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ZADEVA: Odlok o strateškem načrtu Mestne občine Kranj - druga obravnava 

                   Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj - druga obravnava 

 

 

POSTOPEK PRIPRAVE 
 

Mestna občina Kranj je pred uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list 

RS, št. 33/07) vodila postopek priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj (v 

nadaljevanju: SPR MOK) in Prostorskega reda Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: PR MOK) na 

podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03-popravek).  

V tem postopku je smernice za pripravo SPR MOK v letu 2005 podalo 27 nosilcev urejanja 

prostora (v nadaljevanju: NUP). SPR MOK je bila izdelana do faze delovnega osnutka, zanjo je 

bilo, kot del postopka izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, izdelano okoljsko poročilo. 

Smernice za pripravo PR MOK je v letu 2006 in 2007 podalo 24 NUP. 

Po preteku zakonitega roka je takrat pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z odločbo št. 

35409-49/2005 z dne 12.10.2005 občino obvestilo, da je v postopku priprave SPR MOK treba 

izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje (CPVO). MOP je z odločbo št. 35409-

7/2006 z dne 24.2.2006 občino obvestilo, da je tudi v postopku priprave PR MOK treba izvesti 

postopek CPVO. MOP se je v citirani odločbi opredelilo, da se okoljsko poročilo lahko izdela 

hkrati za SPR MOK in PR MOK. Zato se, na podlagi citiranih odločb, vzporedno s postopkom 

priprave OPN izvaja tudi postopek CPVO. 

 

V skladu s prvim in drugim odstavkom 98. člena ZPNačrt je Mestna občina Kranj, glede na to, da 

prostorska akta še nista bila javno razgrnjena, postopek SPR MOK in PR MOK nadaljevala po 

določbah ZPNačrt, pri čemer sta se dokumenta združila v en prostorski akt, to je Občinski 

prostorski načrt Mestne občine Kranj, ki vsebuje strateški in izvedbeni del (v nadaljevanju OPN 

MOK). 

Strateški prostorski načrt MOK (v nadaljevanju SPN) predstavlja dolgoročno vizijo razvoja v 

prostoru MOK za naslednjih 10-20 let. Z njim so začrtane glavne smeri razvoja po posameznih 

področjih, ki izhajajo in nadgrajujejo veljavni prostorski plan občine. Izvedbeni prostorski načrt 

MOK (v nadaljevanju IPN) določa osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora ter prostorske 

izvedbene pogoje (PIP) za vse enote urejanja prostora (EUP). IPN MOK bo nadomestil do sedaj 

veljavne prostorske ureditvene pogoje in bo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj.  

 

Za pripravo OPN MOK je župan dne 28.12.2009 sprejel Ugotovitveni sklep o stanju postopka 

priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj ( Uradni list RS, št. 17/2010). Župan 
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je dne 25.10.2013 sprejel še Sklep o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju 

postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 

94/2013). V tem sklepu je določeno, da zaradi različnih vsebinskih določil OPN MOK sestavljata 

dva odloka in sicer Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ter Odlok o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.  

 

Na podlagi smernic NUP pridobljenih na SPR MOK in PR MOK in izdelanih strokovnih podlag ter 

podanih pobud pravnih in fizičnih oseb je izbrani načrtovalec RRD d.o.o. v marcu 2010 izdelal 

dopolnjeni osnutek OPN MOK. 

Svet MOK je dopolnjeni osnutek OPN MOK sprejel na svoji 35. seji dne 31.3.2010 (prva 

obravnava) in na 6. seji dne 11.5.2011 (dopolnitev prve obravnave). 

Dopolnjeni osnutek OPN MOK je bil skupaj z okoljskim poročilom (OP) prvič javno razgrnjen od 

6. septembra do 6. oktobra 2010. Zaradi nekaterih večjih dopolnitev je bila od 18. avgusta do 17. 

septembra 2011 izvedena še druga javna razgrnitev, v kateri je bilo razgrnjeno tudi dopolnjeno OP.  

Stališča do pripomb iz prve javne obravnave je sprejel Svet MOK na 6. seji dne 11.5.2011 iz druge 

javne obravnave pa župan dne 3.11.2011. 

 

Tudi po že izdelanem dopolnjenem osnutku OPN so se spreminjali zakoni in podzakonski akti s 

področja prostorskega načrtovanja ter tudi drugi predpisi in podzakonski akti, ki vplivajo na 

pripravo OPN. Zato je bilo pri pripravi predloga OPN potrebno upoštevati tudi nove določbe 

predpisov. Samo ZPNačrt se je v tem času spremenil 3 krat. Na podlagi sprememb in dopolnitev 

ZPNačrt-B so NUP  občinam v avgustu 2013 ponovno poslali nove splošne smernice.  

