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Na podlagi 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07) 

občina zavzema  

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA 

NAČRTA BRITOF JUG 

 

Na ponovno javno razgrnjen dopolnjen osnutek OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Br1 – BRITOF JUG  so bile pridobljene naslednje pripombe in predlogi: 

 

Številka 1 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Knjiga pripomb 

Datum 21. 12. 2009 

Povzetek pripomb 1.1.) sluţnostna pot naj se vriše do konca parcele št. 430/5 in 430/4 k.o. 

Britof; 

1.2.) cestna zapora naj bo takšne izvedbe, da se lahko odpre ali zapre. 

Pomakne naj se jo malo višje, da je omogočen dostop po sluţnostni poti 

do naše parcele. Kje bo zapora? 

1.3.) Kako se bo vršil odvoz smeti (iz zbirne ceste ali iz sluţnostne poti). 

1.4.) Ţeli sodelovati pri komasaciji kot sluţnostni upravičenec. 

Stališče 1.1.) Pripomba je upoštevana. 

Sluţnostna pot je vrisana do konca parcele. 

1.2.) Pripomba je upoštevana. 

Fizična zapora ceste se pomakne severneje. 

1.3.) Obrazložitev: 

Zabojniki za odpadke morajo biti v času odvaţanja odpadkov dostopni 

vozilu komunalne sluţbe 1,0 m od javne ceste. Ker vaša sluţnostna pot 

na koncu nima obračališča, ki ga komunalno vozilo sicer potrebuje, bo 

potrebno zabojnike v času odvoza postaviti ob zbirno cesto. 

1.4.) Obrazložitev: 

Komasacijskega postopka se imajo pravico udeleţiti tudi imetniki drugih 

stvarnih pravic na zemljiščih in osebe, ki izkaţejo, da imajo na podlagi 

pravnega posla pravico vpisati se v ZK kot imetnik stvarnih pravic. 

Vsi lastniki zemljišč in sluţnostni upravičenci znotraj OLN Britof jug 

bodo po sprejemu OLN Britof jug na seji Sveta MOK vabljeni na 
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sestanek, kjer bodo seznanjeni s tem kaj je potrebno storiti, da bo 

komasacija uspešno izvedena. 

Številka 2 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Knjiga pripomb 

Datum 22. 12. 2009 

Povzetek pripombe 2.) Na naši parceli je narisan cestni koridor, kje bo nadomestna parcela. 

Ţeli imeti parcelo za samostojno hišo. 

Stališče 2.) Obrazložitev: 

Zemljišča na območju Britof jug bodo vključena v komasacijski sklad. V 

komasacijskem postopku sodelujejo vsi lastniki zemljišč v območju 

urejanja in osebe, ki izkaţejo, da imajo na podlagi pravnega posla 

pravico vpisati se v ZK kot lastniki. 

Izvajalec komasacije bo pravna oseba, ki jo lastniki izberejo, le-ta bo 

prevzela odgovornost in skrb za njeno fizično izvedbo. 

V komasacijskem postopku se pripravi predlog nove razdelitve zemljišč, 

ki se javno razgrne in obravnava. 

 

Številka 3 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Knjiga pripomb 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 3.1.) Kdo bo lastnik sluţnostne poti (lastniki, mejaši, občina). Predlaga, 

da je to občina. 

3.2.) Prosi za dovoljenje sedanjih lastnikov (ROBIT d.o.o. in KŢR 

SLOGA), da se sluţnostna pot asfaltira. 

3.3.) Oddelek za okolje prosi, da na območju sluţnostne poti odstrani 

cestni kamen, vkopan na parceli 653/2 k.o. Britof, izda nalog za 

odstranitev cipres, češnje, ki segajo na sluţnostno pot. 

3.4.) Predstavnika RRD d.o.o. prosimo, da na terenu določimo zaporo 

ceste. Zagotoviti je potrebno ustrezen radij za dostop do sluţnostne poti 

(cisterna za okolje, smetarsko vozilo, itd.). 
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Stališče 3.1.) Preko zemljišč s parc. št. 812 in 811/1, obe k.o. Britof poteka 3 m 

široka in cca 25 m dolga sluţnostna pot, ki je namenjena dostopu do 

objekta, ki je last Kuhar Janeza. Zemljiškoknjiţni lastnik parc. št. 811/1 

k.o. Britof je Robit d.o.o. Trzin, na navedeni parceli ima Janez Kuhar 

vknjiţeno sluţnostno pravico hoje in voţnje. Zemljiškoknjiţni lastnik 

parc. št. 812 k.o. Britof je KGZ Sloga Kranj z.o.o., tudi na tej parceli ima 

Janez Kuhar vknjiţeno sluţnostno pravico hoje in voţnje do svojega 

objekta. Nikakor pa ne more biti lastnik predmetnega zemljišča MOK. 

3.2.) Obrazložitev: 

Ureditev na območju Britof jug se mora izvajati na podlagi sprejetega 

LN in v skladu z njim. 

3.3.) Zemljiškoknjiţna lastnika sluţnostne poti, ki poteka po parc. št. 

811/1 in 812 obe k.o. Britof, sta Robit d.o.o. Trzin in KGZ Sloga Kranj 

z.o.o. Kuhar Janez ima na navedenih zemljiščih vknjiţeno sluţnostno 

pravico hoje in voţnje. Vsi posegi na ta zemljišča se lahko izvajajo le po 

predhodnem soglasju lastnika zemljišča. 

3.4.) Pripomba je upoštevana. 

Fizična zapora se pomakne severneje. Priključek sluţnostne poti na 

zbirno cesto je izveden z radiem na juţni strani, na severni strani pa 

takšno izvedbo ne omogoča lastnik sosednjega zemljišča, ki se nahaja 

izven območja urejanja. 

 

Številka 4 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Knjiga pripomb 

Datum 13 01. 2010 

Povzetek pripombe 4.)Velikost parcele št. 819 je 519 m2, kar pomeni zadostno velikost za 

postavitev individualne hiše. Lokacijski načrt tega ne omogoča, ker cca 

pol parcela namenja športnim površinam. Ţelim, da se tudi lastniku 

parcele 819 dodeli parcela za samostojno gradnjo znotraj obravnavanega 

območja. 

