OE Kranj UI. Mirka Vadnova 25.03.2016 
13, 4000 Krani 

15 GRATEL gradbenistvo, telekomunikacije, Laze 18 a, 4000 I 
inzeniring, trgovina, storitve d.o.o. Kranj 

Podracje predvidenih DrZavnih prostorskih naCrtov (DPN) 
16 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za Langusova ulica 4, 18.03.2016 

infrastrukturo, Sektor za zeleznice in 1535 Ljubljana 
zicnice, Ljubljana 

17 Plinovodi, druzba za upravljanje s Cesta Ljubljanske 13.03.2016 
prenosnim sistemom, d.o.o., Ljubljana brigade 11b, 

1001 Liubliana 

Podrocje Celovite oresoie volivov na okolie (CPVO) 
18 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat Vojkova 1 b, 1001 21.01.2005 

za okolje, Sektor za celovito presojo Ljubljana, p.p. 2608 
vplivov na okolje, Ljubljana 

i,domplan 

20.01.2017 

13.01.2017 

14.12.2016 

16.12.2016 

I 

22.12.2016 

20.01.2017 

I 
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za za in resevanje 

1 

i 
ogr'ozemih nhnnnr.iiih ter ukrepi 

za 
gospodarjenje z nepremicninami 

za za 

2 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo in 

3 4 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za 
upravljanje cest, OE Kranj in 

Vloqa za smernice z dne: 10.02.2016 
Il!I Izdano D Molk D Zavrnieno 
Datum: lSI.: 
03.03.2016 350-26/2016/3-00721215 Poyratnica: Datum: 51. 
Podatki: 
Uporabiio se iayno dostopni aktiYni diqitalni podatki. 
POGOJI in zahteve 
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Dopolnitev prometne studije 
Prometna analiza in analiza prometne varnosti 
Izdelava lOP 

Tekom so potekaila w;klaljev;anj;3, 
dopis za dopolnitev vloge, Vloga je bila dopolnjenR je na 
Direkcijo RS oddana dopolnitev skladno z zahtevami iz omenjenega dopisa, 
Na bilo izdano 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, sektor za letalstvo 

5 
Vloga za smernice z dne: 10,022016 
IS Izdano Cl Molk Cl Zavrnieno 
Datum: 

I ~;b-22/2016/4-00851202 04,042016 Povratnica: Datum: St 
Podatki: 
Uporabijo se javno dostopni aktivni digitalni podatkL 
POGOJI in zahteve 
Letalisce Jozeta Pucnika Ljubljana: 

- Letalisce je referencne kode »4E« IGAO, 
- Kategorija letalisca je: GAT IIIIB 
- Nadmorska visina referencne tocke: 376,8m 
- Smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 124° - 306°, (12 - 30), 
- Dolzina vzletno-pristajalne steze: 3300m, 

Pri naCrtovanju posega v prostor je potrebno v skladu z IGAO referencno kodo letalisca 
upostevati vzletno, priletno in druge omejitvene ravnine posameznega letalisca, kot so 
opisane v Zakonu 0 letalstvu (ZLet-UPB4, Uradni list RS, 5t 81/10) Pravilniku 0 letaliscih 
(UL 1, RS, st 42/2008, 104/11) in Prilogi 14 k Cikaski konvencijL 

Obmocje lokacijskega nacrta se nahaja pod konicno ravnino Letalisca Jozeta Pucnika 
Ljubljana, v kateri so glede na dolocila Zakona 0 letalslvu posegi in gradnja objeklov 
nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti priblizati 
manevrskim povrsinam letalisca samo na dovoljeno razdaljo, Omejitvene ravnine letalisca se 
nad obmocjem urejanja nahajajo na nadmorski visini 440 metrov, Pri nacrtovanju in gradnji 
lokacijskega naCrta obmocja Br 1 - Britof jug je potrebno torej zagotoviti, da najvisji deli 
konstrukcij (vkljucno z zascitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi 
zerjavi, ipd) ne prebadajo omenjenih omejitvenih ravnin, 

Novi predmeti ali podaljski obstojecih predmetov ne smejo segati nad konicno omejitveno 
ravnino (440 m,n,v), razen ce so zakriti z drugimi, enako visokimi ali visjimi nepremicnimi 
predmeti ali ce aeronavticna studiia dokaze, da novi predmeti ne bode resneje ogrozili 
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varnosti in rednosti zracnega 

Letala, ki pristajajo ali vzletajo na Letaliscu Joieta Pucnika Ljubljana so vir hrupa, zato na tern 
obmoeju ni dovoljeno umescanje dejavnosti, ki bi jih lahko hrup letal ogroial oz. morajo biti 
izvedeni vsi potrebni ukrepi, da ravni hrupov ne presegajo zakonsko predpisanih mejnih 
vrednosti. 