 

Spremembe v predlogu OPN, ki izhajajo iz sprememb predpisov, novih smernic in dodatnih 

strokovnih podlag: 

1. dodate smernice MKO: razmejitev kmetijskih in gozdnih zemljišč je bilo potrebno opredeliti 

po dejanski ne pa po planski rabi, objekti za oglaševanje na kmetijskih zemljiščih niso 

dopustni, zato so v 20. členu odloka o IPN ti posegi izločeni; izdelan je bil obsežen 

kmetijski elaborat, ki utemeljuje vse posege na kmetijska zemljišča, 

2. na podlagi nove Uredba o razvrščanju objektov so spremenjeni nezahtevni in enostavni 

objekti v  8. 9. in 10 člen odloka o IPN, besedilo teh členov je usklajeno tudi z novo Uredbo 

o enotni klasifikaciji  vrst objektov,  

3. študija poplavna območja (karte poplavne nevarnosti in določitev razredov poplavne 

nevarnosti) izdelana v oktobru 2012: dopolnjen je bil 37. člen Poplavna območja; 

dopolnjene so posebne določbe v novo nastalem 47. členu; med predvidenimi posegi je 

dodan nov zadrževalnik ŠH 15/1,2; iz posegov je zaradi poplavne nevarnosti izločena EUP 

Mlaka pri Kranju ML 9, 

4. smernice za varstvene zahteve: v 35. členu Varstvo okolja so bile spremenjene in dopolnjene 

določbe glede varstva zraka in varstva pred hrupom; 40. člen je dopolnjen glede zahtev 

osončenja; dodan je nov 41. člen, ki vključuje zahteve glede varovanja pred 

elektroenergetskim sevanjem, 

5. novo nastali 42. člen je bil razdeljen na 43. člen (svetlobno tehnične zahteve) in 44. člen 

(zahteve glede varovanja pred požari), zato so nadaljnji členi od 44. člena preštevilčeni, 

6.  zaradi zahtev Ministrstva za infrastrukturo in prostor so EUP, ki jih prečkajo različni 

koridorji razdeljene na podenote, 

7. -za načrtovano severno in zahodno povezovalno cesto so bile izdelane so predhodne 

arheološke raziskave, 

8. - oba odloka sta bila dopolnjena z omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila,  

9. zaradi spremembe uredbe o določitvi varovalnih gozdov so bil spremenjeni varovalni 

gozdovi, 

10. v 48. členu so bili dodani nekateri posegi, ki so dopustni pred sprejemom OPPN. 
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Na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz prve in druge javne razgrnitve, dodatnih strokovnih 

podlag in novih smernic je  načrtovalec izdelal predlog OPN MOK. 

 

Postopek priprave OPN MOK se je v skladu s 30. členom prehodnih določb ZPNačrt-B (Uradni list 

RS, št. 57/12) nadaljeval po določbah ZPNačrt, pri čemer se njegov 51. a člen ne uporablja in se 

postopek priprave zaključi ob smiselni uporabi 52. člena zakona. 

 

Predlog OPN s prilogami je MOK z vlogo št. 350-0009/2007-6-48/01 z datumom 20.12.2013 

poslala pristojnim NUP, da k predlogu OPN podajo svoja mnenja. NUP, ki v skladu s predpisi s 

področja varstva okolja sodelujejo tudi v postopku CPVO, so bili zaprošeni, da se v svojem 

mnenju, s stališča svoje pristojnosti, opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje. 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa je bilo hkrati zaprošamo, da na podlagi mnenj NUP, ki 

sodelujejo v postopku CPVO, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje. 

 

Od januarja do avgusta 2014 so z NUP potekala obširna usklajevanja predloga OPN na podlagi 

usklajevanj in dopolnitev je bil izdelan usklajen predlog OPN MOK. 