Pri tem naj povem, da je (Tomc Joţef) v preteklem obdobju ţe pristal na  

dela svojih zemljišč za izgradnjo regionalne ceste Kranj Preddvor z 

obljubo, da v prihodnje dobi zazidljivo parcelo. Pravično bi bilo, da bi 

dobil moţnost pridobitve ene gradbene parcele za stanovanjsko gradnjo. 
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Stališče 4.) Oblika in lega zemljiške parcele ne omogoča gradnje individualne 

hiše (parcela ob cesti, kjer je določena gradbena linija).  

Zemljišča na območju Britof jug bodo vključena v komasacijski sklad. V 

komasacijskem postopku sodelujejo vsi lastniki zemljišč v območju 

urejanja in osebe, ki izkaţejo, da imajo na podlagi pravnega posla 

pravico vpisati se v ZK kot lastniki. 

Izvajalec komasacije bo pravna oseba, ki jo lastniki izberejo, le-ta bo 

prevzela odgovornost in skrb za njeno fizično izvedbo. 

V komasacijskem postopku se pripravi predlog nove razdelitve zemljišč, 

ki se javno razgrne in obravnava. 

 

 

 

Številka 5 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Pisne pripombe 

Datum 19. 01. 2010 

Povzetek pripombe 5.) Ţeli, da se rezervira zemljišče za izgradnjo kolesarske poti od 

Mercatorja do Britofa in naprej (takšna kot je od delavskega mostu do 

Mercatorja). Kolesarska pot naj bo z zelenico ločena od ceste. Takšno 

pot naj se predlaga tudi Občini Šenčur. Kolesarske poti v Britof jug 

nimate, čeprav nas Kropa vzpodbuja k temu. Ţeli odgovor v roku 30 dni. 

Stališče 5.) Pripomba je delno upoštevana. 

Vzdolţ regionalne ceste se ohranja koridor za kolesarsko stezo in hodnik 

za pešce, ki naj bi bila od vozišča ločena z zelenico (glej 13. člen 

odloka). Obravnavani izvedbeni akt ima moţnost urejanja zgolj v mejah 

območja. 

 

Številka 6 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Pisne pripombe 

Datum 20. 01. 2010 

Povzetek pripombe 6.) Parcele št. 430/2, 430/9, 430/10 in 432/10 k.o. Britof ni moţno kot 
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dodatne parcele vključiti v LN. 

Na ta zemljišče ni dovoljeno posegati (privatna zemljišča). 

Stališče 6.) Obrazložitev: 

Navedene parcele se ne nahajajo v območju  urejanja. 

Lokacijski načrt ne predvideva posega na vaše zemljišče zaradi izvedbe 

dovozne poti.  

Izven ureditvenega območja lokacijskega načrta se s tem odlokom ureja 

tudi območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske 

infrastrukture in navezave na obstoječe prometnice. Za zagotovitev 

komunalne opremljenosti območja je potrebno območje urejanja 

priključiti na komunalno infrastrukturo, ki se nahaja tudi izven 

ureditvenega območja. Poteki teh priključkov so določeni v grafičnem 

delu lokacijskega načrta. Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven 

ureditvenega območja lokacijskega načrta moţno vključiti še dodatne 

parcelne številke v kolikor se v postopku priprave projektne 

dokumentacije infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, 

izkaţe to za potrebno. 

 

Številka 7 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Pisne pripombe 

Datum 15. 01. 2010 

Povzetek pripombe 7.) Ne strinjam se z vrisom športnega poligona v območju zelenih 

površin (igrišče za šport in rekreacijo na prostem). Zemljišče dam v 

javno dobro le pod pogojem, da se namenijo zelenicam, sprehajališčem 

ali parku s klopcami (brez otroških igrišč in športnih igrišč). 

Črta naj se določilo 11. člena, 2. točka »ter igrišče za šport in rekreacijo 

na prostem«. 

Stališče 7.) Pripomba je upoštevana. 

V skladu z vašo pripombo je 2. točka 11. člena popravljena tako, da se 

glasi: 

»Na skrajnem juţnem delu, kjer poteka prenosno plinovodno omreţje 

(Z1) se izvedejo ureditve grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

skupne zelene rekreacijske površine (zelenice, parki, sprehajalne steze s 

klopcami,…).« 
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Številka 8 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Pisne pripombe 

Datum 15. 01. 2010  

Povzetek pripombe 8.) Ţelim, da se uvoz iz SZ strani črta in da uvoz na SV strani ne posega 

na moja zemljišča. Dostop do novih objektov imam omogočen preko 

svojih zemljišč s severa. 

Prosim, da se moja zemljišča ne vključijo v komasacijski postopek. 

Stališče 8.) Pripomba je upoštevana. 

Uvoz na SZ strani je ukinjen, prav tako je korigirana severna zbirna cesta 

tako, da ne posega na vaše zemljišče. 

Izločitev vašega zemljišča iz komasacijskega sklada ni predmet 

lokacijskega načrta, pač pa se boste o tem dogovorili v postopku izvedbe 

komasacije. 

 

Številka 9 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Pisne pripombe 

Datum 20. 01. 2010  

Povzetek pripomb 9.1.) V lokacijskem načrtu je potrebno obe cesti v obstoječem naselju 

Britof, na kateri se priključujeta glavna zbirna cesta in juţna zbirna cesta 

naselja Britof jug, zapreti s trajno cestno zaporo in ne za začasno cestno 

zaporo, kot je to navedeno v odloku o lokacijskem načrtu območja Br-1 

Britof jug. 

Ureditev obstoječih cest v obstoječem naselju bi vsekakor pomenila 

grobo poseganje v privatna zemljišča oziroma vrtove praktično vzdolţ 

celotne trase obstoječih cest v obstoječem naselju Britof, kar je za nas 

stanovalce ob teh poteh nesprejemljivo. 

Ti dve cesti bi lahko ostali dovozni cesti za hiše Britof 196, 198, 178, 

195, 179, 180, 176A, 176B, 176, 144, 175, 157, 158 in 174, za kar sta za 

vse prizadete lastnike zemljišč ob njih sprejemljivi le takšni, kot sta 

danes in morata tudi v bodoče ostati zaprti (s cestno zaporo) za vsa 

motorna vozila. 
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Lastniki zemljišč ob omenjenih dveh poteh v obstoječem naselju ne 

pristajamo in ne bomo pristali na to, da bi po izgradnji novega naselja 

širjenje teh dveh dovoznih poti postal višji interes MOK zaradi novega 

naselja. Zato pozivamo, da se zapori v lokacijski dokumentaciji 

definirata kot trajni zapori. 

