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ZADEVA: Odlok 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za juzni del obmocja EUP BI 42/1 -
Zgornje Bitnje - druga obravnava 

I. UTEMEUITEV OBRAVNAVE 

1. OeENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 

Veljavni Obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Kranj - OPN MOK za obmocje enote urejanja prostora (EUP) z 
oznako BI 42 doloca izdelavo obcinskega podrobnega prostorskega nacrta. Za del obmocja znotraj EUP BI 42 je 
billeta 2017 ze sprejet OPPN, za del BI 42/1 pa interes lastnika za gradnjo ni bil izkazan. Ob spremembi lastnistva 
je novi lastnik na obcino v maju 2018 naslovil pobudo za pripravo OPPN za juzni del obmocja EUP BI 42/1 -
Zgornje Bitnje z namenom gradnje stanovanjskih his na tem obmocju. 

Namen priprave OPPN je, da se na podlagi usmeritev iz OPN MOK dolocijo urbanisticne in krajinske resitve, 
lokacijski in tehnicni pogoji za projektiranje in gradnjo stanovanjskih stavb ter ukrepi za izvedbo prostorske 
ureditve na obmocju. 

Obcinski podrobni prostorski nacrt je izvedbeni prostorski akt, katerega sprejme Mestni svet MOK z odlokom po 
dvofaznem postopku. 
Dopolnjen osnutek Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja EUP BI 42/1- Zgornje 
Bitnje (v nadaljevanju OPPN) je v prvi obravnavi obravnaval in sprejel Mestni svet Mestne obCine Kranj na svoji 
7. seji dne 19. junija 2019. 

2. PRAVNA PODLAGA 

Zakon 0 prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt, Uradni list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 -
ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12,57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15- ZUUJFO in 61/17-
ZureP-2), 
Odlok 0 strateskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14), 
Odlok 0 izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 74/2014, 9/2016, 63/2016, 

20/2017,42/2017,63/2017,1/2018,23/2018,41/2018), 

Sklep 0 zacetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za juzni del obmocja EUP BI 42/1 -
Zgornje Bitnje (Uradni list RS, st. 35/18, 25. 5. 2018), 
Zakon 0 urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, st. 61/17), 
Pravilnik 0 vsebini, obliki in nacinu priprave obCinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list RS, st. 
99/07 in 61/17-ZUreP-2). 
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4. POSTOPEK PRIPRAVE 

Priprava prostorskega akta se je zacela na osnovi Sklepa 0 zacetku priprave Obcinskega podrobnega 
prostorskega nacrta za juzni del obmocja EUP BI 42/1- Zgornje Bitnje (Uradni list RS, st. 35/2018). 
Na osnovi ski epa 0 zacetku priprave, stanja prostora, obCinskega prostorskega nacrta, izdelanega 
geodetskega nacrta in izrazenih investicijskih namer je bil v januarju 2019 pripravljen osnutek OPPN. Ta je 
bil posredovan nosilcem urejanja prostora (NUP) za podajo smernic. Smernice so podali vsi zaproseni nosilci 
urejanja prostora. 
o nameri priprave OPPN je bilo zaproseno tudi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, za izdajo odlocbe ali 
je v postopku priprave prostorskega akta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Vsi pristojni 
nosilci urejanja prostora so ocenili, da OPPN ne bo imel bistvenih vplivov na okolje. Na podlagi pridobljenih 
mnenj je Ministrstvo za okolje in prostor dne 1. 3. 2019 izdalo odlocbo st. 35409-10/2019/8 s katero je 
ugotovilo, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna. 
V skladu z zahtevami NUP sta bili izdelani dodatni strokovni podlagi, Hidrolosko-hidravlicni elaborat in Cestno 
prometna ureditev obmocja. 
Na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) ter izdelanih strokovnih pod lag je 
izdelovalec v maju 2019 izdelal dopolnjen osnutek OPPN za javno razgrnitev. 
Dopolnjen osnutek OPPN je v prvi obravnavi obravnaval in sprejel Mestni svet MOK na svoji 7. seji dne 19. 
junija 2019. 
Mestna obCina Kranj je z javnim naznanilom posredovala dopolnjen osnutek v javno razgrnitev, ki je potekala 
od 20. 6. 2019 do 20. 7. 2019. V casu javne razgrnitve je bila dne 26. 6. 2019 izvedena javna obravnava. 
Na dopolnjen osnutek je bila pridobljena ena pripomba. Do nje je bilo zavzeto pozitivno mnenje. Stalisca do 
pripomb je dne 23. 9. 2019 sprejel zupan. 
Na podlagi sprejetih stalisc do pripomb je bil v septembru 2019 izdelan predlog OPPN, ki je bil z dopisom st. 
61/2019 posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora. 
Predlog OPPN je bil usklajevan z NUP (narava, vode, obcina). K predlogu OPPN so pridobljena vsa pozitivna 
menja NUP. 
V skladu s pripombami NUP je bil v novembru 2019 izdelan usklajen predlog OPPN za obravnavo in sprejem 
na Mestnem svetu MOK. 

5. VSEBINSKE SPREMEMBE 00 PRVE DO ORUGE OBRAVNAVE 

Usklajen predlog OPPN se od dopolnjenega osnutka OPPN, ki ga je Mestni svet MOK sprejel ob prvi obravnavi 
razlikuje v tekstualnem delu (spremembe so v odloku oznacene z rdecim tiskom) in graficnem delu (karte 
graficnega dela, ki so spremenjene so prilozene gradivu). 