Pozitivna mnenja k predlogu oz. k usklajenemu predlogu OPN MOK so za posamezna področja 

podali naslednji NUP: 

1. za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR,   

   Direktorat za prostor, št. 35016-5/2010-MOP/28-01021357 z dne 11.4.2014 in 14.8.2014; 

2. za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direktorat za   

   kmetijstvo, št. 350-167/2006/65 z dne 28.8.2014; 

3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: 

3.1. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in   

       ribištvo, št. 3401-76/2006/15 z dne 3.2.2014; 

3.2. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Kranj, št. 281-14/05 z dne 20.5.2014; 

4.  za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN   

     OKOLJE, Agencija RS za okolje, št. 35001-672/2013 z dne 27.8.2013; 

5. za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Kranj,  

    št. 2-III-188/9-O-14 /MB z dne 26.6 2014; 

6. za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za 

kulturno dediščino, št. 3501-21/2012 MIZKŠ/19 z dne 1.8.2014; 

7. za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:  

7.1. DIREKCIJA RS ZA CESTE, št. 35001-38/2013/10 z dne 29.7.2014;  

7.2. SLOVENSKE ŽELEZNICE, št. 032-1/2014/104-00711194 z dne 9.4.2014; 

7.3. DRUŽBA ZA AVTOCESTE RS d.d., št. 351/D-35/13-PTPP/VD-1229 z dne 29.8.2014; 

8. za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN 

PROSTOR, Direktorat za promet, št. 371-4/2014/3-00811223 z dne 9.1.2014; 

9. za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, 

Direktorat za energijo (področje rudarstva), št. 350-5/2014-171 z dne 14.8.2014; 

10. za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, 

Direktorat za energijo (področje energetike), št. 350-1/2012-DE/485 z dne 4.4.2014; 

11. za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, št. 350-237/2013-12-DGZR z dne 13.8.2014; 

12. za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, št. 350-

126/2013-10 z dne 12.8.2014; 

13. za področje zdravja: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, št. 350-

18/2013-8 z dne 20.5.2014; 

14. za področja oskrbe s pitno vodo: KOMUNALA KRANJ d.o.o. PE Vodovod, št. VO-UJ-

93194 z dne 15.1.2014; 
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15. za področje ravnanja z odpadki na lokalni ravni: KOMUNALA KRANJ d.o.o., št. KP-DF-

93169 z dne 16.1.2014;     

16. za odvajanja in čiščenja odpadnih voda: in KOMUNALA KRAN d.o.o., PE Kanalizacija in 

ČN; št. KČN-BB-92067/1 z dne 2.1.2014; 

17. za telekomunikacije: TELEKOM SLOVENIJE d.d., Center za dostopna omrežja 

Ljubljana-Kranj, št. 19972-KR/72-BD z dne 27.1.2014; 

18. za energetska omrežja:  

18.1. ELES, ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o., št. 772/594-ubi z dne 14.2.2014; 

18.2. ELEKTRO GORENJSKA d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, št. 1183 z 

dne 8.1.2014; 

18.3. PLINOVODI povezani z energijo d.o.o., št. S 14-058/R-ZM/RKP z dne 28.2.2014; 

18.4  DOMPLAN d.d., PE ENERGETIKA, št. 16/36-14 z dne 23.1.2014; 

      19. za področje cest na lokalni ravni: MOK Urad za gospodarstvo in GJS,  

              št. 35003-0012/2005-3-46/06 z dne 6.5.2014. 

20. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direktorat za okolje, Sektor za CPV je z     

            odločbo št. 35409-191/2010 z dne 1.9.2014 ugotovilo, da  so vplivi izvedbe OPN MOK na  

            okolje sprejemljivi. 

 

SPREMEMBE USKLAJENEGA PREDLOGA OPN 
 

Na podlagi mnenj in usklajevanj z NUP je bil prvotni predlog OPN MOK spremenjen oziroma 

dopolnjen: 

 

1. NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ 

MOK je v predlogu OPN predlagala 198 načrtovanih ureditev, na katerih naj bi se podlagi strateških 

usmeritev ter pobud pravnih in fizičnih oseb spremenila namenska raba zemljišč, večinoma iz 

kmetijskih v stavbna zemljišča.  

Zaradi zahtev NUP predvsem Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO) in 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor (v nadaljevanju: MIP) in ostalih NUP, Ministrstva za kulturo 

(v nadaljevanju MK), Zavoda RS za varstvo narave ter Zavoda za gozdove so v usklajenem 

predlogu OPN ohranjene le tiste spremembe namembnosti zemljišč, za katere so NUP podali 

pozitivna mnenja. Končni pregled načrtovanih ureditev je razviden iz: 

- Preglednice usklajenih načrtovanih ureditev (PRILOGA 4)  in  

- Preglednice načrtovanih ureditev, ki se izvzamejo iz OPN (PRILOGA 5). 

 

2. SPREMEMBE ODLOKOV  

Na podlagi usklajevan z NUP so bile spremenjene in dopolnjene določbe obeh predlogov odlokov. 

