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ZADEVA:  Dopolnilni predlog predlagatelja k 4. točki dnevnega reda 16. seje z dne 

20.6.2012 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah - druga obravnava 

 

1. Dopolnitve in spremembe odloka  
Na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora predlagamo, da se Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah dopolni oz. 

spremeni v naslednjih členih: 

-  v 6. členu se v drugem odstavku v prvem stavku črta beseda »krožnega«, 

-  v10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Umestitev možnih servisnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti ob vzhodno mestno 

obvoznico narekuje direktno napajanje iz obvoznice z novo oblikovanim cestnim priključkom 

desno-desno (I5) ter priključkom sekundarne prečne povezovalke I7 (enosmerni uvoz) iz mestne 

obvoznice; priključka sta načrtovana z upoštevanjem dodatnega voznega pasu na mestni 

obvoznici ter ureditvijo zaviralnih pasov, oziroma dolgoročno z upoštevanjem vzhodne mestne 

obvoznice kot štiripasovnice. Skladno prometnim študijam mora biti zgrajena ulica Angelce 

Hlebce kot povezovalna cesta mimo pokopališča kar je pogoj za pridobitev uporabnih dovoljenj 

za objekte na območju, ki se ureja s tem odlokom. Izvedbo povezovalne ceste zagotovi mestna 

občina. Kot dolgoročna prometna rešitev priključevanja območja na vzhodno mestno obvoznico 

se, po sprejetju občinskega prostorskega načrta in pridobiti zemljišč, načrtuje v severnem 

podaljšku napajalne ceste I2 priključek v križišče vzhodne mestne obvoznice in ulice Angelce 

Hlebce. Ustrezne rešitve glede ureditve državne ceste s križišči oz. cestnimi priključki je 

potrebno v nadaljnjih fazah načrtovanja in projektiranja uskladiti z upravljavcem državne ceste in 

pridobiti pogoje ter soglasje k projektnim rešitvam; načrtovane prometne rešitve morajo 

upoštevati tako idejne zasnove širitve vzhodne mestne obvoznice v štiripasovnico (Prometna 

študija – vzhodna obvoznica; Ce Design d.o.o., Križe) kot idejne zasnove priključevanja območja 

(Prometna študija priključevanja območja Či 2 – Centralne dejavnosti v Čirčah na cestno omrežje 

Mestne občine Kranj, Provia d.o.o., Kranj) ter tudi vso nadaljnjo projektno dokumentacijo za 

ureditev državne ceste.«, 

-  v 10. členu se na konce doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Vsi posegi so predvideni v zadostnih odmikih od trase državne ceste tako, da bo omogočena 

njena širitev v štiripasovnico vključno z ureditvijo križišča.«, 

-  v 11. členu se na koncu petega odstavka doda besedilo, ki se glasi:  
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»V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije za ureditev Smledniške ceste na odseku od 

križišča Smledniške ceste z vzhodno mestno obvoznico do priključka Grmičeve ulice na 

Smledniško cesto je upoštevati zahtevo po izvedbi obojestranske kolesarske steze na Smledniški 

cesti.«, 

-  v 11. členu se v šestem odstavku drugi stavek 14. točke spremeni tako, da se glasi: 

»V nadaljnjih postopkih priprave projektne dokumentacije je kot nadgradnjo potrebno izdelati  

projektno dokumentacijo za gradnjo oz. izvedbo načrtovane prometne ureditve s poudarki na 

priključevanju območja na Smledniško cesto in obvoznico.«, 

- drugi odstavek 14. člena se preoblikuje tako, da se besedilo zadnjih dveh stavkov prenese v nov 

tretji odstavek, kateremu se na koncu doda še besedilo, da je potrebno upoštevati pogoje 

upravljavca; tako se nov tretji odstavek glasi:  

»(3) Poteki tras plinovoda, priključki in naprave so razvidni iz grafičnega dela. V nadzorovanih 

oziroma varstvenih pasovih plinovodov je potrebno upoštevati zakonsko določene omejitve in 

projektne pogoje upravljavca Plinovodi d.o.o. št. S12-209/R-MP/RKP z dne 6.6.2012.«. 

  

Opomba: besedila, ki so dodana oz. spremenjena so napisana v rdečem tisku. 

 

 

  

2. Predlog sklepa  
Na pobudo Statutarno pravne komisije Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da po obravnavi 

gradiva sprejme preoblikovan  

 

SKLEP 

 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne 

dejavnosti v Čirčah pod odložnim pogojem pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 

prostora - druga obravnava. 
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