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SVET MESTNE OBČINE KRANJ, tu 

 

 

 

ZADEVA: Odgovor na svetniška vprašanja na 16. Seji Sveta Mestne občine Kranj  

                    z dne 20.6.2012  

 

 

Svetnik Mag. Andrej Šušteršič 

 

- je želel odgovor, kakšna je možnost ureditve prehoda na kolesarski poti med Orehkom in 

Žabnico, tam kjer prečka regionalno cesto med Kranjem in Ljubljano. Kolesarska pot je 

na levi strani v smeri proti Ljubljani delno še makadamska, zato se na tem odseku 

kolesarji in otroci na rolerjih velikokrat peljejo kar po glavni cesti, kjer je omejitev hitrosti 

90 km/h.  
 

ODGOVOR: 

 

V sklopu izdelane umestitve kolesarskih poti v prostor na območju Mestne občine Kranj ,  je 

predvidena tudi povezava med Žabnico in Orehkom. Dinamika izdelave projektov za izvedbo in sama 

izgradnja kolesarskih poti vključno z navedenim prehodom je odvisna od zagotovljenih proračunskih 

sredstev.  Vašo pobudo, da se reši prehod preko Ljubljanske ceste bomo obravnavali prednostno, z 

upoštevanjem dejstva, da je navedena cesta v upravljanju   Direkcije Republike Slovenije za ceste, in 

moramo za vse posege predhodno od upravljavca –DRSC, pridobiti soglasje za poseg, ki se izda na 

osnovi primerno izdelanih projektov. 

 

 

 

Svetnik Klemen Valter 

- je na prejšnji seji dal pobudo v zvezi z oživitvijo gospodarstva v Kranju, na katero je prejel 

odgovor, ki je zajel le četrtino njegove pobude. Želel je, da se odgovor dopolni, katera zemljišča v 

Kranju so primerna za odkup – degradirana ali druga zemljišča. Želel je, da se proučijo modeli v 

Evropi, ki se s tem ukvarjajo oziroma so že vpeljani in da se predstavi več potencialnih modelov, 

ki so primerni za Kranj. Na ta način bo lažje razpravljati o idejnem projektu, ki bo lahko na voljo 

takrat, ko bo prišlo do možnosti črpanja evropskih sredstev.  

 

 



ODGOVOR: 

 

Z namenom oživiti gospodarstvo na degradiranih območjih v Mestni občini Kranj,  smo sodelovali v 

programu COBRAMAN, katerega namen je bil evidentirati  degradirana območja, s katerimi Kranj 

namerava prevzeti večjo odgovornost do okolja in obenem na navedenih območjih omogočiti oživitev 

gospodarstva. 

 

Evidenca degradiranih urbanih območij, predstavlja pregled dejavnosti in izkoriščenosti desetih 

ključnih območij v Kranju, na katerih je bila v zadnjih 15 letih opuščena primarna proizvodna 

dejavnost in v katera so se spontano naselile nove dejavnosti. V izdelanem elaboratu, ki se nahaja  na 

Uradu za okolje in prostor, so detajlno obdelana vsa navedena območja z pripadajočimi kvadraturami,  

celostno analizo posameznega območja vključno z lastniško strukturo. Na ožjem območju mesta Kranj 

je evidentiranih cca. 100 hektarov industrijskih degradiranih območij, ki bi lahko predstavljala 

potencialna območja za oživitev gospodarstva.   

V okviru Občinskega prostorskega načrta OPN, ki je v pripravi se v navedenih degradiranih območjih 

predvideva spekter več dejavnosti po namembnosti,  kar bo prispevalo k večji atraktivnosti 

posameznih lokacij. Dejstvo pa je, da navedena območja niso v lasti Mestne občine Kranj in MOK ne 

more direktno razpolagati s predmetnimi zemljišči  in programsko vsebino, ki bi dejansko oživila 

predmetna območja.  

 

Konkretno MOK lahko  pripomore k prijaznejšemu  investicijskemu okolju tako, da   potencialne 

vlagatelje oziroma investitorje stimulira,  npr. z manjšim komunalnim prispevkom, s soudeležbo pri  

investiranju  v komunalno infrastrukturo,  oprostitvijo oziroma zmanjšanjem nadomestila za uporabo 

stavbnih zemljišč za časovno omejeno obdobje…  . 

 
 

Svetnik g.Alojzij Ješe 

- Vprašal je ali občina lahko zahteva od občanov, da najprej uredijo stanje v katastru, potem pa bi 

občina izdala soglasje, za katerega zaprošajo občani, ker se dogaja, da se izda soglasje brez 

predhodne ureditve katastra. 

 

ODGOVOR: 

Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe na podlagi 50. člena ZGO-1 in 35. člena odloka o 

občinskih cestah  izda investitorju ali projektantu projektne pogoje, ki so usklajeni s predpisi, ki 

urejajo  prostorske ureditvene pogoje, ki jih mora investitor oz. projektant pred izdajo soglasja.  

UGGJS pred izdajo soglasja,  vedno preveri lastništvo na zemljišču na katerem bo izveden predviden 

poseg v prostor in kje se bo objekt priključeval na kategorizirano cesto (dovoz in komunalne naprave). 

Pogojevanje izdaje soglasja s predhodno ureditvijo katastra bi pomenil časovni zamik pri izdaji 

soglasja. Menimo, da urad pristojen za izdajo soglasij take pristojnosti nima. Se pa problema 

zavedamo in poizkušamo v skladu s finančnimi možnostmi neurejena lastništva urejati. 

 

 

 

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inž.arh. 

Načelnik Urada za okolje in prostor 

Mohor Bogataj 

      ŽUPAN 

 

 

 