5.1 Na podlagi stalisc do pripomb in predlogov je : 
- v 7. clenu odloka dopolnjeno besedilo v (1) odstavku; 
- v 9. clenu odloka dopolnjeno besedilo v (2) odstavku in dodan nov (12) odstavek; 
- v 30. clenu odloka dopolnjeno besedilo (2) odstavka; 
- v 31. clenu odloka dopolnjeno besedilo (2), (3) in (4) odstavka; 

5.2. V skladu z zahtevo pripravljavca in mnenjem Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe MOK je : 
- v 7. clenu spremenjeno besedilo zadnjega stavka v (1) odstavku; 
- v 7. clenu dopolnjeno besedilo (3) tretjega odstavka; 
- v 11. clenu odloka dopolnjeno besedilo (3) odstavka; 
- v 15. in 16. clenu odloka dodana manjkajoca parcelna stevilka; 
- v 30. clenu odloka dopolnjeno besedilo (2) odstavka; 

5.3. Na predlog Oirekcije Republike Siovenije za vode je: 
- v 7. clenu odloka dopolnjeno besedilo (2) odstavka; 
- vB. clenu odloka spremenjeno besedilo (3) odstavka in odpravljena napaka v (2) odstavku; 

5.4. Zaradi nadgradnje plinovodnega omrezja je dopolnjeno besedilo (1) in (2) odstavka 17. clena odloka. 

5.s. V 29. clenu na predlog Zavoda Republike Siovenije za varstvo narave spremenjeno besedilo (3) odstavka . 

5.6. V skladu z mnenji nosilcev urejanja prostora je popravljena graficna karta 4.5.1. 
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5.7. V skladu z mnenjem Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe MOK je popravljen graficni del karte 
4.5.2. 

5.8. V skladu z mnenjem pripravljavca popravljen graficni del karte 4.4. 

3. FINANCNE POSLEDICE 

Sprejem Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za juzni del obmocja EUP BI 42/1- Zgornje Bitnje 
za proracun MOK ne bo imel financnih posledic. 
Stroske izgradnje sekundarnega omrezja nosijo investitorji. Prikljucevanje na obstojece infrastrukturno omrezje 
se odmeri s komunalnim prispevkom. 

II. PREDLOG SKLEPA 

Mestnemu Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva v drugem branju sprejme naslednji 

SKLEP 

Sprejme se usklajen predlog Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za juzni del obmocja EUP BI 
42/1- Zgornje Bitnje. 

Pripravila: 
Mihaela Sustar Gruber 
Visja svetovalka 

Janez Ziherl 
Vodja Urada za okolje in prostor 

Priloge: 
usklajen predlog odloka 
graficne priloge (karte 4.4.,4.5.1.,4.5.2.,4.8.) 
stalisca do pripomb in predlogov 
mnenja NUP 
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Na podlagi 55. in 61. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju (Uradni list RS, st. 33, 70/08 -ZVO-1B, 108/09, 
80/10 - ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 -odl. US, 14/15-ZUUJFO, 61/17-
ZUreP-2) v povezavi s 273. elenom Zakona 0 urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, st. 61/17) in 22. elena 
Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na .. ..... ... ... ...... ... seji, 
dne .......................... sprejel 

ODLOK 

o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA JUZNI DEL 
OBMOCJA EUP BI42/1- ZGORNJE BITNJE 

I. SPlOSNE DOLOCBE 

1. elen 

(1) Stem odlokom se v skladu z Odlokom 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, 
st. 74/14, 9/16-teh. popr., 63/16-obv. razlaga, 20/17, 42/17-popr., 63/17 popr., 01/18-obv. razlaga, 23/18-popr., 
41/18-popr.) sprejme obeinski podrobni prostorski naert za juzni del obmoeja BI 42/1 - Zgornje Bitnje (v 
nadaljevanju: OPPN). 
(2) OPPN je izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA d.o.o., druzba za sonaravno urejanje prostora, Domzale 
pod stevilko projekta 11/2018. 
(3) Za OPPN, skladno odloebi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje st. 35409-10/2019/8 z dne 
01. 03. 2019, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. 

(1) OPPN doloea: 
obmoeje obravnave, 
program dejavnosti, 

2. elen 
(vsebina in namen OPPN) 

arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, 
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, 
pogoje glede prikljueevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediseine, 
resitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 
resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami, vkljueno z varstvom pred 
pozarom, 
naert parcelacije, 
etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev, 
usmeritve za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN. 

(2) Z OPPN se dolocajo merila in pogoji za posege v prostor v obravnavanem obmoeju in predstavljajo podlago 
za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih 0 graditvi objektov ter podlago za gradnjo 
nezahtevnih in enostavnih objektov. 

(1) OPPN vsebuje tekstualni in graficni del. 