 

2.1 Spremembe in dopolnitve usklajenega predloga Odloka o strateškem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj (odlok SPN):  

1. opredelitev glede omrežja naselij v MOK je bila, na podlagi mnenja MIP (za področje 

poselitve), nekoliko prilagojena glede na določila Odloka o strategiji prostorskega razvoja 

Slovenije (Odlok SPRS; Ur.l. RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt), in sicer: 

o iz območja mesta so bila izločena naselja Bobovek, Ilovka, Šutna in Žabnica. 

Žabnica je bila v sistemu središč opredeljena kot manjše nosilno naselje v lokalnem 

prostoru; 

o spremenjena je bila terminologija, tako da v sistemu središč, predmestna območja 

niso več obravnavana kot samostojna naselja, pač pa zgolj kot predmestna območja, 

ki so sestavni del mestnega območja; 

            Vezano na to je bil spremenjen del besedila v 5., 6. , 17., 18., 22., 24., 25., 26. in 42. členu. 
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2. na podlagi mnenja MIP (za področje rudarstva) je bila usklajena opredelitev območij 

mineralnih surovin glede na možnost nadaljnjega izkoriščanja oziroma obveznost sanacije 

(8. in 36. člen); 

3. na podlagi mnenj ELES in Elektro Gorenjska je bila nekoliko popravljena in dopolnjena 

navedba elektroenergetskih objektov na območju občine (16. člen); 

4. na podlagi mnenja Ministrstva za obrambo je bila dopolnjena navedba omejitev s področja 

obrambe (39. člen); 

5. na podlagi mnenja MIP (za področje infrastrukture) oziroma DRSC je bil spremenjen način 

obravnave cest (terminologija, nivo), ki sestavljajo zunanji prometni obroč mesta Kranj (10., 

30., 39. in 42. člen); 

6. na podlagi mnenja DARS in MKO je bil umaknjen podaljšek severne povezovalne ceste 

med vzhodno obvoznico in AC priključkom Kranj – vzhod (10.člen). 

 

2.2 Spremembe in dopolnitve usklajenega predloga Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj (odlok IPN):  

2.2.1 Spremembe SKUPNIH DOLOČB odloka: 

1. v 4. členu (pomen izrazov) je v 20. točki dodan pomen legalizacija stavb; 

2. v 7. in 9. členu je pri površinah razpršene poselitve (A) črtana razpršena poselitev 

namenjena počitniškim objektom z oznako A(sp). Te površine se vključijo v površine z 

oznako A(s), to je površinam namenjenim stanovanjem (zahteva MIP); 

3. v 8. členu so v celoti spremenjene dopustne vrste objektov glede na namen, delno pa so 

spremenjene tudi dopustne vrste nezahtevnih in enostavnih objektov (zahteva MKO);  

4. v 9. členu je pri vrstah objektov glede na namen, v posameznih namenskih rabah dodana 

gradnja zaklonišč (zahteva Uprave RS za zaščito in reševanje); 

5. v 10. členu v prvem odstavku točke 2.1.17 so na kmetijskih zemljiščih v celoti spremenjene 

dopustne vrste objektov in drugih ureditev, delno pa so spremenjene tudi dopustne vrste 

nezahtevnih in enostavnih objektov (zahteva MKO), dodana pa je gradnja koritastih silosov 

(zahteva MOK); 

6. v 28. členu je v točki 2.6.3.1 Ceste, v sedmem odstavku dodan rezervat za gradnjo 

dodatnega pasu ob obstoječi avtocesti, dodano je novo besedilo osmega odstavka, ki določa 

ukrepe zaradi vpliva hrupa ob cestah (zahteva DARS). Besedilo točke 2.6.3.2 Železnice je 

delno preoblikovano (zahteve Slovenskih železnic); 

7. v 29. členu v točki 2.6.4.1 Oskrba z električno energijo so v četrtem odstavku dodani 

obstoječi daljnovodi, za katere se predvideva rekonstrukcija iz enosistemskih v dvosistemske 

daljnovode (zahteva ELES). V enajstem odstavku Javna razsvetljava je dodano besedilo, ki 

določa pogoje o oddajanju svetlobe (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

8. v 33. členu so v točki 2.7.1.1 preoblikovani in dodani splošni pogoji za ohranjanje kulturne 

dediščine. V točki 2.7.1.4 so preoblikovane določbe o kulturno varstvenih pogojih in 

soglasjih (zahteve MK); 

9. v 34. členu Ohranjanje narave je v šestem odstavku točke 2.7.2.2 dodano besedilo o 

ravnanju z invazivnimi tujerodnimi organizmi (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

