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Odlok 0 spremembah in dopolnitvah odloka
center Ziato polje - druga obravnava

0

zazidalnem nacrtu obmocja D 02/3 - Solski

I. UTEMEUITEV OBRAVNAVE

1. OeENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
Tokratne spremembe in dopolnitve zazidalnega naerta predstavljajo manjse spremembe prostorskih resitev
vzhodnega dela poselitvenega obmoeja ob Koroski cesti v Kranju. Gre za segment obmoeja z oznako KRANJ ZLATO
POUE KR Zl po veljavnem Odloku a strateskem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj, ki ga je Mestni svet
Mestne obeine Kranj sprejel17. 09. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, st. 74 v oktobru 2014. Sicer to obmoeje
predstavlja zahodni del poselitvenega kompleksa, ki se ureja z veljavnimi spremembami in dopolnitvami
zazidalnega naerta obmoeja D 02/3 - Solski center Ziato Polje (ad 10k objavljen v Uradnem listu RS, st. 59/12),
konkretno funkcionalno celoto FC Pl in del FC I, ki se nanasa na prikljueevanje prometne ureditve obmoeja na
Korosko cesto in notranjo zbirno cesto.
Razlog za pripravo teh sprememb in dopolnitev je v zelji po dokoneni ureditvi prometnega prikljueevanja obmoeja
na Korosko cesto ter stem povezanimi umestitvami prostorskih posegov, ki so se v vmesnem obdobju ad sprejeta
prostorskega akta pa do danes izkazale pri potencialnih investitorjih. Skladno z zahtevo pristojnega nosilca
urejanja prostora s podroeja prometnih ureditev drzavnega pomena, Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
Direkcije RS za ceste, ki je vnesena v doloeilo 10. elena veljavnega odloka, je potrebno za realizacijo vseh
nadaljnjih gradenj izdelati prometno studijo prikljueevanja na Korosko cesto. Investitor prvega veejega posega
ob navedeni prometnici, druzba Hofer in Mestna obeina Kranj sta taksno studijo in IDP rekonstrukcije Koroske
ceste tudi pripravila, ugotovitve pa so ze bile vnesene v predlog SD ZN in so glede na odziv pristojnih nosilcev
urejanja prostora vkljueene v nadaljnje postopke pridobivanja pozitivnega mnenja DRSI na predlog sprememb in
dopolnitev zazidalnega naerta. 5 taksno resitvijo bo omogoeeno ustrezno prikljueevanje obravnavanega obmoeja
zazidalnega naerta, vkljueno z najzahodnejsim delom, kjer se predlaga se dodatni razbremenilni prikljueek na
Korosko cesto.
Spremembe in dopolnitve poleg prometnih ureditev prinasajo tudi spremenjene prostorske resitve stavbnih
kompleksov v funkcionalni celoti FC Pl ob Koroski cesti in sicer moznost etapnih gradenj s poudarjeno funkcijo
poslovno (trgovskih) programov, druzbenih ali stanovanjskih stavb. Konkretneje se doloeajo tudi maksimalni
gabariti pritlienih programov ter moznih nadgradenj.

2. PRAVNA PODLAGA
Zakon a prostorskem nacrtovanju (ZPNaert, Uradni list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12,76/14 - ad!. US in 14/15- ZUUJFO in
61/17 - ZureP-2),
Odlok a strateskem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14),
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Odlok 0 izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st . 74/14, 9/16, 63/16,
20/17,42/17,63/17,01/18,23/18,41/18, 76/19),
Zakon 0 urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, st . 61/17),
Sklep 0 zacetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 - Solski center
Ziato Polje (oznaka obmocja po OPN - Kranj Ziato Polje KR Zl (Uradni list RS, st. 69/15),
Pravilnik 0 vsebini, obliki in nacinu priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list RS,
st. 99/07 in 61/17-ZUreP-2).

3. FINANCNE POSLEDICE
Sprejem Odloka 0 spremembah in dopolnitvah odloka 0 zazidalnem nacrtu obmocja d 02/3 - Solski
center Ziato polje ne bo imel financnih posledic za proracun Mestne obcine Kranj.
Za gradnjo komunalne opreme bo z investitorji sklenjena Pogodba 0 opremljanju .