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo visinG vplivati na 
varnost zracnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Agencije za 
civilno letalstvo RS, k lokaciji oziroma k i takega objekta, objekt pa je potrebno 
oznaciti in zaznamovati v skladu z 

Ministrstvo za okolje in prostor, direkcija RS za vode, Sektor obmocja 

6 Zgornje Save 

Vloaa za smernice z dne: 10.02.2016 
~ Izdano 0 Molk 0 Zavrnieno 
Datum: 1St.: 
04.03.2016 35001-79/2016-2 Povratnica: Datum: 5t. 
Podatki: 
Uaorabiio se javno dostopni aktivni diaitalni oadatki. 
POGOJI in zahteve 

- V dokumentaciji za pridobitev mnenja mora biti tekstualno in graficno ustrezno 
obdelana in prikazana dispozicija objektov, vsa komunalna infrastruktura ter 
predvidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih, padavinskih in zalednih voda. 

- Resitev odvajanja in ciscenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz 
stanovanjskih, proizvodnih in obmocjih jayne infrastrukture mora biti naertovano v 
skladu z ZV-1 in predpisi s podroeja varstva okolja 

- Odtok iz utrjenih in parkirnih povrsin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo 
prihajalo do onesnazevanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporocamo 
ureditev odtoka s povoznih povrsin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, 
vgradnja, obratovanje in vzdrievanje je skladna s standardom SIST EN 858-2. 

- Padavinske vode obravnavanega obrnocja je treba, ce ne obstaja moinost prikljucitve 
na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tern morajo ponikovalnice biti locirane 
izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. de ponikanje ni moino, kar je 
potrebno raeunsko dokazati, je padavinske vode moino speljati v bliinji vodotok. Pri 
tem je v skladu z 92. clenom ZV-1 v eim vecji moini meri zmanjsati hipni odtok 
padavinskih voda z urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti 
zadrievanje padavinskih voda pred izlokom v povrsinske odvodnike, pri tem se ne 
sme poslabsati kakovost recioienta in obstoieee poolavne razmere. Ureditev 
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odvodnjavanja padavinske vode vkljucno z iztocnim objektom naj bo projektno 
obdelana. 
V primeru odvajanja v vodotok je potrebno predvideti optimalno stevilo iztokov 
glede na kolicine padavinskih voda in prevodno sposobnost vodotoka v katerega bodo 
speljane. Iztocni objekt mora biti ustrezno projektno obdelan, ne sme segati v pretocni 
profit vodotoka, mora biti oblikovan v naklonu brezine (po potrebi predvideti vgradnjo 
povratne zaklopke). Kota dna iztoka naj bo na spodnjem robu brezine. Obvezno je 
potrebno predvideti ustrezno protierozijsko zascito struge v obmocju iztoka. 
V casu gradnje so investitorji dolzni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in 
tako organizacijo gradbisca, da bo prepreceno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladieOenja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v 
primeru nezgod, zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
zacasna skladisca in goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo 

8 

Datum: tit. 

Pri pripravi se upostevajo tehnicne zahteve, ki so bile ze podane za pripravo OLN 
(prestavitev transportnega vodovoda, nacrtovanje ustreznega sekundarnega omrezja 
z hidranti za pozarno varnost, vozlisca vodovoda se predvidijo v ustreznih 
armiranobetonskih jaskih) 
Na mestih kjer obstojece omrezje posega ali pa se priblifa obmocju OLN, se v 
varovalnem pasu vodovoda ne dovoli graditi vseh vrst objektov glede na zahtevnost 
gradnje, ograj, skarp, saditi sadnega ali okrasnega drevja. Naprava mora biti dostopna 
upravljavcu vodovoda za vzdri:evanje in upravljanje. 
Dvostanovanjski in vecstanovanjski objekti morajo imeti nacrtovano loceno oziroma 
samostojno prikljucitev posamezne enote na javno vodovodno omrefje. 
Preveri se nacrtovano omrefje, da je tehnicno in hidravlicno najbolj optimalno 
nacrtovano. 
Preveri naj se medsebojna usklajenost vseh komunalnih naprav z vodovodno 

da bodo 

Tekom priprave I 
07.06.2016 opravljen sestanek 5 Komunalo Kranj, 
nri,,,,,vilp skladno z izsledki sestanka. 
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Komunala Kranj - ODVAJANJE IN 

Povratnica: Datum: 5t. 

