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PREGLEDNICA USKLAJENIH NAČRTOVANIH UREDITEV 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 OPOMBA 

2 
K2, 
G 2228 m² SSe(s) Golnik/GO5 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje predstavlja sanacijo razpršene gradnje in funkcionalno 
zaokrožitev stanovanjskega območja v UN Golnik. 

/ 

4 G 
13844 m² 
16104 m² G Golnik/GO13 

širitev – večje 
razvojno 
območje OPPN 

Območje je namenjeno izgradnji varovanega doma Gorenjske regije 
za starejše dementne občane in odrasle osebe z duševnimi 
težavami, medicinsko-tehnološkemu parku ter pripadajočim športno-
rekreacijskim zelenim površinam. Dejavnost se programsko 
navezuje na bolnišnično dejavnost bolnice Golnik. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

6 K1 2600 m² SSe(s) Golnik/GO9 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov za 
potrebe lokalnih prebivalcev in predstavlja zapolnitev zajede v 
stavbnem tkivu naselja v UN Golnik. 

/ 

12 K1 
246 m² 
576 m² SK Zalog/ZA2/2 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji ene stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

 
20 K1 2956 m² SK(k) Letenice/LE4 

evidentiranje 
obstoječih 
objektov in 
širitev PIP 

Območje je namenjeno razširitvi obstoječega hleva kmetije ter 
uskladitvi namenske rabe na lokaciji že obstoječega hleva. 

/ 

21 G 4860 m² E 
razpršena 
poselitev/LE6 

Energetska 
infrastruktura PIP 

Območje je namenjeno proizvodnji bioplina. / 

22 K1 5068 m² A(sk) 
razpršena 
poselitev/LE7 

širitev – 
kmetijska 
dejavnost v 
odprtem 
prostoru PIP 

Območje se namenja gradnji za potrebe kmetijske dejavnosti (hlev, 
strojna lopa, skladišče) kot širitev obstoječe kmetije. 

/ 

27 K1 405 m² A(s) razpršena poselitev  zaokrožitev PIP 
Območje se namenja gradnji ene stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

/ 

28 K1 514 m² SK Čadovlje/ČA1/1 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja površinam podeželskega naselja z namenom 
gradnje ene stanovanjske hiše za potrebe lokalnega prebivalca. 

/ 

29 K1 
942 m² 
1277 m² SK Čadovlje/ČA1/2 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja površinam podeželskega naselja z namenom 
gradnje dveh stanovanjskih hiš za potrebe lokalnih prebivalcev.  

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

30 

K1,  
K2, 
G 

3532 m² 
5132 m² SK Tatinec/TA1/2 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji treh individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo infrastrukturo za potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 OPOMBA 

32 K2 
7356 m² 
12128 m² SSe Srakovlje/SR5/1,2,3 

širitev – 
individualna 
gradnja, 
uskladitev 
stanja PIP 

Območje predstavlja sanacijo obstoječe razpršene gradnje in 
predstavlja uskladitev s stanjem v naravi ter funkcionalno 
zaokrožitev razpršene poselitve stanovanjske gradnje s pripadajočo 
infrastrukturo.  

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

34 G 2061 m² SK Žablje/ŽAB1/1 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja površinam podeželskega naselja (površinam 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju) s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnih prebivalcev. 

/ 

37 K2 
4600 m² 
6599 m² SSe Zgornja Besnica/ZB4 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja ustrezne 
stanovanjske kapacitete v naselju Zgornja Besnica.  

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

38 K2 2584 m² SSe Zgornja Besnica/ZB4 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja ustrezne 
stanovanjske kapacitete v naselju Zgornja Besnica.  

/ 

39 K2 1402 m² SSe Zgornja Besnica/ZB4 zaokrožitev PIP 
Območje predstavlja sanacijo razpršene poselitve in funkcionalno 
zaokrožitev stanovanjskega območja  naselja Zgornja Besnica.  

/ 

40 K2 862 m² SSe Zgornja Besnica/ZB4 zaokrožitev PIP 
Območje je namenjeno gradnji ene stanovanjske hiše lokalnega 
prebivalca in predstavlja funkcionalno zaokrožitev naselja.  

/ 

43 G 1064 m² BT Mlaka/ML8 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja površinam za turizem (gradnja dveh stavb za 
turistične apartmaje) s pripadajočo infrastrukturo. 

/ 

44 G 7220 m² SSe Mlaka/ML7/7 

širitev – notranji 
razvoj 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo infrastrukturo, zemljišča se nahajajo znotraj 
predvidenega OPPN – notranji razvoj. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

47 G 9151 m² ZP Predoslje/PR5 

uskladitev 
stanja prostora 

DPN 

Območje se, skladno strokovni podlagi, ZVKD, namenjeno 
evidentiranju obstoječega grajskega parka (ZP), ki ga sestavljajo 
zelenice, grede, nasadi, drevoredi, parkovni gozd, vrtne skulpture in 
sprehajalne poti. 

/ 

48 K1 
2519 m² 
3746 m² 

SK, 
(SB) 

območje mesta Kranj-
Bobovek/BO2/3 

širitev – javno 
zasebno 
partnerstvo PIP 

Območje se namenja stanovanjskim površinam za posebne namene 
(oskrbovana stanovanja za starejše občane in invalide) s 
pripadajočo infrastrukturo.  

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

49 K1 637 m² SK Bobovek/BO2/1 

širitev – 
individualna 
gradnja PIP 

Območje je namenjeno gradnji ene stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

/ 

50 a,b 
a-CD 
b-K2, 
G 

a-580 m² 
b-732 m² 

a – G 
b – A(k) 

a-Predoslje/PR17/1 
b-Predoslje/PR10 

uskladitev 
stanja prostora 

DPN 
Premik stavbnega zemljišča obstoječe koče znotraj ograjenega dela 
Gradu Brdo. 

/ 

51 a,b 
a-CD 
b-K2 

a-519 m² 
b-403 m² 

a – K2 
b – A(k) 

a-Predoslje/PR17/1 
b-Suha pri 

uskladitev 
stanja prostora 

DPN 
Premik stavbnega zemljišča obstoječe koče znotraj ograjenega dela 
Gradu Brdo. 

/ 
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Predosljah/SU6 

55 G 4670 m² SSe(s) Kokrica/KO17/2 
širitev – notranji 
razvoj 

PIP 

Območje je namenjeno gradnji enega niza individualnih 
stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo za potrebe 
lokalnega prebivalstva v obstoječem strnjenem naselju Kokrica 
(notranji razvoj). 

/ 

56 G 8826 m² IG Kokrica/KO20 
širitev – notranji 
razvoj 

OPPN 
Območje je namenjeno kompleksni gradnji poslovno-proizvodne 
cone s pripadajočo infrastrukturo kot širitev že obstoječe poslovno 
proizvodne cone.  

/ 

57 G 2953 m² SSe(s) Kranj – Rupa/KRR9/1 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov 
s pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v Kranju. 

/ 

58 
K2 
G 

74248 m² ZS Predoslje/PR6 
širitev – 
razvojno 
območje 

DPN 

Območje je namenjeno površinam za oddih in rekreacijo na prostem 
– ureditvi športnih igrišč na prostem kot dopolnilna dejavnost 
protokolarnega območja Brda pri Kranju. Območje se nahaja ob 
obstoječih rekreacijskih površinah hipodroma.  