3. elen 
(sestavni deli OPPN) 

(2) Tekstualni del vsebuje odlok, povzetek glavnih tehnienih znaCilnosti oziroma podatke 0 prostorski ureditvi in 
priloge po seznamu. 
(3) Grafieni del vsebuje naslednje grafiene naerte: 

izsek iz grafienega naerta kartografskega dela izvedbenega dela obeinskega prostorskega nacrta s prikazom 
lege prostorske ureditve na sirsem obmoeju, 
obmoeje podrobnega naerta z obstojeeim parcelnim stanjem, 
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmoeji, 
zazidalna situacija, 
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prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro, 
prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, 
prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vkljucno z varstvom 
pred pozarom, 
nacrt parcelacije s tehnicnimi elementi za zakolicenje. 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

4. clen 
(ureditveno obmocje) 

(1) Obravnavano obmocje OPPN je izdelano za juzni del obmocja EUP BI 42/1, doloceno z OPN MOK. 
(2) Ureditveno obmocje obsega zemljisce parco st. 529 k.o. Bitnje. Povrsina obmocja znasa 2724 m2

• 

(3) Naselje Bitnje predstavlja del predmestnega naselja mesta Kranj, ki predstavlja sredisce Gorenjske statisticne 
regije. Obravnavano obmocje se nahaja na zahodnem ravninskem delu Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju 
Skofjeloskega hribovja in zahodno od potoka Zabnica. Obmocje na zahodu meji na gozdne povrsine, na severu 
na predvideno stanovanjsko gradnjo, na jugu in vzhodu obstojeco poselitev. 
(4) Izven ureditvenega obmocja tega OPPN se stem odlokom urejajo tudi robna obmocja zemljisc, ki so potrebna 
za prikljucevanje gospodarske javne infrastrukture in prikljucevanje na obstojece prometno omrezje. 

5. clen 
(program dejavnosti ) 

(1) Obmocje OPPN za juzni del obmocja EUP BI 42/1 je namenjeno individualni stanovanjski gradnji 
(prostostojece hise). 
(2) 5tanovanjske stavbe so lahko enD ali dvostanovanjske. 5tanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez 
spremljajocih dejavnosti. 

III. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

6. clen 
(oblikovanje obmocja) 

(1) Obmocje obravnave OPPN je razdeljeno na tri funkcionalne celote in sicer na funkcionalno celoto nacrtovanih 
novih stanovanjskih stavb (stavbne strukture) FC5 in dve funkcionalni celoti prometne infrastrukture FC 11 in FC 
12. 
(2) Funkcionalna celota FC 5 obsega stiri funkcionalne enote (gradbene parcele) Fe 51, Fe 52, Fe 53 in Fe 54. Na 
funkcionalnih enotah se nacrtuje gradnja stirih individualnih prostostojecih stanovanjskih stavb (tipa A in B) s 
pritlicnimi aneksi / pomoznimi objekti. 
(3) Funkcionalna celota FC 11 je namenjena rekonstrukciji obstojecih javnih poti (JP 684 641, JP 684671). 
(4) Funkcionalna celota FC 12 predstavlja rezervat za novo nacrtovano prometnico (Zabnica - Bitnje - 5trazisce). 
(5) Lega, velikost in oblika funkcionalnih celot in enot ter lega objektov na zemlj iscu so razvidni iz graficnega dela 
OPPN. 
(6) Za zagotovitev komunalne opremljenosti bo potrebno obmocje urejanja prikljuciti na obstojeco komunalno 
infrastrukturo, ki se nahaja znotraj obmocja urejanja in izven meje obmocja urejanja. Poteki teh prikljuckov so 
razvidni iz graficnega dela OPPN. Poleg navedenih zemljisc v 4. clenu je v obmocje posegov izven ureditvenega 
obmocja OPPN mozno dodati tudi druge parcelne stevilke, ki se izkazejo kot potrebne za prikljucevanje na 
obstojeco gospodarsko javno infrastrukturo. 

7. clen 
(velikost in oblikovanje stavb) 

(1) Tlorisne dimenzije nacrtovanih prostostojecih individualnih stanovanjskih stavb so: 
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- stavbe tipa A so dimenzij 9,0 m x 14,0 m z moznostjo pritlicnega aneksa / pomoznega objekta dimenzij 6,0 m x 
6,0 m (oz. 5,0 m x 6,0 m); 
- stavbe tipa B so dimenzij 8,0 m x 14,0 m z moznostjo pritlicnega aneksa / pomoznega objekta dimenzij 6,0 m 
x 6,0 m oziroma samostojnega pritlienega pomoznega objekta dimenzij 5,5 m x 6,0 m; 
Izven tlorisnih dimenzij stavb se lahko naertujejo zunanja stopnisea, zunanje klanCine, nadstreski in balkoni, pod 
pogojem, da ne presegajo doloeene grad bene meje. 
(2) Za stavbe tipa A in B je etaznost v primeru izvedbe rayne strehe (K) + P + 1, v primeru izvedbe dvokapniee pa 
(K) + P + M s kolenenim zidom do 2,00 m, pod pogojem, da je kota pritlieja maksimalno 50 em nad koto terena. 
Pri vseh tipih objektov visina slemena ne sme presegati visine 9,50 m nad urejenim terenom. V primeru izvedbe 
kletne etaze mora le-ta biti izvedena v kesonski, nepropustni izvedbi. 
(3) Oblikovanje streh: 

