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Druga obravnava 

5. 

ZADEVA: Odlok 0 spremembah in dopolnitvah obcinskega lokacijskega nacrta 
obmocja Br 1 - Britof jug (v nadaljevanju OLN Britof jug) - druga 
obravnava 

1. UTEMELJITEV 

Dopolnjen osnutek Odloka a spremembah in dopolnitvah obeinskega lokacijskega naerta 
obmoeja Br 1 - Britof jug (v nadaljevanju OLN Britof jug) - prva obravnava je bil obravnavan 
in sprejet na 18. seji Mestnega sveta MOK dne 22.6.2016. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE 

Pravna podlaga: 
Zakon a prostorskem naertovanju (Uradni list RS ilt. 33/07-ZPNaert, 70/08-ZVO-1 B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
Odlok a izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, ilt. 74/2014, 
9/2016,63/2016,20/2017-1,20/2017-2), 
Sklep a zaeetku priprave sprememb in dopolnitev obeinskega lokacijskega naMa obmoeja 
Br 1 - Britof jug (Uradni list RS, ilt. 85/2015). 

Postopek priprave: 
Mestna obeina Kranj je pricela 5 postopkom sprememb in dopolnitev OLN Britof jug 5 
Sklepom a zaeetku priprave, ki ga je v skladu z doloeili 57. in 61.a elena Zakona a 
prostorskem naertovanju (Uradni list RS ilt. 33/07-ZPNaert, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP (106/2010 popr.) sprejel zupan Mestne obeine Kranj dne 19.10.2015 in objavil v 
Uradnem listu RS, ilt. 85/2015. 

Pri izdelavi OLN Britof jug so bili nosilci urejanja prostora dne 10.2.2016 zaproileni za izdajo 
smernic. Ministrstvo za okolje in prostor Siovenije je dne 5.1.2005 z odloebo ilt. 354-19-
63/2004 odloeil, da v postopku priprave OLN Britof jug ni potrebno izvesti postopka celovite 
presoje vplivov na okolje. 

OLN Britof jug je bil javno razgrnjen v prostorih MOK ad 15.7.2016 do vkljueno 15.9.2016. 
Javna obravnava je potekala v sredo dne 7.9.2016 ob 16:00 v stavbi MOK. MOK je prejela 9 
pripomb oz. predlogov javnosti in do vseh zavzela staliilea dne 15.11.2016, ter jih javno 
objavila. 
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Na tej podlagi je bil izdelan predlog odloka na podlagi katerega so bili NUP zaproseni za 
izdajo mnenj. Do vkljucno 24.1.2017 so bila pod ana vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja 
prostora. 

Izhodisca za pripravo 
Mestna obcina Kranj je v letu 2010 sprejela OLN Britof jug, 5 katerim je dolocila merila in 
pogoje za urejanje in gradnjo na zemljiscih znotraj obmocja ter izven ureditvenega obmocja 
lokacijskega nacrla. Nacrlovana prostorska ureditev predstavlja zaokrozitev obstojecega 
stanovanjskega naselja Britof, ki se prometno navezuje na regional no cesto R1-210/1107 
Preddvor-Kranj. Obmocje je namenjeno stanovanjskim povrsinam 5 pripadajoco 
gospodarsko javno infrastrukturo. 

Prostorsko izvedbeni akt v obliki in na nacin kot je trenutno veljaven, v casu od njegovega 
sprejetja, ni bil izveden niti v enem delu, zato je nujno potreben novelacije oziroma 
posodobitve. 

V letu 2014 je obcina sprejela tudi Odlok 0 izvedbenem prostorskem nacrlu Mestne obcine 
Kranj (IPN MOK, Uradni list RS, sl. 74/2014, 9/2016, 63/2016, 20/2017-1,20/2017-2), ki 
obravnavano ureditveno obmocje oznacuje z enotama urejanja prostora BR 6/1 in BR 6/2. 