/ 

59 
K2 
G 

121736 m² ZP Predoslje/PR5 
uskladitev 
stanja 

DPN 

Območje se, skladno strokovni podlagi, ZVKD, namenjeno 
evidentiranju obstoječega grajskega parka (ZP), ki ga sestavljajo 
zelenice, grede, nasadi, drevoredi, parkovni gozd, vrtne skulpture in 
sprehajalne poti.  

/ 

60 K2 1754 m² BB Predoslje/PR3 
uskladitev 
stanja 

DPN 
Območje je namenjeno evidentiranju obstoječega stanja 
funkcionalnega zemljišča koče Jezero v protokolarnem območju 
gradu Brdo pri Kranju. 

/ 

63 K1 840 m² A(sk) Predoslje/PR13/2 

širitev – 
kmetijska 
dejavnost v 
odprtem 
prostoru 

PIP 

Območje se namenja gradnji stanovanjske hiše, ki bo pripadala 
preseljeni kmetiji Sajovic. Za preselitev kmetijskih stavb kmetije 
Sajovic, iz strnjenega naselja Predoslje, je bil na podlagi 39. člena 
novega ZKZ-C sprejet OPPN (Ur.l. RS, št. 80/12). 

/ 

66 K1 378 m² SK Orehovlje/OR1/1 
evidentiranje 
obstoječih 
objektov 

PIP 
Območje se namenja uskladitvi funkcionalnega zemljišča obstoječe 
stanovanjske hiše.  

/ 

67 K1 5175 m² SSe Orehovlje/OR2 
širitev – manjše 
razvojno 
območje 

PIP 

Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo za potrebe lokalnega prebivalstva in 
predstavlja zapolnitev zajede v stavbnem tkivu primarnega naselja 
Orehovlje. 

/ 

68 a, b K1 
a-1339 m² 
b-426 m² 

 SK 
Suha pri 
Predosljah/SU2/4, 
SU2/1 

širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji treh individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo infrastrukturo za potrebe lokalnega 
prebivalstva. 

/ 

69 K1 5008 m² A(sk) 
razpršena poselitev 
Britof/BR20 

širitev – 
kmetijska 

PIP 
Območje se namenja gradnji za potrebe kmetijske dejavnosti – 
preselitvi celotne kmetije Pičman iz strnjenega naselja Britof (hlev za 

/ 
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dejavnost v 
oprtem prostoru 

50 GVŽ, svinjak za 20 GVŽ, skladišče krompirja, strojna lopa, senik, 
koritasti silos). 

70 
a,b,c,d 

K1, 
G 

a-2272 m² 
b-1462 m² 
c-3292 m² 
d-1576 m² 

PC Britof/BR16 
infrastruktura – 
uskladitev 
stanja 

veljavni OPPN 
Območje se namenja uskladitvi namenske rabe za izvedbo 
prometne infrastrukture (regionalna cesta R1-210 Škofja Loka – 
Jezersko) skladno s sprejetim OPPN (Ur.l. RS, št. 27/08). 

/ 

74 K1 11376 m² PC Britof/BR17 
širitev – 
infrastruktura 

OPPN 

Območje je namenjeno rekonstrukciji obstoječe regionalne ceste 
Jezersko – Škofja Loka v štiripasovnico s spremljajočimi programi 
(prometna infrastruktura – PC) v skladu s prometno zasnovo mesta 
Kranj. 

/ 

75 K1 7913 m² PC Britof/BR17 
rezervat za 
infrastrukturo 

PIP 

Območje se namenja prometni infrastrukturi. Načrtovana ureditev je 
namenjena izgradnji novega avtocestnega priključka na glavni 
mestni vpadnici na SV delu mesta in predstavlja eno izmed ključnih 
vstopnih točk. Na nov AC priključek bo priključena cesta Britof – 
Hotemaže. 

V OPN se ohranja rezervat 
za AC priključek Kranj 

sever (brez spremembe 
namenske rabe) 

76 G 5128 m² PC Britof/BR18 
širitev – 
infrastruktura  

PIP 

Območje se namenja prometni infrastrukturi. Načrtovana ureditev je 
namenjena izgradnji novega avtocestnega priključka na glavni 
mestni vpadnici na SV delu mesta in predstavlja eno izmed ključnih 
vstopnih točk. Na nov AC priključek bo priključena cesta Britof – 
Hotemaže. 

V OPN se ohranja rezervat 
za AC priključek Kranj 

sever (brez spremembe 
namenske rabe) 

79 K2 1552 m² 
3485 m² 

A(sp) 
razpršena poselitev 
Javornik/JAV6 

evidentiranje 
obstoječih 
objektov 

PIP 
Območje se namenja uskladitvi stanja v naravi in predstavlja 
vključitev oz. zaokrožitev funkcionalnih zemljišč obstoječih 
počitniških objektov. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

81 K2 1074 m² SK Pševo/PŠ1/3 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja površinam podeželskega naselja z namenom 
gradnje stanovanjskih hiš in pripadajoče infrastrukture za potrebe 
lokalnih prebivalcev. 

/ 

82 G 1068 m² LN 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH13 

širitev – 
mineralne 
surovine 

OPPN 
Območje je namenjeno sanaciji občasno aktivnega kamnoloma 
tehničnega kamna. V okviru sanacije je možna tudi eksploatacija. 

/ 

83 a, b,  
c, d 

K1 

a -3531 m² 
b -6552 m² 
c -4193 m² 
d -7304 m² 

PC 
Dobrave/DO7/1  
Kranj Zlato 
polje/KRZ11/1 

širitev – 
infrastruktura  

PIP 

Območje se namenja prometni infrastrukturi na območju mesta 
Kranj. Širitev oz. rekonstrukcija je predvidena na obstoječi Koroški 
cesti (severozahodna mestna vpadnica iz AC Kranj zahod) v 
štiripasovno cesto.  

/ 

         

85 a, b, 
c, d 

 
K1,G 
 
 
 

a – 1652 
m² 
b – 5530 
m² 
c – 1161 

PZ 

KRŽ4 
KRŽ5 
KRŽ6 
 
 

širitev – 
infrastruktura 

 

Območje predstavlja prometno infrastrukturo (PŽ), namenjeno 
nadgradnji obstoječe lokalne železniške proge z radialnim 
priključkom na načrtovano novo železniško postajo Kranj center 
(programska zasnova). 

/ 
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K2,G 

m² 
d - 5753 m² 

 
KRSA13 

86 a, b, 
c, d 

K1, 
G 

a-53520 m² 
b-26243 m² 
c-16983 m² 
d-99 m² 

PC 
KR OS1  
 
KR OS2 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 

Območje predstavlja prometno infrastrukturo (PC) in je namenjena 
prestavitvi že v prostor umeščene severne obvoznice mesta Kranj. 
Severna obvoznica je namenjena razbremenitvi obstoječe prometne 
mreže mesta v skladu s prometno zasnovo mesta Kranj.  

/ 

87 K1 28598 m² PO 
Kranj – Zlato 
polje/KRZ8/2 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 
Območje se namenja izgradnji potniškega terminala (PO) Kranj 
sever severno od univerzitetnega središča Gorenjske (programska 
zasnova). 