10. v 35. členu Varstvo okolja so, v točki 2.7.3.3 Varstvo zraka, dodani štirje odstavki, ki 

določajo pogoje za postavitev proizvodnih objektov v ali ob stanovanjskih objektih. V točki 

2.7.3.4 Varstvo pred hrupom je dopolnjeno in spremenjeno besedilo, ki ureja območja 

varstva pred hrupom. Črtana pa je določba, da morajo na območjih predvidenih za širitev 

naselij, ukrepe za varstvo pred hrupom zagotoviti investitorji novih posegov (zahteve 

Ministrstva za zdravje); 

11. v 36. členu Varstvo naravnih dobrin je, v točki 2.7.4.3 Varstvo kmetijskih zemljišč, dodano 

novo besedilo šestega odstavka ((zahteva Ministrstva za zdravje); 

12.  v 37. členu Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v točki 2.7.5.1 Splošni pogoji 



6 

 

glede zaklanjanja prebivalstva preoblikovano besedilo drugega in tretjega odstavka.   

(zahteve Uprave RS za zaščito in reševanje).V točki 2.7.5.2 Poplavna območja so dodane 

določbe, ki določajo pogoje glede gradenj na območjih kjer razredi poplavne nevarnosti še 

niso določeni (zahteva Agencije RS za okolje); 

13.  iz 39. člena so prenesene določbe o Seizmoloških zahtevah, hidroloških in drugih 

geotehničinih lastnosti zemljišča, ki so sedaj zapisane v novi točki 2.7.5.5 v 37. členu 

odloka; 

14.  v 38. členu Obrambne potrebe je preoblikovano besedilo četrtega odstavka, besedilo petega 

in šestega odstavka pa je črtano (zahteva Ministrstva za obrambo); 

15.  besedilo 39. člena je spremenjeno in sedaj vsebuje določbe o varstvu vodnih virov (zahteva 

Ministrstva za zdravje); 

16.  v 40. členu Zdravstvene zahteve v zvezi z osončenjem ter kvaliteto bivanja je besedilo 

tretjega odstavka črtano (zahteva Ministrstva za zdravje); 

17.  v 41. členu Zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji je dodan nov četrti 

odstavek, ki določa minimalne odmike objektov od virov elektromagnetnega sevanja, 

besedilo prejšnjega četrtega in petega odstavka pa je črtano (zahteva Ministrstva za zdravje). 

 

2.2.2    Spremembe in dopolnitve POSEBNIH DOLOČB 47. člena odloka  

2.2.2.1 Posebne določbe PIP za EUP v naseljih: 

1. dodane so nove posebne določbe: točka 1.1 Babni vrt BV 1/1, 1/2; točka 1.2 Bitnje B1; 

točka 1.26 Jamnik JAM 3; točka 1.103 Pangršica PA 1/1,2; točka 1.105 Podblica POD 1/2,3; 

točka 1.117 Tenetiše TE 7/1 in TE 15; točka 1.120 Trstenik TR 10; točka 1.125 Zgornja 

Besnica ZB 13/2 in točka 1.128 Žablje ŽAB 1/1,2, ki določajo, da se v teh EUP z gradnjami 

ne sme posegati v 5m pas vodotoka, ohranja naj se obstoječa obrežna zarast (zahteve 

Zavoda za varstvo narave); 

2. črtana je posebna določba za EUP Bitnje BI 20 ker je območje širitve stavbnih zemljišč 

zmanjšano (zahteva MKO);  

3. črtane so posebne določbe za: EUP Bitnje BI 12/1; EUP Breg ob Savi BRS 9; EUP Goriče 

GOR 2/2; EUP Kranj Labore KR L 13 in KR L 15; EUP Kranj Rupa 3/1; EUP Predoslje PR 

24; EUP Tatinec TA 2, EUP Tenetiše TE 6 in EUP Trstenik TR 7 ker NUP (MKO, MIP, MK, 

ARSO) predlaganih širitev stavbnih zemljišč niso potrdili; 

4. v točki 1.7 Bobovek BO 1/2,3,4,5,6,7,8 je preoblikovano besedilo četrtega i petega 

odstavka, dodan je nov šesti odstavek, ki določa, da je potrebno območje naravnega 

spomenika na meji stavbnih zemljišč zavarovati z ograjo (zahteve Zavoda za varstvo 

narave); 

5. dodani sta novi posebni določbi točka 1.11 Breg ob Savi BRS 3/1, BRS 4 in točka 1.12 Breg 

ob Savi BRS 7/2, ki določata, da je potrebno posege načrtovati izven naravne vrednote, v 

njej naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Ohranjanje obrežne zarasti je določeno tudi v 

novih posebnih določbah: točka 1.15 Britof BR 3/1, točka 1.26 Jamnik JAM 5, točka 1.102 