9.2.) Fizične zapore je nujno potrebno postaviti pred začetkom gradnje 

naselja. Zahtevamo pisno zagotovilo, da bodo fizične zapore postavljene 

pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Nikakor namreč ne bomo pristali 

na to, da se opravlja transport za gradnjo novega naselja po obstoječem 

naselju. 

9.3.) Prosimo za pisno potrditev zagotovila, ki nam ga je na razgrnitvi 

podala ga. Rutar, da se navedeni del 5. člena lokacijskega načrta nanaša 

le na priključke primarnega komunalnega omreţja (vodovod, 

kanalizacija, elektrika in komunikacijski kabli). 

9.4.) Primerjava gostote objektov obstoječega naselja in novega naselja 

predvidenega v lokacijskem načrtu nam pokaţe pribliţno dvakrat večjo 

koncentracijo stanovanjskih objektov glede na obstoječi del naselja. 

Trditev, da se novo naselje lepo zliva z obstoječim naselje, zato teţko 

vzdrţi. Ni tudi nobenega prehoda med obstoječim in načrtovanim 

naseljem predvsem v delu B1. Teţko verjamemo, da je tak pristop v 

soglasju z urbanistično stroko in optimalnim načrtom, ki ga lahko 

pripravi RRD. 

9.5.) Naš predlog je, da namesto sedanjih 15 parcel v ta prostor umestijo 

9 parcel. Trikrat po tri parcele v podaljšku obstoječega naselja. Tako, da 

so novo načrtovane stavbe v podaljšku linije obstoječih stavb. S tako 

načrtovanimi parcelami bi bil prehod iz starega v novo naselje praktično 

neopazen in za nas sprejemljiv. S predlagano spremembo bi na kareju B1 

namesto 5-ih parcel tako dobili 3 parcele (čeprav bi bila za nas najboljša 

rešitev, da kare B1 postane – ostane zelena površina). 

9.6.) 9. člen odloka o LN Br1 Britof jug določa pogoje za oblikovanje 

zunanje podobe stavbe. Pri višinskem gabaritu odstavek (2) ni jasno 

definirano kolikšna je maksimalna višina objektov. Ga. Rutar je na 

razgrnitvi pojasnila da je to lahko največ 10 m od sedaj obstoječe višine 

terena. Prosimo za pisno potrditev pojasnila, ki nam ga je na razgrnitvi 

podala ga. Rutar. 

9.7.) 36. odloka o LN Br1 – Britof jug določa da je pri načrtovanju 

nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati ključne konceptualne 

usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja 

prostora. Zahtevamo, da se doda, da je potrebno po prenehanju 
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veljavnosti lokacijskega načrta ohraniti število stavb oz. stanovanjskih 

enot predvidenih v LN. 

9.8.) KS Britof ima po podatkih MOK 1825 prebivalcev in 600 

gospodinjstev, KS Predoslje pa 1195 prebivalcev in 354 gospodinjstev, 

oziroma skupno 3020 prebivalcev in 954 gospodinjstev. To pomeni 3,16 

prebivalca na gospodinjstvo. To pa pomeni v načrtovanem naselju 262 

prebivalcev. V letu 2009 je bilo v osnovni šoli Predoslje 269 otrok, novo 

naselje bo tako prineslo pribliţno 30 novih osnovnošolcev ali en do dva 

dodatna razreda. V vrtcu ţe sedaj ni dovolj prostora za vse vpisane 

otroke. Tako gosto naselje zagotovo pomeni, da bo šola ob izgradnji 

naselja premajhna. Zaradi tega bi bilo potrebno razmisliti, katere dodatne 

investicije v infrastrukturo bi potegnilo tako gosto naselje (šola, vrtec). 

Prosimo naslovni organ za pisni odgovor oz. strategijo razvoja, ter 

predstavitev povečanja šole in vrtca. 

Stališče 9.1.) Obrazložitev: 

Stališče MOK je, da se obe cesti v obstoječem naselju Britof, na kateri se 

priključujeta glavna zbirna cesta (A) in juţna zbirna cesta (B) novega 

naselja Britof jug, zapreta z začasno cestno zaporo. 

Glavna zbirna cesta (A) se na vzhodu priključuje na drţavno (regionalno) 

cesto, na zahodu pa se navezuje na obstoječo prometnico naselja Britof, 

ki se, do ureditve neustreznega cestnega omreţja v obstoječem naselju, 

zapre za motorni promet (začasna cestna zapora). Juţna zbirna cesta (B) 

se na zahodu navezuje na obstoječo prometnico naselja Britof, ki se do 

ureditve neustreznega cestnega omreţja v obstoječem naselju Britof 

zapre za motorni promet (začasna cestna zapora), kot je to navedeno v 

14. členu dopolnjenega osnutka OLN Britof jug. 

9.2.) Pripomba je upoštevana. 

Vzpostavitev fizične zapore pred pričetkom izvajanja gradbenih del bo 

opredeljena v odloku, v 31. členu (obveznosti v času gradnje). 

9.3.) Obrazložitev: 

V 5. členu odloka je nazorno opredeljeno kdaj se lahko posega izven 

meje območja urejanja. 

9.4.) Trditev pripombodajalca ne drži. 

Zaradi kvalitete bivanja, urejenosti naselja in prometne varnosti je v 

načrtovanem novem naselju, veliko večji deleţ površin namenjen 

javnemu dobru (cestam, pločnikom, javnim parkiriščem, peš potem, 

ekološkemu otoku in zelenim ter rekreacijskim površinam). Načrtovana 

umestitev stavb upošteva urbanistično stroko in racionalno rabo površin. 
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Zelene bariere med istovrstnimi namenskimi rabami niso potrebe. 

9.5.) Pripomba ni upoštevana. 

Načrtovana urbanistična rešitev upošteva racionalno rabo površin. 