/ 

88 K1 58316 m² CU 
Kranj – Zlato polje / 
KRZ8/1 

širitev – večje 
razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja razvoju centralnih dejavnosti (CU) ob 
univerzitetnem središču Gorenjske (programska zasnova). 
Programsko je območje deljeno po etažah. Pod nivojem je 
namenjeno avtobusni in železniški postaji, garažni hiši ter 
spremljajočim programom (pošta, trgovina,…) , nad nivojem pa 
stavbne strukture prepleta poslovnih in izobraževalnih dejavnosti ter 
bivanju. 

/ 

 
89 

K1 35475 m² CU Kranj Sever/KRS15 
širitev – večje 
razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja razvoju centralnih dejavnosti na območju 
mesta Kranj. Območje je namenjeno prepletu poslovnih, trgovskih, 
storitvenih, oskrbnih dejavnosti ter gradnji javnih garaž, deloma tudi 
bivanju. 

/ 

90 G 478 m²  
Kranj – 
Sava/KRSA11/1 

evidentiranje 
obstoječih 
objektov 

PIP 
Območje se namenja uskladitvi stanja v naravi in je namenjeno 
zelenim površinam in spremljajočim upravnim zgradbam ter 
parkirišču (usposabljanje reševalnih psov). 

/ 

91 a, b, 
c 

K2 
a-3641 m² 
b–5765 m² 
c–1305 m² 

PC 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH16, ŠH17, 
ŠH18 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 

Območje se namenja prometni infrastrukturi (PC) in predstavlja 
navezavo lokalne ceste Kranj – Spodnja Besnica z  načrtovana novo 
zahodno mestno obvoznico v sklopu izgradnje zahodne mestne 
obvoznice. 

/ 

92 a, b, 
c, d, e, 
f, g 

 
K1,G 
 
 
 
K2,G 

a-4374 m² 
b-16963 m² 
e-14122 m² 
f-72174 m² 
g-3040 m² 
 
c-17744 m² 
d–32855 
m² 

PC 

 
KROZ1 (a,b) 
 
 
KROZ3 (d,e,f) 
 
 
KROZ2  (c) 
KROZ4  (g) 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 

Območje se namenja izgradnji zahodne mestne obvoznice 
(prometna infrastruktura PC), ki bo s svojim potekom zaokrožila 
mestni cestni obroč v enovito in učinkovito napajalno prometno 
hrbtenico mesta (prometna študija). 

/ 

93 G 93 m² PC 
Kranj Stražišče/ 
KRST32/1 

uskladitev 
stanja 

OPPN 
Območje se namenja uskladitvi prometne infrastrukture za novo 
stanovanjsko območje na podlagi sprejetega OPPN Pševo. 

/ 

94 K2 2610 m² PC 
Kranj Stražišče/ 
KRST30/1 

širitev – 
infrastruktura 

PIP 
Območje se namenja prometni infrastrukturi. Načrtovana ureditev 
zagotavlja ustrezen prometni priključek lokalne ceste na mestno 
cesto. 

/ 
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104 G 72 m² CU Kranj jedro/KRJ1 
evidentiranje 
obstoječih 
objektov 

PIP 
Območje se namenja centralnim dejavnostim v starem mestnem 
jedru Kranja in predstavlja uskladitev stanja v naravi – prizidek 
ribarnice.  

/ 

105a K2,G 1773 m² BT 
Kranj Kanjon 
Kokre/KRK6 

širitev – manjše 
razvojno 
območje 

OPPN 
Območje se namenja gradnji večnamenskega objekta z gostinsko 
dejavnostjo in prezentacijo Kokre (načrtovana ureditev izhaja iz 
prvonagrajene rešitve javnega natečaja). 

/ 

105b K2 13573 m² ZS 
Kranj Kanjon 
Kokre/KRK5 

širitev – večje 
razvojno 
območje 

OPPN 
Območje se namenja izvedbi otroških igrišč, igrišč za odbojko na 
mivki in sprehajalnim potem kot površine za oddih, rekreacijo in 
šport, na desnem bregu ravnice Kanjona Kokre. 

/ 

106 K1 195144 m² CU 
Kranj 
Planina/KRPL42 

širitev – večje 
razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni gradnji stanovanjskih, poslovnih, 
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, servisnih, gostinskih in garažnih 
stavb (CU) s pripadajočo infrastrukturo. Območje se nahaja ob 
notranjem robu zunanjega mestnega prometnega obroča Kranj. Za 
območje je izdelana programska zasnova Kranj Planina. 

Poseg je usklajen le na 
strateškem nivoju (v SPN). 

107 K1 1310 m² SK(k) 
Kranj 
Planina/KRPL45 

širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji za potrebe kmetijskega gospodarstva 
obstoječe kmetije Krč, ki se ukvarja s konjerejo in pridelavo 
krompirja (uskladitev obstoječega funkcionalnega zemljišča kmetije 
in gradnja stanovanjske hiše kmetije). 

/ 

108 a, 
b, c 

K1 
a-9125 m² 
b-16643 m² 
c-5530 m² 

PC 
Kranj 
obvoznica/KROV1 
(a, b, c) 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 
Območje je namenjeno rekonstrukciji obstoječe vzhodne mestne 
obvoznice v štiripasovnico s spremljajočimi programi (prometna 
infrastruktura PC) v skladu s prometno zasnovo mesta Kranj. 

/ 

108  d, 
e 

G 
d-9125 m² 
e-16643 m² 

PC 

Kranj 
obvoznica/KROV1 
(d) 
 
Kranj 
Planina/KRPL41 (e) 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 
Območje je namenjeno rekonstrukciji obstoječe vzhodne mestne 
obvoznice v štiripasovnico s spremljajočimi programi (prometna 
infrastruktura PC) v skladu s prometno zasnovo mesta Kranj. 

/ 

109 a, 
b 

K1 
a-6218 m² 
b-10259 m² 
   26318 m² 

PC Sorško polje/SP2/1 
širitev – 
infrastruktura 

PIP 

Območje je namenjeno rekonstrukciji – širitvi obstoječe 
preobremenjene glavne ceste G2 – 104 v štiripasovnico s 
spremljajočimi programi kot ene najpomembnejših mestnih vpadnic 
v smeri V – Z. 

/ 

110 a, 
b, c 

K1, 
G 

a-6842 m² 
b-6896 m² 
c-3712 m² 

PC 

 
Kranj Rupa/KRP5 (a, 
b) 
 
Britof/BR18 (c) 

širitev – 
infrastruktura 

PIP 
Območje je namenjeno rekonstrukciji – širitvi obstoječe severne 
vpadnice v štiripasovnico s spremljajočimi programi iz novega AC 
priključka Kranj – sever. 

/ 

110 d G d-4094 m² PC Britof/BR18 (d) 
širitev – 
infrastruktura 

PIP 
Območje je namenjeno rekonstrukciji – širitvi obstoječe severne 
vpadnice v štiripasovnico s spremljajočimi programi iz novega AC 
priključka Kranj – sever. 

/ 

114  K1 6547 m² PC Kranj Stražišče/ širitev – PIP Območje se namenja gradnji nove cestne povezave, ki bo / 
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KRBI44 infrastruktura  povezovala Stražišče z Zgornjimi Bitnjami (15 m rezervat). 