9 

V obravnavanem obmoeju mora biti za odvajanje in komunalnih odpadnih 
vod zgrajen loeen sistem fekalne kanalizacije_ 
Vsi objekti, v katerih bo nastajala komunalna odpadna voda, morajo biti prikljueeni na 
omrezje fekalne kanalizacije MOK, pod pogoji izvajalca. 
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s streh objektov, je potrebno ponikati na 
zemljiseu lastnikov objektov. Padavinsko odpadno vodo z utrjenih povrsin, ki je 
onesnazena z usedljivimi snovmi, je preko lovilcev olj potrebno odvajati v ponikalnice 

I lastnikov objektov_ Padavinska odpadna voda iz funkcionalnih enot ne 
cesto. 

Komunala Kranj - RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 

10 
Vloga za smernice z dne: 10.02.2016 
Ii!! Izdano 0 Molk 0 Zavrnieno 
Datum: 

1
St.: 

15.02.2016 Povratnica: Datum: St. 
Podatki: 
Uporabijo se javno dostopni aktivni digitalni podatki. 
POGOJI in zahteve 
Odloku 0 ravnanju z odpadki MOK je predpisano, da je za zbiranje oz. ravnanje z odpadki 
potrebno znotraj pripadajoeih parcel stanovanjskih naselij in blokov zagotoviti skupno zbirno 
mesto za odpadke, to je urejen prostor vali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za 
mesane odpadke in odpadno embalazo. Za zbiranje kuhinjskih in vrtnih odpadkov pa 
zabojnike za bioloske odpadke. V naseljih z vee kot 500 prebivalci, pa enD zbiralnico loeenih 
odpadkov, v nasem okolju zabojniki na EKO otoku. Velikost zabojnikov in loeenega prostora 
za zbiranje odpadkov se bo naknadno doloeila v fazi pridobivanja soglasja k prikljueitvi, s 
strani pooblaseenega izvaialca ravnanja z odpadki. 
UPOSTEVANJE SMERNIC 
Ravnanje z odpadki obravnava 22. clen OLN; v predmetnih spremembah in dopolnitvah se ta 
clen VSEBINSKO ne spreminja. 
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51. 

Ureditev se nahaja v varovalnem pasu obstojecega prenosnega plinovoda z oznako 
R29, RP Britof - MRP Jesenice 
Predvideni posegi ne segajo v varovalne pasove predvidenih prenosnih plinovodov 

izdelave dopolnjenega osnutka, se je na podlagi ustnega telefonskega dogovora 
spremenilo obmocje funkcionalne enote C in sicer tako, da 50 se stavbe skladno z veljavno 
podrocno zakonodajo v obdobju izdelave Sprememb in dopolnitev, pomaknile blizje 
plinovodu. V fazi pridobivanja mnenja je bilo na zahtevo, Plinovodi d.o.o. vzpostavljeno stanje 

odloka. Pomeni, da Funkcionalna enota C, v razmerju do 

Domplan, d.d. 

12 
VloQa za smernice z dne: 10.02.2016 
IE Izdano 0 Molk 0 Zavrnjeno 
Datum: 

1
St.: 

14.03.2016 115/36-16 Povratnica: Datum: 51. 
Podatki: 
Uporabiio se iavno dostopni aktivni digitalni podatki. 
POGOJI in zahteve 

- Nacrtovana siritev plinovodnega omrezja na obravnavano obmocje je v skladu 5 
programom siritve po koncesijski pogodbi z Mestno obcino Kranj. 

- Pri izdelavi navedenega prostorskega akta je treba upostevati dolocila Odloka 0 

dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrezja zemeljskega plina na 
obmocju MO Kranj (Ur.1. RS st. 54/2009 in 97/2013). 

- Za sodelovanje pri nacrtova~u plinovodne infrastrukture je pristojna druzba Domplan, 
d.d., PE Inzeniring - g. Luka ink. 