9.6.) Obrazložitev: 

V 9. členu odloka (pogoji za oblikovanje zunanje podobe stavb) je 

natančno predpisan moţen višinski gabarit stavb. Določena je max. 

višina pritličja nad raščenim terenom, višina kolenčnega zidu pri 

mansardi ter moţen naklon strešine. Oblikovanje stavb je razvidno tudi 

iz prerezov v grafičnem delu LN. 

9.7.) Pripomba ni upoštevana. 

Ključne konceptualne usmeritve predstavljajo površine grajenega 

javnega dobra, ki jih je potrebno ohranjati. 

9.8.) Obrazložitev: 

Šola: MOK razpolaga s podatkom o predvidenem vpisu v šolo za 

nadaljnjih 5-6 let, kolikor je ţe znanih podatkov o rojstvih otrok 

(trenutno za otroke, rojene v letu 2009, ki se bodo v šolo vpisali v 

šolskem letu 2015/16). Na podlagi zbranih podatkov lahko rečemo, da je 

šolski okoliš OŠ Predoslje relativno stabilno okolje. Šola ima po odloku 

kapaciteto 18 oddelkov, kar pomeni 2 oddelka na razred. Z izjemo 

šolskega leta 2012/13, ko demografska slika kaţe, da je v šolskem 

okolišu 54 otrok za vpis v prvi razred v omenjenem šolskem letu, v 

naslednjih letih število otrok upade (glej spodaj).   

Tako bi bila potreba po povečanem šolskem prostoru potrebna morda le 

v  šolskem letu 2012/13, v ostalih letih pa bi kapacitete šole morale 

zadoščati kljub predvideni pozidavi, ki pa verjetno ne bo taka, da 

bo namenjena izključno mladim druţinam, kar pomeni da se priseljeni 

otroci porazdelijo v več razredov, ter verjetno še ne bo dograjena  do leta 

2012. 

Podatki o predvidenem vpisu v prvi razred OŠ Predoslje glede na 

demografske podatke o otrocih iz šolskega okoliša OŠ Predoslje: 

- šolsko leto 2010/11 .... 37 otrok/2 oddelka/18,5 otrok povprečno na 

oddelek (prostor še za 19 otrok) 

- šolsko leto 2011/12 .... 32 otrok/2 oddelka/16 otrok povprečno na 

oddelek (prostor še za 24 otrok) 

- šolsko leto 2012/13 .... 54 otrok/2 oddelka/27 otrok povprečno na 

oddelek (prostor še za 2 otroka, eventuelno največ 4, ob soglasju 

ministrstva) 

- šolsko leto 2013/14 .... 33 otrok/2 oddelka/ 16,5 otrok povprečno na 



MESTNA OBČINA KRANJ                                                                                                  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 

 

10 

oddelek (prostor še za 23 otrok) 

- šolsko leto 2014/15 .... 36 otrok/2 oddelka/18 otrok povprečno na 

oddelek (prostor še za 20 otrok) 

- šolsko leto 2015/16 .... 43 otrok/2 oddelka/21,5 otrok povprečno na 

oddelek (prostor še za 13 otrok) 

V zvezi z urejanjem problematike vpisa v prve razrede je MOK naročila 

študijo, na podlagi katere bodo pripravljeni tudi ukrepi za reševanje 

morebitnih nihanj v vpisu, predvidevajo se ukrepi v smeri spreminjanja 

mej šolskih okolišev, vendar iz zgoraj zapisanega na obravnavanem 

območju ne predvidevamo teţav. 

Predšolska vzgoja: Zakonske podlage, ki urejajo področje predšolske 

vzgoje nalagajo lokalni skupnosti zagotavljanje pogojev za izvajanje te 

dejavnosti na območju celotne občine, za to področje torej ne veljajo 

prostorski okoliši, kot v primeru osnovnega šolstva.  

Na celotnem območju MOK v zadnjih letih beleţimo porast vpisa (gre za 

trend v celotni Sloveniji) in posledično primanjkljaj kapacitet za sprejem 

otrok v programe predšolske vzgoje. MOK situacijo rešuje sproti, 

dolgoročno pa se načrtuje dopolnjevanje kapacitet z razpršeno ponudbo, 

zato se dogovarjamo tudi o moţnosti povečanja vzgojno varstvene enote 

pri OŠ Predoslje, ki je obravnavanemu območju najbliţje. 

 

Številka 10 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Pisne pripombe 

Datum 21. 01. 2010  

Povzetek pripomb 10.1.) Postavitev objektov za lastne potrebe, ograj in pomoţnih 

infrastrukturnih objektov ni tipizirana – ograje naj bi bile enotne (npr. 

kombinacija lesa in ţivih mej). 

10.2.) Zakaj ne morejo biti balkonske ograje enotne (neustrezna izvedba 

balkonov pomeni toplotne mostove, moderni pristop se jim izogiba)? 

10.3.) Če se ţe vztraja pri dvokapni obliki strehe, bi lahko sleme 

prostostoječih stavb in stanovanjskih dvojčkov potekalo npr. po 

diagonali tlorisa stavbe? Ohrani se umestitev stavb v prostor glede na 

raster celotnega naselja, vsaj ena strešina pa je obrnjena na juţno stran za 

izkoriščanje sončne energije. 

10.4.) Zakaj se ne preuči moţnost zelenih streh s postavitvijo elementov 
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za izkoriščanje sončne energije? Princip se lahko uporabi tudi pri 

prostostoječih stavbah in stanovanjskih dvojčkih. 

10.5.) Ni opredeljeno na kakšen način imata posamezen objekt in 

pripadajoče zemljišče zagotovljen dostop do sončnega obsevanja 

(zmanjša se z nedoslednim upoštevanjem odmikov, gabaritov objektov, 

neprimerno izbiro rastja in njegovega vzdrţevanja,…). 

10.6.) Zakaj ni opredeljeno, da se padavinske vode zbirajo in uporabljajo 

za pranje, namakanje zelenic, splakovanje stranišč,… (zbiranje in 

uporaba deţevnice)? 

10.7.) V čim večji meri bi se kazalo izogniti dostopom do parcel z juţne 

in zahodne strani, kjer so preteţno razporejeni dnevno bivalni prostori in 

ki so navadno namenjene korelaciji objekta z zelenico, za dejavnosti na 

prostem. Z dostopi, dovozi, parkirnimi mesti se to načelo poruši. 

