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ZADEVA: Predlog sklepa o lokacijski preveritvi, z id. št. 2910, za enoto urejanja prostora
GO 4,
ki se nanaša na zemljišče oz. del zemljišča s parcelno št.: 237/1, k.o. 2087 Golnik

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Veljavni izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Kranj (IPN MOK) določa prostorske izvedbene 
pogoje za posege v prostor, ki predstavljajo podlago za Izdajo gradbenih dovoljenj.
Mestna občina Kranj je dne 22. 2. 2022 s strani pravne osebe -  Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna 
cona A 2, Šenčur, ki po pooblastilu zastopa investitorja Kirurgija Bitenc d.o.o., Vilharjev podhod 1, 
Ljubljana, prejela pobudo za izvedbo lokacijske preveritve za dopustitev individualnega odstopanja od 
določil prostorskih izvedbenih pogojev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19, 168/20, 
184/20 in 10/21 - v  nadaljnjem besedilu: IPN MOK) v enoti urejanja prostora GO 4, za investicijsko 
namero sprostitve kapacitet znotraj obstoječe območja Klinike Golnik s premestitvijo nekaterih 
programov v novo bolnišnico.

2. NAMEN IN PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE

Lokacijska preveritev se nanaša na zemljišče pare. št. 237/1, k.o. 2087 Golnik, ki se po določilih IPN MOK 
nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) GO 4 -  z namensko rabo prostora CD(z) -  druga območja centralnih 
dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični dejavnosti.

Območje lokacijske preveritve obsega površino 260 m2 ob skrajnem JZ robu območja EUP GO 4, ki je 
po namenski rabi opredeljena kot CD(z) in je namenjena gradnji zdravstvenih ustanov. Celotna 
površina EUP GO 4, za katero je predvidena izdelava OPPN, znaša cca. 61.300 m2. Postopek Izdelave 
OPPN še ni bil začet.

Za potrebe gradnje nove bolnišnice sta na območju lokacijske preveritve načrtovana zunanja ureditev 
(zaradi zagotavljanja intervencijskega dostopa) In oporni zid višine nad 2 m. Predlagana pozidava 
odstopa od določil prostorskega akta, ki se nanašajo na nabor dopustnih gradenj pred uveljavitvijo 
OPPN (oporni zid, pripadajoča zunanja ureditev nove bolnišnice) in pogoje za oblikovanje okolice 
objektov (višina opornega zidu). Z odstopanjem od navedenih določil bo pobudniku omogočeno, da 
degradirano območje uredi In zgradi novo stavbo za zdravstveno dejavnost, ki bo programsko, 
urbanistično In oblikovno zaokrožila območje klinike Golnik.
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Območje lokacijske preveritve je del zemljiške parcele v lasti investitorja oz. del območja za gradnjo 
nove bolnišnice s kletno garažo ter pripadajočo zunanjo in infrastrukturno ureditvijo. Trenutno se na 
parceli nahaja več dotrajanih in opuščenih objektov, ki se bodo v celoti odstranili. Obstoječi objekti 
imajo priključke na infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, cesta), ki se ukinejo in izvedejo na 
novo, skladno s pogoji upravljavcev javne komunalne infrastrukture.

Na SV strani zemljiške parcele je zaradi brežine, ki se vzpenja v tej smeri, potrebna izvedba opornega 
zidu, ki bo služil kot lokalna zaščita pri varovanju brežine hriba zaradi zunanje ureditve na SV strani 
objekta. Oporni zid se bo s svojo višino prilagajal terenu in bo zazelenjen. Nad opornim zidom bo 
urejena nova zasaditev avtohtonih grmovnic, ki omehčajo prehod v gozdno vegetacijo. Med njimi 
bodo zasajene tudi vzpenjavke, ki bodo v nekaj rastnih sezonah prekrile površino zidu. Oporni zid je 
predviden na skrajnem SV robu gradbene parcele, na skoraj celotni dolžini območja lokacijske 
preveritve.

3. PRAVNA PODLAGA

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), ki določa:
• v drugi alineji 127. člena, da je lokacijska preveritev instrument prostorskega načrtovanja, 

s katerim se za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu;

• v 129. členu, da se individualno odstopanje dopusti, če investicijska namera zaradi 
objektivnih okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju; da 
občina lahko z lokacijsko preveritvijo tudi določi dodatne prostorske izvedbene pogoje za 
izvedbo take investicijske namere; da so objektivne okoliščine med drugimi tudi 
nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med 
pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene, 
pa so ustrezne ali primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, 
varstva okolja, učinkovite rabe energije, ipd. ter tudi rekonstrukcija ali prizidava 
obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike namembnosti aii zunanjega 
videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 
določajo predpisi, ki urejajo graditev.

• v 131. členu, ki ureja postopek lokacijske preveritve, da občinski svet lokacijsko preveritev 
potrdi ali zavrne, ter da sklep o lokacijski preveritvi vsebuje navedbo zemljišča, na katerega 
se lokacijska preveritev nanaša, ter prostorske izvedbene pogoje v primeru lokacijske 
preveritve iz druge alineje 127. člena ZUreP-2;

Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 - UPB1), ki v 22. členu določa, da Mestni 
svet Mestne občine Kranj sprejema odloke in druge akte MOK;

S sklepom o lokacijski preveritvi se na podlagi pobude investitorja dovoli individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za namene izvedbe njegove gradbene namere 
brez spremembe občinskega prostorskega načrta, pri čemer 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. členu ZUreP-2, sklep o lokacijski 
preveritvi ne povzema v občinski prostorski načrt in ga tudi ne spreminja;

Na podlagi 133. člena ZUreP-2 sklep o lokacijski preveritvi predstavlja obvezno podlago za 
izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja in preneha veljati, če investitor ne vloži popolne 
vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od uveljavitve sklepa o