Obseg obmocja in namenska raba 
Meja obmocja OLN Britof juh izhaja iz veljavnega prostorskega akta in se ne spreminja. 
Velikost celotnega obmocja, ki je predmet OLN Britof jug znasa 5,9 ha. 

Obmocje obsega zemljisca parco sl. 429/2, 429/3, 429/10, 429/11, 811/1, 811/2, 811/3, 
81114,811/5,811/6,811/7,811/8,811/9,812/1,812/2; 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 
823, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 825/1, 825/2, 826, 871, 872, 873, 874, vse k.o. Britof, na 
katerih so nacrlovani trajni objekti vkljucno 5 povrsinami za njihovo nemoteno delovanje. 

3. OBRAZLOZITEV VSEBINE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
Predmet sprememb in dopolnitev OLN Britof jug je racionalizacija povrsin, ki niso namenjene 
gradnji, gre za jayne odprle zelene povrsine in povrsine za cestno in obcestno infrastrukturo 
oziroma interne dostope ter posledicno spremembe in prilagoditve parcelne strukture 
zemljisc. 

Rezultat sprememb in dopolnitev OLN Britof jug se odraza v: 
zmanjsanju povrsin za cestno in obcestno infrastrukturo, 
ukinitev obmocij zelenih povrsin za javno rabo, 
povecanje parcel namenjenih gradnji, 
prilagoditev lege objektov spremenjenemu parcelnemu stanju 
sprememba stevila parkirnih mest in 
uskladitev tekstualnega in graficnega dela. 

Vsebinske spremembe so razvidne iz naslednjih clenov: 
4. clen (ureditveno obmocje) 
Spremeni se oznaka ureditvene enote, saj je Mestna obcina Kranj sprejela Odlok 0 

izvedbenem prostorskem nacrlu Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, sl. 74/14), ki za 
obmocje obdelave predpise drugacno oznako in sicer Br 6/1 in Br 6/2. 
Pray tako se spremeni navedba parcel, saj je iz aktualnih podatkov razvidno, da obmocje 
obsega med drugim parcelni stevilki 812/1 in 812/2 in ne vec 812, vse k.o. Britof. 

6. clen (opis resitev nacrtovanih objektov in povrsin) 
Veljavni OLN Britof jug je predvidel 3 obmocja javnih zelenih povrsin in sicer: 
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obmocje v varovalnem pasu plinovoda, namenjeno javnim odprtim zelenim 
povrsinam, 
obmocje ob regionalni cesti, namenjeno protihrupni zeleni barieri in plocniku, ter 
obmocje na severovzhodnem robu, ki razmejuje novo nacrtovano naselje od 
obstojecega. 

Spremembe in dopolnitve OLN Britof jug ukinejo jayne odprte zelene povrsine v varovalnem 
pasu plinovoda, ter zelene povrsine na severnem robu nacrtovanega naselja, oz. jim 
spremeni funkcijo, medtem ko povrsina namenjena protihrupnim ukrepom in spremljajocem 
prometnem programu ostane nespremenjena. 

Posledicno se spremeni tocka, ki govori 0 stanovanjski stavbni strukturi C (FCC). Gre za 
obmocje, ki neposredno meji na varovalni pas plinovoda. Parcele na jugozahodnem robu 
obmocja C, ki mejijo na varovalni pas plinovoda se povecajo; povecane parcele 
stanovanjskih his, prostor namenijo zasebnim vrtovom. Del obmocja varovalnega pasu 
plinovoda na juznem robu obmocja OLN Britof jug, se nameni uporabi stanovalcem vrstnih 
his obmocja C. 