- strehe stavb so fahko dvokapne s smerjo slemena v smeri daljse straniee nakfona 30° do 40°. 5tanovanjske 
stavbe imajo lahko tudi ravno streho; 
Pomozni objekti imajo praviloma rayne strehe minimalnega nakfona tako, da je omogoeeno odvodnjavanje, 
enokapni nadstreski pa so dovoljeni v naklonu do 8°; 
-za osvetlitev mansarde (oziroma prostorov, ki se nahajajo pod streho) je dovoljena izvedba klasienih oken ali 
stresnih oken ali svetlobnikov in fread enakega tipa (dvokapne freade ali freade na plasc z minimalnim naklonom), 
ki ne smejo biti visji od slemena osnovne strehe; 
- stresna kritina mora dajati videz drobne strukture sive barye, pri zimskih vrtovih in nadstreskih se dovoljuje se 
brezbarvno steklo ali steklu podobni brezbarvni materia Ii; 
- dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaienih celie in sonenih sprejemnikov na ali v streho - postavljeni 
morajo biti vzporedno s stresino, njihov najvisji del pa ne sme presegati viSine slemena osnovne strehe. 
(4) Oblikovanje fasad: 
- fasade stavb morajo biti zasnovane skladno, ob upostevanju sodobnih trendov v arhitekturi, izdelane v 
klasienem zaglajenem ometu (barve iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejsih peseenih in zemeljskih tonov), 
lesu, lokalnemu kamnu, steklu ali iz fasadnih plose v imitaeiji lesa; 
- razmestitev in oblikovanje fasadnih odprtih ter drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni, fasadne 
odprtine morajo praviloma biti pokonene in pravokotne; 
- vecje steklene povrsine je potrebno opremiti z zavesami, roloji ali zaluzijami, da se prepreci trk zavarovanih ptie 
v steklo; 
- okrogli elipsasti balkoni niso dovoljeni, balkonske ograje morajo biti preproste lesene, kovinske ali steklene; 
- napusei brez masivnih elementov; 
- fotovoltaicne eeliee in sonene sprejemnike je dovoljeno uporabljati tudi kot elemente oblikovanja fasad 
(nadstreski, balkonske ograje, ipd.). 
(5) Pri oblikovanju stavb je potrebno upostevati se naslednje: 
- lega osnovnih stavb je doloeena z gradbeno mejo in/ali z gradbeno oz. regulaeijsko linijo, ki jo je potrebno 
upostevati; 
- medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov zemljisc praviloma postavljene na pareelne 
meje oziroma do meje, 
- stavbe so lahko grajene klasicno ali montazno; 
- zasnova stavb mora upostevati veljavne standarde za toplotno zascito, priporoca se gradnja nizkoenergetskih 
lesenih stavb; 
- oblikovanje stavb mora zagotavljati naein in razpored prostorov, ki omogoea 45 stopinjski kot osoneenja 
namenjenega za bivanje in delo. 

8. elen 
(pomozni objekti) 

(1) Na obmocju tega OPPN je dovoljena gradnja ali ureditev ograj in opornih zidov, rezervoarjev za vodo, 
prikljuekov na objekte gospodarske jayne infrastrukture, vodnih zajetij in objektov za akumulaeijo vode in 
namakanje ter pomoznih komunalnih objektov. 
(2) Poleg pomoznih objektov iz prvega odstavka tega elena in pomoznih objektov iz 7. elena tega odloka, je na 
funkeionalnih enotah Fe 51, Fe 52 in Fe 53 in Fe 54 dovoljena tudi gradnja drugih pomoznih objektov ob 
upostevanju skupnih doloeb prostorskih izvedbenih pogojev OPN MOK glede odmika, ki veljajo za nezahtevne in 
enostavne objekte. 
(3) Pri gradnjah pomoznih objektov iz drugega odstavka tega elena je treba upostevati se naslednje: 
- dopustna je Ie enoetazna izvedba; 
- lahko so samostojni ali prislonjeni k osnovi stavbi; 
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- oblikovani morajo biti skladno z osnovno stavbo, strehe so lahko tudi ravne, ute in senenice je dovoljeno 

oblikovati tudi kot oblikovne posebnosti; 
- povrsina vseh pomoznih objektov je dovoljena pod pogojem, da skupna pozidanost (zahtevnih, enostavbnih in 
nezahtevnih objektov) na funkcionalnih enotah stanovanjske stavbe strukture ne presega razmerja 30 % 
pozidanega proti 70 % nepozidanega zemljisea. 

9. elen 
(zunanja ureditev) 

(1) Dostopne poti, manipulativne in parkirne povrsine je potrebno primerno utrditi in tlakovati ter ustrezno 
odvodnjavati. 
(2) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upostevati konfiguracijo terena. Visina zemljisea na parcelni meji 
mora biti prilagojena sosednjemu zemljiseu. Pri oblikovanju zunanje ureditve na ravnem terenu nasipavanje in 
odkopavanje zemeljskih mas ne sme presegati + ali - 0,4 m. 

(3) Na posameznih funkcionalnih enotah stavbne strukture je potrebno zagotoviti minimalno 30 % zelenih 
povrsin, ki se uredijo kot zelenice, zelenjavni ali sadni vrt. 
(4) Medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov praviloma postavljene na parcelne meje, brez 
soglasja pa do meje sosednjih zemljise, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednja zemljisea. Ograje in 
podporni zidovi ob javni poti, v primeru ko ni mozno drugaeno zavarovanje brezin, morajo biti v odmiku min. 0,5 
m od cestisea. Za postavitev ograj ob cesti je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, 5 katerim ti preverijo 
ustrezne odmike in visine, tako, da se ne ovira preglednosti in vzdrzevanja cest. 
(5) Ograje so lahko visoke najvee 1,5 m. Ograje so praviloma lesene, ziene ali kot zive meje. 
(6) Visinske razlike in nasipne in odkopane brezine je potrebno zatraviti. Podporni zidovi so dopustni Ie na mestih, 
kjer brezin ni mogoee drugaee zavarovati. 
(7) Vstopna in uvozna vrata se morajo odpirati proti parceli in ne proti cesti, oziroma so lahko drsna. 
(8) Na vsaki funkcionalni enoti stavb je potrebno zagotoviti potrebne manipulativne povrsine in za vsako 
stanovanjsko enoto minimalno dve parkirni mesti (v stavbi ali zunaj). 
(9) Za hortikulturno ureditev je potrebno uporabljati znaeilne domorodne rastline ali vrste, za katere je znano, 

da niso invazivne. 
(10) Nova drevesna vegetacija ob cestah 5 krosnjo ne sme posegati v prosti profil ceste in ploenika, koreninski 

sistem pa ne sme poskodovati ceste in ploenika. 
(11) Po koneani gradnji je potrebno odstraniti provizorje in odveeni material ter hortikulturno urediti okolico, 
tako da se doseze enoten izgled obmoeja. 
(12) Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov mora biti vkljueno z ograjami in podpornimi zidovi obdelano 
v DGD projektu. 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKUUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