- Vsi lastniki objektov, ki se bode prikljucevali na plinovodno omreZje, bode morali z 
operaterjem distribucijskega sistema zemeljskega plina skleniti pogodbe za prikljucitev 
na plinovodno omrezie. 

UPOSTEVANJE SMERNIC 
Plinovodno omrezje obravnava 18. clen OLN; v predmetnih spremembah in dopolnitvah se ta 
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Povratnica: Datum: SI. 

V obravnavanem obmocju je prisotno NN omrei:je v lasti Elektro Gorenjska d.d., 
namenjeno oskrbi obstojecih odjemalcev z elektricno energijo. 
Pred pricetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natancno lokacijo 
elektroenergetskih vodov in narociti zakolicbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo 
gradbeni posegi izvajali v obmocju tras obstojecih elektroenergetskih vodov, je 
potrebno predvideti njihovo prestavitev izven obmoeja gradbenih posegov, oziroma 
predvideti njihovo zascito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v 
blii:ini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega 
podjetja Elektro Gorenjska. 
Zaradi prostorskih sprememb in sprememb v konceptih razvoja 20 kV omrei:ja prvotni 
predlog vkljueevanje nove transformatorske postaje (TP) na obravnavanem obmocju 
ni vee primeren. Nova TP na obravnavanem obmocju se bo vkljucila v novo predviden 
20 kV kablovod med RTP 110/20 kV Primskovo in TP 0956 Senk Arvaj. Trase 
predvidenih novih 20 kV kablovodov so podane v prilogi v elektronski obliki. 
Karlo komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno 
dopolniti z vrisom obstojeeih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek 
trase nasih vodov je razviden v priloi:enem situacijskem naerlu. 

Ostali pogoji: 
Pri naCrtovanju in gradnji objektov na obmocjih za katera bodo izdelani prostorski akti 
bo potrebno uposlevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnicne 
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruklura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 
Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajocim SN in NN 
omrei:jem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih podrocjih. 
Nove transformatorske postaje bo moi:no graditi kot samostojne objekte in v sklopu 
drugih objektov ali v njihovi neposredni blii:ini. 
Pri gradnji objektov v varovanem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno 
izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. 1. RS sl. 70/96). 
Za potrebe obmocij na katerih bo potrebna vecja prikljuena moe, bo potrebno pri 
ELEKTRO GORENJSKI, d.d. posebej naroeiti raziskavo 0 moznosti napajanja z 
elektrieno energijo. 
Naroenik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti nase mnenje. 
Ostalo: V primeru gradbenih del v obmoeju obstojeeih elektroenergetskih naprav je 
investitor dolzan pri upravljavcu distribucijskega omrei:ja naroeiti projektno 
dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, 

izvedenih , oziroma zaseite 
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naprav. i te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa 
morebitna dela prestavitve oziroma zascite obstojecih elektroenergetskih naprav lahko 

i . . , na stroske 

o oskrbi z elekticno se 
(1) Novo stanovanjsko naselje se bo napajalo iz nove transformatorske postaje, locirane v lezisee 
obromenitvo srediscu obmocja. Translormatorska postaja bo montazno betonska tipske izvedbe 
velil~osti nazivne moci od 630kVa do 1000 kVA Nova TP na obravnavanom obmocju se bo 
vkljutila v prodvidon 20kV kablovod mod RTP 110/20 kV Primskovo in TP 0956 Sonk Arvaj. 
Postaja so bo napajala z novim 20 IN I<ablovodom, ki so 9a vzanka 'J 20 kV elektrioAo rnrezo 
v TP Britof sreElnja. 
(2) Za prikljucitev novopredvidenih objektov na elektricno omrezje se zgradi ustrezno nizkonapetostno 
kabelsko omrezje, ki se izvede z zveznim nacinom. Izvede se razdelilne omariee, ki se jih postavi na 
stalno dostopna mesta. Iz teh omarie se prikljuci posamezne odjemalee, katerih prikljucno merllne 
omariee prostostojece izvedbe se ravno tako loeirajo na stalno dostopnih mestih (maja zasebne 

14 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za 

16 zeleznice 

Vloaa za smernice z dne: 10.02.2016 
Ii!I Izdano Q Molk Q Zavrnieno 
Datum: 

1
St.: 

14.03.2016 115/36-16 Povratnica: Datum: St. 
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