11. clen (ureditev okolice) 
Spremeni se tocka, ki govori 0 ureditvi funkcionalne enote FCZ (zelene povrsine). Ureditve 
funkcionalne celote Z1, na obmocju varovalnega pasu plinovoda se v celoti ukine. Obmocje 
na skrajnem juznem delu, kjer poteka prenosno plinovodno omrezje se torej spremeni v 
povrsine, namenjene ureditvam zasebnih vrtov in se steje kot del parcel namenjenih gradnji 
za enote C1/1, C2/1 in C2/4, C3/1, C4 in C5; te parcele so oznacene kot: S1, S2, S3, S4 in 
S5. 

14. clen (prometno urejanje znotraj obmocja) 
Spremenijo se karakteristicni profili cest znotraj obmocja OLN Britof jug. Gre za to, da se 
precni profil, skladno 5 podrocnimi predpisi, zmanjsa na minimalnega, ukinejo se predvideni 
zeleni obcestni pasovi in drevoredi na javnih povrsinah, plocniki se ohranijo Ie na najbolj 
frekventnih povezavah. Spremembe in dopolnitve OLN Britof jug predvidevajo zmanjsanje 
javnih parkirnih mest pri EKO otoku iz 11 na 4 in povecanje sl. parkirnih mest za vrstne hise 
v obmocju C, kjer se predvidi dodatnih 15 PM. Pray tako se ukinejo parkirna rnesta v enotah 
C1, C2 in C3. 

V funkcionalni enoti B3, se dvojcek ob regionalni cesti spremeni v tri hise v nizu. 
Tekstualni in graficni del se uskladita. Dolocijo se nove fiksne tocke. 

4. SPREMEMBE ODLOKA 00 PRVE DO DRUGE OBRAVNAVE 

Usklajen predlog odloka se od dopolnjenega osnutka, ki ga je Svet MOK sprejel ob prvi 
obravnavi razlikuje: 

na podlagi stalisc do pripomb, 
na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora v postopku pridobivanja mnenj 

Spremembe. ki so nastale na podlagi stalisc do pripomb so razvidne v: 
14. clenu, na koncu katerega se doda tocka 14, ki se glasi: 

»(14) Od ceste F preko parcele 7, odseka A4, funkcionalne celote stanovanjske stavbne 
strukture A (FCA) je dopustno neposredno dostopati do parcele sf. 438/5k.o. Britof Pri tem 
se ne smejo poslabSati pogoji rabe parcele namenjene gradnji 7, odseka A4. Za namen 
uporabe dostopne poti lastniki ustrezno medsebojno uredijo lastninsko oz. drugo pravico 
rabe tega dela zemljisca. « 
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Spremembe, ki so nastale na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora v postopku 
pridobivanja mnenj, so razvidne v: 

v 13 elenu, kjer se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Novo nase/je Britof jug se bo preko dveh novih prik/juckov prik/juceva/o na regiona/no cesto 
R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj, v km 6+788 in v km 6+901.« 

v 19. elenu, kjer se elen zapise tako, da se glasi: 
»Novo stanovanjsko nase/je se bo napaja/o iz nove transformatorske postaje, /ocirane v 
srediscu obmocja. Transformatorska postaja bo montazno betonska tipske izvedbe nazivne 
moci od 630kVa do 1000 kVA. Nova TP na obravnavanem obmocju se bo vk/jucila v 
predviden 20kV kab/ovod med RTP 110120 kV Primskovo in TP 0956 Senk Arvaj. 
Za prik/jucitev novopredvidenih objektov na e/ektricno omrezje se zgradi ustrezno 
nizkonapetostno kabe/sko omrezje, ki se izvede z zveznim nacinom. Izvede se razde/ilne 
omarice, ki se jih posta vi na sta/no dostopna mesta. Iz teh omaric se prik/juci posamezne 
odjema/ce, katerih prik/jucno meri/ne omarice prostostojece izvedbe se ravno tako /ocirajo na 
sta/no dostopnih mestih (maja zasebne parce/e z javno povrsino). « 

v 29. elenu, kjer se I. faza Prve etape zapise tako, da se glasi: 
»/. faza: ureditev cestnih prik/juckov z driavno cesto, dograditev primarnega 
infrastrukturnega omrezja na katerega se prik/jucuje nacrlovano nase/je, « 

v vseh grafienih prikazih stavbe ob plinovodu, na zahtevo Plinovodi, d.o.o. ostanejo 
enako oddaljeni od osi plinovoda, kot v veljavnem OLN. 