10. elen 
(splosno) 

(1) Za stanovanjske stavbe je treba zagotoviti oskrbo s pitno vodo, oskrbo z elektrieno energijo, odvajanje 
odpadnih in meteornih voda, odvoz smeti ter dostop do javne ceste. 
(2) Pri zagotavljanju komunalne oskrbe je treba upostevati predpise, tehniene standarde in pogoje upravljavcev. 

11. elen 
(prometno urejanje) 

(1) Obravnavano obmoeje se prometno navezuje na obstojeei javni poti JP 684 641 in JP 684 671. Hitrost na 
omenjenih cestah je omejena na 30 km/h. 
(2) Naertovane nove stanovanjske stavbe se na obstojeee cestno omrezje v naselju prikljueujejo direktno 5 

prikljueki max. sirine 5,0 m. 
(3) Predvidena je rekonstrukcija obstojeeih cest (funkcionalna celota FC 11). Ob cesti JP 684 641 je, na zahodni 
strani, predvidenih hodnik za pesce s poglobljenim robnikom, sirine 1,2 m, na vzhodni strani pa bankina 0,5 m. 

Ob cesti JP 684 671 je, na juzni strani, previdena bankina 0,5 m, na severni strani pa se z veljavnim OPPN za del 
obmoeja BI 42 - Zgornje Bitnje naertuje izgradnja ploenika. Funkcionalna celota FC 12 predstavlja rezervat za 

naertovano cesto Zabnica - Bitnje - Strazisee. 
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(4) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upostevati da: 
- se hisni prikljueki izvedejo pregledno in uredijo tako, da ne ovirajo prom eta; 
- se manipulacijske povrsine (dvorisea) posameznih stavb uredijo tako, da se prepreei vzvratno prikljueevanje na 
cesto; 
- je sirina prikljueka max. 5,0 m; 
- je prikljueek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v dolzini min. 5,0 m od vozisea ceste oziroma ploenika; 
- se prometno omrezje izvede v asfaltni izvedbi; 
- se zagotovi ustrezen preeni nagib vozisea, ki bo omogoeal odvodnjavanje meteorne vode; 
- ima prometno omrezje zakonsko predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter 
- so povrsine ob prometnicah ustrezno zazelenjene. 

12. elen 
(splosna merila in pogoji komunalnega urejanja) 

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na naein, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaseitne 
zahteve ter v skladu s predpisi, ki urejajo to podroeje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upostevati 
zasnove upravljavcev posameznih gospodarskih infrastruktur. 
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upostevati s pravilniki in mnenji 
nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za 
prikljueitev na obstojeee sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven obmoeja 
urejanja (vplivno obmoeje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje obmoeja urejanja. 
(3) Potek infrastrukturnih omrezij mora biti medsebojno usklajen. Pod asfaltiranimi povrsinami je treba vse 
elektriene in telekomunikacijske vode obvezno poloziti v kabelsko kanalizacijo. 

13. elen 
(zbiranje, odvajanje in eiseenje odpadne vode) 

(1) V naselju Zgornje Bitnje je kanalizacijsko omrezje zgrajeno v loeenem sistemu. 
(2) Vse naertovane stanovanjske hise morajo biti prikljueene na obstojeee javno kanalizacijsko omrezje za 
odpadne vode. Naertovane stanovanjske stavbe se preko sekundarnega kanalizacijskega omrezja prikljueujejo na 
obstojeee javno kanalizacijsko omrezje za odpadne vode. Kanal za odpadno vodo bo omogoeal gravitacijski odvod 
iz pritlieja vseh stavb do globine 1,5 m pod urejenim terenom. 
(3) Padavinske vode s streh stavb in utrjenih povrsin zaradi neustrezne geologije ni mogoee ponikati, zato se 
padavinske vode preko novega meteornega kanala kontrolirano odvajajo v glavni odvodnik Zabnico. Pred 
izpustom padavinskih voda v novo meteorno kanalizacijo je potrebno te vode z zadrzevalniki zadrzati na 
funkcionalnih enotah (na mestu nastanka) in jih nato kontrolirano prazniti preko dusilk. Predvidena sta dva nova 
zbirna kraka meteorne kanalizacije, ki se na severovzhodnem robu obmoeja zdruzita v en krak, ki je speljan proti 
vzhodu, nato poteka po severnem robu obstojeee ceste, preeka cesto in nadaljuje po juznem robu ceste do iztoka 
v Zabnico. Za zadrzevanje meteorne vode je na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni zadrzevalnik s 
kapaciteto 4m 3

• Meteorne vode, ki nastanejo na funkcionalnih enotah, je potrebno uporabiti tudi kot dodatni vir 
vode za namene pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti pitne vode (splakovanje stranise, pranje perila, zalivanje, 
ipd.). 
(4) Padavinske vode iz funkcionalnih enot ne smejo pritekati na javno pot. 