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

4. POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE

Mestna občina Kranj je dne 22. 2. 2022 prejela pobudo investitorja za izvedbo lokacijske preveritve za 
dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev.
Pobudi je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve št. P156451, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik 
Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, Šenčur, elaborat je izdelala oseba, ki izpolnjuje pogoje pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca.
Na podlagi popolne vloge in s plačilom stroškov lokacijske preveritve je Mestna občina Kranj začela s 
postopkom lokacijske preveritve. Mestna občina Kranj je v skladu s četrtim (4) odstavkom 131. člena 
ZUreP-2 preverila skladnost Elaborata lokacijske preveritve z določbami ZUreP-2 in občinskimi 
prostorskimi akti.
Mestna občina Kranj je dne 15. 3. 2022 ministrstvo pristojno za prostor pozvala za podajo mnenja o 
tehnični ustreznosti elaborata lokacijske preveritve, k ije  ugotovilo, da občina v elaboratu ni ustrezno 
opredelila vsebin, ki jih določa zakon, zato je bil elaborat dopolnjen in poslan ministrstvu 22. 4. 2022 
in 10. 5. 2022. Dopolnjenemu gradivu je bila dodeljena identifikacijska številka 2910.
Po pridobitvi identifikacijske številke je Mestna občina Kranj dne 17. 5. 2022 pristojne nosilce urejanja 
prostora (NUP) (Komunala Kranj, Ministrstvo za kulturo in MOK, UGDPjzaprosila za mnenje. Mnenje 
Komunale Kranj in MOK, UGDP smo prejeli v roku, z ZVKD (MK) so bila izvedena še dodatna 
usklajevanja.
Mestna občina Kranj je elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo javno razgrnila in o javni 
razgrnitvi pisno obvestila tudi lastnike sosednjih zemljišč. Elaborat je bil javno razgrnjen za dobo 15 dni 
od 23. 5. 2022 do 6. 6. 2022 v prostorih Mestne občine Kranj na Uradu za okolje in prostor (I. 
nadstropje) in na spletni strani občine www.krani.si.
Na razgrnjen elaborat ni bilo podanih pripomb.
V postopku, ki ga je v skladu s 44. členom ZUreP-2 vodil občinski urbanist je bilo preverjeno, da 
individualno odstopanje ne predstavlja takšne spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi 
zahtevala drugačno namensko rabo prostora. Prav tako urbanist ugotavlja, da načrtovana gradnja ni v 
nasprotju z javnim interesom ali cilji prostorskega razvoja občine, ne onemogoča pozidave na sosednjih 
zemljiščih, ne spreminja načrtovanega videza območja, ne poslabšuje delovnih razmer in ni v nasprotju 
s pravnimi režimi.

5. FINANČNE POSLEDICE
Komunalna oprema se na območju lokacijske preveritve s sprejemom Sklepa o lokacijski preveritvi ne 
spreminja. Neposrednih finančnih posledic za proračun Mestne občine Kranj ni. Za izvedbo lokalne 
preveritve je občina investitorju zaračunala nadomestilo stroška v skladu z Odlokom o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj (Ur. list RS št. 46/18).

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

SKLEP 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 
4, na delu zemljišča s parc.št. 237/1, k.o. 2087 Golnik

http://www.krani.si


S spoštovanjem,

Janez Ziherl 
Vodja ̂ rada za okolje in prostor

Grafični prikaz;
Predlog sklepa;
Stališče občinskega urbanista; 
Mnenja NUP.

Matjaž Rakovec 
ŽUPAN

zanj 
Janez Černe 

podžupan



Slika 1: Prikaz območja lokacijske preveritve v ožjem prostoru
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Slika 2: Katastrski načrt -  prikaz meje območja lokacijske preveritve
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Grafika 3: Idejna zasnova umestitve bolnišnice (vir: Projektna dokumentacija IDZ Bolnišnica Bitenc 
Golnik, št. projekta D156450, izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., december 2021)

Grafika 4: Oporni zid - pogled



PREDLOG

Na podlagi 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 131. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj -  uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 30/17 - UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na se ji sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 4

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2910, ki se nanaša na zemljišča 
parcel oz. del parcel št.: 237/1, k.o. 2087 Golnik in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 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, 69/20,168/20,184/20 
in 10/21; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) GO 4 z 
namensko rabo prostora CD(z) -  druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in 
bolnišnični dejavnosti. Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu lokacijske 
preveritve, ki jo je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko P 156451, v februarju 2022, maju 2022- 
dopolnitev in juniju 2022 -  dopolnitev.

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko 
izvedbenega pogoja določenega v tretjem odstavku 2.4.10 točke 24. člena Odloka o IPN MOK, tako da je 
dopustno zavarovanje brežine s podpornimi zidovi, višjimi od 2,0 m in od prostorsko izvedbenega pogoja 
določenega v prvem in tretjem odstavku 48. člena Odloka o IPN MOK, tako da je dopustna zunanja ureditev 
in gradnja opornih zidov (vključno s pripadajočimi gradbenimi elementi) za potrebe nove bolnišnice pred 
uveljavitvijo OPPN. Oporni zid se mora s svojo višino prilagajati konturi terena in biti mora intenzivno 
ozelenjen. Ob vznožju in po brežini je treba predvideti zasaditev avtohtonih vrst vzpenjavk in grmičevja.

3. člen

Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi 
izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Številka: 350-15/2022-21 
Kranj, 16. 6. 2022

ŽUPAN 
Mestne občine Kranj 

Matjaž Rakovec



MESTNA OBČINA KRANJ Mestna uprava
Urad za okolje in prostor

| Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 376 F: 04 2373 123

I E: mok@krani.si S: www.krani.si

Številka: 350-15/2022-6 
Datum: 7.4.2022

ZADEVA: STALIŠČE OBČINSKEGA URBANISTA O ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE ZA
ENOTO UREJANJA PROSTORA GO 4 (ID št. 2910)

Predmet lokacijske preveritve je dopustitev individualnega odstopanja od določil prostorskih izvedbenih pogojev 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14,09/16-teh.popr., 63/16- 
obv.razl., 20/17, 42/17-popr„ 63/17-popr„ 01/18.-obv.razl„ 23/18-popr., 41/18-popr., 76/19, 168/20,184/20, 
10/21-obv.razl.); v nadaljnjem besedilu IPN MOK) v enoti urejanja prostora GO 4, za namero izvedbe pripadajoče 
zunanje ureditve nove bolnišnice in opornega zidu višine nad 2m, glede:

