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ZADEVA: Predlog sklepa 0 lokacijski preveritvi, z id. st. 1705, za enoto urejanja prostora 
KR Pl37, 
ki se nanasa na zemljisca parcel oz. del parcel St.: 346/1, 346/10, 346/11, 346/14, 346/15, 
346/16, 346/8, 346/9, 347/6, 348/9, 504/2, vse k.o. 2123-CIRCE 

1. OCENA STANJA IN RAZlOGI ZA PRIPRAVO 

Veljavni izvedbeni prostorski nacrt Mestne obcine Kranj (IPN MOK) doloca prostorske izvedbene 
pogoje za posege v prostor, ki predstavljajo podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. 
Mestna obCina Kranj je dne 5. 6. 2020 s strani pravne osebe - investitorja Emeco nepremicnine d.o.o., 
Pod hribom 55, Ljubljana, prejela pobudo za izvedbo lokacijske preveritve za dopustitev individualnega 
odstopanja od dolocil prostorskih izvedbenih pogojev Odloka 0 izvedbenem prostorskem nacrtu 
Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14, 09/16,63/16,20/17,42/17,63/17,01/18,23/18,41/18, 
76/19; v nadaljnjem besedilu: IPN MOK) v enoti urejanja prostora KR PL 37, za investicijsko namero 
gradnje stanovanjske soseske, glede: 
• dopustitve zdruzitve trgovske dejavnosti v obsegu do 2500 m2 v pritlicju ene stavbe (dolocilo 
cetrtega odstavka, podtoeke 2.1.1.2 v 9. elenu) in 
• normativa za dolocitev parkirnih mest na stanovanjsko enoto veestanovanjske stavbe (dolocilo 
cetrtega odstavka, toeke 2.4.7. v 21. clenu). 

2. NAMEN IN PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE 

Investicijska namera je gradn ja stanovan jske soseske »Kranj Planina KR PL 37«, v enoti urejanja 
prostora KR PL 37, skladno z nateeajno resitvijo. Investitor je izvedel vabljeni nateeaj s katerim je 
pridobil urbanistieno arhitektonske resitve za stanovanjsko obmoeje »Kranj Planina KR PL 37«. 
Natecajni elaborati so zaradi podrobnejse obdelave prostora, kot je nivo OPN in uporabe sodobnih 
principov, pokazali resitve, ki so primernejse od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, 
varstva okolja, uCinkovite rabe energije. 

Ker obmocje predstavlja pomembno vstopno toeko v mesto so se urbanisticno-arhitektonske resitve 
za gradnjo novih stavb in objektov v tej EUP pridobile z nateeajem, kot to doloca 1.57 tocka 47.clena 
OPN. Obmoeje za gradnjo meri priblizno 26.736 m2. 
Na obmocju je naertovana soseska vee stanovanjskih blokov ter stolpicev v kareju 1 in zivilska trgovina 
z dvema stanovanjskima stolpicema v kareju 2. 



laradi zagotavljanja boljsih bivalnih razmer ter lazje logistike in doseganja ciljev ueinkovite rabe 
energije se zivilska trgovina s spremljajoeimi lokali koncentrira Ie na zahodni strani obmoeja kot 
funkcionalno loeena enota (kare 2) od najveejega stanovanjskega dela obmocja (kare 1). 
lato je potrebna dopustitev individualnega odstopanja, na obmoeju EUP KR PL 37, od prostorsko 
izvedbenega pogoja dolocenega v podtocki 2.1.1.2, cetrtega odstavka 9. elena IPN MOK, tako da se 
trgovska dejavnost iz dopustnih vrst objektov za SSv (trgovske stavbe (do 700 m2) na posamezno stavbo) 
lahko skoncentrira zgolj v pritlicju ene stavbe v povrsini do 2500 m2, namesto v vee posameznih stavbah 

Nateeajna resitev predvideva uvoz v kletno garazo preko pokrite dvosmerne klanCine na 
jugozahodnem delu obmoeja s Smledniske ceste. V garazi v kleti je predvidena ureditev vecine 
parkirnih mest za osebna vozila. Na nivoju pritlicja so v obeh karejih se zunanja parkirna mesta. 
Mestna obeina Kranj je postavila zahtevo, da je cesta v parterju, ki loeuje kare 1 in 2, v javni rabi. lato 
je onemogocena gradnja skupne kletne garaze za sosesko v celotni povrsini kleti. 
Ker naeela trajnostne mobilnosti in Celostna prometna strategija Mestne obeine Kranj (CPS) se niso 
vkljueena v veljavni IPN MOK, velja obveza po veejem stevilu parkirnih mest, kot bi jih bilo potrebno 
urediti skladno s sodobnim nacrtovanjem trajnostne mobilnosti. Stevilo predpisanih parkirnih mest se 
lahko zmanjsa, ce se upostevajo sodobne resitve iz CPS, ki spodbujajo uvajanje javnega prometa in 
trajnostne mobilnosti. s cimer se sledi ciljem urejanja prostora. 
lato se skladno z naeeli trajnostne mobilnosti predlaga sprememba parkirnega normativa, za kar je 
potrebna dopustitev individualnega odstopanja, na obmocju EUP KR PL 37, od prostorsko izvedbenega 
pogoja dolocenega v tocki 2.4.7, cetrtega odstavka 21. elen, da se parkirni normativ za osebna motorna 
vozila za vecstanovanjske stavbe iz 2 PM / stanovanje lahko zmanjsa na 1,5 PM / stanovanje + 1 PM / 10 
stanovanj (za obiskovalce), ob upostevanju izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti. 
Ukrepi trajnostne mobilnosti za obmocje EUP KR PL 37 so: 
- ureditev pes dostopa do obstojecega avtobusnega postajalisca (»Stolpnice«) na Cesti 1. maja; 
- ureditev prostora za parkiranje koles v kolesarnicah, ki so lahko v sklopu stavb ter na povrsinah pri vhodih 
v stavbe, v normativu vsaj 2 PM kolo / stanovanje + 1 PM kolo / 5 stanovanj (za obiskovalce); 
- zagotoviti dodatna vsaj 3 PM za druga enosledna vozila na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila; 
- vzpostavitev postaje za izposojo koles z ureditvijo kolesarskih poti z navezavo na kolesarsko omrezje; 
- ureditev vsaj 1 PM za souporabo vozil na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila; 
- ureditev vsaj 1 naprave za napajanje elektricnih avtomobilov na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila. 

3. PRAVNA PODLAGA 

lakon 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17; v nadaljnjem besedilu: lUreP-2), ki doloca: 

• v drugi alineji 127. elena, da je lokacijska preveritev instrument prostorskega nacrtovanja, 
s katerim se za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopusca 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so doloceni v tern aktu; 

• v 129. clenu, da se individualno odstopanje dopusti, ce investicijska namera zaradi 
objektivnih okoliscin ne zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju; da 
obeina lahko z lokacijsko preveritvijo tudi doloei dodatne prostorske izvedbene pogoje za 
izvedbo take investicijske namere; da so objektivne okoliscine med drugimi tudi druge 
omejujoee okoliscine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in 
onemogocajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroske na strani investitorja 
ali obcine; 

• v 131. clenu, ki ureja postopek lokacijske preveritve, da obCinski svet lokacijsko preveritev 
potrdi ali zavrne, ter da sklep 0 lokacijski preveritvi vsebuje navedbo zemljisca, na katerega 
se lokacijska preveritev nanasa, ter prostorske izvedbene pogoje v primeru lokacijske 
preveritve iz druge alineje 127. elena lUreP-2; 

Statut Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17 - UPB1), ki v 22. elenu doloca, da Mestni 
svet Mestne obcine Kranj sprejema odloke in druge akte MOK; 



5 sklepom 0 lokacijski preveritvi se na podlagi pobude investitorja dovoli individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za namene izvedbe njegove gradbene namere 
brez spremembe obcinskega prostorskega nacrta, pri cemer se skladno s pojasnili Ministrstva 
za okolje in prostor z dne 31. 5. 2018 v primeru, ko se lokacijska preveritev izvaja zaradi 
dovolitve odstopanja od prostorskih izvedbenih aktov po 129. clenu ZUreP-2, sklep 0 lokacijski 
preveritvi ne povzema v obcinski prostorski nacrt in ga tudi ne spreminja; 

Na podlagi 133. elena ZUreP-2 sklep 0 lokacijski preveritvi predstavlja obvezno podlago za 
izdajo predodloebe ali gradbenega dovoljenja in preneha veljati, ee investitor ne vlozi popolne 
vloge za pridobitev predodloebe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od uveljavitve sklepa 0 

lokacijski preveritvi, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodlocbe ali 
gradbenega dovoljenja. 

4. POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE 

Mestna obCina Kranj je dne 5. 6. 2020 prejela pobudo investitorja za izvedbo lokacijske preveritve za 
dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev. 
Pobudi je bil prilozen Elaborat lokacijske preveritve st. 30/20, ki ga je izdelalo podjetje MEGA TEAM 
d.o.o., Britof 292, 4000 Kranj, elaborat je izdelala oseba, ki izpolnjuje pogoje pooblaseenega 
prostorskega naertovalca. 
Na podlagi popolne vloge in s placilom stroskov lokacijske preveritve je Mestna obcina Kranj zacela s 
postopkom lokacijske preveritve. Mestna obeina Kranj je v skladu s cetrtim (4) odstavkom 131. elena 
ZUreP-2 preverila skladnost Elaborata lokacijske preveritve z doloebami ZUreP-2 in obeinskimi 
prostorskimi akti. 
Mestna obcina Kranj je dne 12. 6. 2020 ministrstvo pristojno za prostor pozvala za podajo mnenja 0 

tehnieni ustreznosti elaborata lokacijske preveritve, ki je ugotovilo, da obcina v elaboratu ni ustrezno 
opredelila vsebin, ki jih doloca zakon, zato je bil elaborat dopolnjen. Dopolnjenemu gradivu je bila 
dodeljena identifikacijska stevilka 1705. 
Po pridobitvi identifikacijske stevilke je Mestna obcina Kranj dne 12. 6 .. 2020 pristojne nosilce urejanja 
prostora (MZI-Direkcija RS za infrastrukturo, MZI- Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno 
politiko, MOK UGGJS) zaprosila, da ji predlozijo mnenje z njihovega delovnega podroeja 0 ustreznosti 
Elaborata lokacijske preveritve. Vsi zaproseni nosilci urejanja prostora so podali svoje mnenje. 
Mestna obeina Kranj je elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo javno razgrnila in 0 javni 
razgrnitvi pisno obvestila tudi lastnike sosednjih zemljiSe. Elaborat je bil javno razgrnjen za dobo 16 dni 
od 7. 9. 2020 do 22. 9. 2020 v prostorih Mestne obeine Kranj na Uradu za okolje in prostor (I. 
nadstropje) in na spletni strani obcine www.kran j.si. 
Na razgrnjen elaborat sta bili podani dve pripombi, do katerih je Mestna obeina Kranj zavzela stalisee 
(v prilogi). 
V postopku, ki ga je v skladu s 44. elenom ZUreP-2 vodil obeinski urbanist je bilo preverjeno, da 
individualno odstopanje ne predstavlja taksne spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi 
zahtevala drugaeno namensko rabo prostora. Prav tako urbanist ugotavlja, da naertovana gradnja 
prizidka ni v nasprotju z javnim interesom ali cilji prostorskega razvoja obeine, ne onemogoea pozidave 
na sosednjih zemljiscih, ne spreminja naertovanega videza obmoeja, ne poslabsuje delovnih razmer in 
ni v nasprotju s pravnimi rezimi. 

s. FINANCNE POSLEDICE 
Stroski gradnje predvidene komunalne opreme se s Sklepom 0 lokacijski preveritvi za EUP KR PL 37 ne 
spreminjajo. Neposrednih finanenih posledic za proracun Mestne obcine Kranj ni. Za izvedbo lokalne 
preveritve je obcina investitorju zaracunala nadomestilo stroska v skladu z Odlokom 0 dolocitvi 
stroskov lokacijske preveritve v Mestni obeini Kranj (Ur. list RS st. 46/18). 



6. PREDLOG SKLEPA 
V skladu z mnenjem urbanista Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi 
gradiva sprejme naslednji 

SKLEP 

Mestni svet Mestne obcine Kranj sprejme Sklep 0 lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR 
PL37 na zemljiscih parcel oz. del parcel st.: 346/1, 346/10, 346/11, 346/14, 346/15,346/16,346/8,346/9, 
347/6, 348/9, 504/2, vse k.o. 2123-CIRCE. 

S spostovanjem, 

Janez Ziherl 
Vodja urada za okolje in prostor 

~~-:=:::> 
¥age: r __ £:: 

- Graficni prikaz; 
Predlog sklepa; 
Stalisce do pripomb; 
Stalisce obCinskega urbanista; 
Mnenja NUP. 



Slika 1: Mikrolokacija nacrtovane ureditve 
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Slika 2: Situacija nacrtovane ureditve (natecajna resitev) 
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Grafika 3: Obmocje LP EUP KR PL 37 (obrobljeno z rdeco crtkano crto) na karti OPN 
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PREDLOG 

Na podlagi 131. elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17) in 22. elena Statuta Mestne 
obeine Kranj - uradno preeiseeno besedilo (Uradni list RS, st. 30/17 - UPB1) je Mestni svet Mestne obeine 
Kranj na xx. seji xx.xx.xxxx sprejel 

SKLEP 

o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 37 

1. elen 

5 tern sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko stevilko 1705, ki se nanasa na zemljisea 

parcel oz. del parcel st.: 346/1, 346/10, 346/11, 346/14, 346/15, 346/16, 346/8, 346/9, 347/6,348/9,504/2, 
vse k.o. 2123-CIRCE in se po doloeilih Odloka 0 izvedbenem prostorskem nacrtu 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., 76/19; v nadaljnjem besedilu Odlok 0 IPN MOK) nahaja v enoti 
urejanja prostora (fUP) KR PL 37 z namensko rabo prostora SSv - stanovanjske povrsine veestanovanjskih 
stavb namenjene bivanju s spremljajocimi dejavnostmi. 

2. elen 

Na obmoeju lokacijske preveritve iz prvega elena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko 
izvedbenega pogoja omejitve povrsine trgovske stavbe, doloeenega v eetrtem odstavku 9. elena Odloka 0 

IPN MOK (podtoeka 2.1.1.2), tako da se trgovska dejavnost lahko zdruzi v povrsini do 2500 m2 v eni stavbi 
na zahodni strani obmoeja (kare 2). 

3. Clen 

Na obmoeju lokacijske preveritve iz prvega elena se, ob izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, dopusti 
individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja parkirnega normativa, dolocenega v eetrtem 
odstavku 21. elena Odloka 0 IPN MOK, tako da se pri izracunu parkirnih mest (v nadaljevanju PM) za 
vecstanovanjske stavbe uposteva minimalno: 1,5 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj (za obiskovalce). 
Ukrepi trajnostne mobilnosti za obmocje fUP KR PL 37 so: 
- ureditev pes dostopa do obstojeeega avtobusnega postajalisea (»Stolpnice«) na Cesti 1. maja; 
- ureditev prost ora za parkiranje koles v kolesarnicah, ki so lahko v sklopu stavb ter na povrsinah pri vhodih 
v stavbe, v normativu vsaj 2 PM kolo / stanovanje + 1 PM kolo / 5 stanovanj (za obiskovalce); 
- zagotoviti dodatna vsaj 3 PM za druga enosledna vozila na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila; 
- vzpostavitev postaje za izposojo koles z ureditvijo kolesarskih poti z navezavo na kolesarsko omrezje; 
- ureditev vsaj 1 PM za souporabo vozil na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila; 
- ureditev vsaj 1 naprave za napajanje elektrienih avtomobilov na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila. 

4. (len 

Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tern casu vloziti popolno vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja ali predodlocbe. Sklep preneha veljati tudi, ce preneha veljati na njegovi podlagi 
izdano gradbeno dovoljenje ali predodlocba. 



5. elen 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in zacne veljati osmi dan po objavi. 

Stevilka: 350-32/2020-57 
Kranj, xx.xx 2020 

ZUPAN 
Mestne obcine Kranj 

Matjaz Rakovec 
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) ) MESTNA OBCINA KRANJ Mestna uprava 
Urad za okolje in prostor 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 376 F: 04 2373 123 
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si 

Na podlagi 131. elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17) je Mestna obeina Kranj proueila 
pripombe in predloge javnosti ter zavzela: 

STALISCE DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE ELABORATA lOKACIJSKE 
PREVERITVE ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR Pl37 (10 ~t. 1705) 

V easu jayne razgrnitve, od 7. septembra 2020 do 22. septembra 2020, sta bili na lokacijsko preveritev pridobljeni 
naslednji pripombi oz. predloga: 

stevilka 

pripombodajalec 

pripomba podana 
datum 

Pripomba 
pripombe 

STALISCE 

/ 

1 
A. Udovie 
pisno 

21. 09. 2020 

povzetek 1. Skladno z doloeili 47. elena Odloka (posebna doloeila PIP) za EUP KR PL-
37 velja pogoj: 
Idejni projekt Kozolci Kranj (avtorjev Squire and Partners, februar 2010), 
ki je bil izdelan na podlagi izbrane nateeajne resitve in dodatnfh 
priporoeil ocenjevalne komisije, predstavlja izhodisee za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Lokacijska preveritev povzema doloeila nove nateeajne resitve in se ne 
opredeli do PIP, ki jasno navajajo, da je treba za obmoeje KR PL-37 za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja upostevati 
Idejni projekt Kozoki Kranj (avtorjev Squire and Partners, februar 2010). 
Pri eemer je v te. 1.5. navedeno, da je obravnavana gradnja soseske 
skladna z vsemi doloeili OPN MOK, kar ne drZi. 
Predlagamo, da se z lokacijsko preveritvijo umakne tudi zahteva po 
upostevanju navedene nateeajne resitve in dopolni razloge za 
odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev. 