115 K2 1050 m² SSe(s) Bitnje/BI23/3 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji dveh stanovanjskih hiš s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnih prebivalcev. 

/ 

117 G 4174 m² SSe(s) Bitnje/BI23/2 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v naselju Bitnje. 

/ 

118 G 3208 m² SSe(s) Bitnje/BI23/4 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v naselju Bitnje (notranji razvoj). 

/ 

119 K2,G 13920 m² 
18017 m² 

SSe Bitnje/BI42 
širitev – večje 
razvojno 
območje 

OPPN 
Območje se namenja kompleksni gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v naselju Bitnje. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

120 K2 5744 m² 
11414 m² 

SSe(s) Bitnje/BI20 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo za potrebe lokalnih prebivalcev s katero 
se zagotavlja dodatne stanovanjske kapacitete v naselju Bitnje. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

121 K2 1272 m² SSe(s) Bitnje/BI20 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji enega stanovanjskega objekta za 
potrebe lokalnega prebivalca in predstavlja zapolnitev zajede v 
stavbnem tkivu naselja. 

/ 

122 a 
 
 
 
 
122 b,c 

K2, 
G, 
VC 

a-37615 m² 
a-47785 m² 
 
 
 
 
b-2829 m² 
c-2767 m² 

SSe, 
VC 

Bitnje/BI43/1, 
Bitnje/BI12/4 
Bitnje/BI12/9 

širitev – večje 
razvojno 
območje 

OPPN 
Območje se namenja kompleksni gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo infrastrukturo, s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v naselju Bitnje.  

122a - Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

Realizacija je možna po 
realizaciji posegov pod 

zap. št. 118 in 119 
 
 

122 b,c -   /  

123 K2 3927 m² SSe Bitnje/BI43/2 
širitev – manjše 
razvojno 
območje 

OPPN 
Območje se namenja kompleksni gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo infrastrukturo, s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v naselju Bitnje.  

/ 

130 K1 3479 m² PC Kranj Labore/KRL2/3 
širitev – 
infrastruktura 

PIP 
Območje se namenja prestavitvi obstoječe ceste (podaljšek 
Delavske ceste), ki bo omogočila ustrezno navezavo na načrtovano 
prometno omrežje (krožišče zahodne obvoznice). 

/ 

131 K1 4173 m² SK(k) Čirče/KRČ15 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja za potrebe širitve kmetijskega gospodarstva 
ekološke kmetij Konc z namenom povečanja proizvodnje (gradnja 
novega hleva). Kmetija je predlagala dve lokaciji.  

/ 

132 K1 2696 m² SK Čirče/KRČ16 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih objektov s 
spremljajočo infrastrukturo za potrebe lokalnih prebivalcev in 
predstavlja zapolnitev zajede v stavbnem tkivu (notranji razvoj) 

/ 
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naselja Čirče. 

137 G 4098 m² SSe(s) 
Kranj 
Drulovka/KRD4/4 

širitev – manjše 
razvojno 
območje 

PIP 
Območje se namenja gradnji stanovanjskih objektov s pripadajočo 
infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne stanovanjske 
kapacitete za primestno naselje Drulovka. 

/ 

138 G 5554 m² SSe(s) Breg ob Savi/BRS4 
širitev – manjše 
razvojno 
območje 

PIP 
Območje se namenja gradnji stanovanjskih objektov s pripadajočo 
infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne stanovanjske 
kapacitete naselja Breg ob Savi. 

/ 

139 G 709 m² SK Breg ob Savi/BRS5 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji enega stanovanjskega objekta za 
potrebe lokalnega prebivalca.  

/ 

141 K1 

9309 m² 
19786 m² 

ZS Hrastje/HR7 

širitev – 
športno-
rekreacijska 
dejavnost v 
odprtem 
prostoru 

PIP 
Območje se namenja športno-rekreacijskim površinam na prostem. 
Zemljišče se že sedaj uporablja kot rekreacijska površina na 
prostem za naselji Čirče in Hrastje. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

142 K1 2780 m² SK Hrastje/HR1/1 

širitev – manjše 
razvojno 
območje in 
uskladitev 
stanja 

PIP 
Območje se namenja uskladitvi stanja v naravi za obstoječe objekte 
kmetije in zaokrožitev naselja za potrebe dopolnilne dejavnosti 
kmetije in stanovanjske gradnje. 

/ 

143 G 1969 m² SK Hrastje/HR1/1 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja površinam podeželskega naselja (kmetije z 
dopolnilnimi dejavnostmi in stanovanjske hiše) s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnih prebivalcev. 

/ 

144 G 489 m² SK Hrastje/HR1/1 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji ene stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

/ 

145 G 269 m² CU Breg ob Savi/BRS2/1 zaokrožitev PIP 
Območje se namenja izravnavi meje naselja glede na obstoječo 
parcelacijo. 

/ 

148 K1 2992 m² 
4033 m² 

SSe(s) Šutna/ŠU7/2 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji individualnih stanovanjskih stavb s 
pripadajočo infrastrukturo s katero se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v podeželskem naselju Šutna. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

150 a, 
b 

K1, 
G 

a-4178 m² 
b-47447 m² 

VI 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH15/1,2 

širitev – 
infrastruktura 

OPPN 
Območje se določa kot vodna infrastruktura z namenom izgradnje 
pregrade za suhi vodni zadrževalnik.  

/ 

152 ZS 7124 m² CU 
Bobovek/BO1/6, 
BO1/7 

sprememba 
namenske rabe 
stavbnih 
zemljišč 

PIP 
Območje naravnega spomenika Jezerce na Bobovku. V območju 
bodo dovoljene dejavnosti in posegi v prostor v skladu s programsko 
zasnovo, ki je prikazana v prilogi št. 5. 

/ 

154 a, K1 a-951 m² PC Bitnje/BI16, širitev – PIP Izvedba krožišča v križišču regionalne ceste R1 – 210 in zbirne / 
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b b-2998 m² Kranj Labore/KRL22 infrastruktura mestne ceste (Škofjeloška cesta LZ 183440) 

156 K1 9555 m² SK(k) Praše/PRA4 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja za potrebe širitve dveh kmetijskih 
gospodarstev (kmetije Zlate Jožef in Kalan Jožef). 
Kmetija Zlate želi postaviti hlev za 65 GVŽ – prosta reja, skladišče, 
silose, garaže in stanovanjsko hišo. 
Kmetija Kalan želi postaviti hlev za 60 GVŽ, skladišče, silos, garažo 
in stanovanjsko hišo.  

/ 

157 K1 1666 m² CD(z) 
Mlaka pri Kranju/ML9 
 

širitev – 
individualna 

gradnja 
PIP Območje je namenjeno za zdravstvo in bolnišnične dejavnosti. / 

158 K1 1137 m² SK(k) Mavčiče/MA11 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja za potrebe širitve kmetijskega gospodarstva 
Toni Miroslav z namenom gradnje silosa in skednja. 

/ 

159 K1 1041 m² SK(k) Mavčiče/MA12 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja za potrebe širitve kmetijskega gospodarstva 
Jerala Janez z namenom gradnje silosa in dveh skednjev. 

/ 

160 K2 1167 m² SK Mavčiče/MA2 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja površinam podeželskega naselja namenjeno 
gradnji dveh stanovanjskih hiš za potrebe lokalnih prebivalcev. 

