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SVET MESTNE OBČINE KRANJ, tu 

 

 

 

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje na 14. Seji Sveta Mestne občine Kranj  

                    z dne 19.4.2012  

 

 

Svetnik Stanislav Boštjančič 

 

- je vprašal, kaj se bo storilo z zemljišči pri Exotermu in v Tenetišah. 

 

ODGOVOR: 

 

Na Uradu za okolje in prostor vam lahko posredujemo odgovor, kakšne so možnosti izrabe 

samega prostora po namenski rabi. Kaj se bo sicer storilo s predmetnimi zemljišči pa je v 

pristojnosti političnega dogovora in programov, ki so ali bodo lahko aktualni na predmetnih 

zemljiščih. 

 

EXOTERM:  

Po veljavnih PUP-ih je zemljišče opredeljeno  kot:  

Kot območje proizvodnih dejavnosti (PI) in so dovoljeni naslednji posegi:  

- gradnje, dozidave in nadzidave objektov namenjenih proizvodni, skladiščenju, 

parkiriščem in  spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti (upravni prostori, 

trgovine lastnih proizvodov,  okrepčevalnice, železniški terminal, bencinski servis,...);  

- spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko   

            rabo tega območja;  

 

V OPN- ju 1.66  Kranj Struževo   KR S 14, bo zemljišče opredeljeno kot: 

(1) Območje gospodarske cone na Polici je namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, 

trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim, izvedbi sortirnice mešanih komunalnih 

odpadkov in objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO). 



(2) Na površinah enote urejanja prostora je v severnem in osrednjem delu zgrajenih že večje 

število objektov in naprav, zato so za ta del dovoljeni posegi v prostor kot jih določajo splošna 

določila PIP (prostorsko izvedbeni pogoji) za podrobnejšo namensko rabo IG. Za še 

nerealizirani del enote urejanja prostora se določajo usmeritve kot sledi: 

- organizacija izrabe prostora mora slediti obstoječemu konceptu postavitev stavbnih 

mas, pri čemer je potrebno za vsak načrtovan poseg zagotoviti zadostne površine za 

mirujoči promet, dostavo in manipulacijo vozil; 

- v robnem delu enote urejanja prostora, ki z vzhodnim robom meji na kmetijska 

zemljišča, je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za ublažitev vizualne 

izpostavljenosti (npr. vegetacijski vložki ob robovih, drevesna vegetacija na 

parkiriščih, kjer to program omogoča,…); 

- za programe mehansko-biološke obdelave odpadkov ter sortirnice mešanih 

komunalnih odpadkov je zagotoviti vse potrebne ukrepe varstva okolja; 

- maksimalni vertikalni gabariti stavb ne smejo presegati višine 15,0 m nad koto 

urejenega terena. 

 

TENETIŠE:  

Po veljavne odloku  »odlok o ureditvenem načrtu deponije odpadkov v Tenetišah« 

Za zemljišča na območju Tenetiše velja odlok o ureditvenem načrtu deponije odpadkov v 

Tenetišah odlok veljala v EUP (enota urejanja prostora) TE 21, v odloku je dovoljena sanacija 

sedanje mešane deponije, ločeno odlaganje posebnih odpadkov in postopno ureditev 

modernejših načinov končne dispozicije – predelava v smislu zmanjšanja volumna odpadkov. 

 

V OPN- ju 1.87  Tenetiše   TE 21/1, TE 21/2 

Območje je razdeljeno na tri dele in sicer 

Območje TE 21,  za katerega bo tudi v bodoče veljal obstoječi UN - ureditveni načrt,                                   

območje  TE 21/1, kjer je predvidena sanacija obstoječega odlagališča in                                         

območje  TE 21/2,  predvideno za zbirni center odpadkov , območji TE 21/1 in te 21/2 se 

urejata z PIP (proizvodno izvedbeni pogoji) 

 
 

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inž.arh. 

Načelnik Urada za okolje in prostor 

Mohor Bogataj 

      ŽUPAN 

 

 

 