10.8.) Za potrebe gašenja se lahko izvede poţarne bazene, ki se napajajo 

prvenstveno z meteorno vodo. 

10.9.) Zakaj je predpisana nuja po priključitvi vsake stavbe na 

plinovodno omreţje? Glede na to, da je zemeljski plin fosilno gorivo 

(cena, nezanesljivost dobave, vpliv na podnebne spremembe,…) 

menimo, da se je potrebno ob načrtovanju popolnoma novega naselja teh 

rešitev izogibati. Moderni pristop k načrtovanju nudi izbiro tehnologiji, 

ki omogočajo samozadostnost oskrbe stavb z energijo iz alternativnih 

virov oz. zmanjšuje potrebo po konvencionalnih virih. Obenem pa 

omogoča smotrnejšo uporabo le-teh. Moţne rešitve so navedene v 

nadaljevanju. 

- Pri oskrbi z električno energijo naj se preuči vse moţnosti (prejšnji 

alineji) da se ob ko/trigeneraciji realizira tudi pridobivanje elektrike iz 

sonca. 

- Javna razsvetljava skromna a učinkovita, optimalno krmiljenje (npr. 

moţnost ugašanja vej, krmiljenje moči, itd.). 

- Razvod telefonskih kablov in kablov kabelske televizije se nadomesti z 

optičnimi (uporabniki imajo še vedno alternativo komunikacijskega 

dostopa preko brezţičnih omreţij). 

- Ekološka otoka bi lahko bila vsaj dva. 

- Zelene strehe blaţijo hrup. 

- Zaradi nevarnosti širjenja poţara se omeji sajenje iglavcev. 

- Morebitna skupna kotlovica, elektrarna so v solastništvu. 

- Sicer je v prvem odstavku 34. člena odloka zapisano, da se pod 

določenimi pogoji omogoča gradnja s sodobnejšimi trendi oblikovanja. 
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Ţal so zagotovila premajhna, da ne bi stvar ušla izpod nadzora (Voge). 

- V tretjem odstavku 34. člena odloka se zagotavlja 45˚ kot osončenja za 

bivanje in delo občutljivih prostorov. Omogočeno mora biti osončenje 

tudi v zimskem času, ko je vpadni kot sončnih ţarkov niţji (naselje 

Murgle, Ljubljana – Trnovo). S tem pridemo do maksimalnih toplotnih 

dobitkov v dnevno bivalne prostore. Zasajenost vrtov je z nezimzelenimi 

listavci. 

Stališče Pripombodajalec navaja vrsto tehtnih pobud za načrtovanje gradnje 

stavb, ki bi jih bilo smiselno usmeritvi kot pobude za spremembo Zakona 

o graditvi objektov s čimer bi se omogočilo, ob predhodni uskladitvi 

načel z usmeritvami lokalnih skupnosti (npr.: sistemsko ogrevanje, 

odvajanje in uporaba meteornih voda, itd.) racionalnejšo in kvalitetnejšo 

gradnjo na celotnem slovenskem prostoru. 

10.1.) Pripomba ni upoštevana. 

Odlok v svojem 11. členu določa moţne tipe ograj, prepoveduje pa 

masivne polnostenske ograje. 

10.2.) Pripomba ni upoštevana. 

Odlok v svojem 9. členu določa pogoje za oblikovanje zunanje podobe 

stavb, tudi glede balkonskih ograj. 

10.3.) Pripomba ni upoštevana. 

Sleme po diagonali tlorisa urbanistično ni sprejemljiv. 

10.4.) Obrazložitev: 

Pod določenimi pogoji, ki so navedeni v 34. členu odloka, oblikovanje 

stavb lahko odstopa od predpisanih oblikovalskih izhodišč. 

10.5.) Obrazložitev: 

Zagotovitev zadovoljive osončenosti objektov in pripadajočih zemljišč je 

opredeljena s primernim izborom lokacij parcele, namenjene gradnje in 

umeščenostjo stavbe na njej. 

Konkreten izbor vegetacije in njihovo vzdrţevanje se opredeljuje v 

nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije. 

10.6.) Pripomba je upoštevana. 

Dopolnjen bo drugi odstavek 16. člena odloka. 

10.7.) Obrazložitev: 

Glede na prometno in urbanistično zasnovo se uvozi, kjer je to mogoče, 

predvidijo s severne in vzhodne strani. 

10.8.) Pripomba ni upoštevana. 

Zadostno poţarno vodo se v skladu s predpisi zagotavlja s hidrantnim 
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omreţjem z nadzemnimi hidranti.  

10.9.) Pripomba se upošteva. 

Uskladi se zadnji stavek 15. člena odloka (splošna merila in pogoji 

komunalnega urejanja ) tako, da se spremenjen glasi; »Vse stavbe morajo 

imeti dostop do javne ceste, priključene morajo biti na električno 

omreţje, javno vodovodno in kanalizacijsko omreţje ter plinovodno 

omreţje, razen v primeru vzpostavitve enega od alternativnih sistemov za 

oskrbo z energijo.« 

Določilo 18. člena je spremenjeno in dopolnjeno. Ogrevanje in priprava 

tople sanitarne vode v stavbah novega naselja Britof je moţna z 

nadgradnjo sekundarnega plinovodnega omreţja (v cestnem telesu novih 

prometnic) s priključitvijo na obstoječe plinovodno omreţje, ki poteka po 

zahodnem robu obravnavanega območja, pod pogoji, ki jih določi 

pooblaščeni upravljavec omreţja. Ogrevanje stavb je dopustno tudi na 

sončno energijo ali z drugimi lokalno razpoloţljivimi alternativnimi 

obnovljivimi viri energije (fotovoltaika, sistemi s toplotnimi črpalkami 

voda/voda, zemlja/voda, zrak/voda, sistemskimi kotli na lesno 

biomaso,...).  

Dopolnjen je tudi 7. člen odloka glede gradnje energetsko učinkovitih 

stavb in 17. člen odloka glede zbiralnikov meteornih voda. 

 

Številka 11 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 11.1.) Koliko je visok zaščitni nasip ob cesti? Ali se bo zanj uporabil 

material od izkopov za hiše? 

11.2.) Predvideva, da pogodbena komasacija ne bo moţna. Kdo lahko 

sproţi upravno komasacijo in kdaj? 