/ 

161 K1 2076 m² SK(k) Mavčiče/MA14 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja za potrebe širitve kmetijskega gospodarstva 
Stenovec Milan z namenom gradnje dveh silosov in senika. 

/ 

162 K1 2185 m² SK(k) Mavčiče/MA15 
širitev – 
individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja za potrebe širitve kmetijskega gospodarstva 
Jenko Tomaž z namenom gradnje koritastega silosa in dveh 
senikov. 

/ 

165 K1 3837 m² SSe Podreča/PO5 

širitev – 
individualna 
gradnja in 
uskladitev 
stanja 

PIP 
Območje se namenja uskladitvi stanja v naravi že zgrajenih dveh 
stanovanjskih hiš in zaokrožitev naselja (notranji razvoj), ki 
predstavlja zapolnitev zajede v stavbnem tkivu.  

/ 

168 G 5246 m² E Podreča/PO8 

energetska 
infrastruktura v 
odprtem 
prostoru 

PIP Območje je namenjeno proizvodnji bioplina. / 

169 K1 434 m² SSe(s) Bitnje/BI24 zaokrožitev PIP 
Območje se namenja zaokrožitvi naselja za gradnjo ene 
stanovanjske hiše za potrebe lokalnega prebivalstva. 

/ 

170 K1 654 m² SK Breg ob Savi/BRS3/1 zaokrožitev PIP 
Območje se namenja zaokrožitvi naselja za gradnjo ene 
stanovanjske hiše za potrebe lokalnega prebivalca. 

/ 

171 G 95 m² CU Kranj Jedro/KRJ3 širitev – PIP Območje se namenja zapolnitvi vrzeli za potrebe centralnih / 
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individualna 
gradnja 

dejavnosti. 

174 K2 
408 m² 
502 m² 

SSe(s) Zabukovje/ZAB1 
evidentiranje 
obstoječih 
objektov 

PIP 
Območje se namenja uskladitvi stanja v naravi za že zgrajeno 
stanovanjsko hišo. 

Poseg usklajen v 
zmanjšanem obsegu 

176 a, 
b 

a-PD 
b-K1 a-2544 m² 

b-763 m² 

a-K1 
b-IG 

a-Kranj 
Sever/KRS25/3 
b- Kranj 
Sever/KRS14 

kompenzacija 
zemljišč 

OPPN 
Uskladitev namenske rabe gospodarske cone s predlagano novo 
hitro železniško progo. 

/ 

177 PI 1095 m² K1 
Kranj 
Labore/KRL27/3 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 

Z načrtovano umestitvijo zahodne obvoznice v prostor, je med 
obstoječo cesto Kranj-Škofja Loka in predvideno obvoznico 
zemljišče, ki s svojo velikostjo in lokacijo ne ustreza območju 
površine za industrijo. Območje se opredeli kot najboljša kmetijska 
zemljišča. 

/ 

178 M,Z 158867 m² K2, G Bobovek/BO1 
izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 
Območje, ki je v veljavnih dokumentih opredeljeno kot zelene 
površine se nameni drugim kmetijskim zemljiščem in gozdnim 
zemljiščem. 

/ 

179 SP 1548 m² K2 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH4 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Planica – izvzem  / 

180 SP 5233 m² K2 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH4 in 
ŠH8/2 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Planica – izvzem / 

181 SP 9438 m² K2, G 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH4 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Planica – izvzem / 

182 ZS 1281 m² G Sorško polje/SP2/11 
izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 
Del obstoječega stavbnega zemljišča, namenjenega površinam za 
oddih, rekreacijo in šport, ki je pod območjem varovanja Nature, se 
opredeli kot gozdno zemljišče. 

/ 

185 a, 
b 

a-VI 
b-VI, 
K2, 
G 

a-44678 m² 
b-47307 m² 

a-K2,G 
b-VI 

Škofjeloško 
hribovje/ŠH6/1 in 
ŠH6/2 

uskladitev 
zadrževalnika 

OPPN 

Obstoječe območje zadrževalnika visokih voda se uskladi skladno s 
študijo Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih nevarnosti 
za območje problematičnih odsekov znotraj MO Kranj (EHO 
PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje, d.o.o., št.projekta H-30/12, 
datum: oktober 2012) 

/ 

186 LN 10898 m² G 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH8/19 

izvzem površin 
namenjenih 
izkoriščanju 
mineralnih 
surovin 

PIP Zahodno od naselja Podblica se opusti območje kamnoloma. / 

187 SP 5298 m² K2, G 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH8/22 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Zabukovje – izvzem / 
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188 S 997 m² G 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH8/22 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Zabukovje – izvzem / 

189 SP 462 m² K2 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH8/22 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Zabukovje – izvzem / 

190 SK 849 m² K2 
Škofjeloško 
hribovje/ŠH8/22 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 
Del območja stavbnih zemljišč se opredeli kot druga kmetijska 
zemljišča. 

/ 

191 f 4637 m² K1 Dobrave/DO7/2 

izvzem površin 
namenjenih 
dejavnosti s 
področja 
obrambe 

PIP 
Zemljišče, ki je v veljavnih planskih dokumentih opredeljeno kot 
območje za potrebe obrambe, se izvzame iz stavbnih zemljišč in 
opredeli kot najboljša kmetijska zemljišča. 

/ 

192 f 3109 m² K1 Predoslje/PR17/8 

izvzem površin 
namenjenih 
dejavnosti s 
področja 
obrambe 

PIP 
Zemljišče, ki je v veljavnih planskih dokumentih opredeljeno kot 
območje za potrebe obrambe, se izvzame iz stavbnih zemljišč in 
opredeli kot najboljša kmetijska zemljišča. 

/ 

193 
SE, 
SK 

1545 m² G 
Kranj Kanjon 
Kokre/KRK1 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Del območja stavbnih zemljišč se opredeli kot gozdna zemljišča. / 

194 PC 11954 m² K1 
Kranj 
Sever/KRSE26/2 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 

Prometna zasnova mesta Kranj določa potek severne obvoznice 
severneje od sedaj določenega poteka v veljavnih prostorskih 
dokumentih. Območje obvoznice iz veljavnega dokumenta se 
opredeli kot najboljše kmetijsko zemljišče. 

/ 

195 PC 
a-10035 m² 
b-339 m² 

K1 
Kranj 
Primskovo/KRP32 
Sorško polje/SP2/7 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 

Prometna zasnova mesta Kranj določa priključek severne obvoznice 
na obstoječo cesto Kranj-Jezersko severneje od sedaj določenega 
poteka v veljavnih prostorskih dokumentih. Območje obvoznice iz 
veljavnega dokumenta se opredeli kot najboljše kmetijsko zemljišče. 

/ 

196 ZS 20073 m² G 
Kranj Kanjon 
Kokre/KRK2 

izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP 
Zemljišče namenjeno športu in rekreaciji se izvzame iz območja 
stavbnih zemljišč in opredeli kot gozdno zemljišče. 