Pogoja za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za predvidene objekte (določilo 25. in 48. člena IPN), 
Nabora dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN (določilo 48. člena IPN),
Pogojev za oblikovanje okolice objektov-višina podpornih zidov (določilo 24. člena IPN)

Skladno z določili 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.: 61/2017; v nadaljnjem besedilu: 
ZUReP -  2) je občinski urbanist preveril:

Skladnost elaborata z določbami ZUReP -  2 in občinskih prostorskih aktov.
V postopku pregleda elaborat je bilo preverjeno, da individualno odstopanje ne predstavlja takšne 
spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi zahtevala drugačno namensko rabo prostora. Prav 
tako ugotavljamo, da načrtovana gradnja ni v nasprotju z javnim interesom ali cilji prostorskega razvoja 
občine, ne onemogoča pozidave na sosednjih zemljiščih, bistveno ne spreminja načrtovanega videza 
območja, ne poslabšuje bivanjskih razmer in ni v nasprotju s pravnimi režimi.
Elaborat je skladen z določili ZUReP -  2 in ob upoštevanju elaborata LP tudi z določili IPN MOK.

Ali oseba, ki je izdelala elaborat lokacijske preveritve, izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega 
načrtovalca po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vpogled v imenik Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije pokaže, da je izdelovalec elaborata lokacijske preveritve, Špela Kragelj 
Bračko, univ.dipl.inž.kraj.arh., PKA PPN ZAPS 1585, pooblaščena krajinska arhitektka In pooblaščena 
prostorska načrtovalka.

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

B. KRITERIJI ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD 
PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

DA NE
r »  1

Odstopanja od PIP ne zahtevajo drugačne rabe prostora. X
Z OPN Mestne občine Kranj je za EUP GO 4 določena podrobnejša namenska raba: CD(z) -  druga območja 
centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični dejavnosti.
Namenska raba po posameznih EUP je določena glede na pretežno rabo prostora v posameznih EUP. Na
območju LP, ki se nahaja v PNRP CD(z) -  druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in 
bolnišnični dejavnosti, je načrtovani objekt namenjen zdravstveni oz. bolnišnični dejavnosti. Po namenu bo
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objekt torej skladen z obstoječo namensko rabo prostora. Glede na navedeno individualna odstopanja od 
PIP ne zahtevajo spremembe namenske rabe prostora

KRITERIJI D O P U S TN O S TI INDIVIDUALNIH O D S TO P A N J

Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja 
občine.
Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine. 
Skladno s konceptom prostorskega razvoja se naselje Golnik razvija kot pomembnejše lokalno središče, v 
katerem se zagotavljajo upravne, izobraževalne, kulturne in druge družbene funkcije, športnorekreacijska 
ponudba, storitvene dejavnostmi ipd. za potrebe gravitacijskega zaledja, ki predstavlja severni del občine 
Kranj. Hkrati se ohranja ter v povezavi s poslovnimi in raziskovalnimi dejavnostmi dopolnjuje tudi funkcija 
naselja kot specializiranega središča nacionalnega pomena na področju zdravstva (bolnišnica Golnik). Kot 
primarni fokus dejavnosti se ohranja in razvija zdraviliški kompleks v severnem delu naselja. Predlagana 
odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev uresničujejo cilj prostorskega razvoja naselja Golnik, saj 
omogočajo dopolnitev obstoječega zdravstvenega kompleksa Golnik z novo bolnišnico.

Možnosti pozidave sosednjih zemljišč so nezmanjšane.

Umestitev bolnišnice s pripadajočimi objekti ne bo spremenila možnosti pozidave sosednjih zemljišč. Iz 
določil 48. člena izhaja, da na območju pogozdenega griča, ki meji na območje lokacijske preveritve, gradnja 
ni dopustna, saj je ohranitev griča ena od podrobnejših usmeritev za pripravi OPPN. 48. člen IPN za območje 
GO 4 navaja, da je pri načrtovanju ureditev potrebno upoštevati obstoječo konfiguracijo terena. Kakršnikoli 
večji posegi v teren bi bili v nasprotju z navedenimi usmeritvami.
Prav tako se območje nahaja v vplivnem območju kulturne dediščine Golnik-Zdravilišče Golnik, kjer je 
predpisan varstveni režim, ki med drugim prepoveduje ureditve in posege, ki bi utegnili imeti negativne 
posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.
Oporni zid ne bo oviral s predvidenim OPPN načrtovane prostorske ureditve, saj nove pozidave v tem delu 
ne bo, hkrati pa bo služil varovanju brežine med stičnima območjema in omogočal rabo griča, kot je 
predvideno z OPPN.

Skladnost z gradbenim namenom prostorskega izvedbenega 
akta.
Investicijska namera na območju predvidenega OPPN je gradnja pripadajočih zunanjih površin bolnišnice in 
opornega zidu za stabiliziranje brežine griča.
Zemljišče, kjer je predvidena LP, je skladno z IPN opredeljeno kot stavbno zemljišč s podrobno namensko 
rabo CD(z) -  druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični dejavnosti. 
Gradnja opornih zidov je skladno z 8. členom IPN dopustna na celotnem območju IPN.
Oblikovanje parcele, namenjen gradnji in gradnja opornih zidov tako ni v nasprotju z gradbenim namenom 
prostorskega akta, vendar ni dopustna pred izvedbo OPPN za enoto urejanja prostora GO 4. S predvidenimi 
odstopanji bo omogočen gradbeni namen skladno z IPN, in sicer ureditev bolnišnice s pripadajočimi objekti 
na parceli namenjeni gradnji, ki obsega celotno zemljiško parcelo.

Upoštevani so drugi prostorski izvedbeni pogoji.

Načrtovana gradnja mora zadostiti vsem ostalim PIP določenim v IPN MOK.

Gradnja ne spremeni načrtovanega videza območja.