5. ETAPNOST IZVEDBE 

Obmoeje se bo urejalo etapno, pri eemer je etapnost izvajanja posegov odvisna tako od 
proslorskih danosli obmoeja, kot tudi od izkazanega interesa lastnikov zemljise oziroma 
investitorjev ter hkrati logiko racionalnega infrastrukturnega opremljanja obmoeja. 

Prva etapa obsega gradnjo infrastrukturnega omrezja in se deli na naslednje faze: 
faza: ureditev cestnih prikljuekov z dri:avno cesto, dograditev primarnega 
infrastrukturnega omrezja na katerega se prikljueuje naertovano naselje, 
II. faza: gradnja cest (A), (8) in (D) z vso predvideno komunalno infrastrukturo in 
III. faza: gradnja notranjega cestnega omrezja in sekundarne komunalne 
infrastrukture. 

Tretjo fazo prve etape je dopustno izvesti soeasno z drugo etapo, oz. posameznimi fazami 
druge etape. 

V drugo etapo sodijo gradnje stavb. Druga etapa se lahko izvaja v vee fazah, ki so 
medsebojno neodvisne. Vsaka parcela, namenjena gradnji, lahko predstavlja svojo fazo 
druge etape, kar ne velja za stanovanjske nize. Celoten stanovanjski niz se sme graditi Ie kot 
ena etapa. 
Faznost ene gradnje druge etape je mogoea pod pogojem, da se Ie ta navezuje na obstojeee 
omrezje povezav in predstavlja smiselno zakljueeno celoto. Vsaki gradnji je potrebno 
predhodno zagotoviti ustrezno komunalno in prometno ureditev znotraj obmoeja OLN. 

Tretja etapa obsega izvedbo protihrupne bariere in ureditev obcestnih povrsin. Pred izdajo 
uporabnega dovoljenja stavbam v prvem nizu, ob drzavni cesti, je potrebno izvesti tudi 
pripadajoei del protihrupne bariere. 

V zadnji (cetrti etapi) je naertovana mozna izgradnja kolesarske poti in hodnika za pesce ob 
regionalni cesti v kolikor se to izkaze za potrebno. 
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Namembnost zemljisc do vzpostavitve novih parcel, namenjenih gradnji (komasacija), ostaja 
enaka dosedanji. 

6. STROKOVNE PODLAGE 

V maju 2016 je bila dopolnjena Strokovna podlaga za podrocje prometa: 
Prometna studija krizisca (CE DESIGN d.o.o., sl. proj. P-119/05, marec 2005) in 
prometna studija krizisca Britof - jug (CE DESIGN d.o.o., sl. proj. P-206/10 izdelana 
16.07.2010, dop. avgust 201 0, dop. maj 2016). 

7. PREDLOG SKLEPA 

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

SKLEP 

Sprejme se Odlok 0 spremembah in dopolnitvah obcinskega lokacijskega nacrta 
obmocja Br 1 - Britof jug - druga obravnava. 

Janez Ziherl 
vodja Urada za okolje in prostor 

Priloge: 
Priloga 1 

Priloga 2 

Priloga 3 
Priloga 4 
Priloga 5 

--~ 
Bast jan Trilar / 

ZU AN r-/ 

Odlok a spremembah in dopolnitvah obcinskega lokacijskega nac 
Br 1 - Britof jug 
Odlok a spremembah in dopolnitvah obcinskega lokacijskega naMa obmocja 
Br 1 - Britof jug z oznacenimi spremembami 
Graficne priloge 
Stalisca do pripomb in predlogov 
Mnenja nosilcev urejanja prostora 
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