/ 

197 S 662 m² K2 KR SA 25 
Izvzem stavbnih 
zemljišč 

PIP Opustitev stavbnih zemljišč / 

198 K1 12562 m² K1 
Kranj Rupa / KRR 
16/9 

rezervat PIP 
Nadomestna zemljišča za potrebe obrambe in za potrebe 
prestavitve gasilskega doma z regijskim centrom za obveščanje 
(brez spremembe namenske rabe) 

V OPN je določen rezervat 
kot nadomestna zemljišča 
za potrebe obrambe (brez 

spremembe namenske 
rabe). 
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PREGLEDNICA NAČRTOVANIH UREDITEV, KI SE IZVZAMEJO IZ OPN 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Mnenje NUP OPN 

1 K2 6418 m² SSe(s) Golnik/GO5 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastruktura s katero se 
zagotavlja ustrezne stanovanjske 
kapacitete na območju UN Golnik. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

3 K2 2137 m² SK Golnik/GO11 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnega 
prebivalstva v UN Golnik. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

5 K2 12970 m² SSe(s) Golnik/GO25 
širitev – večje razvojno 
območje PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s spremljajočo 
infrastrukturo s katero se 
zagotavlja ustrezne stanovanjske 
kapacitete v UN Golnik, ki nima 
prostih stavbnih zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

7 G 952 m² SSe(s) Goriče/GOR8 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg je opuščen. 

8 K2 4847 m² SK Goriče/GOR4/2 
širitev – manjše razvojno 
območje PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja (površinam 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi 
in bivanju) s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnih 
prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

9 K1 
934 m² 
1213 m² SSe Goriče/GOR9 

širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

10 K2 2938 m² SK Goriče/GOR2/2 
širitev – manjše razvojno 
območje PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja (površinam 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi 
in bivanju) s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnega 
prebivalstva in predstavlja 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 
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zapolnitev zajede v stavbnem tkivu 
naselja Goriče. 

11 K1 2035 m² SK Zalog/ZA4 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja z namenom 
stanovanjske gradnje s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnega prebivalstva. 
Poseg predstavlja povezavo 
naselja z obstoječo razpršeno 
poselitvijo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

13 G 1226 m² SP Trstenik/TR9 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
počitniškega objekta. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg je opuščen. 

14 G 521 m² SP Trstenik/TR9 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
počitniškega objekta. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg je opuščen. 

15 K1 2239 m² SK Trstenik/TR4 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja z namenom 
stanovanjske gradnje s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnega prebivalstva. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

16 
K2, 
G 1580 m² SSe(s) Trstenik/TR3 

širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnih 
prebivalcev.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

17 K1 2589 m² SSe Trstenik/TR7 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnih 
prebivalcev.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

18 K1 402 m² SK 
območje mesta 
Kranj/KRR12/2 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

19 K2 1993 m² SP Povlje/POV2 
širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje se namenja gradnji 
počitniških objektov kot dopolnilne 
turistične dejavnosti na območju 
Babnega vrta. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

23 K1 2086 m² SSe(s) Tenetiše/TE15 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo s katero se 
zagotavlja ustrezne stanovanjske 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 
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kapacitete v naselju Tenetiše.  

24 K2 3648 m² ZD Tenetiše/TE13 

širitev – zelena bariera 

PIP 

Območje se namenja zelenim 
površinam na južni strani 
sakralnega objekta z zaščitno 
funkcijo urejenih parkovnih 
površin. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

25 K2 7271 m² SSe Tenetiše/TE9 

širitev – manjše razvojno 
območje 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo s katero se 
povečujejo stanovanjske 
kapacitete v mikrolokacijskem 
središču Tenetiše.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

26 K1 3380 m² CD(z) Tenetiše/TE6 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja veterinarski 
kliniki ali ambulanti s 
spremljajočimi dejavnostmi in 
infrastrukturo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

31 K1 2424 m² SSe Tatinec/TA2 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov za potrebe lokalnih 
prebivalcev in predstavlja zajedo v 
stavbnem tkivu naselja Tatinec. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

33 K1 1428 m² SK Žablje/ŽAB1/1 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja z namenom 
stanovanjske gradnje s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

35 K2 
1368 m² 
2308 m² SK 

Zgornja 
Besnica/ZB3/2 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja z namenom 
stanovanjske gradnje s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

36 K2 665 m² SK 
Zgornja 
Besnica/ZB3/1 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

41 K2 1600 m² SSe(s) 
Zgornja 
Besnica/ZB15 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje je namenjeno gradnji 
dveh stanovanjskih hiš za potrebe 
lokalnih prebivalcev in predstavlja 
funkcionalno zaokrožitev naselja.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

42 K2 3121 m² SSe(s) 
Spodnja 
Besnica/SB10/1 

širitev – individualna 
gradnja PIP 

Območje je namenjeno eni vrsti 
stanovanjskih hiš s pripadajočo 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 

Poseg je opuščen. 
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infrastrukturo s katero se 
zagotavlja ustrezne stanovanjske 
kapacitete v naselju Spodnja 
Besnica.  

(MKO). 

45 K2 8059 m² SSe Srakovlje/SR2 

širitev – individualna 
gradnja 

OPPN 

Območje se namenja gradnji eno 
in dvo stanovanjskih stavb brez 
spremljajočih dejavnosti s 
pripadajočo infrastrukturo, s katero 
se zagotavlja ustrezne 
stanovanjske kapacitete v naselju 
Srakovlje. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

46 K1 4173 m² SSe Srakovlje/SR4/2 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
stanovanjskih hiš s pripadajočo 
infrastrukturo kot širitev oz. 
nadaljevanje že načrtovanega 
naselja.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

52 K1 
849 m² 
1530 m² SK 

Kokrica/KO11/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje je namenjeno gradnji 
dveh stanovanjskih hiš za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

53 K1 671 m² SK 

Kokrica/KO11/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje je namenjeno gradnji 
ene stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

54 K1 22690 m² SSe Kokrica/KO5/1,2 
širitev – večje razvojno 
območje, delno 
uskladitev stanja 

OPPN 

Območje je namenjeno 
kompleksni gradnji individualnih 
stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo s katero 
se zagotavlja ustrezne 
stanovanjske kapacitete v naselju 
Kokrica (notranji razvoj). 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

61 K1 1597 m² SSe(s) 
primestno naselje 
Predoslje/PR24 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 
Območje je namenjeno gradnji 
dveh stanovanjskih hiš za potrebe 
lokalnega prebivalstva.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

62 K1 622 m² SSe(s) 
primestno naselje 
Predoslje/PR24 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 
Območje je namenjeno gradnji 
ene stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

64 K1 14901 m² SSe 
primestno naselje 
Predoslje/PR26 

širitev – večje razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji novega stanovanjskega 
vzorčnega ekološkega naselja s 
pripadajočo infrastrukturo s 
katerim se zagotavlja dodatne 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika varovanja 
kulturne dediščine. 

Poseg je opuščen. 
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stanovanjske kapacitete v 
primestnem naselju Predoslje.  

65 K1 2561 m² SK Predoslje/PR19/2 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukture s katero se 
povečujejo stanovanjske 
kapacitete. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika varovanja 
kulturne dediščine. 

Poseg je opuščen. 

71 K1 19225 m² SSe Britof/BR21/2 
širitev – večje razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo, s katero se 
zagotavlja ustrezne stanovanjske 
kapacitete v primestnem naselju 
Britof. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in pogojno sprejemljiv z 
vidika razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg je opuščen. 