Orehovlje OR 1/2 in točka 1.111  Predoslje PR 19/1 (zahteve Zavoda za varstvo narave); 

6. dodana je nova posebna določba točka 1.21 Goriče GOR 9, ki določa pogoje glede gradnje 

infrastrukture ter, da posegi v gozd ali gozdni rob niso dopustni (zahteva Zavoda za varstvo 

narave), predvidena širitev stavbnih zemljišč je opuščena (zahteva MIP); 

7. dodana je nova posebna določba točka 1.27 Kokrica KO 27/1, Zlato polje KRZ 11/2, ki 

določa pogoje glede gradnje nadomestne lokalne ceste (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

8.  v točki 1.35 Kranj Jedro KR J 3 je dodan nov drugi odstavek, ki določa, da je v območju 

naravne vrednote obvezno ohranjati gozd in ježo (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

9.  v EUP, ki ležijo v delu naselja Kranj Jedro KR J je v točki 1.34 in v točkah od 1.36 do 1.47 

dodano določilo, da so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave. V točki 1.48 

KR J 33 pa je dodano še določilo, da so dovoljeni le posegi, ki izboljšujejo kakovost stanja 

in dostopnost kulturne dediščine (zahteve MK); 
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10. dodani sta novi posebni določbi točka 1.59 Kranj Planina KR PL 40/2 in točka 1.62 Kranj 

Primskovo KR P 10, KR P 12, ki urejata način gradbenih posegov v območju naravne 

vrednote (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

11. dodana je nova posebna določba točka 1.66 Kranj Primskovo KR P 33, ki določa, da EUP 

predstavlja rezervat za nov AC priključek Kranj-sever (zahteva DARS); 

12.  dodane so tri nove posebne določbe: točka 1.68 Kranj Rupa KR R 8/2, točka 1.69  KR R 

8/3 in točka 1.81 Kranj sever KR SE 20/2, ki uvajajo rezervat za severno povezovalno cesto 

(zahteva MO in Družbe RS za ceste); 

13. dodane so nove posebne določbe: točka 1.70 Kranj Rupa KR R 12/1, točka 1.71 KR R 

14,15, točka 1.75 Kranj Sava KR SA 11/1,2, točka 1.77 KR SA 17, točka 1.78 Kranj sever 

KR SE 1/2, KR SE 2 in KR SE 3, ki določajo pogoje gradnje in ukrepe v naravni vrednoti 

(zahteva Zavoda za varstvo narave); 

14. dodana je nova posebna določba 1.73 Kranj Rupa KR R 16/9, ki uvaja rezervat za potrebe 

prestavitve gasilskega doma z regijskim centrom za obveščanje (zahteva Ministrstva za 

obrambo); 

15.  v točki 1.74 Kranj Sava KR SA 7/1,2 je dodano določilo, da so dovoljeni le posegi, ki 

izboljšujejo kakovost stanja in dostopnost kulturne dediščine (zahteve MK); 

16.  v povezavi s pripravo OPPN Mlaka-zahod je za EUP Mlaka pri Kranju ML 1/1 v točki 1.99 

dodana nova posebna določba; 

17.  v točki 1.100 Mlaka pri Kranju ML 8 je dodan nov tretji odstavek, ki določa pogoje gradnje 

v naravni vrednoti (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

18.  dodana je nova posebna določba točka 1.107 Povlje POV 4,5,6,7, ki določa, da v teh 

območjih novogradnje niso dovoljene (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

19.  v točki 1.112 Srakovlje SR 4 je dodan nov odstavek, ki določa pogoje za osvetljevanje 

javnih površin (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

20.  dodana je nova posebna določba točka 1.121 Zabukovje ZAB 1, ki določa pogoje za 

legalizacijo obstoječega stanovanjskega objekta; 

21.  dodani sta novi posebni določbi točka 1.122 Zgornja Besnica ZB 3/1 in točka 1.124 Zgornja 

Besnica ZB 11, ki določata, da so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave 

(zahteve MK); 

22.  v točki 1.126 za EUP Zgornja Besnica ZB 35 je dodan nov odstavek, ki določa, da se 

morajo izcedne vode pred izpustom v vodotok predhodno očistiti (zahteva Zavoda za 

varstvo narave). 