2. V te. 1.4. Investicijska namera je navedeno »UVoZ v kletno garazo je preko 
pokrite dvosmerne klaneine na jugozahodnem delu obmoeja s 
Smledniske ceste« . 
Iz grafienega dela slika 5: Tloris kleti je razvidno, da se klaneina nahaja v 
osrednjem delu obmoeja med stanovanjskima objektoma S2 in 83, zato 
navedba, da se uvoz v garazo vrsi na jugozahodnem delu obmoeja 5 

Smledniske ceste, ni ustrezna. 
Predlagamo, da se dikcija spremeni na naein, da se uvoz v garazo preko 
pokrite dvosmerne klaneine zagotovi preko Ceste 1. maja na severn em 
delu obmoeja. Dovoz do trgovskega objekta in do parkirnih mest za 
obiskovake se vrsi s Ceste 1. maja. 

- Prvi del pripombe se nanasa na doloeila 47. elena Odloka 0 izvedbenem 
prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14, 09/16, 
63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19; v nadaljnjem 
besedilu: IPN MOK) (posebna doloeila PIP) za EUP KR PL-37, pri eemer 
pripombodajalec citira stara doloeila (ki so se spremenila s prvo 
spremembo IPN MOK, objavljeno v Ur.I.RS st. 20/17), saj sedaj veljavni 
IPN MOK doloea: 

»1.57 Kranj Planina KR Pl37 



MESTNA OBCINA KRANJ Mestna uprava 

stevilka 
pripombodajalec 

pripomba podana 

datum 
Pripomba / povzetek 
pripombe 

2 

Urad za okolje in prostor 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 376 F: 04 2373 123 
E: mok@kranj.si 5: www.kranj.si 

(1) Obmocje se nahaja ob vzhodni mestni obvoznici V blizini 
Delavskega mosta in je namenjeno gradnji vecstanovanjskih stavb za 
bivanje s spremljajocimi dejavnostmi. 
(2) Visinski gabarit v obmocju je P + 3 + M do P + 4 + M in pada s 
severne proti juzni strani obmocja. 
(3) Ker obmocje predstavlja pomembno vstopno tocko v mesto se 
urbanisticno-arhitektonske resitve za gradnjo novih stavb in objektov 
v tej EUP pridobijo z natecajem.« 

Pripombe ni mozno upostevati, ker navajano neskladje ne obstaja. 
Drugi del pripombe se ne nanasa na vsebino lokacijske preveritve, ki 
obravnava zgolj zdruzitev trgovskih delov objekta in zmanjsanje 
parkirnega normativa. Ta sprememba pomeni manjse odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev in stem ne spreminjamo drugih pogojev 
v EUP KR PL-37. Trajna mobilnost je skladna s cilji, ki jih je Mestna obcina 
Kranj opredelila v strategiji prostorskega razvoja. Pripomba se nanasa na 
notranjo prometno organizacijo v soseski in prikljucke na javno prometno 
omrezje, ki izhaja iz izbrane natecajne resitve in bo predmet projektne 
obdelave v sledecih fazah na podlagi projektnih pogojev pristojnih 
upravljavcev. Pripombe zato ni mogoce upostevati. 

Lastniski odbor stanovalcev Smledniska cesta 1, Kranj 

pisno 
22.09.2020 
l. Stanje v preteklosti 

Z rusitvijo objektov nekdanje Gorenjske Mlekarne se je kvaliteta zivljenja 
prebivalcev vkljucno s prebivalci na Smledniski cesti 1 precej poslabsala. 
Zivljenjski standard na tern podrocju je postal nizji saj je obcina s svojo 
pasivnostjo dovolila, da so se razmere v tem okolisu poslabsale in je 
zaradi tega prebivalstvo bilo prisiljeno ziveti v degradiranem okolju. 
Preteklo stanje je zaznamovalo: 
- Macehovski odnos do skupnosti 
- Propadajoca stavba, nevarnost, hrup, razbita stekla, pozari, ostanki 
drogiranja po celi ulici 
- Nocne zabave z glasno glasbo (potrebno veckratno posredovanje 
policije), preprodaje 
- Zbiranje nepridipravov, odpadki in nesnaga, zasedanje parkirisc. 

2. Trenutno stanje 
Trenutno stanje zaznamujejo: 
- Macehovski odnos do skupnosti 
- Propadajoca stavba, nevarnost, hrup, razbita stekla, pozari, ostanki 
drogiranja po celi ulici 
- Nocne zabave z glasno glasbo (potrebno veckratno posredovanje 
policije), preprodaje 
- Zbiranje nepridipravov, odpadki in nesnaga, zasedanje parkiriSc 
- Po rusitvi objektov je bila v neposredni blizini smledniske ceste 1 
postavljena kovinska ograja visoka cca. 2,5m, ki kazi okolico in pogled 
skozi okna stanovalcev. 
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Propadajoce sportno igrisce, kjer SO se zaceli zbirati avtomobili z 
glasno in nevzddno glasbo ponoci 

Nevzddevanje zemljisca, zemljisce je zarasceno, kar kazi okolico, v 
njem se razvija mrces (mnozicno komarji), prisotne so kace, dostikrat 
zavrzene zivali. 

3. Stanje med pricakovano gradnjo 
Stanje med pricakovano gradnjo bo zaznamovalo: 

Hrup, prah, tovornjaki, delovni stroji 
Stanovalci bomo primorani nositi dodatne stroske za redno ciscenje, 

predvsem zaradi prahu 
Nastalo stanje bo tudi oviralo opravljanje poslovne dejavnosti, saj v 

tako hrupnem okolju sredi gradbisca opravljanje poslovne dejavnosti in 
organiziranje poslovnih sestankov ne bo mogoce 

Poskodbe zaradi vibracij, saj se zaradi gradnje s tezko mehanizacijo 
lahko pricakujejo tudi poskodbe na obstojecem objektu na Smledniski 
cesti 1 

Kvaliteta zivljenja bo zaradi nastalega hrupa in prahu za stanovalce 
se bolj nevzdrzna kot je bila, saj stavba ni protihrupno opremljena. 

4. Stanje po gradnji 
S spremembo glavnih dostopnih poti se bo povecal neposredni hrup ob 
stavbi, pojavile se bode tezave s parkiranjem, ponoci se bo zaradi dostav 
s tovornjaki moti! nocni mir in pocitek stanovalcev, nacrtovane stavbe 
bode stanovalcem zakrivale pogled na okolico in zmanjsevale svetlobo in 
primorale stanovalce v poloiaj, kjer jim bode stanovalci iz nasproti 
leiecih objektov gledali neposredno v njihova stanovanja in stem 
posegali v njihovo zasebnost. Hrup bode zaznamovali tudi prihodi in 
odhodi bodocih stanovalcev v nacrtovanih objektih, voznja po prometni 
cesti neposredno ob objektu (vecina spalnih prostorov je ravno na tej 
strani), saj je prej do te stavbe vodila Ie slepa ulika, ki bo sedaj postala 
krozno prevozna pot. Stavba ni proti zvocno zascitena in ni pripravljena 
na okoliSko obremenitev, ki bo sledila z izgradnjo predvidenega projekta. 

5. Pojasnitev nasprotovanja elaboratu 

Elaborat lokacijske preveritve z ind.st.: 1705 je bil izdelan na osnovi 
natecaja - usklajene natecajne resitve za stanovanjsko obmocje Kranj 
Plan ina KR Pl37, Protim Riisnik Perc arhitekti in inzenirji d.o.o. APRILA 
2020. 
o tem natecaju in izboru stanovalci Smledniske ceste 1 nismobili 
obvesceni, niti vkljuceni v to, zato: 

nasprotujemo zelenim posegom pod tocko 4 
nasprotujemo odstopanjem pod tocko 5 
nasprotujemo umestitvi javne ceste med kare 1 in 2 

Ocenjujemo tudi, da 2700m2 dodatnih trgovinskih povrsin, na tem 
podrocju ni potrebnih, saj se v neposredni blizini (na razdalji 200 m) 
nahajajo Mercator, moderno nakupovalno sredisce Supernova / Qlandia 
in Hofer. 
Seznanjamo vodjo Urada za okolje in prostor, zupana in Obcinski svet Mo 
Kranj, da v celoti nasprotujemo javni razgrnitvi ELABORATA lOKACIJSKE 
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PREVERITVE st.: 350-32/2020-19 (404106) jn IZVEDBI POSTOPKA 
lOKACIJSKE PREVERITVE st.zadeve: 350-32 

o vseh dosedanjih aktivnostih, obcine in investitorjev na tem obmocju 
stanovalci in lastniki nepremicnin na Smledniski cesti 1, Kranj, nismobili 
obvesceni in vse aktivnosti se izvajajo brez seznanjenja in soglasja 
stanovalcev in lastnikov nepremicnin na Smledniski cesti 1, Kranj. 

Nasprotujemo tudi dopustitvi individualnega odstopanja ad prostorsko 
izvedenih pogojev dolocenih v veljavnem izvedbenem prostorskem 
nacrtu (Uradni list RS, st. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17,1/18,23/18, 
41/18 in 76/19 -IPN KRANJ za potrebe zdruzitve trgovske dejavnosti. 