72 K1 14532 m² CU Britof/BR21/3 
širitev – večje razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji centralnih dejavnosti s 
pripadajočo infrastrukturo s čimer 
se zagotavlja ustrezen delež 
oskrbnih, storitvenih in družbenih 
dejavnosti načrtovanega novega 
stanovanjskega naselja Britof. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in pogojno sprejemljiv z 
vidika razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg je opuščen. 

73 K1 31029 m² SSe Britof/BR21/1 
širitev – večje razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s pripadajočo 
infrastrukturo, s katero se 
zagotavlja ustrezne stanovanjske 
kapacitete v primestnem naselju 
Britof. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in pogojno sprejemljiv z 
vidika razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg je opuščen. 

77 K2 2479 m² SK Javornik/JAV1/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja funkcionalni 
zaokrožitvi obstoječega zaselka 
Pševo z obstoječo razpršeno 
gradnjo (sanacija) z namenom 
stanovanjske gradnje za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

78 a, b K2 

a – 2892 
m² 
b – 3005 
m² 

SP 
razpršena poselitev 
Javornik/JAV2 

širitev – individualna 
gradnja v odprtem 
prostoru 

OPPN 

Območje je namenjeno sanaciji 
razpršene gradnje počitniških hiš 
kot dopolnitev turistične dejavnosti 
na območju Javornika (izletniški in 
planinski turizem). 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

80 K2 
564 m² 
1517 m² 

A(sk) 
Razpršena poselitev 
Zabukovje/ZAB4 

širitev – individualna 
gradnja v odprtem 

PIP 
Območje se namenja širitvi 
razpršene poselitve za potrebe 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 

Poseg je opuščen. 
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prostoru lokalnega prebivalca in je 
namenjeno kmetijskim 
gospodarstvom. 

(MKO). 

84 
a, b, c 

K1, 
G 

a-29406 m² 
b-10724 m² 
c-21541 m² 

PZ 
KRŽ2 
KRŽ1 
KRŽ1 

širitev – infrastruktura  DPN 

Območje predstavlja prometno 
infrastrukturo (PZ), namenjeno 
umestitvi dela hitre železnice 
Ljubljana – Kranj – Jesenice – 
državna meja. Načrtovana 
ureditev predstavlja del trase hitre 
železnice od občinske meje do 
vojašnice. Ostali del trase se bo v 
prostor umeščal z DPN. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) (se ureja z DPN). 

Poseg je opuščen. 

86 e 
K1, 
G 

46220 m² PC KROS2 širitev – infrastruktura OPPN 

Območje predstavlja prometno 
infrastrukturo PC in je namenjeno 
podaljšku severne obvoznice v 
smeri AC priključka Kranj – vzhod. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) (ni izdelanih variantnih 
rešitev). 

Poseg je opuščen, ker ne 
predstavlja nujnega 
razbremenilnega prometnega 
omrežja. 

95 K2 3103 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST1/2 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji štirih 
individualnih stanovanjskih 
objektov, na območju, kjer je že 
zgrajena ustrezna infrastruktura, 
za potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

96 K2 355 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST1/2 

zaokrožitev PIP 

Območje se namenja zaokrožitvi 
stavbnih zemljišč z namenom 
gradnje ene stanovanjske hiše za 
lokalnega prebivalca.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

97 K2 4222 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST1/2 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja funkcionalni 
zaokrožitvi stanovanjskega 
območja s čimer se zagotavlja 
ustrezne stanovanjske kapacitete 
v primestnem naselju Stražišče ter 
sanacijo razpršene gradnje. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika varovanja 
kulturne dediščine (vplivno 
območje Šempetrske graščine). 

Poseg je opuščen. 

98 K2 2421 m² SSe 
Kranj Šmarjetna 
gora/KRŠ11 

širitev – manjše razvojno 
območje 

PIP 

Območje se namenja funkcionalni 
zaokrožitvi stanovanjskega 
območja s čimer se zagotavlja 
ustrezne stanovanjske kapacitete 
v primestnem naselju Stražišče ter 
sanacijo obstoječe razpršene 
gradnje.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika varovanja 
kulturne dediščine (vplivno 
območje Šempetrske graščine). 

Poseg je opuščen. 

99 K1 1304 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST1/7 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja individualni 
stanovanjski gradnji (izravnava 
linije naselja) s pripadajočo 
infrastrukturo za potrebe lokalnega 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 
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prebivalstva. 

100 K1 2920 m² SSe(s) Kranj Rupa/KRR3/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja eni vrsti 
stanovanjskih stavb (pet hiš) na 
območju kjer je že zgrajena 
ustrezna infrastruktura s katero se 
zagotavlja dodatne stanovanjske 
kapacitete na severnem delu 
Kranja (Rupa). 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika varovanja 
kulturne dediščine (vplivno 
območje cerkve). 

Poseg je opuščen. 

101 K1 1330 m² SK(k) Kranj RupaK/RR5 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji za 
potrebe kmetijskega gospodarstva 
(sušilnica sena in strojna lopa). 

MKO se do posega v korist 
kmetije ni moglo opredeliti, ker ni 
bilo priloženega obrazca KSS. 

Poseg je opuščen (pobudnik na 
več pozivov mnenja KSS ni 
dostavil). 

102 K1 
5979 m² 
7691 m² 

IG 
Kranj 
Primskovo/KRP/4 

evidentiranje obstoječih 
posegov 

PIP 

Območje se namenja širitvi 
gospodarske cone kot uskladitev 
stanja v naravi – evidentiranje že 
obstoječih objektov mizarske 
delavnice. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

103 K2 387 m² SP Zalog/ZA5 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
enega počitniškega objekta kot 
dopolnilne turistične dejavnosti na 
eni izmed izhodiščnih točk 
visokogorskega zaledja Karavank. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

111 K1 2118 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST1/7 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja individualni 
stanovanjski gradnji s pripadajočo 
infrastrukturo. Obstoječe stavbno 
zemljišče s širitvijo tvori gradbene 
parcele na katerih bo možna 
gradnja. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

112 K1 938 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST1/7 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

113 K1 1207 m² SSe(s) 
Kranj Stražišče/ 
KRST16 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja funkcionalni 
zaokrožitvi stanovanjskega 
območja primestnega naselja 
Stražišče za potrebe lokalnega 
prebivalca ter sanacije obstoječe 
razpršene gradnje. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

116 K1 1619 m² SSe(s) Bitnje/BI23/7 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja individualni 
stanovanjski gradnji s pripadajočo 
prometno in komunalno 
infrastrukturo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

124 K2 942 m² SSe(s) Bitnje/BI12/1 širitev – individualna PIP Območje se namenja gradnji Poseg ni sprejemljiv z vidika Poseg je opuščen. 
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gradnja enega stanovanjskega objekta za 
potrebe lokalnega prebivalca in 
predstavlja zapolnitev zajede v 
stavbnem tkivu. 

varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

125 K2 2289 m² SSe(s) Bitnje/BI12/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji treh 
stanovanjskih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

126 K2 172 m² SSe(s) Bitnje/BI12/1 zaokrožitev PIP 

Območje se namenja širitvi 
stavbnega zemljišča tako da bo z 
obstoječim stavbnim zemljiščem 
tvorilo gradbeno parcelo na kateri 
bo lastnik lahko zgradil 
stanovanjsko hišo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

127 K1 1396 m² A(s) Kranj Labore/KRL16 
širitev – individualna 
gradnja – v odprtem 
prostoru 

PIP 
Območje se namenja individualni 
stanovanjski gradnji za potrebe 
lokalnega prebivalstva. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

128 K1 3126 m² A(sk) Kranj Labore/KRL15 
širitev – kmetijska 
dejavnost v odprtem 
prostoru 

PIP 

Območje se namenja za potrebe 
preselitve kmetijskega 
gospodarstva kmetije Rožman iz 
strnjenega naselja (gradnja hleva 
za 70 GVŽ, skladišča, garaže, 
silosa in stanovanjske hiše 
kmetije). 