11.3.) Kje se lahko dobi podatek o velikosti parcel? 

Stališče 11.1.) Stanovanjsko območje je v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem 

in ţivljenskem okolju uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. Glede 

na stopnjo varovanja bo potrebno s strokovno podlago opredeliti aktivne 

ukrepe za zaščito bivalnega okolja pred hrupom (nasip, zelena bariera), 

predvsem pred hrupom, ki je posledica obratovanja drţavne ceste na 

tangiranem odseku. 
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11.2.) Pogodbena komasacija se izvede v soglasju z vsemi lastniki 

znotraj LN. Upravno komasacijo lahko sproţi občina. Po sprejemu tega 

dokumenta bo občina sklicala sestanek z lastniki zemljišč v zvezi s 

komasacijo. 

11.3.) Podatki o velikosti parcel so razvidni iz grafičnega dela na karti št. 

2/3 NAČRT PARCELACIJE. Karta je bila javno razgrnjena. 

 

Številka 12 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 12.1.) Kaj je primarna in kaj sekundarna infrastruktura? Ali sem sodi tudi 

cesta? 

12.2.) Kaj pomeni 2. odstavek 30. člena odloka in ali bi bil onemogočen 

priključek na regionalno cesto, če bi prišlo do spremenjene lokacije 

priključka? 

12.3.) Kaj pomeni zadnji stavek 5. člena odloka? 

12.4.) Zakaj se ne predvidi trajnih cestnih zapor, saj so ceste v 

obstoječem naselju tako ozke, da niso primerne niti za enosmerni 

promet? 

12.5.) Ali bomo s strani MOK obveščeni glede naših pripomb. Kje so 

priloge, ki so navedene v 35. členu? 

Stališče 12.1.) Za načrtovano novo stanovanjsko sosesko je potrebno zgraditi 

novo sekundarno komunalno infrastrukturo speljano vzporedno s 

potekom prometnic, po vsebini, ki jo določa ta odlok. Sekundarno 

omreţje se priključuje na obstoječe primarno omreţje (primarno omreţje 

se nahaja na zahodnem delu območja Britof jug, diagonalno preko 

območja Britof jug poteka obstoječi transportni vodovod, ki ga bo 

potrebno prestaviti). Za območje Britof jug je zaradi deficitarne situacije 

potrebno zagotoviti tudi nov vodni vir. Notranje prometno omreţje je 

sekundarno omreţje, regionalna cesta R1-210 pa predstavlja primarno 

omreţje na katero se naselje priključuje.  

12.2.) Izdelana prometna študija in idejni projekt ureditve kriţišča z 

drţavno cesto na predvideni lokaciji ne upošteva priključka AC. V 

primeru izvedbe AC priključka Kranj – sever je predvideno drugačno 

prometno napajanje območja Britof jug na lokaciji predvidenega 
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rezervata oziroma cestnega koridorja, ki se nahaja na nasprotni strani 

predvidenega AC priključka. 

12.3.) 5. člen odloka omogoča izvedbo oziroma priključke na primarna 

omreţja in prestavitve obstoječega omreţja, itd.  

12.4.) naselje Britof jug se prometno navezuje izključno na regionalno 

cesto, prometno ne obremenjuje obstoječega naselja in mu tudi ne 

spreminja prometnega reţima. Za celotno naselje Britof je potrebno v 

primeru naravnih in drugih nesreč zagotoviti ustrezne dostope, dovoze in 

delovne površine za intervencijska vozila in za potrebe evakuacije. 

Zaradi neustreze prometne ureditve obstoječega naselja se izvedejo 

začasne cestne zapore. 

12.5.) Občina bo vse prispele pripombe in pripombe z javne obravnave 

proučila, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletnih straneh MOK. 

Lastniki zemljišč znotraj OLN Britof jug, ki so dali pisne pripombe bodo 

tudi pisno seznanjeni.  

35. člen Odloka OLN Britof jug predstavlja seznam prilog k lokacijskem 

načrtu. Iz določb 35. člena izhajajo rešitve oz. strokovne podlage na 

katerih temeljijo rešitve prostorskega akta. 

Celotno gradivo, ki je bilo tudi javno razgrnjeno si lahko ogledate na 

sedeţu MOK. 

Podatki so bili objavljeni tudi na spletnih straneh MOK (odlok in 

grafična priloga odloka - lega objektov na zemljiščih in načrt 

parcelacije).  

 

 

Številka 13 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 13.1.) Ali bo infrastrukturo gradila občina ali investitorji? 

13.2.) Kakšna je višina objektov? 

13.3.) Novo naselje se ne more priklapljati na obstoječo infrastrukturo. 

13.4.) Ali bo njegova parcela 811/1 k.o. Britof zajeta v komasacijo? 

13.5.) Ali bo davek na zemljišče drugačen, ko bo sprejet ta akt in na 

njem predvidena gradnja stavb? 

13.6.) Zakaj investitor Robit d.o.o. ne gradi tam, kjer je kupil zemljišče? 
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Zakaj posega na zemljišče v njegovi lasti? 

Stališče 13.1.) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa 

opremljanja, le-tega sprejme mestni svet z odlokom. Komunalno opremo 

občina izvaja v skladu s svojimi razvojnimi programi in v okviru 

občinskega proračuna, v primeru, kjer je program opremljanja sprejet, se 

s pogodbo o opremljanju gradnja infrastrukture prenese na investitorja. 

13.2.) Višina stavb je ţe določena v 9. členu, le temu bo dodano določilo, 

da slemena stavb ne smejo presegati kote 11,0 m nad koto obstoječega 

terena. 

13.3.) Pogoje glede priključevanja infrastrukturnega omreţja določijo 

upravljavci posameznih infrastruktur in jih pripravljavcu posredujejo na 

začetku v smernicah. 

13.4.) Vse parcele znotraj meje območja bodo vključene v komasacijo. 

13.5.) S sprejemom OLN Britof jug na seji sveta bo celotno območje 

OLN pridobilo status stavbnega zemljišča. Skladno z določbami Odloka 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 

140/2004, 9/2006) se nadomestilo obračuna tako za zazidana kot 

nezazidana stavbna zemljišča. 