STALISCE Prvi del pripombe se ne nanasa na lokacijsko preveritev, temvec zgolj 
izpostavlja nezadovoljstvo pripombodajalca z razmerami v preteklosti. Z 
realizacijo nacrtovane vecstanovanjske soseske se bo obstojece 
degradirano obmocje saniralo. Pripombe zato v postopku lokacijske 
preveritve ni mogoce upostevati. 

~ . Drugi del pripombe se ne nanasa na lokacijsko preveritev, temvec zgolj 
izpostavlja nezadovoljstvo pripombodajalca z razmerami v sedanjosti. Z 
realizacijo nacrtovane vecstanovanjske soseske se bo obstojece 
degradirano obmocje saniralo. Pripombe zato v postopku lokacijske 
preveritve ni mogoce upostevati. 

B. Tretji del pripombe se ne nanasa na vsebino lokacijske preveritve, temvec 
na vsebino projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in na izvedbo 
gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo. V skladu z Gradbenim 
zakonom (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 - popr.) in podzakonskim 
predpisom - Pravilnikom a podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, 
povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 - popr.) 
sta med bistvenimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati objekti, navedeni 
tudi higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja in zascita pred 
hrupom. Investitor in izvajalec basta morala v sledecih fazah pripraviti 
ustrezno projektno dokumentacijo, ki bo vkljucevala tudi organizacijo 
gradbisca in ukrepe za preprecitev prekomernih emisij in obremenitev 
okolja med gradnjo. 
Pripombe zato v postopku lokacijske preveritve ni mogoce upostevati. 

4. Cetrti del pripombe se Ie delno nanasa na vsebino lokacijske preveritve in 
izpostavlja pricakovano poslabsanje bivalnih razmer zaradi izgradnje 
soseske. Glede na stanje opisano v predhodnih treh tockah, je pricakovati, 
da se bo z ureditvijo nove soseske trenutno negativno stanje izboljsalo. 
Prometna organizacija natecajne resitve predvideva parkiranje 
stanovalcev soseske v kletni garazi (Ie delno za obiskovalce na parterju), 
kar pomeni, da bo manipulacija s prometom potekala pod terenom. 
Predmet lokacijske preveritve je zmanjsanje parkirnega norm at iva, kar 
pomeni manj avtomobilov, kat jih je predvidenih na tem obmocju po IPN 
MOK zaradi sledenja resitvam trajnostne mobilnosti s cimer se sledi 
ciljem urejanja prostora, taka da se: 

- z optimizacijo prometnih povrsin in posledicnim zmanjsevanjem 
emisij zaradi manjsega motornega prom eta ter vecanjem deleza 
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pescevih in kolesarskih povrsin omogocaJo kakovostne 
zivljenjske razmere in zdravo zivljenjsko okolje; 
z optimizacijo parkirnih povrsin (manjse stevilo PM na racun 
drugih oblik trajnostne mobilnosti ter intermodalnosti) 
zagotavlja racionalna raba prostora; 
s spodbujanjem pesacenja in kolesarjenja prispeva h krepitvi in 
varovanju zdravja Ijudi; 
z zmanjsevanjem emisij iz motornega prometa prispeva k 
varstvu okolja in ohranjanju narave; 
z vecanjem deleza zelenih povrsin se prispeva k prilagajanju na 
podnebne spremembe, 

kar predstavlja boljse resitve, kot so ze dopustne na tem obmocju z 
veljavnim parkirnim normativom in ne poslabsa pricakovanih bivalnih 
razmer na obmocju. Na obmocju je ze dopustna vecstanovanjska gradnja, 
kar je bilo uveJjavljeno ze z osnovnim IPN MOK in na to ni bilo no bene 
pripombe. Namenska raba prostora se z lokacijsko preveritvijo ne 
spreminja, prav tako se ne spreminjajo visinski gabariti stavb, kot so 
doloceni po veljavnem IPN MOK in so bili povzeti po prejsnji natecajni 
resitvi »Kozolci« .. 
Druga sprememba na podlagi lokacijske preveritve predstavlja moznost 
zdruzitve trgovskih delov iz posameznih stavb v enD vecjo enoto. Veljavni 
IPN MOK omogoca gradnjo vecstanovanjskih stavb, pri katerih se lahko v 
vsaki stavbi izkoristi 700 m2 povrsine za trgovino. 
Zdruzevanje posameznih trgovskih delov v enD celoto je na nivoju novo 
nacrtovane soseske ustreznejse, pri cemer se dopusca zdruzitev Ie do 
2700 m2 povrsine, medtem ko bi po veljavnih dolocilih IPN MOK na 
obravnavanem obmocju bilo mozno doseci skupno do 5600 m2 trgovskih 
povrsin, razprsenih po posameznih stavbah (do 700 m2 na objekt). Zaradi 
prostorsko bolj povezanih enot (trgovska dejavnost koncentrirana na 
enem mestu, v enem delu soseske, zgolj v enem objektu), se omogoci 
boljso razporeditev dejavnosti v prostoru, vecjo preglednost in jasnost 
prostora (funkcionalna shema). Zmanjsajo se prometne poti, optimizira se 
logistika, kar omogoci osrednje zeleno pes obmocje brez motornega 
prometa, s cimer se prispeva h krepitvi in varovanju zdravja Ijudi. 
Tovrstna resitev omogoca tudi kakovostne zivljenjske razmere in zdravo 
zivljenjsko okolje in zagotavlja racionalno rabo prostora, saj bo potrebnih 
manj manipulativnih in prometnih povrsin, ki se 2ato lahko uredijo kot 
odprte bivalne povrsine soseske namenjene rekreaciji in pocitku 
stanovalcev. 
Pripomba ni utemeljena zato je v postopku lokacijske preveritve ni 
mogoce upostevati. 

p. Peti del se ne nanasa na lokacijsko preveritev, temvec pripombodajalec 
izraza nacelno nasprotovanje vsem aktivnostim. 
Na obmocju je skladno z veljavnim IPN MOK predvidena in dopustna 
nacrtovana ureditev vecstanovanjske soseske, cesar ta lokacijska 
preveritev ne spreminja. Za realizacijo soseske se je ze v preteklosti 
izdelal natecaj in ze celo pridobilo gradbeno dovoljenje, vendar investitor 
ni pristopil k gradnji. Novi investitor je skladno z IPN MOK izvedel natecaj 
in pridobil novo resitev nacrtovane soseske, v kateri je gostota manjsa z 
manj prometa, pri cemer 5 svojimi aktivnosti ne posega na zemljisca 
lastnikov nepremicnin na Smledniski cesti 1, Kranj. Razgrnitev elaborata 
lokacijske preveritve je namenjena zgolj zmanjsanju parkirnega normativa 
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in zdruzevanju trgovskih delov objekta, kar predstavlja manjsa odstopanja 
od prostorsko izvedbenih pogojev. Pripombodajalec v pripombah ni 
navedel utemeljenih argumentov proti odstopanju, ki je predmet 
lokacijske preveritve, zato pripombe v postopku lokacijske preveritve ni 
mogoce upostevati. 

Janez Ziherl 
Vodja Urada za okolje in prostor 
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ZAOEVA: STALISCE OBCINSKEGA URBANISTA 
o ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA 
KR PL 37 (10 st. 1705), dopolnjen elaborat 

Predmet lokacijske preveritve je dopustitev individualnega odstopanja od doloeil prostorskih 
izvedbenih pogojev Odloka 0 izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 
74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19; v nadaljnjem besedilu: IPN 
MOK) v enoti urejanja prostora KR PL 37, za investicijsko namero gradnje stanovanjske soseske, glede: 
• dopustitve zdruzitve trgovske dejavnosti v obsegu do 2500 m2 v pritlicju ene stavbe (dolocilo 
cetrtega odstavka, podtocke 2.1.1.2 v 9. clenu) in 
• normativa za dolocitev parkirnih mest na stanovanjsko enoto veestanovanjske stavbe (dolocilo 
cetrtega odstavka, toeke 2.4.7. v 21. Clenu). 

Skladno z doloeili 131. elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st.: 61/2017; v nadaljnjem 
besedilu: ZUReP - 2) je obeinski urbanist preveril : 

-7 Skladnost elaborata z dolocbami ZUReP - 2 in obcinskih prostorskih aktov. 
V postopku pregleda elaborat je bilo preverjeno, da individualno odstopanje ne predstavlja taksne 
spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi zahtevala drugacno namensko rabo prostora. Pray 
tako ugotavljamo, da nacrtovana gradnja ni v nasprotju z javnim interesom ali cilji prostorskega razvoja 
obcine, ne onemogoea pozidave na sosednjih zemljiscih, ne spreminja naertovanega videza obmocja, 
ne poslabsuje bivanjskih razmer in ni v nasprotju s pravnimi rezimi. 
Elaborat je skladen z dolocili ZUReP - 2 in ob upostevanju elaborata LP tudi z doloeili IPN MOK. 