 

2.2.2.2 Posebne določbe PIP za EUP v krajini: 

1. dodana je nova posebna določba točka 2.1 za EUP Dobrave DO 3/21 (zahteva Zavoda za 

varstvo narave); 

2.  dodani sta dve novi posebni določbi točka 2.4 Sorško polje SP 1/2 in točka 2.5 Sorško polje 

SP 2/4 in 2/11, ki določata , da EUP  predstavljajo rezervat za preureditev AC priključka 

Kranj-vzhod (zahteva DARS). 

 

2.2.3   Spremembe in dopolnitve 48. člena odloka OBMOČJA, ZA KATERA SE PRIPRAVI OPPN 

2.2.3.1 Spremembe in dopolnitve usmeritev za pripravo OPPN v naseljih: 

1. za: EUP Britof BR 21/1,2,3, EUP Golnik GO 25, EUP Hrastje HR 5, EUP Javornik JAV 2, 

EUP Kokrica KO 5/1 in 5/2, EUP Kranj Drulovka KR D 13, EUP Kranj Planina KR Pl 42, 

EUP Podreča PO 11, EUP Predoslje PR 26 in EUP Srakovlje SR 2 so črtane usmeritve za 

pripravo OPPN ker NUP (MKO, MIP, MK) predlaganih širitev stavbnih zemljišč niso 

potrdili; 

2. ) v točki 3.3 Bitnje BI 42/1,2,3 in BI 43/1,2,3 je območje stavbnih zemljišč zmanjšano (v 

podenoti BI 42/3 se ohranjajo kmetijska zemljišča). Dodana je določba, da se postopek 

priprave OPPN za EUP BI 43/1,2 lahko prične po realizaciji območja z oznako EUP BI 23/4 

in BI 42/1,2 (zahteva MIP); 
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3. v točki 3.9 Kokrica KO 20 so usmeritve glede pogojev in faznosti gradnje dopolnjene z 

zahtevami Zavoda za varstvo narave; 

4. v točki 3.11 Kranj Jedro KR J 1 so dodane usmeritve: dovoljeni so le posegi, ki izboljšujejo 

kakovost stanja in dostopnost kulturne dediščine, v območju starega mestnega jedra 

podzemne garaže na konglomeratnem pomolu niso dovoljene, na naravni vrednoti Kokra – 

Kanjon je potrebno ohranjati 15 m odmik od Kanjona Kokre, na naravni vrednoti terasa 

Jelenov Klanec posegi v teraso niso dovoljeni (zahteve MK in Zavoda za varstvo narave);   

5.  v točki 3.13 Kranj Jedro KR J 28, KR J 29 in točki 3.15 Kranj Jedro KR J 38 sta dodani 

določbi, da so pred posegi v prostor obvezne arheološke raziskave (zahteva MK); 

6. v točki 3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1,2, KR K 5 in KR K 6 so usmeritve dopolnjene z 

zahtevami Zavoda za varstvo narave; 

7. v točki 3.22 Kranj KR OS 1 in KR OS 2 je besedilo "Severna mestna obvoznica" 

spremenjeno v "Severna mestna povezovalna cesta". V točki 3.24 Kranj KR OZ 1, KR OZ 

2, KR OZ 3, KR OZ 4 in ŠH 16, 17 in 18 pa je besedilo "Zahodna mestna obvoznica" 

spremenjeno v "Zahodna mestna povezovalna cesta". Spremembo imen cest je  zahtevala 

Direkcije RS za cest ker ti dve prometnici še nista kategorizirani kot državni cesti. 

8. v točki 3.40 Kranj Zlato polje KR Z 8/1,2 so v četrtem odstavku dodane usmeritve glede 

arheoloških raziskav (zahteva MK); 

9. dodana je nova točka 3.43 Mlaka pri Kranju ML 7/1 - 13 v njej so na osnovi smernic Zavoda 

za gozdove dodane usmeritve za pripravo OPPN Mlaka-zahod; 

10.  dodana je nova točka 3.41 Kranj Železniška povezava KR Ž 1,2,3;  

11.  v točki 3.44 Praše PRA 2 so dodane usmeritve glede lege ter oblikovanja stavb in 

okoliškega terena (Zavoda za varstvo narave); 

12.   dodana je nova točka 3.46 Žabnica ŽA 5 v njej so določene usmeritve glede predhodnih 

terenskih raziskav (zahteva MK). 

 

2.2.3.2  Spremembe in dopolnitve usmeritev za pripravo OPPN v krajini: 

1. v točki 4.1 Škofjeloško hribovje ŠH 6/1, ŠH 6/2 in točki 4.3 Škofjeloško hribovje ŠH 15/1, 

ŠH 15/2 so dodane usmeritve glede omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz okoljskega poročila. 

