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MESTNA OBČINA KRANJ 

Ž U P A N   
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 2373101, fax. 04/ 2373106 
 
 
Št.:   430-0007/2008-4 
Datum: 1. 6. 2010 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Občinski program varstva okolja - predlog 
 
 
1. OCENA STANJA: 

Občinski program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) ugotavlja stanje okolja v Mestni občini 
Kranj. V skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZmetD in 66006 – odl. US) so vse mestne občine dolžne pripraviti OPVO. Pred pripravo 
OPVO je bil že izdelan tudi Poročilo o stanju okolja, ki je osnova za izdelavo OPVO. Splošno stanje 
okolja je v Mestni občini Kranj zadovoljivo, saj ni večjih onesnaževalcev, oziroma imajo vsi večji 
industrijski obrati (podjetja) že lastne programe izvajanja aktivnosti na področju varovanja okolja in 
monitoringa nad izvajanjem le tega. 
 
2. PRAVNA PODLAGA 

Podlaga za pripravo OPVO  je 38. Člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD in 66006 – odl. US).   

 
3. NAMEN IN CILJI 

OPVO je programski dokument, ki nastane z načrtovanjem, tako da ne gre zgolj za zbiranje podatkov. 
Priprava OPVO je proces, ki aktivira vse akterje na področju varstva okolja, celotno občinsko upravo 
in javnost. Cilj OPVOja je izboljšanje stanja okolja, bivanjskih pogojev, bolj zdravo in aktivno 
življenje občanov ter sonaravni pristop k razvoju MOK. 

 
4. POSTOPEK PRIPRAVE PROGRAMA 

OPVO je pripravljal Oddelek za okolje in prostor ter zunanji izvajalec OIKOS, d.o.o.. V sklopu 
priprave OPVOja je Mestna občina Kranj ob pomoči pogodbenega pripravljavca organizirala dve 
delavnici, na katere so bila vabljena posebej velika in mala podjetja. Izvedeni so bili  individualni 
razgovori z pomembnejšimi akterji v prostoru. Ti akterji so večja in manjša podjetja, zavodi, agencije, 
zdravstveni domovi in ostali subjekti ki so kakorkoli povezani z stanjem in potrebami v okolju. 
Pripravljen osnutek OPVO je bil predlagan v potrditev Mestnemu svetu. Ta ga je potrdil in dal skupaj 
z odbori tudi več pripomb. Pripombe so bile v večji meri upoštevane. Na podlagi sklepa Mestnega 
sveta je bil OPVO dan na javno razgrnitev, v okviru katere je bila tudi javna obravnava ter obravnava 
za ključne akterje v prostoru. Predlog OPVO je sedaj dan v sprejem Mestnemu svetu. 
 
5. OBRAZLOŽITEV ODLOKA, POGLAVITNE REŠITVE 
Program vsebuje povzetke analiz stanja okolja, kakšne so prednosti, problemi in izzivi v okolju. 
Nadalje vsebuje načela, cilje in vizijo, kar tvori Strategijo okoljskega razvoja v Mestni občini Kranj. 
Najpomembnejši del OPVO so določeni ukrepi, terminski plan ter finančna ocena vrednosti okoljskih 
ukrepov. Za vsako od ukrepov je določeno trenutno stanje, potrebne aktivnosti in želeni cilji. 
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6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za uresničitev zadanih ciljev iz OPVO so potrebna proračunska sredstva, vendar jih je težko oceniti, 
saj bodo ti stroški nastajali v daljšem časovnem obdobju. Stroški okoljskih ukrepov bo deloma nosila 
MOK, deloma pa se bodo stroški porazdelili med ostale akterje v prostoru (podjetja, zavodi, agencije, 
... ). Pozitivni finančni učinki na manjše emisije hrupa, plinov ter boljše bivalne pogoje prebivalcev 
MOK niso merljivi. 

 

 

 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji 
 
 
 

S K L E P :  

 

1. Svet Mestne občine Kranj sprejme Občinski programa varstva okolja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Pripravil: 
            Janez Ziherl 
 
 
 

 
  Odgovorna oseba:  Damijan Perne, dr.med.spec.psih 

Aleš Sladojević, univ.dipl.soc.            ŽUPAN 

   Direktor občinske uprave 

  
 

 
   

 

 

 

Priloga: 

-     Odgovori na pripombe na Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj 

- Občinski program varstva okolja – predlog 
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Domžale, 29. 5. 2010 

 
 
Odgovori na pripombe na Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj 

 
V času javne obravnave Občinskega programa varstva okolja (OPVO) ter prve predstavitve na 
občinskem svetu Mestne občine Kranj je bilo podanih nekaj pripomb in predlogov glede vsebine 
dokumenta. Pripombe in odgovori nanje so podani v nadaljevanju. 
 