Nameravana gradnja ne bo spremenila načrtovanega videza območja, saj je območje že deloma pozidano. 
Umestitev nove bolnišnice v prostorje skladno z zahtevami ZVKDS predvidena tako, da ohranja obstoječ 
urbanistični vzorec pozidave in je enako kot obstoječi objekti postavljen vzporedno s SV robom gradbene 
parcele z daljšo stranico v smeri SZ -  JV.
Na drugi strani se proti državni cesti odpira izrazito členjena fasadna linija, ki deli bolnišnico na navidezno 
manjše volumne.

Gradnja ne poslabša bivalnih in delovnih razmer na območju.

Nameravana gradnja ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer.
Najbližji objekt namenjen bivanju je od predvidenega posega oddaljen več kot 50 m.



Gradnja nove bolnišnice ne bo bistveno vplivala na razmere obstoječih delovnih mest v bližnji bolnišnici 
Golnik.

Gradnja ne povzroči motečega vpliva na podobo naselja ali 
kralne.
Nameravana gradnja bo tipološko in arhitekturno oblikovalsko usklajena s podobo načrtovane zazidave. 
Individualno odstopanje ne spreminja zahtev glede oblike, velikosti in zmogljivosti objektov.
Objekt bo izveden skladno z zahtevami območne enote ZVKDS. Tloris predvidenega objekta je glede na 
predpisane normative in standarde zasnovan tako, da je delno vkopan in na tak način čim bolj vpet v teren 
proti jugu ter razgibane oblike. Pri umeščanju nove stavbe seje poleg specifike samega terena upoštevala tudi 
obstoječa kvalitetna vegetacija ob jugozahodnem robu gradbene parcele z željo po ohranitvi čim večjega 
števila odraslih dreves.

Skladnost s pravnimi režimi 
rostorskimi izvedbenimi akti.

ali sprejetimi državnimi

Območje LP se nahaja znotraj naslednjih varovanih območij: območje II. stopnje varstva pred hrupom, vplivno 
območje kulturne dediščine in varovalni pas infrastrukture (vodovod).
Na tem območju ni sprejet noben državni prostorski izvedbeni akt.

Fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, 
pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče 
okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati 
in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne 
stroške na strani investitor ? ali občine.
Objektivna okoliščina so fizične lastnosti zemljišča (strm teren, višinske razlike, obstoječi oporni zid ob južnem 
robu zemljišča), na katere pobudnik ne more vplivati. Umestitev stavbe bolnišnice na gradbeno parcelo brez 
pripadajoče zunanje ureditve in opornih zidov na severovzhodnem roba gradbene parcele ni mogoča. 
Objektivno okoliščino predstavljajo tudi stroge zahteve ZVKDS glede umestitve objekta na zemljiško parcelo. 
Hkrati je potrebno zagotoviti tudi bistvene zahteve za načrtovano gradnjo, med drugim varnost pred požarom 
in univerzalno graditev in raba objektov.
Zaradi zgoraj pojasnjenih objektivnih okoliščin umestitev stavbe bolnišnice na zmanjšano območje gradbene 
(parcele brez pripadajoče zunanje ureditve na severovzhodnem robu zemljišča pare. št. 237/1, k.o. Golnik) ni 
mogoča.

Nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in 
tehnoloških rešitev, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega 
izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene, pa so 
ustrezne ali primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev 
urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe energije ipd .

X

Medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, 
določenih v prostorskem izvedbenem aktu, ki je občina še ni 
uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta.

X

Lep pozdrav.

Pripravila
Sabrina Zaletel, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Pooblaščena prostorska načrtovalka 
ZAPS PPN 0066
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Zadeva: Dopolnilno mnenje s  področja prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske
preveritve za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v
enoti urejanja prostora GO 4, v Mestni občini Kranj (ID 2910)

Zveza: Dopis Mestne občine Kranj št. 350-15/2022-11 (404106) z dne 10. 5. 2022

Na podlagi petega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 
199/21 -  ZUreP-3 in 20/22 -  odi. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in 
prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izdaja mnenje s področja prostora o ustreznosti 
dopolnjenega Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorsko 
izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora GO 4, v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem 
besedilu: občina).

Po pregledu elaborata ministrstvo meni, da:
so vsebine, ki jih določa ZUreP-2, ustrezno opredeljene;

- je digitalno gradivo pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijske 
preveritve.

mailto:aD.moD@aov.si
http://www.mop.aov.si


Obrazložitev:

1. Vloga
Občina je z dopisom št. 350-15/2022-4 (404106) z dne 15. 3. 2022, prejetim po e-pošti 
16. 3. 2022, ministrstvo pozvala k podaji mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora GO 4, na 
delu zemljišča s pare. št. 237/1, k.o. 2087 Golnik, v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: 
elaborat) in k dodelitvi identifikacijske številke v prostorskem informacijskem sistemu. 
Ministrstvo je občini dne 25. 3. 2022 posredovalo mnenju o ustreznosti elaborata, dopis št. 
35038-61/2022-2550-3. Ministrstvo je v mnenju lokacijski preveritvi (v nadaljnjem besedilu: LP) 
dodelilo identifikacijsko številko 2910 in menilo, da niso ustrezno opredeljene vse vsebine, ki jih 
za LP določa ZUreP-2, ter da digitalno gradivo ni pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje 
lokacijske preveritve (ministrstvo, 23. 11. 2018). Občina je dne 22. 4. 2022 z dopisom št. 350- 
15/2022-8 (404106) ministrstvu posredovala dopolnjen elaborat in pozvala k izdaji mnenja. Na 
podlagi dogovora je občina dne 10. 5. 2022 z dopisom št. 350-15/2022-11 (404106) ministrstvu 
posredovala dodatno dopolnjen elaborat in pozvala k ponovni podaji mnenja o ustreznosti.

Gradivo elaborata št. P 156451, dopolnjen maja 2022, je pripravilo podjetje Protim Ržišnik Perc 
d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur; pooblaščena prostorska načrtovalka Špela Kragelj 
Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh., ID št. pri ZAPS 1585 PKA PPN; pooblaščeni geodet Matej 
Penič, univ. dipl. inž. geod., ID št. pri IZS Geo0304.