13.6.) Z lokacijskim načrtom se načrtuje poselitev in z njo povezane 

ureditve v skladu z urbanistično stroko. V kolikor je moţno se pri tem 

upošteva obstoječo parcelacijo. V skladu z vašo ţeljo bodo posegi na 

vaših zemljiščih v predlogu dokumenta umaknjeni. 

 

Številka 14 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 14.1.) Ali se bo infrastruktura gradila po etapah, za vsak objekt posebej? 

14.2.) Ali bomo kot sluţnostni upravičenci sodelovali v pogodbeni 

komasaciji? 

14.3.) Ţelimo da se uredijo ustrezni radiji za dovoz na sluţnostno pot. 

Stališče 14.1.) Moţna je etapna gradnja, le-ta je odvisna od izkazanega interesa in 

prostorskih danosti. Vsekakor pa je potrebno najprej dograditi primarno 

omreţje ter zgraditi pripadajoči del sekundarnega omreţja. Šele nato ali 

pa sočasno je moţna tudi gradnja stavb. 
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14.2.) Skladno z določbami Zakona o urejanju prostora sluţnostni 

upravičenci sodelujejo v postopku komasacije. 

14.3.) Pripomba je delno upoštevana. 

Iz juţne zbirne ceste B je predviden priključek na dostopno pot 

(sluţnostno pot). Širina prečnega profila ceste B omogoča izvedbo 

ustreznega priključnega zavijalnega loka na juţni strani, na severni strani 

zavijalnega loka ni moţno izvesti, ker se območje ţe nahaja izven meje 

LN, lastnik tega zemljišča pa takšni izvedbi tudi nasprotuje. 

 

Številka 15 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 15.1.) Ali je širina ceste 8 m minimalni standard? 

15.2.) Ali lahko zmanjka denarja za izvedbo zelenih površin glede na 

etapnost izvedbe? 

15.3.) Kje so gradbene linije, v načrtu jih ne vidi več? 

15.4.) Zakaj je gostota poselitve v območju C manjša kot v območju B 

oz. B1 in B2? 

15.5.) Tako majhnih parcel kot so predvidene v obstoječem naselju ni, še 

v naselju Voge niso tako majhne. 

15.6.) Kdo je večji investitor v območju? 

15.7.) Kam bodo otroci iz območja Britof jug hodili v šolo in vrtec? 

Stališče 15.1.) Minimalna širina občinskih cest oziroma ulic je 4 m. 

15.2.) Namen opremljanja stavbnih zemljišč je, da se lahko načrtovane 

prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in sluţijo svojemu namenu. 

15.3.) V načrtu je določena regulacijska linija, ki razmejuje javne in 

privatne površine. V načrtu bodo določene tudi gradbene meje ali 

obcestne linije. 

15.4.) Gostoto poselitve v območju C narekuje odmik stavb od 

transportnega plinovoda 50 bar. 

15.5.) Zaradi kvalitete bivanja, urejenosti v naselju in prometne varnosti 

je v načrtovanem novem naselju, veliko večji deleţ površin namenjen 

javnemu dobru (cestam, pločnikom, javnim parkiriščem, peš potem, eko 

otoku, zelenim površinam – 29 % vseh površin). Umestitev stavb 



MESTNA OBČINA KRANJ                                                                                                  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 

 

18 

upošteva urbanistično stroko in racionalno rabo površin. 

Veljavni PUP-i v občini predvidevajo za gradnjo dvostanovanjskih stavb 

400 m
2
 gradbene parcele. 

15.6.) V tej fazi so znani le lastniki zemljišč. 

15.7.) Glej stališče do pripombe pod zaporedno št. 9.8. 

 

Številka 16 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 16.1.) Na njegovem zemljišču je predviden rezevat za eventuelni nov 

priključek na regionalno cesto? Kje mu bo zagotovljena nadomestna 

lokacija? 

16.2.) Za cesto Britof – Hotemaţe so prodali parcelo preko katere poteka 

poljska pot na njive. Ali jim bodo dovolili priti na njivo preko glavne 

ceste? Na dokument so dali pripombo pa je bila zavrnjena. 

Stališče 16.1.) To vprašanje se bo uredilo s pogodbeno komasacijo. 

16.2.) Pripomba se ne nanaša na lokacijski načrt Britof jug. 

 

Številka 17 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripombe 17.) Kje se bo vozilo v času gradnje naselja? Obstoječe ceste ne zmorejo 

novih obremenitev in so tudi preozke. Gradbiščni dostop naj se predvidi 

iz regionalne ceste. 

Stališče 17.) Pripomba se upošteva. 

V 31. členu bo dodana alineja, da je potrebno pred začetkom del izvesti 

začasno zaporo ceste. 

 

Številka 18 

Pripombodajalec  
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Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 18.1.) Občina sprejema izvedbeni akt in odloča o gradnji, davke naj bi pa 

plačevali lastniki. Ali se bodo plačevali davki tudi če ne bo gradil? 

18.2.) Kakšna je oddaljenost objektov (stavb) od regionalne ceste? 

Stališče 18.1.) S sprejemom OLN Britof jug na seji sveta bo celotno območje 

OLN pridobilo status stavbnega zemljišča. Skladno z določbami Odloka 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 

140/2004, 9/2006) se nadomestilo obračuna tako za zazidana kot 

nezazidana stavbna zemljišča.  

18.2.) Ob regionalni cesti bo določena obcestna linija, ki sledi ţe 

obstoječi gradbeni liniji. Odmiki so razvidni na prometni karti. Nove 

stavbe so od roba obstoječe ceste odmaknjene pribliţno 25 m. 

 

Številka 19 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripombe 19.) Ali se bodo lastniki dogovorili glede izvedbe komunalne 

infrastrukture? 

Stališče 19.) Glede izvedbe komunalne infrastrukture se bodo lastniki zemljišč 

dogovorili z občino. 

 

Številka 20 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripombe 20.) Kdaj bo občina uredila prometno ureditev v obstoječem naselju 

Britof? Razširitev cest ni moţna. 

Stališče 20.) MOK v proračunu trenutno nima predvidenih sredstev za 

kakršnekoli rekonstrukcije in ureditve obstoječega cestnega omreţja v 

naselju Britof. 
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Številka 21 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripombe 21.) Kot lastnik parc. št. 430/3 k.o. Britof zahteva trajno cestno zaporo in 

ne začasno. 