Pripombe iz javne predstavitve 17. marca 2010: 
1. Izpostaviti je treba praznjenje mestnega jedra v povezavi z razcvetom trgovskih centrov na 

obrobju in s tem povezanimi prometnimi težavami ter manjšo dostopnostjo za določene 
skupine prebivalcev (starejši). 
Odgovor: v poglavju »Zdravje prebivalcev in kakovost življenjskega okolja« na str. 10 so bile poudarjene 
težave s prometom in dostopnostjo v povezavi s selitvijo storitev na obrobje mesta Kranj. Dodan je bil prikaz 
lokacij potniških centrov, predvidenih v Urbanističnem načrtu. Problematika je bila poudarjena tudi med 
prednostnimi problemi in izzivi na str. 12. 
 

2. Pri ozaveščanju so ključni odpadki, zato je to treba poudariti tudi v programu, in sicer: 
osveščati prebivalce tudi glede odlaganja odpadkov, razlagati tehnologije in snovni krog z 
namenom zmanjšanja strahu pred negativnimi vplivi odlagališč in sežigalnicami, predstaviti 
povezavo s tehnologijami kompostiranja in obnovljivimi viri energije ter promovirati pristop 
nagrajevanja.  
Odgovor: vsebine osveščanja prebivalcev in podjetij o ravnanju z odpadki so bile dodatno poudarjene v 
projektu 4.1. »Nizko emisijska stanovanjska območja« (str. 51, 52). 
 

3. Razložiti je treba, zakaj niso bili posebej obravnavani in zajeti v ukrepih:  
a) Ravnanje z odpadki – ureditev odlagališča, 
b) svetlobno onesnaževanje, 
c) odpadne vode. 
Odgovor: ukrepi in projekti so bili oblikovani tako, da bo z njimi Mestna občina Kranj kar najučinkoviteje 
dosegla zastavljene cilje. Da ne bi prišlo do podvajanja s Strategijo trajnostnega razvoja (STR) MOK, 
Lokalnim energetskim konceptom (LEK) in operativnimi programi Komunale Kranj, so ukrepi zajeli 
predvsem: 
• aktivnosti na tistih področjih, ki niso podrobno obravnavana v ukrepih STR MOK. Zato ukrepi ne 

zajemajo urejanja zbiranja in odlaganja odpadkov ter urejanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod, saj je 
le-to zajeto v projektih STR MOK in podrobnih operativnih programih Komunale Kranj. 

• Aktivnosti, ki niso podrobno predpisane z zakonodajo. Tako npr. ukrepi in projekti ne zajemajo 
svetlobnega onesnaževanja, saj Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, 
št. 81/2007, 109/2007) natančno in strogo predpisuje obveznosti na tem področju. Poleg tega je 
prenova javne razsvetljave zajeta v LEK. 

Pojasnilo je bilo dodano k razlagi ciljev OPVO na strani 13 ter v uvodu v Izvedbeni del na str. 16. 
 

4. Pripravi naj se kartografski prikaz območja programa, saj je včasih nejasno, ali zajema samo 
območje mesta Kranj ali celotno Mestno občino Kranj. 
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Odgovor: dodana je bila pregledna karta Mestne občine Kranj, prikaz lokacij potniških centrov, predvidenih 
v Urbanističnem načrtu, in prikaz vseh degradiranih območij vključno z obema pilotnima območjema, 
obravnavanima v projektu št. 3.2. »Sanacija degradiranih območij«. Poleg tega je bilo v uvodu poglavja 3 
»Povzetek analize stanja okolja« dodano pojasnilo, da so nekateri okoljski problemi zaradi dejavnosti in 
gostote poselitve izrazitejši v mestu Kranj kot v preostalih delih občine. 
  

Pripombe iz javne obravnave: 
1. g. Uroš Brankovič (po elektronski pošti): Med ključne akterje naj se doda tudi Center za 

trajnostni razvoj podeželja Kranj, saj kljub temu, da ima sedež izven Mestne občine Kranj 
pomembno prispeva k  razvoju podeželja Mestne občine. Poleg tega je treba poudariti pomen 
prometa tudi v luči tranzitnih povezav, predvsem železnice (2. tir povezave Ljubljana – 
Munchen). 
Odgovor: v preglednico ključnih akterjev na str. 11 je bil dodan tudi Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj. Pomen tranzitnega prometa je bil dodatno poudarjen med prednostnimi problemi in izzivi na str. 12. 

 
Pripombe Odbora za gospodarstvo: 
1. V OPVO naj se vključi tudi sodelovanje z lokalno energetsko agencijo. 

Odgovor: sodelovanje z lokalno energetsko agencijo, pa tudi z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z 
ekološkim svetovanjem in podporo občanom in podjetjem, je bilo posebej izpostavljeno pri horizontalnem 
ukrepu »Komunikacijske aktivnosti« na str. 17. 

 
Pripombe Odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 
1. Pojasni naj se termin nizkoenergijska občina.  

Odgovor: razlaga pojma nizkoemisijske občine kot občine, ki v okviru pristojnosti občinske uprave in 
možnosti na svojem ozemlju zmanjšuje vse vrste emisij, je dodana v uvodu projekta 1.1. »Izračun CO2 in 
vključitev v mednarodne povezave za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe« na str. 18. 
 