2. Postopek ugotavljanja ustreznosti elaborata
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZUreP-2 ministrstvo na poziv občini izda mnenje s 
področja prostora o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve. Ministrstvo v skladu s svojimi 
pristojnostmi skrbi za skladnost z državnimi pravili urejanja prostora ter za tehnično ustreznost 
gradiv z vidika vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.

Ministrstvo je dne 26. 11. 2018 objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev (v 
nadaljnjem besedilu: priporočila), ki jih je treba smiselno upoštevati pri pripravi elaborata. 
Priporočila so dostopna na spletnem naslovu:
https://www.aov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-Pomembni- 
dokumenti/1232f17550/priporocila lokacijska preveritev.odf.

Ministrstvo je dne 26.11. 2019 objavilo tudi Usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki so dostopne na: 
https://www.aov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/OPN/usmeritve lokacijska preveritev.pdf.

2.1. Vsebinska ustreznost elaborata
Ministrstvo je v mnenju št. 35038-61/2022-2550-3 z dne 25. 3. 2022 menilo, da:

objektivne okoliščine za odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljnjem 
besedilu: PIP) v elaboratu niso ustrezno utemeljene;
v elaboratu ni ustrezno utemeljeno izpolnjevanje vseh pogojev iz četrtega odstavka 129. 
člena ZUreP-2 za odstopanju od nabora dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN, 
predvsem glede vpliva na možnost pozidave sosednjih zemljišč.

Ministrstvo ugotavlja, daje občina v dopolnjenem elaboratu dopolnila predvidena odstopanja od 
PIP ter dodatno obrazložila objektivne okoliščine in izpolnjevanje pogojev iz 129. člena 
ZUreP-2. V dopolnjenem elaboratu namen LP ostaja dopuščanje individualnega odstopanja od 
PIP na delu zemljiške parcele št. 237/1, k.o. 2087 Golnik, v Mestni občini Kranj. Obravnavano 
območje urejata Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 74/14) in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 
74/14, 9/16 -  teh. popr., 63/16 -  obv. razi., 20/17, 20/17, 42/17 -  popr., 63/17 -  popr., 01/18 -

https://www.aov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-Pomembni-
https://www.aov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/OPN/usmeritve


obv. razi., 23/18 -  popr., 41/18 -  popr., 76/19, 168/20 -  obv. razi.. 184/20, 10/21 -  obv. razi., 
10/21 -  obv. razi.; v nadaljnjem besedilu OPN). Obravnavano območje LP je del enote urejanja 
prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) GO 4, ki ima določeno namensko rabo CD(z) - druga 
območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični dejavnosti. Za EUP 
GO 4 je predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN), ki še ni izdelan. Odstopanje od PIP je predlagano za gradnjo nove 
zdravstvene bolnišnice s kletno garažo in pripadajočo zunanjo in infrastrukturno ureditvijo, ki se 
večinsko nahaja v sosednji EUP GO 3, prav tako z namensko rabo CD(z). Na območju LP je 
predvidena Izvedba pripadajoče zunanje ureditve nove bolnišnice (intervencijski dostop) in 
opornega zidu. Na območju še ni bilo izvedene LP.

Iz dopolnjenega elaborata je ustrezno razvidno predvideno odstopanje od PIP, občina je: 
navedla veljavne PIP, ki zadevajo območje LP;
navedla, v katerem delu gre pri nameravanem posegu za odstopanje od PIP; in sicer se 
odstopanje nanaša na:
a) nabor dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN (oporni zid in pripadajoča zunanja 

ureditev bolnišnice; 48. člen OPN),
b) pogoje za oblikovanje okolice objektov (višina opornega zidu nad 2m; 24. člen OPN); 
utemeljila, da predlagano odstopanje ne zahteva spremembe namenske rabe prostora.

V skladu s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-2 lahko občina z izvedbo LP dopusti individualno 
odstopanje od posameznega PIP, če le temu investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin 
ne zadosti. Če objektivne okoliščine ne obstajajo, potem ni pogojev za odobritev LP, razen če 
gre za primer iz tretjega odstavka 129. člena ZUreP-2. Ministrstvo ugotavlja, da občina v 
dopolnjenem elaboratu navaja sledeče objektivne okoliščine:

a) Za odstopanje od nabora dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN so objektivne 
okoliščine fizične lastnosti zemljišča - strm teren, višinska razlika, obstoječi oporni zid in 
visokorasla drevesna vegetacija ob južnem robu zemljišča ter bližina regionalne ceste, 
ki pogojuje odmike nove pozidave na južni strani, na katere pobudnik ne more vplivati. 
Nadalje so objektivne okoliščine utemeljene z umeščanjem objekta v skladu z 
urbanističnimi in oblikovalskimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine zaradi lege 
v vplivnem območju kulturne dediščine ter izpolnjevanjem bistvenih zahtev načrtovane 
gradnje glede varstva pred požarom ter mehanske odpornost in stabilnosti.

b) Za odstopanje od višine opornega zidu so objektivne okoliščine fizične lastnosti 
zemljišča - strm teren, višinska razlika, na katere pobudnik ne more vplivati, in 
zagotavljanje bistvenih zahtev za novo stavbo glede varstva pred požarom ter 
mehanske odpornost in stabilnosti. Nadalje je navedena objektivna okoliščina uporabe 
tehničnih rešitev, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta ni bila 
uporabljena, je pa primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja 
prostora, saj je z opornim zidom višine nad 2 m možna izvedba ustrezne intervencijske 
poti za predvideno bolnišnico in obstoječo kotlovnico.

Ministrstvo meni, da ie občina v dopolnjenem elaboratu ustrezno pojasnila objektivne okoliščine, 
kot so predvidene v ZUreP-2.