-7 Ali oseba, ki je izdelala elaborat lokacijske preveritve, izpolnjuje pogoje za pooblascenega 
prostorskega nacrtovalca po zakonu, ki ureja arhitekturno in inzenirsko dejavnost. 
Vpogled v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Siovenije pokaze, da je izdelovalec elaborata 
lokacijske preveritve, Mojca BASAJ - KOS, univ.dipl,inz.arh., A-0023, pooblascena arhitektka in 
pooblascena prostorska nacrtovalka. 

Obcinski urbanist ugotavljam, da je elaborat lokacijske preveritve primeren za nadaljnjo obravnavo. 

HRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRutBA d.D.D., DDmial. 
PRo 02085-W17373938 odprt pri Novi Lj ubljanski banki d.d Ljubljana 

D~: 97543268. M~: 5970504 
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B. KRITERIJI ZA INOIVIDUALNA OOSTOPANJA 00 PROSTORSKIH IZVEOBENIH 

POGOJEV 

kriterij oeena skladnosti 

- DA NE Nlnla 

vpliva 

Odstopanja od PIP ne zahtevajo drugacne rabe prostora. 

I 
I2J 0 0 

opombe: 

Z OPN Mestne obeine Kranj je za EUP KR PL 37 doloeena podrobnejsa namenska raba: S - obmoeja stanovanj 5 

podrobnejso namensko rabo: SSv - stanovanjske povrsine veestanovanjskih stavb, ki SO namenjene bivanju 5 

spremljajoeimi dejavnostmi. 

Predvidena odstopanja NE spreminjajo namenske rabe prostora, ki ostaja: SSv - stanovanjske povrsine 

veestanovanjskih stavb, ki SO namenjene bivanju 5 spremljajocimi dejavnostmi. 

KRITERUI DOPUSTNOSTIINDIVIDUALNIH ODSTOPANJ 

Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja 

I obcine. I2J 0 0 

opombe: 

Skladno z 32.Clenom Uredbe ° prostorskem redu Siovenije se uposteva naeelo vzpostavljanja stanovanjske soseske 

tako, da se skupaj z novimi stanovanjskimi objekti naertujejo tudi objekti, ki omogocajo oziroma dopolnjujejo 

osnovno oskrbo za tamkajsnje prebivalce. Zivilska trgovina je bistven sestavni del spremljajocih dejavnosti, ki so 

nacrtovane v sklopu soseske. Skoneentriranje posameznih (do 700 m2) delov stavb (pritlicnih etai blokov in 

stolpicev) v pritlicju samo ene stavbe v vecjem obsegu (2500 m2) na robu obmoeja omogoca raeionalnejso izrabo 

prostora, manjse obremenitve eistega stanovanjskega dela obmoeja, boljso prometno organizacijo (dostava poteka 

v zaledju na zahodni strani, loeeno od vseh stanovanjskih povrsin), ki omogoei, da je osrednji del obmoeja brez 

motornega prometa in namenjen predvsem pescu. 5 tem se izboljsa kakovost bivalnega okolja in doseie 

gospodarsko ucinkovit razvoj, kar je v javnem interesu in skladno s ciljem prostorskega razvoja, kot ga doloca SPRS. 

Ureditev parkirnega normativa skladno 5 CPS po nacelih trajnostne mobilnosti je v javnem interesu, skladno 5 

strateskim eiljem prostorskega razvoja Mestne obcine Kranj (SPN MOK, 4. elen), ki predvideva -razvoj alternativnih 

oblik prom eta na urbaniziranih obmoejih ter v navezavi na turisticna in rekreacijska obmocja (kolesarjenje, 

pesacenje) in - dopolnitev sistema javnega avtobusnega in zelezniskega potniSkega prometa na relacijah z vecjim 

obsegom dnevnih delovnih in solskih migracij. Skladno 5 SPRS se podpira in razsirja predvsem javni potniski promet, 

daje prednost kolesarjem in peScem, avtomobilski promet pa zmanjsuje, kar je v javnem interesu izboljsanja 

kakovosti bivalnega okolja. 

Moznosti pozidave sosednjih zemljisc so nezmanjsane. I I2J 0 0 

opombe: 

Predlog individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev se nanasa na EUP PL 37, ki predstavlja 

zaokrozeno celoto znotraj katere se bo izvedel razvoj. Obmocje je 5 treh strani omejeno z javnimi prometnieami, SZ 

rob je ie pozidan, pri cemer se z novo gradnjo nacrtujejo ustrezni odmiki. Predvidena individualna odstopanja 

nimajo vpliva na moinost pozidave sosednjih zemljiSc. 

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRutBA d ••••• , D.miale 
PR: 02085-0017373938 odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana 

DS: 97543268. MS: 5970504 
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Skladnost z gradbenim namenom prostorskega izvedbenega I ~ 10 akta. 

opombe: 

10 
Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev omogoca gradbeni namen prostorskega akta, ki je na 

konkretni lokaciji gradnja vecstanovanjskih stavb 5 spremljajocimi dejavnostmi. 

Upostevani 50 drugi prostorski izvedbeni pogoji. 1 ~ 1 0 1 0 
opombe: 

Upostevani SO drugi prostorski izvedbeni pogoji - odstopanja se nanasajo Ie na parkirni normativ in zgostitev 

trgovinskih delov stavb. 

Gradnja ne spremeni nacrtovanega videza obmocja. 1 ~ 10 1 0 
opombe: 

Urbanisticno oblikovanje sledi predpisanim visinskim gabaritom. Ker obmocje predstavlja pomembno vstopno tocko 

v mesto so se, skladno z dolocili IPN MOK, urbanisticno-arhitektonske resitve za gradnjo novih stavb in objektov v 

tej EUP pridobile z natecajem. 

Koncentriranje trgovinskih delov in optimiziranje parkirnega normativa omogoca kvalitetnejse oblikovanje odprtega 

prostora soseske. 

Gradnja ne poslabsa bivalnih in delovnih razmer na obmocju. I ~ I 0 10 
opombe: 

Predvidena individualna odstopanja koncentriranja trgovinskih delov in optimiziranje parkirnega normativa 

omogocajo kvalitetnejse oblikovanje odprtega prostora soseske, 5 cimer se izboljsajo bivalne in delovne razmere na 

obmocju. Doseze se boljsa funkcionalna organiziranost in dostopnost, ker ni mesanja prometa stanovalcev in 

zaposlenih ter dostave v trgovino. Emisije hrupa so manjse. Vecina mirujocega prometa se uredi v kleti. Parter je 

namenjen peScu in kolesarju. 

Gradnja ne povzroci motecega vpliva na podobo naseJja ali 

1 10 1 krajine. ~ 0 
opombe: 

Nameravana gradnja bo tipolosko in arhitekturno-oblikovalsko usklajena s podobo nacrtovane zazidave. Zeleni 

sistem naselja se ne spreminja, obravnavane stavbe se ne nahajajo na robu naselja, zato se tudi stik z odprto krajino 

ne spreminja. 

Skladnost 5 pravnimi rezimi ali sprejetimi drzavnimi 

I ~ 1 10 prostorskimi izvedbenimi akti. 0 
opombe: 

Na obmocju predlaganega individualnega odstopanja ni varstvenih rezimov, ki bi bili v nasprotju 5 predlogom 

odstopa nja. 

Prav tako na tem obmocju ni sprejet noben drzavni prostorski izvedbeni akt. 
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KRITERIJI OBJEKTIVNIH OKOLl~IN - fe ne ere za obstojece zakonlto zgrajene objekte na stavbnih zemljilflh 

(Izpolnjen mora bltl vsaj en kriterij) 

kriterij 

Fizicne lastnosti zemljisca, neprimerna parcelna struktura, 

pozidanost ali raba sosednjih zemljisc in druge omejujoce 

okoliscine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more 

vplivati in onemogocajo izvedbo investicije, ali pa terjajo 

nesorazmerne stroske na strani investitorja ali obcine. 

opombe: 

~RGOVINA 

DA 

oeena skiadnostl 

NE 

o 

NinJa 

Io'phva 

o 

-.-

Izvedba trgovinskih delov v pritlicjih posameznih blokov/stolpicev bi terjala vecje stroske v casu gradnje zaradi 
razdrobljenosti objektov (vecje stevilo instalacij, disloeirani in drazji sistemi ogrevanja, hlajenja in prezracevanja, visji 
~troski vzdrievanja). Pray tako bi tovrstna zasnova omogocala slabso izrabo prostora in terjala vecje stroske zaradi 
[nesmotrne organizaeije zunanjih povrsin - vecje kolicine prometnie za dostope in parkirna mesta kupcev. 
Prostorski akt ne omogoca zgostitve manjsih trgovskih enot zgolj v pritlicju Ie ene stavbe v vecji povrsini, kar predstavlja 
bkoliscino na katero investitor ne more volivati in onemolZoca izvedbo racionalneise investici ie. V kolikor se ne bi 
uporabilo instrumenta lokacijske preveritve, bi bila potrebna sprememba OPN, kar bi terjajo nesorazmerne stroske na 
~trani investitorja in obcine (tako financne kot predvsem casovne). 
Iz spodnje preglednice je razviden izracun, ki kaze, da se z zdruzitvijo trgovskih enot v en vecji objekt optimizira tako 
poraba materiala, kot instalacij ter energijskih izgub v casu gradnje in obratovanja. Povrsina stavbnega ovoja je v 
primeru enega vecjega objekta manjsa za nekaj manj kot 20%, kar predstavlja prihranek pri porabi energije. 