MKO se do posega ni moglo 
opredeliti, ker ni bilo priloženega 
obrazca KSS. 

Poseg je opuščen. Pobudnik na 
več pozivov mnenja KSS ni 
dostavil, prav tako se ne javlja na 
telefonske pozive. 

129 K1 1395 m² SSe(s) Kranj Labore/KRL13 
širitev – individualna 
gradnja  v odprtem 
prostoru 

PIP 

Območje se namenja gradnji dveh 
stanovanjskih objektov za potrebe 
lokalnih prebivalcev in predstavlja 
širitev obstoječe razpršene 
poselitve. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

133 K2 10610 m² SSe Hrastje/HR5 
širitev – večje razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji individualnih stanovanjskih 
objektov s spremljajočimi 
dejavnostmi ter gradnji 
pripadajoče infrastrukture s katero 
se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v naselju 
Hrastje. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

134 K1 4215 m² SSe(s) Kranj Drulovka/KRD8 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji še 
eni vrsti stanovanjskih stavb s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnih prebivalcev 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 
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primestnega naselja Drulovka. 

135 K1 685 m² SSe(s) Kranj Drulovka/KRD6 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
enega stanovanjskega objekta za 
lokalnega prebivalca. Ureditev 
predstavlja zapolnitev zajede v 
stavbnem tkivu (notranji razvoj) 
primestnega naselja Drulovka. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

136 K1 18619 m² PO 
Kranj 
Drulovka/KRD13 

širitev – infrastruktura OPPN 

Območje se namenja preselitvi 
obstoječega železniškega 
terminala iz centra mesta Kranj 
(PO). 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

140 K1 3608 m² A(sk) Hrastje/HR8 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja za potrebe 
preselitve kmetijskega 
gospodarstva – ekološke kmetije 
Konc (gradnja hleva, senika in 
hiše kmetije). Kmetija je 
predlagala dve lokaciji.  

Predlog je z vidika varovanja 
kmetijskih zemljišč (MKO) in s 
področja razvoja poselitve (MzIP) 
manj sprejemljiv od posega pod 
zap. št. 131 (izbrana je lokacija 
pod zap. št. 131). 

Poseg je opuščen. 

146 K1 2593 m² SK 
Breg ob 
Savi/BRS3/2,3 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja z namenom 
gradnje stanovanjskih stavb s 
pripadajočo infrastrukturo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

147 K1 925 m² BT Breg ob Savi/BRS9 
evidentiranje obstoječih 
objektov 

PIP 

Območje se namenja uskladitvi 
stanja v naravi in je namenjeno 
športni in turistični dejavnosti na 
desnem bregu Save (koča s 
funkcionalnim zemljiščem). 

Poseg ni sprejemljiv s področja 
rabe in upravljanja z vodami – 
priobalno zemljišče (ARSO). Poseg je opuščen.  

149 K1 

1085 m² 
1812 m² 

SSe(s) Šutna/ŠU7/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji 
individualnih stanovanjskih stavb s 
pripadajočo infrastrukturo s katero 
se zagotavlja dodatne 
stanovanjske kapacitete v 
podeželskem naselju Šutna.  

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

151 K1 855 m² A(sk) Meja/ME/7 
evidentiranje obstoječih 
objektov 

PIP 

Območje se namenja uskladitvi 
stanja v naravi za obstoječo 
gospodarsko poslopje s 
funkcionalnim zemljiščem in za 
gradnjo nove stanovanjske hiše. 

MKO se do posega ni moglo 
opredeliti, ker ni bilo priloženega 
obrazca KSS. 

Poseg je opuščen. Pobudnik na 
več pozivov mnenja KSS ni 
dostavil. 

153 K1 1388 m² SSe(s) Bitnje/BI18/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji dveh 
individualnih stanovanjskih stavb s 
pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 
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155 K2 6159 m² BT Praše/PRA2 
širitev – manjše razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji turistično-gostinskih 
objektov z možnostjo nastanitve in 
izobraževanja, rekreaciji, 
razglediščem, počivališčem ter 
ureditvi poti in dostopov do vode 
na desnem bregu Save. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

163 G 2509 m² SSe Mavčiče/MA6/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja površinam 
podeželskega naselja namenjeno 
gradnji individualnih stanovanjskih 
stavb s pripadajočo infrastrukturo 
za potrebe lokalnih prebivalcev. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja gozdnih zemljišč (ZGS) 
in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg se opusti 

164 K1 284 m² SK Podreča/PO2/1 zaokrožitev PIP 

Območje se namenja širitvi 
stavbnega zemljišča tako da bo z 
obstoječim stavbnim zemljiščem 
tvorilo gradbeno parcelo na kateri 
bo lastnik lahko zgradil 
stanovanjsko hišo. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

166 K1 716 m² SK Podreča/PO2/1 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 

Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše na območju, ki 
predstavlja zapolnitev zajede v 
stavbnem tkivu (notranji razvoj). 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO) in z vidika razvoja poselitve 
(MzIP). 

Poseg je opuščen. 

167 G 9036 m² SSe Podreča/PO11 
širitev – večje razvojno 
območje 

OPPN 

Območje se namenja kompleksni 
gradnji dodatne vrste 
stanovanjskih hiš s katero se 
zagotavlja dodatne stanovanjske 
kapacitete v podeželskem naselju 
Podreča. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
razvoja poselitve (MzIP). 

Poseg se opusti 

172 K1 474 m² SK Orehovlje/OR1/2 zaokrožitev PIP 
Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

173 K2 849 m² SK 
Spodnja 
Besnica/SB3/1 

širitev – individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji ene 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

175 K2 1185 m² SK Babni vrt/BV1/2 
širitev – individualna 
gradnja 

PIP 
Območje se namenja gradnji 
stanovanjske hiše za potrebe 
lokalnega prebivalca. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja kmetijskih zemljišč 
(MKO). 

Poseg je opuščen. 

183 G 10847 m² K2 Sorško polje/SP8/8 
sprememba namenske 
rabe v krajini 

PIP 
Območje se izvzame iz območja 
gozdnih zemljišč in nameni drugim 
kmetijskim zemljiščem. 

Poseg ni sprejemljiv z vidika 
varovanja gozdnih zemljišč (ZGS). 

Poseg se opusti  

184 G 4178 m² K1 Sorško polje/SP7/13 evidentiranje obstoječe PIP Območje se namenja uskladitvi Poseg ni sprejemljiv z vidika Poseg se opusti 
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namenske rabe stanja v naravi. varovanja gozdnih zemljišč (ZGS). 

 

 

 

 