Stališče 21.) Pripomba ni upoštevana. 

Glej stališče do pripombe pod zap. št. 12.4. 

 

Številka 22 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripombe 22.) Fizična zapora cestne naj se predvidi v prvi fazi, v času gradnje 

infrastrukture.  

Stališče 22.) Pripomba se upošteva. 

 

Številka 23 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripombe 23.) Uvoz na parc. št. 429/2 k.o. Britof naj se prestavi tako, da se začne 6 

m od parcelne meje. 

Stališče 23.) Pripomba se upošteva. 

 

Številka 24 

Pripombodajalec  
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Pripomba podana Na javni obravnavi 

Datum 13. 01. 2010 

Povzetek pripomb 24.1.) Kakšna je višina stavb? 

24.2.) Kdo od mladih druţin bo kupil enonadstropno hišo 9 × 12, če še za 

stanovanja v bloku nimajo denarja? 

24.3.) Večinski investitor je rekel, da bo plačal komunalno infrastrukturo 

za celo naselje. Ali bo ta investitor sam izvajalec? 

24.4.) Kakšne so nadaljne faze od te obravnave naprej? 

Stališče 24.1.) Višinski gabariti stavb so določeni v 9. členu odloka. Dodana bo 

določba, da višina slemena stavbe ne sme presegati kote 11,0 m nad koto 

obstoječega terena. 

24.2.) Različne generacije ljudi imajo različne potrebe in finančne 

zmoţnosti. 

24.3.) Večinski lastnik zemljišč bo poravnal svoje pogodbene obveznosti 

skladno s sklenjeno pogodbo o opremljanju.  

Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa 

opremljanja, le-tega sprejme mestni svet z odlokom. Komunalno opremo 

občina izvaja v skladu s svojimi razvojnimi programi in v okviru 

občinskega proračuna, v primeru, kjer je program opremljanja sprejet, se 

s pogodbo o opremljanju gradnja infrastrukture prenese na investitorja. 

24.4.) Po zaključku javne razgrnitve izdelovalec in občina pripravita 

strokovna stališča na pridobljene pripombe. K strokovno pripravljenim 

gradivom ţupan zavzame stališče do pripomb in predlogov. V skladu s 

sprejetimi stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve 

pripravljavec izdela predlog lokacijskega načrta, ki ga občina posreduje 

nosilcem urejanja prostora v mnenja. Po pridobljenih mnenjih se 

dokument ponovno obravnava na Svetu MOK (druga obravnava). V 

primeru potrditve in sprejemu dokumenta v drugi obravnavi se le-ta 

objavi v uradnem glasilu in prične veljati z dnem veljavnosti, ki je 

opredeljena v odloku. 

 

Številka 25 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Delovno telo Sveta MOK 

Datum 23. 11. 2009 
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Povzetek pripomb 25.1.) Kakšna bo regionalna cesta v prihodnje, ko bo dokončan odsek 

Kranj – Preddvor, ali je predvidena štiripasovnica? 

25.2.) Kriţišče oz. kroţišče za štiripasovnico ni ustrezno izdelano. 

25.3.) Gradivo naj se dopolni z grafiko – makrolokacija naselja. 

25.4.) Gradivo naj se dopolni s prikazom morebitne navezave na AC. 

25.5.) Kakšna bo izraba sončne energije v naselju glede na predvideno 

smer slemen S-J oz. V-Z? 

25.6.) Prostostoječi objekti so lahko eno ali dvostanovanjski, ali to 

pomeni, da sta še vedno zagotovljeni le 2 PM? 

25.7.) Gostota prometa je prevelika za eno uvozno in izvozno cesto. V 

primeru odstranitve fizičnih zapor in v primeru prometne povezave z 

obstoječim naseljem bo število izvozov še večje. 

Stališče 25.1.) Pripomba se direktno ne nanaša na LN. V novem občinskem 

prostorskem načrtu MOK, ki je v fazi dopolnjenga osnutka, je regionalna 

cesta načrtovana kot bodoča štiripasovnica. 

25.2.) Za priključitev območja Britof jug na drţavno cesto je bila 

izdelana prometna študija in idejni projekt. V primeru izvedbe priključka 

na AC bo potrebno izdelati novo študijo in verjetno predvideti nov 

priključek v območje. V ta namen je predviden cestni rezervat. 

25.3.) Grafični del gradiva obsega tudi makrolokacijo naselja (lega 

prostorske ureditve v širšem območju). 

25.4.) V skladu z zahtevo DRSC se je moral predviden priključek na AC 

zbrisati iz dokumenta. Ko bo avtocestni priključek Kranj – sever potrjen 

na nivoju drţave ga bo moţno tudi prikazati. 

25.5.) Ogrevanje stavb je dopustno tudi na sončno energijo ali na druge 

lokalno razpoloţljive (alternativne) obnovljive vire energije. 

25.6.) Odlok v svojem 11. členu določa, da je za posamezno 

stanovanjsko enoto potrebno zagotoviti min. 2 parkirni mesti na parceli, 

namenjeni gradnji. 

25.7.) Glej stališče pod zap. št. 25.2. 

 

Številka 26 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na Svetu MOK 

Datum 25. 11. 2009 
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Povzetek pripomb 26.) Novemu naselju bo potrebno zagotoviti zadostne kapacitete v šoli, 

vrtcu in na pokopališču. 

Stališče 26.) Glede šole in vrtca glej stališče do pripombe pod zap. št. 9.8. 

Glede pokopališča: Če upoštevamo povprečje zadnjih 5 let in povečanje 

števila prebivalstva za 15%, kar predstavlja 400 ljudi morajo kapacitete 

pokopališča zadoščati za 12 let. Po osmih letih bi morali dograditi še 

ţarne niše za kar je prostor ţe zagotovljen. 

 

Številka 27 

Pripombodajalec  

Pripomba podana Na Svetu MOK 

Datum 25. 11. 2009 

Povzetek pripombe 27.) Kakšne so barve fasad? 

Stališče 27.) V 9. členu je določeno, da morajo biti fasade obdelane z zaključnimi 

ometi v svetlih pastelnih barvah. 

 

 

Kranj, februar 2010 

 

 

Pripravljavec: 

MESTNA OBČINA KRANJ 

ŢUPAN  

Damijan PERNE 

 

 