PROMET 
Ker nacela trajnostne mobilnosti in CPS se niso vkljucena v veljavni OPN velja obveza po vecjem stevilu parkirnih mest, 
kot bi jih bilo potrebno urediti skladno 5 sodobnim nacrtovanjem trajnostne mobilnosti. Zato parkirni normativ 
predstavlja okoliscino na katero investitor ne more vplivati, terja pa nepotrebne stroske za izgradnjo vecjega stevila 
parkirnih mest, kot bi bilo potrebno, ce se izvede ukrepe trajnostne mobilnosti za to obmocje. Z ukrepi trajnostne 
mobilnosti se lahko omogoci, da se del parkirnih mest za avtomobile nadomesti z drugimi oblikami mobilnosti, s cimer 
e lahko izogne potrebi po gradnji druge kleti, ki predstavlja nesorazmerne stroske, v kolikor se izvedejo druge ureditve. 

7ato se lahko z lokacijsko preveritvijo omogoci, da se namesto vlaganja zgolj v parkirna mesta omogoci individualno 
odstopanje, ki bo nadomescalo zgolj parkirna mesta za avtomobile in usmerilo sredstva tudi v ureditev parkirnih 
prostorov za druga enosledna vozila, kolesa, souporabo vozil in polnilnice za elektricna vozila. Pray tako tudi ureditev 
pes dostopov do mreze javnega avtobusnega prometa in postaje za izposojo koles z ureditvijo kolesarskih poti z 
[navezavo na kolesarsko omrezje, kar multiplicira ekonomicnost z vidika trajnostne mobilnosti. 
Mestna obcina Kranj je postavila pogoj, da mora biti povezovalna cesta, ki locuje kare 1 in kare 2, v javni rabi, vkljucno 
~ zemljiscem pod njo (grajeno javno dobro). Ta naknadna zahteva obcine onemogoca izvedbo natecaJne resitve sai ie 
il:totrebno klet zaradi te..lla zmanLSati kar oomeni da ni vee dosezen zahtevan oarkirni normativ kar oredstavlia drul!o 
k:I_melu~oco okoliseino v zvezi z lokaciio na katero investitor ne more vDlivati in onemol!oea izvedbo investici le. 

Nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehnicnih in 

tehnoloskih resitev, ki med pripravo in sprejetjem 

prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali 

uporabljene, pa so ustrezne ali primernejse od predpisanih z 

vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, 

ucinkovite rabe energije, ipd. 
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opombe: 

TRGOVINA 
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V obravnavanem obmocju je z elaboratom predlagano zdruzevanje posameznih manjsih trgovskih delov V enD 

vecjo. Stem se skupna povrsina trgovin ne poveca, dopusti pa se povecanje dopustnega najvecjega trgovskega 

dela stavbe V en em objektu in sicer na 2500m2. 

Zdruzevanje posameznih trgovskih delov v enD celoto je primernejse od predpisane omejitve in predstavlja 

tehnolosko resitev, ki med pripravo in spre jetjem prostorskega izvedbenega akta ni bila uporabljena, pa je 

primernejse od predpisanega z vidika doseganja ciljev ucinkovite rabe energije (skladno 5 cilji varstva okolja: 

zmanjsanje obremenjevanja okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjsanje rabe energije in vecja uporaba 

obnovljivih virov energije in cilji urejanja prostora: prispeva k varstvu okolja in prispeva k prilagajanju na podnebne 

spremembe). Predlagana sprememba povrsine dela objekta vpliva na spremembo oblike stavbe, tako da se lahko 

doseze, da je razmerje med povrsino toplotnega ovoja stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega 

stalisca bolj ugodno. Stem se doseze bolj ugoden faktor obi ike z vidika ucinkovite rabe energije v stavbah. Povrsina 

toplotnega ovoja stavbe bo manjsa, 5 cimer se doseze ugodnejsi kolicnik transmisijskih toplotnih izgub, 5 cimer se 

zmanjsa raba primarne energije, kar je cilj tako varstva okolja, kot tudi ucinkovite rabe energije. Istocasno se 

doseze bolj ekonomicno rabo instalacij, omogoci se vgradnja centraliziranih instalacij (centralne naprave za 

ogrevanje, hlajenje, prezracevanje, ... ), kar pozitivno prispeva k doseganju ciljev varstva okolja in ucinkovite rabe 

energije. 
V elaboratu je predstavljen izracun, ki kaze, da se z zdruzitvijo trgovskih enot v en vecji objekt optimizira tako 

poraba materiala, kot instalacij ter energijskih izgub v casu gradnje in obratovanja. Povrsina stavbnega ovoja je v 

primeru enega vecjega objekta manjsa za nekaj manj kot 20%, kolikor posledicno znasa prihranek pri porabi 

energije. 
Zdruzevanje posameznih trgovskih delov v enD celoto je ustreznejse od predpisane omejitve in predstavlja 

tehnicno resitev, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta ni bila uporabljena, pa je 

ustreznejsa od predpisane z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, skladno z 2. clenom ZUreP-2, da se dosegajo 

prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoce vec-funkcijske razmestitve razlicnih dejavnosti v prostoru. Zaradi 

prostorsko bolj povezanih enot (trgovska dejavnost koncentrirana na enem mestu, v enem delu soseske, zgolj v 

enem objektu), se omogoci boljso razporeditev dejavnosti v prostoru, vecjo preglednost in jasnost prostora 

(funkcionalna shema). Zmanjsajo se prometne poti, optimizira se logistika, kar omogoci osrednje zeleno pes 

obmocje brez motornega prometa, s cimer se prispeva h krepitvi in varovanju zdravja Ijudi. Tovrstna resitev 

omogoca tudi kakovostne zivljenjske razmere in zdravo zivljenjsko okolje in zagotavlja racionalno rabo prostora, saj 

bo potrebnih manj manipulativnih in prometnih povrsin, ki se zato lahko uredijo kot odprte bivalne povrsine 

soseske namenjene rekreaciji in pocitku stanovalcev. 

PROMET 
Med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta (leta 2014) niso bile poznane ali uporabl jene tehnicne 

resitve tra jnostne mobilnosti, ki pa so primerne jse od pred pisanih z vidika dosegan ja ci liev ure jan ja prostora . 

varstva okolia. ucinkovite rabe energije ipd. Izhodisce za urejanje mirujocega prometa v OPN MOK se vedno 

temeljijo na Tehnicnih normativih za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin iz leta 1991 (FAGG PTI). 

Sele po sprejetju OPN se je v letu 2015 izdelala Trajnostna urbana strategija Mestne obcine Kranj 2030 januarju. Se 

kasneje, v letu 2017, se je izdelala Celostna prometna strategija Mestne obcine Kranj (CPS). Oba dokumenta 

predstavljata nove tehnicne resitve, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile 

poznane in uporabljene, pa so ustrezne oz. primernejse od predpisanih, saj upostevajo ter uvajajo nacela 

trajnostne mobilnosti. 

Stevilo z OPN predpisanih parkirnih mest se lahko zmanjsa, ce se upostevajo sodobne resitve iz CPS, ki spodbujajo 

uvajanje javnega prometa in trajnostne mobilnosti, 5 cimer se sledi ciljem urejanja prostora, tako da se: 

z optimizacijo prometnih povrsin in posledicnim zmanjsevanjem emisij zaradi manjsega motornega 

prometa ter vecanjem deleza pescevih in kolesarskih povrsin omogocajo kakovostne zivljenjske razmere in 

zdravo zivljenjsko okolje; 

z optimizacijo parkirnih povrsin (manjse stevilo PM na racun drugih oblik trajnostne mobilnosti ter 

intermodalnosti) zagotavlja racionalna raba prostora; 

5 spodbujanjem pesacenja in kolesarjenja prispeva h krepitvi in varovanju zdravja Ijudi; 
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z zmanjsevanjem emisij iz motornega prometa prispeva k varstvu okolja in ohranjanju narave; 

z vecanjem deleza zelenih povrsin se prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe. 

Zata se skladno z naceli trajnastne mobilnosti predlaga sprememba parkirnega narmativa, podabno, kotje ie bilo 

izvedeno v OPPN (KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Sav;, Uradni list RS, st. 64/2018). 

Medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, 0 ~ 0 
doloeenlh v prostorskem Izvedbenem aktu, kl je obllna se "I 
uredlla 5 spremembami In dopolnltvami tega akta. 

opombe: 

~~ ~- -

Lep pozdrav. 

pripravil 
Urban SveglJ .univ.dipUni.kraj.arh'J 
pooblasceni prostorski nacrtovalec, 

RRD, Regijska razvojna druiba d.o.o. 