14. elen 
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrezje) 

(1) Na obravnavanem obmoeju je zgrajeno obstojeee javno vodovodno omrezje. 
(2) Omrezje se mora razsiriti z dograditvijo omrezja v smeri proti jugu in zahodu na katerega je potrebno prikljueiti 
naertovane stanovanjske hise. Oskrba s pitno vodo bo zagotovljena z izgradnjo novega sekundarnega 
vodovodnega omrezja, ki se prikljueuje na obstojeee vodovodno omrezje, ki poteka v kriziseu ceste JP 684 641 in 
JP 684 671. 
(3) Ob izgradnji sekundarnega vodovodnega omrezja se izvedejo tudi odcepi hisnih prikljuekov za naertovane 
stavbe, ki morajo biti uvleeeni v zaseitne cevi in locirani 1,0 m v funkcionalnih enotah ter na koncu blindirani. 
Hisni prikljueki niso predmet sekundarne komunalne infrastrukture. Posamezen objekt se mora prikljueiti na 
javno vodovodno omrezje s samostojnim prikljuekom vode. 
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(4) Na obstojeeem vodovodnem omrezju je izvedeno hidrantno omrezje, ki zagotavlja zadostno kolieino pozarne 
vode. Hidrantno omrezje se razsiri na naertovano omrezje. Razmak med posameznimi hidranti mora biti na 
ustrezni medsebojni razdalji med 80 in 100 m. 

15. elen 
(oskrba z elektrieno energijo) 

(1) Zgrajena elektroenergetska infrastruktura v sosednjih obmoejih ima zadostne proste kapacitete za napajanje 
novih stanovanjskih stavb. Za oskrbo z elektrieno energijo bo potrebno nadgraditi obstojeee nizkonapetostno 
omrezje. 
(2) Obmoeje se bo napajalo iz obstojeee TP 1193 Zgornje Bitnje - Kabelska preko obstojeeega NN kabla, ki poteka 
po zemljiseu parco st. 2725/1 in 2722/2 k.o. Bitnje. Za izvedbo NN omrezja se uporabi obstojeea elektro-kabelska 
kanalizacija. 
(3) Novo NN omrezje se izvede v kabelski kanalizaciji, pod prometnimi povrsinami, do razdelilnih omaric ob 
posameznih funkcionalnih enotah. Prikljueno merilne omarice morajo biti locirane na stalno dostopnih mestih. 

16. elen 
(telekomunikacijsko omrezje in omrezje zvez) 

(1) 5tavbe se lahko preko sekundarnega omrezja prikljueujejo na obstojeee telekomunikacijsko omrezje. 
Prikljuena toeka je v kabelski kanalizaciji na zemljiseu parco st. 2722/2 k.o. Bitnje. 
(2) 5ekundarno omrezje se izvede s kabelsko kanalizacijo za TK omrezje, kjer se predvidi tudi moznost kasnejse 
vgradnje optienih kablov za izboljsanje TK omrezja. 
(3) Prikljuene omarice za TK omrezje se izvede na stalno dostopnih mestih ob obstojeei notranji zbirni cesti. 
(4) Pred prieekom del je potrebno oznaeiti in ustrezno zaseititi obstojeee telekomunikacijsko omrezje. 
(5) Za prikljueitev na TK omrezje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. 

17. elen 
( ogrevanje) 

(1) Na obmoeju urejanja je zgrajen sistem daljinskega ogrevanja (plinovodno omrezje), ki-poteka pod javno potjo 
JP 684 641. Iz obstojeeega omrezja so izvedeni trije odcepi (na funkcionalne enote Fe 52, Fe 53 in Fe 54), ki so na 
koncu blindirani. 
(2) Naertovane nove stanovanjske stavbe je mozno prikljueiti na obstojeee plinovodno omrezje 1,0 bar. Za 
prikljueitev objektov na sistem zemeljskega plina je potrebno pridobiti soglasje sistemskega operaterja. 
(3) Dovoljena je uporaba ogrevanja stanovanjskih stavb z obnovljivimi viri energije oziroma delna uporaba 
elektriene energije -IR paneli. 
(4) Zasnova in izvedba stavb mora upostevati toplotno zaseito, ki bo zagotovila eim manjse izgube toplotne 
energije. 

18. elen 
(grajeno javno dobro) 

(1) Del obmoeja, ki se ureja z OPPN predstavlja grajeno javno dobro (FC 11), z izgradnjo nove ceste Zabnica -
Bitnje - 5trazisee pa tudi FC 12. V grajeno javno dobro bo vkljueena celotna prometna infrastruktura in 
gospodarska javna infrastruktura. 

19. elen 
(roki za infrastrukturno opremljanje) 

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih sluzb dolzni, 
da zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaseitijo infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob obmoeju 
urejanja (ureditveno in vplivno obmoeje) predhodno oziroma soeasno z izgradnjo posamezne zakljueene celote. 

V. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE 
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20.Clen 
(varovanje kulturne dedisCine) 

(1) Na obmocju, ki ga obravnava OPPN, se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediscine, zato resitve 
in ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne dediscine niso potrebni. 

