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SVET MESTNE OBČINE KRANJ, tu 

 

 

 

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu  

                    Planina jug (druga obravnava) 

 

 

1. UTEMELJITEV OBRAVNAVE  
 

Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu območja Planina jug (prva obravnava) je Svet Mestne občine Kranj obravnaval in 

sprejel na 8. seji dne 21.9.2011. 

 

2. POSTOPEK PRIPRAVE 

 

Župan Mestne občine Kranj je dne 9.12.2009 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb 

in dopolnitev občinskega LN Planina jug, ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS, št. 

2/2010.  

 

Kot načrtovalec sprememb in dopolnitev LN je bil izbran Domplan d.d., Kranj,  ki je 

osnutek sprememb in dopolnitev LN Planina jug izdelal aprila 2010 pod št. projekta 

UD/431-82/10. 

 

Na podlagi pridobljenih smernic je načrtovalec avgusta 2011 izdelal dopolnjen osnutek 

sprememb in dopolnitev LN Planina jug. 

 

Svet Mestne občine Kranj je dopolnjen osnutek (prva obravnava) odloka obravnaval in 

sprejel na 8. seji dne 21.9.2011. Nov dopolnjen osnutek LN je bil javno razgrnjen od 6. 

oktobra 2010 do 7. novembra 2011. V času javne razgrnitve je bila dne 26. oktobra 2011 

organizirana tudi javna obravnava. 

 

Župan je v mesecu decembru 2011 sprejel stališča do pripomb z javne razgrnitve. Na 

podlagi stališč iz javne razgrnitve in pripomb delovnih teles Sveta in svetnikov iz prve 

obravnave odloka je Domplan d.d. januarja 2012 izdelal dopolnjen predlog LN. 
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V skladu z veljavno zakonodajo so bili pristojni nosilci urejanja prostora (NUP), ki so 

določeni v Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev LN, pozvani, da k 

dopolnjenemu predlogu podajo mnenje, ali predlog upošteva njihove smernice in 

predpise. 

 

Z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-144/2010 z dne 19.10.2010 je bilo 

odločeno, da v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega LN Planina jug ni 

potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

 

Mestna občina Kranj je z dopisom z dne 10. maja 2012 nosilce urejanja prostora (NUP), 

pozvala, da k osnutku podajo svoja mnenja. V času priprave tega gradiva so bila 

pridobljena mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora: 

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, št. 

350-80/2012-2 z dne 30.5.2012, 

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 

Ljubljana, št. 350-124/2012-3-DGZR z dne 25.5.2012, 

- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Zgornje Save, 

Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, št. 35001-288/2012-2 z dne 1.6.2012, 

- Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, št. 432 z dne 28.5.2012, 

- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj, št. 2-III-267/2-O-

12/MB z dne 29.5.2012, 

- Domplan, d.d., PE Energetika, Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, št. 145/36-12 z dne 

4.6.2012 

Do obravnave gradiva na seji Sveta bomo pridobili oziroma uskladili še ostala mnenja 

nosilcev urejanja prostora. 

 

Usklajen predlog odloka občinskega LN Planina jug se od dopolnjenega osnutka, ki 

ga je Svet Mestne občine Kranj sprejel na prvi obravnavi razlikuje: 

- spremembe pri gabaritih prizidka k trgovsko-nakupovalnem centru in trgovsko-

gostinskega objekta v vzhodni celoti (investitor je znan in so idejni projekti že bolj 

dorečeni), 

- upoštevane so bile vse dodatne zahteve nosilcev urejanja prostora v izdanih smernicah 

in mnenjih (zahteve Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 

promet, DRSC, Komunale Kranj, Elektro Gorenjska, Telekoma Slovenije in 

Domplana d.d.), 

- sprejeta so bila stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave (zahteve 

stanovalcev večstanovanjskih objektov Planina 70-74),  

- ureditev medsebojnih obveznosti med investitorjem in MOK (faznost gradnje). 

 

3. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV LN 

 

- Dograditev trgovskega centra na jugovzhodni strani (prizidek v izmeri do 15.500 m
2
),

  
 

- Sprememba bencinskega servisa v trgovsko-gostinski objekt, 

- Dograditev ceste »D« s prestavitvijo dela pokopališkega zidu in krajinsko ureditvijo 

južnega roba pokopališča, 

- Prestavitev parkirnih mest za objekte Planina 70-74, 

- Ureditev parkirišča ob vrtcu, 

- Izvedba pločnika ob cesti »F«, 

- Prilagoditev infrastrukturnih vodov, 

- Uskladitev meje območja. 
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4. PREDLOG SKLEPA 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji 

 

 

SKLEP 

 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu območja Planina jug (druga obravnava). 

 

 

 

Pripravila: 

Mihaela Šuštar Gruber 

Višja svetovalka 

 

 

Odgovorna oseba: 

Boštjan Gradišar, univ.dipl.ing.arh.                                                          Mohor Bogataj 

Načelnik Urada za okolje in prostor                                                                ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Priloge: 

- predlog odloka 

- grafični del 

- stališča do pripomb z javne razgrnitve 

 

 

 

 

 