Poleg objektivnih okoliščin mora individualno odstopanje od PIP Izpolnjevati tudi pogoje iz 
četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2. Občina v dopolnjenem elaboratu ugotavlja, da:

predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega 
razvoja občine;
se z individualnim odstopanjem doseže gradbeni namen OPN, in sicer ureditev bolnišnice 
s pripadajočo zunanjo ureditvijo;
se z načrtovano gradnjo ne spreminja načrtovanega videza območja in ne poslabšuje 
bivalnih in delovnih razmer na njem ter ne povzroča motečega vpliva na podobo naselja in 
krajine;
se z individualnim odstopanjem ne zmanjšujejo ali spreminjajo možnosti pozidave 
sosednjih zemljišč, saj območje LP predstavlja manjši pas ob skrajnem jugo-zahodnem



robu EUP GO 4 in se glede na prepoznane prostorske omejitve ter predviden prostorski 
razvoj ne pričakuje ovir za kasnejše urejanje območja z OPPN;
predlagano odstopanje ni v nasprotju s sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti 
ali z veljavnimi pravnimi režimi. Obrazloženo je upoštevanje lege na območju varstva pred 
hrupom, vplivnem območju kulturne dediščine in v varovalnem pasu infrastrukture. 

Ministrstvo meni, da ie občina v dopolnjenem elaboratu in grafičnih prilogah ustrezno pojasnila 
upoštevanje pogojev iz četrteaa odstavka 129. člena ZUreP 2.

2.2. Tehnična ustreznost elaborata
Ministrstvo je pri tehničnem pregledu ugotovilo, da je gradivo pripravljeno v skladu s priporočili. 
Ugotovljeni pa sta bili sledeči pomanjkljivosti:

Dokumenti (D156450_LP_golnik_dopolnitev_A-2b.pdf, P156451_LP_analiza_A-2b.pdf in 
P156451_LP_coning_A-2b.pdf) niso skladni s standardom PDF/A-2b (odprto za branje, 
kopiranje, tiskanje).
V vektorskem sloju izvornoLP.shp je treba popraviti vrednost PN RPJD  (namesto 10220 naj 
bo 1022) in zapis atributa PEUP_OZN (namesto PEUP_OUN).
izvomoLP

F I R S h a D e  j  F t O  1 P M R P  T p A p  o u n  I  fI o v  I

► o P o k a a n  I 1 1 0 2 i; 0  Goi 1 6 1 3 0 0 . 6 0  I

3. Zaključek
Iz navedenega sledi, da so v elaboratu ustrezno utemeljene vsebine, ki jih ZUreP-2 nalaga za 
lokacijsko preveritev pri individualnem odstopanju od PIP. Kljub temu ministrstvo občino poziva, 
da do posredovanja gradiva sprejete lokacijske preveritve odpravi pomanjkljivosti vezane na 
tehnično ustreznost gradiva, navedene v 2.2. točki tega mnenja.

Ministrstvo se v tem mnenju ni opredeljevalo do strokovnih rešitev in postopka lokacijske 
preveritve, ker sta za zakonitost postopka njene priprave, sprejema in vsebine, odgovorna 
občina in občinski urbanist, ki v skladu s 44. členom ZUreP-2 izvaja naloge v postopkih 
lokacijske preveritve. Prav tako se v tem mnenju ministrstvo ni opredeljevalo in izvajalo nadzora 
nad veljavnim občinskim prostorskim načrtom.

V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritve objavi 
v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. V skladu z 289. členom 
ZUreP-2 je podatke o lokacijski preveritvi do vzpostavitve storitev prostorskega informacijskega 
sistema za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja treba poslati na 
upravno enoto in ministrstvo, pristojno za prostor.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 občina vodi evidenco lokacijskih preveritev.

Pripravila:
Zala Jerman Ana VIDMAR
Višja svetovalka VODJA SEKTO RJA ZA PROSTORSKO

NAČRTOVANJE

Poslati elektronsko:
-  Mestna občina Kranj: mok@krani.si
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Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 
2910

Zveza: Dopis Mestne občine Kranj št. 350-15/2022-4 (404106) z dne 15. 3. 2022

Na podlagi petega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 
199/21 -  ZUreP-3 in 20/22 -  odi. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in 
prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izdaja mnenje s področja prostora o ustreznosti 
Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v 
enoti urejanja prostora GO 4, v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: občina).

Po pregledu elaborata ministrstvo meni, da:
vsebine, ki jih določa ZUreP-2, niso ustrezno opredeljene;
digitalno gradivo ni pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijskih 
preveritev

mailto:mok@krani.si
mailto:QD.moD@aov.si
http://www.moD.aov.si


Obrazložitev:

1. Vloga
Občina je z dopisom št. 350-15/2022-4 (404106) z dne 15. 3. 2022, prejetim po e-pošti 
16. 3. 2022, ministrstvo pozvala k podaji mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora GO 4, na 
delu zemljišča s pare. št. 237/1, k.o. 2087 Golnik, v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: 
elaborat) in k dodelitvi identifikacijske številke v prostorskem informacijskem sistemu.

Gradivo elaborata št. P 156451, s februarja 2022, je pripravilo podjetje Protim Ržišnik Perc 
d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur; pooblaščena prostorska načrtovalka Špela Kragelj 
Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh., ID št. pri ZAPS 1585 PKA PPN; pooblaščeni geodet Matej 
Penič, univ. dipl. inž. geod., ID št. pri IZS Geo0304.

Ministrstvo je gradivu lokacijske preveritve dodelilo naslednjo identifikacijsko številko:
Naziv: Lokacijska preveritev za del območja EUP GO 4
Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:

2910

Ministrstvo občino poziva, da identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključuje v 
dokumentacijo lokacijske preveritve.

2. Postopek ugotavljanja ustreznosti elaborata
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZUreP-2 ministrstvo na poziv občini izda mnenje s 
področja prostora o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve. Ministrstvo v skladu s svojimi 
pristojnostmi skrbi za skladnost z državnimi pravili urejanja prostora ter za tehnično ustreznost 
gradiv z vidika vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.

Ministrstvo je dne 26.11.2018 objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev (v 
nadaljnjem besedilu: priporočila), ki so dostopna na naslovu: 
https://www.Qov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-Domembni- 
dokumenti/1232f17550/priporocila lokacijska preveritev.pdf.
Vsebino priporočil je treba smiselno upoštevati pri pripravi elaborata.

Ministrstvo je dne 26. 11. 2019 objavilo tudi Usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki so dostopne na: 
httos://www.Qov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/OPN/usmeritve lokacijska preveritev.pdf.

