Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP in 106/10-popr., 43/2011-ZKZ-C, 57/12, 109/12 in 35/13) in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj s tem
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi
ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KNEZ IN KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NASTRAN

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev:
- dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev
kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran (v nadaljevanju OPPN Knez
in Nastran), ki ga je izdelala družba Mega team d.o.o., Kranj pod številko projekta OPPN 3/2013,
maj 2015, dopolnjen osnutek in
- Okoljsko poročilo za potrebe celovite presoje vplivov na okolje za OPPN za gradnjo kmetijskih
objektov Knez v Mestni občini Kranj, brez oznako, 11. strani, Jelke Pirkovič.
II.
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 30. novembra 2015 do 8. januarja 2016 v času uradnih
ur v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj
in na spletni strani www.kranj.si.
III.
Javna obravnava bo potekala v četrtek, dne 17. decembra 2015 ob 15. uri v stavbi Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.
IV.
Vsebina OPPN Knez in Nastran predvideva preselitev kmetije Knez in kmetije Nastran.
Preselitev kmetije Knez obsega kmetijska zemljišča z deli parcel št. 838, 839, 840 in 841, vse k.o.
Podreča, v velikosti 5.930,00 m2, ki v naravi predstavljajo kmetijska zemljišča.
Preselitev kmetije Nastran obsega kmetijska zemljišča parcel št. 727 in 728, obe k.o. Kokrica, v velikosti
6.080,00 m2, ki v naravi predstavljajo kmetijska zemljišča.
V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN
Knez in Nastran.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 8. januarja 2016 dajo pisno ali ustno na mestu javne
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj,
Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN
Knez in Nastran«.
Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in predlogov
javnosti. Stališča do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani www.kranj.si.
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