VI. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOUA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 

21. clen 
(varstvo tal, voda in zraka) 

(1) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno zemljo pred unicenjem ter zagotoviti ukrepe za zascito tal 
med izvajanjem gradbenih del. 
(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev. 
(3) Zaradi preprecitve nevarnosti sirjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst dovazanje zemljin od drugod ni 
zazeleno. 
(4) Obravnavano obmocje se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju zajetij pitne vode in ni poplavno ogrozeno, 
saj se nahaja izven dosega tako stoletnih kot petstoletnih voda (gladina Q100 je na koti 382,16 m). 
(5) Geologija tal na obravnavanem obmocju ne omogoca ponikanja meteornih voda, zato se te vode odvaja v 
meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v vodotok Zabnica. Da se poplavne razmere dolvodno zaradi teh voda ne 
bode poslabsale so predvideni omilitveni ukrepi, ki pri vsaki hisi dolocajo izvedbo zadrzevalnika meteornih voda. 
(6) Na transportnih in gradbenih povrsinah ter deponijah gradbenih materialov se ob susnem in vetrovnem 
vremenu preprecijo emisije prahu z vlazenjem. 
(7) V casu gradnje so investitorji dolzni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbisca, 
da bo prepreceno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiscenja in uporabe tekocih goriv in 
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod, zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih del avec. Vsa 
zacasna skladisca in pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zascitena pred moznostjo 
izliva v tla in vodotok. 
(8) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno 
pobrati in predati pooblascenim organizacijam. 
(9) Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse 
ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno biotehnicno, ekolosko, krajinsko ustrezno 
urediti. 
(10) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (ucinkovito) rabo energije na podrocjih toplotne zascite, ogrevanja, 
hlajenja, prezracevanja, priprave tople vode in razsvetljave. 

22. clen 
(varstvo gozdov) 

(1) Odlaganje viskov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno. 

23. clen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Obmocje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v obmocje III. stopnje varstva pred hrupom. 
(2) V casu gradenj na obmocju je potrebno predvideti vse ukrepe, da bo obremenitev okolja s hrupom cim 
manjsa. Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbenimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi 
normami za hrup gradbenih strojev. Hrupna gradbena del a naj potekajo v delovnem casu med 7. uro zjutraj in 
18. uro zvecer. 

24.Clen 
(odpadki) 

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke (zabojnik za mesane odpadke, odpadno 
embalazo in bioloske odpadke) na zbirnem mestu. Zbirno mesto je potrebno urediti na posamezni funkcionalni 
enoti v ali ob stanovanjski stavbi. Velikost zbirnega mesta mora ustrezati stevilu zabojnikov za odpadke. Zbirno 
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mesto mora biti utrjeno, da je mozno Ciseenje in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko tehnienim 
ter pozarnovarstvenim pogojem in ne sme ovirati ali ogrozati prometa na javnih povrsinah. V casu odvazanja 
odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta, dostopna vozilom za odvoz. 
(2) Posamezne stanovanjske hise lahko organske odpadke zbirajo v kompostnikih za predelavo v kompost. V 
taksnih primerih zabojnika za bioloske odpadke ni potrebno zagotavljati. 
(3) Gradbene odpadke mora investitor loeevati in jih deponirati neposredno na za to urejenem odlagaliseu, ki se 
ga doloei v fazi priprave projektne dokumentacije. 
(4) Odveeni izkopani material, ki ga ni mozno uporabiti za ureditev okolice, mora investitor deponirati na za to 
urejenem odlagaliseu, ki se ga doloei v fazi priprave projektne dokumentacije. 

25. elen 
(ohranjanje narave) 

(1) Na obmoeju, ki ga obravnava OPPN, ni zavarovanih obmoeij, naravnih vrednot, ekolosko pomembnega 
obmoeja ali posebnega varstvenega obmoeja Natura 2000. 
(2) Zaradi ohranjanja habitata zahodno od obravnavanega obmoeja (gozdne povrsine Skofjeloskega hribovja) je 
potrebno na zahodnem robu obmoeja urejanja ohranjati 20 m pas nepozidan. 

VII. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMIIN DRUGIMI NESRECAMI, VKUUCNO Z 

VARSTVOM PRED POZAROM 

26. elen 
(splosno) 

(1) Za zaseito v primeru naravnih in drugih nesree so zagotovljene ustrezne evakuacijske in intervencijske poti ter 
povrsine za evakuacijo. 
(2) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop za gasenje in resevanje. Ureditev 
dovozov, dostopov, postavitvenih in delovnih povrsin za gasilce ob stavbi se uredi v skladu s predpisi s podroeja 
varnosti pred pozari in veljavnim standardom. 

27. elen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami) 

(1) Obmoeje urejanja se po podatkih Atlasa voda (DRSV - januar 2019) ne nahaja na vodovarstvenem obmoeju. 
(2) Obmoeje urejanja se ne nahaja na obmoeju erozije. 
(3) Ob izkopih gradbenih jam za posamezne stavbe je obvezna prisotnost geologa ali geomehanika, ki mora 
doloeiti nosilnost tal. 
(4) V objektih ni predvideno skladiseenje nevarnih snovi, zato ne obstaja nevarnost za razlitje le-teh. 
(5) Po podatkih Agencije RS za okolje je na obmoeju OPPN vrednost projektnega pospeska tal 0,225 (g) (potresna 
nevarnost). Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s cono potresne ogrozenosti. 