2.1. Vsebinska ustreznost elaborata
Ministrstvo ugotavlja, da je namen lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: LP) dopuščanje 
individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljnjem besedilu: PIP) v 
enoti urejanja prostora GO 4, na delu zemljišča s parcelno št. 237/1, k.o. 2087 Golnik, v Mestni 
občini Kranj. Obravnavano območje urejata Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 -  teh. popr., 63/16 -  obv. razi., 20/17, 20/17, 42/17 
-  popr., 63/17 -  popr., 01/18 -  obv. razi., 23/18 -  popr., 41/18 -  popr., 76/19, 168/20 -  obv. 
razi.. 184/20, 10/21 -  obv. razi., 10/21 -  obv. razi.; v nadaljnjem besedilu OPN). Obravnavano 
območje je del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) GO 4, ki ima določeno 
namensko rabo CD(z) - druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in 
bolnišnični dejavnosti. Za EUP GO 4 je predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki še ni izdelan. Odstopanje od PIP je predlagano za 
izvedbo gradnje nove zdravstvene bolnišnice s kletno garažo in pripadajočo zunanjo in 
infrastrukturno ureditvijo. Gradnja je predvidena na zemljišču, ki se večinsko nahaja v sosednji

https://www.Qov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-Domembni-
http://www.Qov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/OPN/usmeritve


EUP GO 3, ki ima prav tako namensko rabo CD(z). Na območju LP, v delu EUP GO 4 je 
predvidena izvedba pripadajoče zunanje ureditve nove bolnišnice in opornega zidu višine nad 
2 m. Na območju še ni bilo izvedene LP.

Iz elaborata je razvidno, daje občina v utemeljila predvideno odstopanje od PIP in sicer je: 
navedla veljavne PIP, ki zadevajo območje LP;
navedla, v katerem delu gre pri nameravanem posegu za odstopanje od PIP; in sicer se 
odstopanje nanaša na:
a) pogoje za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za predvidene objekte (25. člen in 48. 

člen OPN);
b) nabor dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN (48. člen OPN);
c) pogoje za oblikovanje okolice objektov - višina podpornih zidov (24. člen OPN); 
utemeljila, da pri nameravani spremembi ne gre za spremembo namenske rabe prostora.

V skladu s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-2 lahko občina z izvedbo LP dopusti individualno 
odstopanje od posameznega PIP, če le temu investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin 
ne zadosti. Ministrstvo ugotavlja, da občina v elaboratu navaja sledeče objektivne okoliščine:

a) Pri odstopanju od pogojev za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za predvidene 
objekte, gre za medsebojno neskladnost grafičnega in tekstualnega dela OPN, ki jih 
občina še ni uredila s spremembami in dopolnitvami akta. Navedeno je utemeljeno s 
tem, da bi se za predvideni poseg parcela namenjena gradnji formirala na zemljiški 
parceli, ki se nahaja v dveh različnih EUP s predpisanim različnim načinom urejanja: v 
EUP GO 3 z določenimi PIP v OPN in EUP GO 4, za katero je predpisana izdelava 
OPPN. V OPN je navedeno, da območja, za katera je predvidena izdelava OPPN, 
praviloma sovpadajo z območji EUP. V elaboratu je navedeno, da v tem primeru ni 
tako, zato gre za neskladje. OPN določa tudi merila za oblikovanje parcel namenjenih 
gradnji, ki so praviloma enake zemljiški parceli. S predlaganim odstopanjem bo 
gradbena parcela predvidene bolnišnice obsegala celotno zemljiško parcelo.

b) Pri odstopanju od nabora dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN, gre za fizične 
lastnosti zemljišča (strm teren, višinske razlike, obstoječi oporni zid ob južnem robu 
zemljišča), na katere pobudnik ne more vplivati. Navedeno je utemeljeno s tem, da
umestitev stavbe bolnišnice na gradbeno parcelo brez pripadajoče zunanje ureditve in
opornih zidov na severovzhodnem roba gradbene parcele ni mogoča. PIP iz OPN v 
EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, takšnih posegov ne dopuščajo.

c) Pri odstopanju od pogojev za oblikovanje okolice objektov gre za fizične lastnosti 
zemljišča (strm teren, višinske razlike,obstoječi oporni zid na južni strani), na katere 
pobudnik ne more vplivati. Navedeno je utemeljeno s tem, da pogoji iz OPN določajo, 
da v primeru zavarovanja brežine s podpornimi zidovi le-te ne smejo presegati višine 
2,0 m. Zaradi konfiguracije terena, vizualne izpostavljenosti in ohranjanja obstoječih 
kakovosti prostora, umestitev nove bolnišnice na gradbeno parcelo brez izvedbe višjih 
opornih zidov od dopustnih, ni mogoča.

Ministrstvo ugotavlja, da iz elaborata izhaja, da območje predvidene izdelave OPPN sovpada z 
mejo EUP GO 04, kot priporoča OPN. Območje OPPN ne sovpada z mejo zemljiških parcel, kar 
OPN tudi ne zahteva. Parcela namenjena gradnji je praviloma, ne pa nujno enaka zemljiški 
parceli, možno je oblikovanje parcele namenjene gradnji v manjšem obsegu. Glede na 
navedeno, ministrstvo meni, da objektivne okoliščine za odstopanje od PIP za oblikovanje 
parcel namenjenih oradnii v elaboratu niso ustrezno utemeljene.

Poleg objektivnih okoliščin mora individualno odstopanje od PIP izpolnjevati tudi pogoje iz
četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2. Občina v elaboratu ugotavlja, da:

predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega 
razvoja občine;
se z individualnim odstopanjem doseže gradbeni namen OPN, in sicer ureditev bolnišnice 
s pripadajočimi objekti na gradbeni parceli, ki obsega celotno zemljiško parcelo;



se z načrtovano gradnjo ne spreminja načrtovan izgled območja;
se ne zmanjšujejo ali spreminjajo možnosti pozidave sosednjih zemljišč, saj se predvideva, 
da glede na usmeritve iz OPN za pripravo OPPN v EUP GO 4 in za posege v vplivna 
območja kulturne dediščine na območju obstoječega griča, ki meji na območje LP, gradnja 
ne bo možna tudi po izdelavi OPPN;
predlagano odstopanje ni v nasprotju s sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti 
ali z veljavnimi pravnimi režimi.