2. Pojasni naj se, ali ta program zajema celostno reševanje odpadkov na območju MOK in ali je 
MOK zainteresirana za realizacijo tega programa.  
Odgovor: Pojasnilo je bilo dodano k razlagi ciljev OPVO na strani 13 ter v uvodu v Izvedbeni del na str. 16 
(glej tudi odgovor na pripombo št. 3 iz javne predstavitve). 
 

3. Bolj naj se poudari promocija uporabe vode iz pipe. 
Odgovor: promocija uporabe vode iz pipe je že zajeta v projektu 4.1. »Nizko emisijska stanovanjska 
območja«. 
 

4. Študija zajema le analizo stanja ne pa rešitev, npr. kako zmanjšati emisije CO2. 
Odgovor: rešitve za posamezne okoljske probleme so bile podane v obliki projektnih nalog za aktivnosti, ki 
naj jih Mestna občina Kranj izpelje v prihodnjem obdobju za zmanjšanje posameznih okoljskih problemov ter 
za izkoristek priložnosti, ki se porajajo na tem področju. Tako so bile definirane zelo konkretne aktivnosti 
(vključno s kriteriji oz. usmeritvami za njihovo izvedbo) za zmanjševanje izpustov CO2 v prometu, ureditev 
zelenih javnih površin, ureditev mreže rekreativnih poti, zelena javna naročila v Mestni občini Kranj ter 
promocijo nizko emisijskih stanovanjskih območij in zelenega upravljanja poslovnih in industrijskih stavb.  
Nekaterih aktivnosti žal ni mogoče predlagati brez natančnejših izračunov oz. modeliranja, ki pa so presegali 
obseg priprave OPVO, zato so zajeti v posameznih projektih. Takšna primera sta izračun CO2, s katerim 
se natančneje  identificirajo največji viri CO2 in na podlagi tega podrobnejši ukrepi, ter strateška karta hrupa.  
Treba je tudi poudariti, da je bilo eno od osnovnih vodil pristojnost Mestne občine za določena področja ter 
zmožnost oz. smiselnost njenega ukrepanja. Zato smo kljub temu, da ni bil natančneje izračunan t.i. ogljični 
odtis občine vključili zmanjševanje izpustov CO2 v prometu, saj je to zagotovo eden večjih virov, na katerega 
lahko Mestna občina vpliva s svojimi pristojnostmi. Po drugi plati pa je bil projekt za sanacijo degradiranih 
območij usmerjen v krepitev sodelovanja in osveščanja podjetij, ki delujejo/so lastniki takih območij, da bi 
Mestna občina Kranj spodbudila razumevanje, nato pa tudi uveljavljanje načela »onesnaževalec plača«.   
 

5. poudari naj se uporaba alternativnih virov energije. 
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Odgovor: uporaba alternativnih virov energije je zajeta v projektih 4.1 »Nizko emisijska stanovanjska 
območja« in 4.2 »Zeleno upravljanje poslovnih in industrijskih stavb – nizko emisijska industrijska 
območja«. Pri tem so bili alternativni viri energije zajeti zelo široko, ne le kot obnovljivi viri energije, marveč 
kot vse alternative, ki pripomorejo k zmanjšanju vplivov na okolje (torej tudi npr. prehod s kurilnega olja na 
zemeljski plin), saj v določenih primerih iz obnovljivih virov energije ni mogoče zagotoviti dovolj energije za vse 
potrebe. 
 

6. Osnutek programa je brez konkretnih rešitev, saj so našteta le splošna izhodišča. Gradivo naj 
se dopolni z realno uresničljivimi cilji v določenem časovnem obdobju (načini, kako se 
zmanjša CO2, reševanje degradiranih območij, reševanje problematike odpadkov, niso 
predložene pregledne karte stanja za posamezna področja…) 
Odgovor: Osnutek OPVO vsebuje natančno opredeljene naloge, podan je tudi časovni in finančni okvir zanje. 
Vsi projekti so pripravljeni na ravni projektne naloge, tako da se jih lahko takoj prične izvajati, lahko pa se 
jih tudi uporabi za pripravo prijav Mestne občine Kranj na različne razpise za pridobivanje sofinanciranja 
(seveda ob manjših prilagoditvah na razpisne pogoje). 

 
Pripombe Odbora za kmetijstvo 
1. Gradivo naj se dopolni z veljavnim predpisom s področja varovanja okolja, ki ga morajo 

spoštovati kmetovalci pri opravljanju svoje dejavnosti (Uredba o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju – Uradni list RS, št. 
7/2010). Pri analizi stanja je namreč le navedeno, da je kmetijstvo na območju vodovarstvenih 
območij še vedno vir potencialnega onesnaževanja, vendar je to mogoče zmanjšati ali 
preprečiti s smiselnimi in pravočasnimi ukrepi.    
Odgovor: pojasnilo o okoljevarstvenih predpisih, ki zavezujejo kmetovalce, in preverjanju navzkrižne 
skladnosti, je bilo dodano v poglavju 3.1 Ključni okoljski problemi na str. 7. 

 
 
Odgovore na pripombe pripravila: Mojca Hrabar, vodja projekta 
 
 