ZAPS KA-1599 -

pooblasceni 
krajinski arhitekt 
ZAPS 1599 KA 

Boru UL iv.di Linz.arh., 
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Zadeva: Mnenje 0 ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR 
PL 37 v Mestni obcini Kranj (Identifikacijska stevilka lokacijske preveritve v 
zbirki prostorskih aktov: 1705) 

Zveza: Dopolnitev elaborata Mestne obcine Kranj z dne 17. 7.2020 in 3.8.2020 

Ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi petega odstavka 131. elena Zakona 0 urejanju 
prostora (Uradni list RS, st. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja mnenje 0 

ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev za enoto urejanja prostora KR PL 37 v Mestni obcini Kranj. 

Po pregledu elaborata ministrstvo ugotavlja, 
da je obeina ustrezno opredelila vsebine, ki jih nalaga zakon. 
da je digitalno gradivo pripravljeno v skladu s Priporoeili za izvajanje lokacijskih 
preveritev. 

Obrazlozitev: 

1. Vloga 
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je dne 17. 7. 2020 prejelo 
vlogo Mestne obcine Kranj za podajo mnenja 0 ustreznosti dopolnjenega Elaborata lokacijske 
preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja 
prostora »KR PL 37« v Mestni obeini Kranj. 

Gradivo elaborata je pripravilo podjelje MEGA TEAM d.o.o.. Britof 292, 4000 Kranj. 
Pooblascena prostorska nacrtovalka je Mojca Basaj Kos, univ.dipl.inz.arh., id. st. ZAPS A 0023, 
maj 2020 in dopolnitev julij 2020. 

Ministrstvo je gradivu lokaci"ske preveritve dodelilo nasledn'o identifikaci"sko stevilko: 
Naziv lokacijske Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 
reveritve: rostorskih izvedbenih 0 o'ev za enoto ure'an'a rostora KR PL 



37 v Mestni obcini Kranj. 
Identifikacijska stevilka 
prostorskega akta v 1705 
zbirki prostorskih aktov: 

Ministrstvo obcino poziva, naj identifikacijsko stevilko na ustreznih mestih vkljucuje v 
dokumentacijo lokacijske preveritve. 

2. Postopek ugotavljanja usklajenosti 
V skladu s petim odstavkom 131. clena ZUreP-2 ministrstvo na poziv obcini izda mnenje s 
podrocja prostora 0 ustreznosti elaborata. Ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi skrbi za 
skladnost z drZavnimi pravili urejanja prostora ter za tehnieno ustreznost gradiv z vidika vodenja 
ter vzdrievanja prostorskega informacijskega sistema. 

Ministrstvo je dne 23.11.2018 objavilo Priporocila za izvaJanJe lokacijskih preveritev (v 
nadaljnjem besedilu : priporoeila), ki so dostopna na naslovu: 
https:llwww.gov.si/assetslministrstvalMOPlDokumenti/Prostor-pomembni
dokumenti/1232f17550/priporocila lokaci jska preveritev. pdf 
in dne 26. 11. 2019 usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev za individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev, ki so dostopna na: 
https:/Iwww.gov.si/assetslministrstvalMOP/Ookumenti/OPN/usmeritve lokaci jska preveritev. pdf 

Vsebino priporocil je potrebno smiselno upostevati pri pripravi elaborata. 

2.1. Vsebinska ustreznost elaborata 
Ministrstvo ugotavlja, da je predmet lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: LP) dopustitev 
individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega Odloka 0 izvedbenem 
prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Ur. list RS, st. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 
63/1701/18,23/18 in 41/18; v nadaljevanju: OiPN). 

V elaboratu je mogoce razbrati, da je z investicijsko namero predstavljena gradnja stanovanjske 
soseske »Kranj Planina KR PL 37«, za katero se predlaga individual no odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev, v skladu z drugo alinejo 127. elena ZUreP-2. Ministrstvo 
ugotavlja, da predvideno individualno odstopanje ad prostorskih izvedbenih pogojev ne zahteva 
drugaene namenske rabe prostora. 

Obmocje predstavlja pomembno vstopno tocko v mesto, zato so se v skladu z OiPN pridobile 
arhitektonske resitve za gradnjo novih stavb in objektov z nateeajem. Naknadno je bila 
postavljena zahteva, da se ohrani cesto v parterju. To je pomenilo, da investicije ni mogoee 
izvesti z nacrtovanim parkirnim normativom, kat je dolocen z OiPN. Iz elaborata je mogoce 
razbrati, da je obcina, v skladu z 2. odstavkom 129. elena ZUreP-2 v poglavju »1. 7 Utemeljitev 
individualnega odstopanja od pip, Kriteriji objektivnih okoliscin, Promet« utemeljila objektivne 
okoliscine zaradi katerih je mogoee pristopiti k postopku lokacijske preveritve. Obcina je 
navedla, da predlaga lokacijsko preveritev zaradi objektivnih okolisein, ki jih doloea 1. alineja 
drugega odstavka 129. elena ZUreP-2, in sicer zaradi omejujocih okoliscin v zvezi z lokacijo, 
pozidanost ali raba sosednjih zemljisc in drugih omejujocih okoliscin, na katere investitor ne 
more vplivati in onemogocajo izvedbo investicije in terjajo nesorazmerne stroske na strani 
investitorja. Poleg argumenta prve alineje obcina navaja, da predlaga lokacijsko preveritev 
zaradi objektivnih okolisein, ki jih doloea 2. alineja in sicer zeli uporabiti tehnicne in tehnoloske 
resitve, ki med pripravo in sprejemom prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali 
uporabljene, pa so ustrezne ali primernejse od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja 
prostora, varstva okolja, ueinkovite rabe energije. 

2 



V obravnavanem obmoeju je z elaboratom predlagano zdruzevanje posameznih manjsih 
trgovskih delov v enD vatjo. Stem se skupna povrsina trgovin ne poveea, dopusti pa se 
poveeanje dopustne najveCje trgovske stavbe v enem objektu in sicer na 2500m2

• Velaboratu 
je utemeljeno odstopanje v skladu z 2. odstavkom 129. elena ZUreP-2 v poglavju »1.7 
Uteme/jitev individualnega odstopanja od pip, Kriteriji objektivnih okoliscin, Trgovina« in sicer so 
navedene objektivne okoliseine zaradi katerih je mogoee pristopiti k postopku lokacijske 
preveritve in sicer 2. alineja drugega odstavka 129. elena ZUreP-2, ker se uporablja gradbene 
in tehniene in tehnoloske resitve, ki med pripravo in sprejemom prostorskega izvedbenega akta 
niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustrezne ali primernejse od predpisanih z vidika 
doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja in ueinkovite rabe energije. 

Obeina je v elaboratu preverila pogoje iz 4. odstavka 129. elena ZUreP-2 in ugotavlja, da: 
- predlagano individualno odstopanje je skladno z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja 
Mestne obeine Kranj (1. 7. Utemeljitev individualnega odstopanja 0 PIP, Kriteriji dopustnosti 
individualnih odstopanj), 
- so izpolnjeni pogoji iz 2. alineje eetrtega odstavka 129. elen ZUreP-2 (1. 4 Naertovane ureditve 
in 1. 7. Utemeljitev individualnega odstopanja 0 PIP, Kriteriji dopustnosti individualnih 
odstopanj), 
- se moznosti pozidave sosednjih zemljise ne zmanjsuje (1. 7. Utemeljitev individualnega 
odstopanja 0 PIP, Kriteriji dopustnosti individualnih odstopanj), 
- predlagano odstopanje ni v nasprotju s sprejetimi drZavnimi prostorskimi izvedbenimi akti niti s 
pravnim rezimi (1. 7. Utemeljitev individualnega odstopanja 0 PIP, Kriteriji dopustnosti 
individualnih odstopanj). 

Ministrstvo je ugotovilo, da so pogoji ustrezno izpolnjeni in meni, da je elaborat pripravljen v 
skladu z doloeili ZUreP-2. 

2.2. Tehniena ustreznost elaborata 
Ministrstvo v okviru vodenja in vzdrZevanja prostorskega informacijskega sistema spremlja 
postopke priprave prostorskih aktov in preverja tehnieno ustreznost gradiv, ki se objavljajo v 
njem. 

Pri tehnienem pregledu je bilo ugotovljeno, da je digitalno gradivo ustrezno pripravljeno. 

Vsebine tekstualnega dela elaborata niso v formatu PDF/A-2b (odprto za branje, kopiranje, 
tiskanje). Do sprejelja je potrebno popraviti format PDF. 

3. Zakljucek 
Ministrstvo ugotavlja, da je obeina v elaboratu ustrezno opredelila vsebine, ki jih doloea zakon. 
Digitalno gradivo je pripravljeno v skladu s Priporoeili za izvajanje lokacijskih preveritev. 

Ministrstvo se v tem mnenju ni opredeljevalo do strokovnih resitev in postopka lokacijske 
preveritve, ker sta za zakonitost postopka njene priprave, sprejema in vsebine, odgovorna 
obeina in obeinski urbanist, ki v skladu s 44. elenom ZUreP-2 izvaja naloge v postopkih 
lokacijske preveritve. 

Prav tako se v tem mnenju ministrstvo ni opredeljevalo in izvajalo nadzora nad veljavnim OiPN 
in njegovimi veljavnimi spremembami in dopolnitvami. 