28. elen 
(varstvo pred pozarom) 

(1) V obmoeju OPPN in okolici ni dejavnosti, objektov in ureditev, ki bi predstavljali pozarno ogrozenost okolja. 
(2) V obmoeju OPPN ni predvidena uporaba pozarno nevarnih snovi in tehnoloskih postopkov, ki predstavljajo 
pozarna tveganja za nastanek pozara. Odmiki od sosednjih zemljise, sosednjih objektov in gozda prepreeujejo 
moznost sirjenja pozara ter pozarna tveganja zaradi pozarne ogrozenosti naravnega okolja. 
(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je, z upostevanjem njihovega 
odmika od meje parcele, omejeno sirjenje pozara na sosednje objekte. 
(4) Zadostne kolieine pozarne vode so zagotovljene z obstojeeim hidrantnim omrezjem. 

29. elen 
(zunanje osvetljevanje) 

(1) Pri naertovanju razsvetljave je treba upostevati ukrepe za zmanjsanje emisije svetlobe v okolje, ki jih doloeajo 
veljavni predpisi s podroeja svetlobnega onesnazevanja okolja. 
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(2) Ob cestah ni predvidena nova javna razsvetljava. Ob obstojeei javni poti JP 684 671 (Strazisee - Bitnje -
Zabnica) je v primeru gradnje javne razsvetljave potrebno svetilke postavljati in oblikovati tako, da ne osvetljujejo 
gozda v obmoeju Natura 2000 (svetilke morajo usmerjati svetlobo navzdol z zarnicami, ki svetijo rumeno in 
oranzno barvo). 
(3) Fasad se ne osvetljuje z namenom dekoracije. Zunanja osvetlitev okolice objektov je namenjena izkljueno 
zagotavljanju varnosti. Priporoea se uporaba zunanjih svetil na senzor gibanja. 

VIII. ETAPNOST IZVEOBE PROSTORSKE UREOITVE 

30. elen 
(etapnost izvedbe) 

(1) Obmoeje se bo urejalo etapno, vsaka etapa mora biti naertovana na naein, da ne bo povzroeala skodljivih 
vplivov na vodni rezim in stanje voda. 
(2) Obmoeje se izvaja v dveh etapah. Prvo etapo predstavlja izgradnja prometne infrastrukture (rekonstrukcija 
javne poti JP 684 641 in rekonstrukcija dela javne poti JP 684 671, v skladu z grafienim prikazom na karti 4.5.2.) 
in izgradnja sekundarnega infrastrukturnega omrezja. V drugo eta po sodi gradnja stavb. Prva in druga etapa se 
lahko izvajata soeasno, ob pogoju, da se pri gradnji prvega objekta zagotovi celotna minimalna komunalna 
infrastruktura. Vsaka stavba se lahko gradi loeeno od ostalih stavb, oziroma je faznost odvisna od izkazanega 
interesa lastnikov zemljise. Vsaka stavba pa mora izvesti interne infrastrukturno omrezje ter ustrezno zunanjo 
ureditev. 

IX. VELIKOST OOPUSTNIH OOSTOPANJ 00 FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNICNIH RESITEV 

31. elen 
(dovoljena odstopanja) 

(1) Pri realizaciji komunalne infrastrukture so dopustna odstopanja od tehnienih resitev, doloeenih stem 
odlokom, ee se v nadaljnjem podrobnejsem proueevanju geoloskih, hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer 
poiseejo resitve, ki so primernejse z prometnotehnienega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo 
poslabsati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanje ne sme biti v nasprotju z javnimi interesi. 
(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov prostostojeeih stanovanjskih stavb do + 2.0 m, omejitve navzdol 
ni (objekti so lahko poljubno manjsi) ob upostevanju doloeene grad bene meje, regulacijske in grad bene linije. 
(3) Dopustne so spremembe visinskih kot urejenega terena, zunanjih ureditev in umestitev zadrzevalnikov. 
(4) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov pritlienih aneksov I pomoznih objektov do ± 2.0 m ter njihova 
umestitev in lega pod pogojem, upostevanja skupnih doloeb prostorskih izvedbenih pogojev OPN MOK glede 
odmikov, ki veljajo za nezahtevne in enostavne objekte ter ob upostevanju regulacijskih in gradbenih linij. 
(5) Dovoljena so odstopanja od naertovanih infrastrukturnih vodov na obmoeju OPPN do ± 5.0 m, za prikljuena 
omrezja izven OPPN do oskrbovanih sistemov pa do ± 10.0 m. 
(6) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se dovoljena odstopanja, ki jih dopusea ta odlok, 
prikaze. 

X. USMERITVE ZA OOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VEUAVNOSTI OPPN 

32. elen 
(usmeritve) 

(1) Po realizaciji stem OPPN naertovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri doloeanju nadaljnjih meril in 
pogojev potrebno upostevati kljuene konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo naeelno kontinuiteto 
urbanistienega urejanja prostora. 
(2) V obmoeju je s prostorskimi izvedbenimi pogoji potrebno upostevati regulacijsko linijo za izgradnjo 
naertovane ceste Zabnica - Bitnje - Strazisee. 
(3) Po zakljueeni gradnji se dovoljuje: 
- vzdrzevanje zakonito zgrajenih objektov, 
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, 
- odstranitev objektov, 
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta v skladu z doloeili tega odloka, 
- gradnja pomoznih objektov v skladu z doloeili tega odloka. 
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XI. KONCNE DOLOCBE 

33. elen 
(vpogled) 

Druga obravnava 

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Mestne obeine Kranj in na Upravni 
enoti Kranj, Siovenski trg 1, Kranj. 

34. elen 
(nadzorstvo) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inspekcijske sluzbe. 

35. elen 
(veljavnost) 

(1) Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije .. 

St. : ................... .. 
Kranj, dne ................ . 

Matjaz Rakovec 
ZUPAN 
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