Ministrstvo meni, da brez strokovne podlage, ki podaja rešitve za celotno območje OPPN, 
predvsem glede gospodarske javne infrastrukture, ni moč zagotovo trditi, da predlagano 
odstopanje od PIP ne bo imelo vpliva na možnost pozidave sosednjih zemljišč v EUP GO 4. 
Glede na navedeno ministrstvo meni, da v elaboratu ni ustrezno utemeljeno izpolnjevanje vseh 
oogoiev iz četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2 za odstopanju od nabora dopustnih oradeni 
pred uveljavitvijo OPPN.

2.2. Tehnična ustreznost elaborata
Ministrstvo je pri tehničnem pregledu ugotovilo, da gradivo ni pripravljeno v skladu s priporočili. 
Ugotovljene nepravilnosti:

Grafični del 
Območje LP
Podatek o območju LP se pripravi v obliki enovitega topološko pravilnega poligona. Podatek 
ne sme vsebovati lukenj in prekrivanj.

Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:

ATR IB UT FOR M AT ZAPISA OPIS

FID ŠTEVILO Enolični identifikator območja

POV ŠTEVILO Povriina območja v m2

obm ocje_LP

1 FID 1 Sftjge FK> 1

■ N ...... .o jp c irf iK 1

Treba je dodati atribut POV. Podatek o površini naj bo zapisan v m2, na dve decimalni mesti 
in z decimalno vejico.

Izvorno območje LP (EUP)
Podatek o izvornem območju se pripravi v obliki enovitega topološko pravilnega poligona. 
Podatek ne sme vsebovati lukenj in prekrivanj. Podatek se prevzame iz podatka o enotah 
urejanja in namenski rabi prostora iz veljavnega OPN.

Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:
A T R IB U T F O R M A T

Z A P IS A

o p i s

F ID Š t e v i l o EncfiČni identifikator ob rn eta

P N R P J D Š T E V IL O Šifra namenske rabe iz šifranta nam enske rabe določena v  
skiadu s tehničnimi prav® za  pripravo občinskih prostorskih 
aktov v  digitalni obliki

E U P  O Z N T E K S T O znak a  enoto urejanja prostora

P E U P  O Z N T E K S T O znak a  pod enote urejanja prostora

P O V Š t e v i l o Površina območja v m2



rzvorno_obm ocje

fin Shape I FID 1 I PNRP ffl [ EVP OZ* I r o v  ]

b
D Pcvgan 1 1022 G O  4 £1.300 |

Treba je dodati atribut PEUP_OZN. V kolikor podatek ni znan, se polje pusti prazno. 
Podatek o površini naj bo zapisan v m2, na dve decimalni mesti in z decimalno vejico.

3. Zaključek
Iz navedenega sledi, da v elaboratu niso ustrezno utemeljene vse vsebine, ki jih nalaga 
ZUreP-2 za lokacijsko preveritev pri individualnem odstopanju od prostorskih izvedbenih 
pogojev. Če niso ustrezno utemeljene objektivne okoliščine in izpolnjeni pogoji iz četrtega 
odstavka 129. člena ZUreP-2 individualno odstopanje od PIP z LP ni mogoče. Ministrstvo 
občino poziva, da skladno s priporočili odpravi tudi nepravilnosti vezane na tehnično ustreznost 
gradiva, navedene v 2.2. točki tega mnenja.

Ministrstvo se v tem mnenju ni opredeljevalo do strokovnih rešitev in postopka lokacijske 
preveritve, ker sta za zakonitost postopka njene priprave, sprejema in vsebine, odgovorna 
občina in občinski urbanist, ki v skladu s 44. členom ZUreP-2 izvaja naloge v postopkih 
lokacijske preveritve. Prav tako se v tem mnenju ministrstvo ni opredeljevalo in izvajalo nadzora 
nad veljavnim občinskim prostorskim načrtom.

V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritve objavi 
v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. V skladu z 289. členom 
ZUreP-2 je podatke o lokacijski preveritvi do vzpostavitve storitev prostorskega informacijskega 
sistema za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja treba poslati na 
upravno enoto in ministrstvo, pristojno za prostor.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 občina vodi evidenco lokacijskih preveritev.

Pripravila:
Zala Jerman Ana VIDMAR
Višja svetovalka VODJA SEKTO RJA ZA PROSTORSKO

NAČRTOVANJE

Poslati elektronsko:
-  Mestna občina Kranj: mok@krani.si
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Komunala Kranj
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A
MESTNA OBČINA KRANJ 
Mestna uprava 
Urad za okolje in prostor 
Slovenski trg 1

4000 Kranj

I Prejaio 3 1 -05* ?G?2
1

Datum izdaje: 2$. 5- 2022 
izhodna številka: 254/2022 

Datum prejema: 18. 5. 2022 

Vhodna številka: 571450

Komunala Kranj d.o.0., kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja m 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj, na podlagi 39. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št 61/17), 31. Člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami In 

dopolnitvami), 22. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 48/10), 22. člena 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št 23/15), 9. člena Odloka o ustanovitvi In organiziranju podjetja Komunala Kranj, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/20), 25. 
člena Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., pooblastila direktorja z dne 21.10. 2019 
in vloge nosilca urejanja prostora Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 ,4000  Kranj, izdaja

M N E N J E :

Komunala Kranj, d.o.o potrjuje ustreznost elaborata lokacijske preveritve za del območja EUP GO v Mestni 
občini Kranj, ID_2910, elaborat št. P156451, izdelovalca družbe Protim Ržišnik Perc o.o.o., februar 2022 in dopolnitev 

maj 2022.

Pozitivno mnenje k urejanju prostora je izdano s področij oskrbe s pitno vodo tet odvajanja In čiščenja komunalne 
In padavinske odpadne vode

Polona Kržišnik 
referent za soglasja 1.

*  *
Način pošiljanja:

prtporočeno.
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Komunala Kranj
Komunala Kranj, lavno pod|*tj?, d.o.o.. 

Utica Mirka Vadnova 1,4000 Kranj
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