V skladu z osmim odstavkom 131. elena ZUreP-2 se sprejet sklep 0 lokacijski preveritve objavi 
v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Podatke 0 lokacijski 
preveritvi je do vzpostavitve storitev prostorskega informacijskega sistema za elektronsko 
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poslovanje na podroeju prostorskega naertovanja, treba poslati na upravno enoto in ministrstvo, 
pristojno za prostor. 

V skladu s eetrtim odstavkom 133. elena ZUreP-2 evidenco lokacijskih preveritev vodi obeina. 

S spostovanjem! 

Pripravila: 
Spela Komac Susnik 
visja svetovalka I 

Poslati elektronsko. 

Ana VIDMAR 
VODJA SEKTORJA ZA 

PROSTORSKO NACRTOVANJE 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

DIREKTORAT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 

Mestna obC!ina kranj 
Mestna uprava, Urad za okolje in prostor 
Siovenski trg 1, 
4000 Kranj 

Stevilka: 
Datum: 

350-157/2016/18-02511670 
24.6.2020 

T: 014788000 
F: 01 47861 39 
E: gp.mzi@gov.sl 

www.mzl.gov.sI 

Zadeva: Mnenje k Elaboratu lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora KR PL 
37 v Mestni obcini Kranj 

Zveza: Vloga Mestne obcine Kranj ~t. 350-32/2019-7 z dne 12. 6. 2020, prejet dne 
15.6.2020 

1. VLOGA OSCINE 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko je dne 15. 6. 
2020 prejelo poziv Mestne obcine Kranj ~t. 350-32/2019-7 z dne 12. 6. 2020 za pridobitev 
mnenja k Elaboratu Jokacijske preveritve za EUP KR PL 37 v Mestni obcini Kranj (v 
nadaljevanju elaborat) za Indlvldualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogoJev, na podlagi 
petega odstavka 131 . elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, ~t 61/17). 
Graficni in tekstualni del elaborata je bil priloien vlogi na zg~eenki. 

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO MNENJA 

Postopek lokacijske preveritve je doJoeen z ZUreP-2. V skladu z 131. clenom ZUreP-2 obeina 
za namen preveritve skladnosti elaborata pozove nosilce urejanja prostora, da ji predlozijo 
mnenje z njihovega delovnega podrocja 0 ustreznosti elaborata. 
Mestna oMina Kranj je za mnenje s podroeja javnega potniskega prometa in trajnostne 
mobilnosti pozvala tudi Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in 
prometno politiko. 

Mnenje s podrocja trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve predvsem glede: 
1. zagotavljanJa trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobiinosti prebivalstva in trajnostnega 

razvoja; 
2. razvoja ucinkovitega sistema javnega potniskega prometa (v nadaljevanju JPP); 
3. zagotavljanja fizicne integracije prometnih podsistemov za ucinkovitejse izvajanje 

gospodarske Javne sluzbe javnega potniskega prometa; 
4. potreb po zmanjsanju onesnazevanja iz naslova osebnega prometa. 



3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO 

MO Kranj je na pobudo investito~a prieela s postopkom lokacijske preveritve in pripravila 
elaborat. Predvideno individualno odstopanje se nanaAa na skupna dolocila prostorskih 
izvedbenih pogojev Odloka 0 izvedbenem prostorskem naMu Mestne obcine Kranj (Uradni list 
RS, 5t. 74/14,09/16, 63/16,20/17,42/17,63/17,01/18,23/18, 41/18) glede: 
• dopustitve zdruzitve trgovske dejavnosli v obsegu do 2500 m2 v pritlicju vecstanovanjske 
stavbe (doloCilo cetrtega odstavka, podtocke 2.1.1.2 v 9. clenu) in 
• normativa za dolocitev parkirnih mest na stanovanjsko enoto veestanovanjske stavbe (doJociio 
tetrtega odstavka, toCke 2.4.7. v 21 . clenu). 
Elaborat je pripravljen na podlagi ustreznih podlag in ustrezno sledi ciljem Celostne prometne 
strategije Mestne oMine Kranj in Trajnostne urbane strategije Mestne obcine Kranj. 

Glede na navedeno Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in 
prometno politiko ugotavlja, da Elaborat lokacijske preveritve ustrezno uposteva zgoraj 
navedene usmerltve. Indivldualno odstopanje od normativa za dolocitev parklmih mest 
na stanovanjsko enoto je skladno s cilji CPS Kranj in s sodobnimi principi trajnostne 
mobilnosti in celostnega prometnega nacrtovanja. 

4.SKLEP 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko izdaja k 
Elaboratu lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora KR PL 37 pozitlvno mnenje v skladu 
z ZUreP-2. Indfvldualna odstopanja od skupnih doloeil prostorskih izvedbenih pogojev Odloka 0 

izvedbenem prostorskem naCrlu Mestne obCine Kranj je ustrezno. 

S spostovanjem, 

2-
Pripravil: 
Tadej Zaucer 
podsekterar t . ~ 
mag. Milena Cernilogar Radez 
vodja sekto~-' 

~~~ 
Poslati: 

naslovnik (priporoceno s povratnico) 
naslovnik, po elektronski posti na mok@kranj.si 



MESTNA OBCINA KRANJ 

Stevilka: 
Datum : 

ladeva: 

350-38/2020-2 (40/21/03) 
18.8.2020 

Mnenje k elaboratu lokacijske preveritve 

Mestna uprava 
Urad za lospodarstvo In 
lospodarske jaYne slufbe 

Siovenski trs 1, 4000 Kran; 
T; D4 2373 140 F: 04 2373 106 
E: mok@kranj.si 5: www.k.anj.si 

Mestna obcina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe, Oddelek za promet, na podlagi 11. 
elena Odloka 0 organizaciji in delovnem podrocju obcinske uprave Mestne Obeine Kranj (Uradni list RS, st. 
71/19) ter skladno z 131. clenom Zakona 0 urejanju prostora (Uradn; list RS, st. 61/17), na vlogo Mestne 
obelne Kranj, Urada za okolje in prostor, izdaja 

MNENJE 

k elaboratu lokacijske preveritve st. LP 30/20, rnaj 2020, dopolnitev julij 2020, ki ga je izdelalo podjetje 
MEGA TEAM d.o.o., Britof 292, 4000 Kranj, pooblascena prostorska nacrtovalka: Mojca Basaj Kos, univ. 
dip!. inz. am., ZAPS A-0023, za dopustitev lndlvidualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev 
(PIP) dolocenih v Izvedbenem prostorskem naertu (IPN MOK): zdruzitev trgovske dejavnosti v obsegu 2500 
m2 v pritlicju vecstanovanjske stavbe in normativno dolocitev parkirnlh mest na stanovanjsko enoto 
vecstanovanjske stavbe na zemljiscih 5 parcelnimi stevilkami: 346/1, 346/10, 346/11,346/14, 346/15, 
346/16, 346/8, 346/9, 347/6, 348/9, 504/2, vse k. o. 2131- Strazisce. 

Sporocamo, da na elaborat lokacijske preveritve st. LP 30/20, rnaj 2020, dopolnitev julij 2020, nimamo 
pripomb, zato nanj dajemo pozitlvno mnenje z vidika upravljavca obcinskih cest. 

-
Pripravila: 
Sasa Pancur 

ViSjaf~ 

Vrociti: 
Mestna obcina Kranj, Urad za okolJe in prostor, Siovenski trg 1, 4000 Kranj - osebno 
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REPUBLIKA SLOVENIjA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 

DIREKCIjA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 

Sektor za investicije 

Trta~ka cesta 19. 1000 Ljubljana 

MO Kranj 
Siovenski tr9 1 
4000 Kranj 

Stevilka: 35001-38/2013/15 (913) 

Datum: 17.8.2020 

T: 01 478 80 83 

F: 01 4788084 

E: gp.drsc@gov.si 

www.dc.gov.si 

Zadeva: Mnenje 0 ustreznosti elaborata lokacijske preveritve na enoti urejanja 
prostora KR PL 37-0dlok 0 OPN Mestne obaine Kranj 

Glede na to, da gre za manjse individualno odstopanje od prostorskih ureditvenih pogojev 
(PIP), ki so opredeljeni v predmetnem OPN podajamo mnenje za elaborat lokacijske preveritve. 
Soglasamo s predmetnim elaboratom (st proj .: 30/20, izdelal Megateam d.o.o., maj 2020). 
Opozarjamo, pa, da se soglasje nanasa sarno na prej omenjene spremembe PIP ne pa tudi na 
Situacijo naMovane ureditve (natecajna resitev), ki je bila prikazana v Elaboratu lokacijske 
preveritve. 

S spostovanjem, 

Pripravil: 
Borut Granic, univ. dip/. into grad. 

f~' 

Tomaz illenpart, dipl. inz. grad. 
vi~ji sve 0 alec) 
vodja S 

V vednost: 

Ljiljana Herga, u . . . I. i . geol. 
v.d. direktoric~w.'1t.m~ 

- Ministrstvo za infra rukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 
- Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje, Trzaska 19, Ljubljana ........,,====:::::;:; ..... 
- DR) gao Skubic Petrovic 
- g. Jure Pejanovic, DRS I 
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