 

2.2.4 Spremembe in dopolnitve 49. člena odloka Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) na območjih 

predvidenih državnih prostorskih načrtov (DPN): 

1. v uvodnih določbah je za EUP PR 1, 2, 3, 4, 5 dodana določba, da je pred posegi v prostor 

potrebno preveriti prisotnost netopirjev in v primeru njihove prisotnosti vsa nadaljnja dela 

prilagoditi njihovemu življenjskemu ciklu (zahteva Zavoda za varstvo narave); 

2. v EUP PR 1, 2, 3, 4, 5,6 so dodane določbe, da je v območjih potrebno pripraviti analizo 

zunanje razsvetljave in jo prilagoditi ekološkim zahtevam (zahteva Zavoda za varstvo 

narave); 

3. dodana je nova 11. točka Predoslje PR 13/1, ki opredeljuje OPPN za preselitev kmetije 

Sajovic (zahteva MK). 

 

2.2.5 Črtan je 50. člen odloka, ki je določal usmeritve za pripravo DPN hitra železnica, ker bi s temi 

usmeritvami prejudicirali kasnejšo pripravo DPN (zahteva MIP). Določba glede železniške 

povezave od terminala Kranj-sever do obstoječe železniške postaje je prenesena v 48. člen odloka v 

točko 3.14.   

Spremembe med predlogom in usklajenim predlogom OPN MOK so v obeh odlokih pisane v rdeči 

barvi.  

 

Na osnovi usklajevanja z NUP so bile spremenjene in dopolnjene tudi grafične sestavine OPN.   
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3. BILANCA POVRŠIN 

 
Bilanca po skupinah načrtovanih ureditev iz OPN 

Tip načrtovane ureditve Površina [m2] 

evidentiranje obstoječih objektov     2888 

izvzemi 163394 

kompenzacija zemljišč     3306 

rezervat   14750 

sprememba namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč     7123 

Širitev stavbnih (zazidljivih) zemljišč 424456 

širitev – energetska infrastruktura   10105 

Širitev prometne infrastrukture 454966 

širitev – mineralne surovine     1067 

uskladitev stanja prostora 132734 

uskladitev stanja prostora - infrastruktura     8601 

uskladitev stanja prostora – obstoječe stanje     1099 

uskladitev stanja prostora – premik stavbnega zemljišča     1135 

uskladitev stanja prostora in širitev  13973 

uskladitev zadrževalnika  91985 

 

 
Primerjava bilanc osnovne namenske rabe v trenutno veljavnih prostorskih aktih in OPN 

NRP plan/PUP 
podatek iz PSP (ha) 

OPN  
predlog (ha) 

Razlika med 
plan/PUP in OPN (ha) 

Razlika med usklajenim predlogom 
in predlogom, posredovanim v 
mnenja (ha) 

stavbna zemljišča 2001,1 2173,1 172 -68,9 

kmetijska zemljišča 4846,1 4596,1 -250 62,8 

gozdna zemljišča 8071,6 8062,6 -9 4,6 

vodna zemljišča 196,1 187,5 -8,6 0,1 

druga zemljišča 18,3* 77,9 58,6 1,6 

skupaj 15133,2 15097,1 -36,1** / 

* op.1: pri obrambi upoštevana samo območja zunaj naselij zaradi primerljivosti z namensko rabo v OPN 
** op.2: razlika med skupno površino namenske rabe po OPN in plan/PUP je nastala zaradi prilagoditve 
namenske rabe OPN na meje novejšega zemljiškega katastra ter uskladitve meje občine z mejo iz RPE 

 

 

 

PREDLOG  SKLEPOV 
 

Po sprejetju odlokov je pred njihovo uveljavitvijo potrebno vse sestavine odlokov in grafične 

prikaze unesti v geoinformacijski sistem (GIS), zato predlagamo, da odloka začneta začne veljati 30 

dan po objavi v Uradnem listu RS.  
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Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednja 

 

SKLEPA 

  

 

1. Sprejme se Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

2. Sprejme se Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

 

 

 

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inž.arh.                               Mohor Bogataj 

Načelnik Urada za okolje in prostor                                     ŽUPAN 

 

 

 

 

PRILOGE: 

1. Usklajen predlog odloka o SPN MOK, 

2. Usklajen predlog odloka o IPN MOK, 

3. Priloge k odloku IPN 

4. Preglednica usklajenih načrtovanih ureditev, 

5. Preglednica načrtovanih ureditev, ki se izvzamejo iz OPN, 

6. Grafične predstavitve. 

 