4. POSTOPEK PRIPRAVE
Na podlagi prostorske zakonodaje in spremenjenih programov razvoja sol je Svet Mestne obcine Kranj
v letu 2002 sprejel Odlok 0 zazidalnem nacrtu obmocja D 02/3 - Solski center Ziato polje (Uradni list RS,
st.82/02, v nadaljevanju ZN), v letu 2004 in 2012 pa se spremembe ZN (Uradni list RS, st. 51/04 in 59/12) .
Zadnji dokument je bil pripravljen na podlagi Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt, Uradni list
RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09), Pravilnika 0 vsebini, obliki in nacinu priprave obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list RS, st. 99/07) in Ski epa 0 zacetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 Solski center Ziato polje (Uradni list RS, st. 102/07).
Priprava tokratnega prostorskega akta se je zacela na osnovi Ski epa 0 zacetku priprave Sprememb in
dopolnitev zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 Solski center Ziato Polje (oznaka obmocja po OPN - Kranj
Ziato Polje KR Zl, Uradni list RS, st. 69/2015). Za obmocje je bil izdelan geodetski nacrt, ki je podlaga za
izdelavo sprememb in dopolnitev.
Na osnovi sklepa 0 zacetku priprave, stanja prostora, obcinskega prostorskega nacrta in izrazenih
investicijskih namer je bil pripravljen osnutek sprememb in dopolnitev ZN . Ta je bil v mesecu oktobru
2018 posredovan nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo smernice.
Hkrati se je 0 nameri priprave sprememb in dopolnitev ZN obvestilo ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja, da obcini pisno sporoci ali je v postopku priprave prostorskega akta potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Za prostorsko ureditev so bile pridobljene smernice: Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zascito in
resevanje; Ministrstva za obrambo, Direktorat za logistiko; Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno
dediSCino; Komunale Kranj d.o.o., podrocje oskrbo z vodo; Komunale Kranj d.o.o., podrocje odvajanja
odpadnih voda ; Komunale Kranj d.o.o. ; podrocje ravnanja z odpadki; Domplana d.d.; plinovodno
omrezje, Elektra Gorenjske d.d .; Telekoma Siovenije d.d.; Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest; Mestne obcine Kranj .
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport svojih smernic ni posredovalo.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je z odlocbo st. 35409-383/2018/16 z dne 11. april
2019 obcino seznanilo, da v postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev zazidalnega
nacrta obmocja D 02/3 - Solski center Ziato polje, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
Na podlagi pridobljenih prvih mnenj (smernic) je bil izdelan dopolnjen osnutek, ki je bil javno razgrnjen
od 20. junija 2019 do 20. julija 2019. Med javno razgrnitvijo je bila dne 26. junija 2019 izvedena tudi
javna obravnava.
Dopolnjen osnutek OPPN je bil v prvem branju obravnavan in sprejet na 7. redni seji MS MOK dne 19.
06. 2019 . Na javni razgrnitvi in javni obravnavi je bilo podanih pet pripomb in predlogov, ki so bila v
staliscih do pripomb in predlogov obravnavana in deloma, kjer je bilo to mozno in strokovno utemeljeno,
tudi upostevana .
Po zakljucku javne razgrnitve in obravnave na MS MOK in na podlagi sprejetih stalisc je izdelovalec
izdelal predlog odloka, ki je bil v zacetku februarja 2020 posredovan pristojnim nosilcem urejanja
prostora v druga (koncna) mnenja.
Pridbbljena so bila nasled nJa mnenia nosilcev urejanja prostora:
•
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in resevanje, mnenje st. 350-244/2018-4 - DGZR
z dne 20. 2. 2020;
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•
•
•
•

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, mnenje st. 350-74/2012-6 z dne 19. 2. 2020;
Komunala Kranj d.o.o., podroeje oskrbo z vodo, mnenje st. 97/2020 z dne 3. 3. 2020;
Domplan d.d.; plinovodno omrezje, mnenje st. MN-68/36-20 z dne 13. 2. 2020;
Elektro Gorenjska d.d., mnenje st. 632676 z dne 27. 2. 2020;
Mestna obeina Kranj, mnenje st. 350-80/2018-4 (402102) z dne 6. 3. 2020.

Glede na zakonsko predpisane roke se prieakuje, da bode do obravnave odloka na seji mestnega sveta
pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora .

5. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Naertovana ureditev sledi usmeritvam sedaj veljavnega prostorskega akta stem, da se glede na ustrezne resitve
prometnih navezav na Korosko cesto doloea dva prikljueka nanjo, temu primerno pa reorganizira mikrolokacije
veestanovanjskih objektov. V prvi funkcionalni enoti ob glavnem vstopu v obmoeje na jugu FC Pi se, skladno ze
dosedanjim moznostim v veljavnem odloku umesti trgovski objekt.
Urbanisticni koncept in moini programi
Segment obmoeja opredeljen z oznako FC Pi je razdeljen na stiri stavbne sklope, znotraj katerih so predvidene
moznosti gradnje. Stavbni sklopi so opredeljeni z maksimalnimi tlorisnimi gabariti pritlieij in eventualno kleti,
oboje pa je mozno pod doloeenimi pogoji zdruzevati - torej lahko se zdruzuje tudi po vee stavbnih sklopov v
celoto ali pa oblikuje tudi manjse, lahko celo samo pritliene stavbe. Seveda mora v takih primerih biti v parterju
zagotovljeno zadostno stevilo parkirnih mest. Nad pritlieji je v vsakem sklopu dopuseena moznost gradnje
veeetaznih stavb z etaznostjo, kot jo doloea ze obstojeei prostorski akt. Dejavnosti celote so lahko poslovno
trgovske, storitvene, servisne, pa tudi druzbene in seveda v etazah stanovanjske. V prvem izmed sklopov od lA
do lH se doloea trgovska dejavnost z moznostjo parkiranja (tudi v etaziL v ostalih od 1 B do 1 H pa pretezno
stanovanjska ter poslovno storitvena v pritliejih.
Prometni koncept
Prometni koncept naeeloma sledi ze potrjenemu konceptu, kot ga doloea veljavni prostorski akt. Celotno
obmoeje se torej prometno navezuje na vee robnih prometnic. Prvenstveno se preko naertovanega primarnega
krizisea na jugu, dodatno pa tudi preko sekundarnega kri zisea na bodoeo rekonstruirano stiripasovnico zahodno
vpadnico - Korosko cesto, nadalje na jugu na Kidrieevo cesto, na vzhodu pa je naertovana povezovalna
prometnica do Bleiweisove ceste.
Skladno zahtevam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi sedaj veljavnega prostorskega
akta, je bilo za realizacijo veeine naertovanih gradenj v obmoeju, torej tudi teh, potrebno izdelati ustrezne
prometne resitve prikljueevanja na drzavno cesto, konkretno R2 - 412/1454 Polica - Kranj (ureditev Koroske
ceste od Severne obvoznice do Kidrieeve ceste (km 1 + 200 - km 2 + 035)). Z upostevanjem prometnih resitev
IDP ureditve Koroske ceste od Severne obvoznice do krizisea s Kidrieevo cesto (km 1+200 - km 2+035) (CE Design
d.o.o., st. projekta P-382/19, februar 2020) se tako obravnavano obmoeje preko dveh krizisc navezuje na Korosko
cesto. Primarno, obravnavano v ze veljavnem izvedbenem aktu obmoeja, se delno modificira (nacelne prometne
resitve so prikazane v graficnem delu tega dokumentaL uvaja se dodatno stirikrako krizisce na lokaciji sedanjega
krizisea Koroske ceste s cesto Struzevo - Krozna (ZMC 187 171L tudi te resitve so razvidne iz grafienega del a tega
dokumenta.
Prometni koncept notranje prometne mreze ostaja naeeloma isti. Ohranja se zasnova notranje prometne mreze,
ki se deli na nivojski cestnoprometni sistem, podnivojski cestnoprometni sistem povrsin mirujoeega prometa ter
na sistem kolesarskih in pespoti preko celotnega obmoeja.
Sirsi nivojski cestnoprometni sistem je prvenstveno grajen na kljuei notranji zbirni cesti v smeri jugovzhod severozahod, ki predstavlja podaljsek Kidrieeve ceste 5 stirikrakim kroznim kriziscem, pri cemer severni krak
predstavlja nadaljevanje zbirne ceste v smeri severne obvoznice, na katero bo po njeni izgradnji prikljueen,
vzhodni krak predstavlja glavno precno povezovalno cesto z iztekom na Bleiweisovo cesto, jugozahodni krak
kroznega krizisca pa predstavlja glavni vzhodni vstop v podnivojski cestnoprometni sistem.
V obmoeju, ki je predmet tokratnih sprememb se razen prilagoditve prikljuckov notranje zbirne prometnice,
vezanih na nove prometne resitve prikljucevanja obmoeja na Korosko cesto in temu posledicno spremembe
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lokacij nacrtovanih stavb, bistvene spremembe ne predvidevajo, tako se konkretno se vedno omogoea
obstojeei sistem mirujoeega prometa; ta izhaja iz kriterijev zagotavljanja zadostnega stevila parkirnih mest.
Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja
namembnost stavb, je potrebno na parkiriseih in v podzemnih garazah na parceli, namenjeni gradnji,
zagotoviti zadostno stevilo parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Pri izraeunu parkirnih
mest je potrebno glede na namembnost oziroma dejavnost, upostevati veljavne kriterije iz 11. elena
obstojeeega odloka. Poleg moznosti podnivojskega parkiranja se doloea tudi parkiranje na nivoju terena ali
etazah naertovanih objektov.
ZeJeni koncept

Obravnavani del obmoeja, ki se nahaja na severozahodu mesta Kranj, predstavlja na eni strani kljueno vstopno
tocko mesta s prometnim vozliscem, na drugi strani pa stik mesta z zelenimi odprtimi povrsinami kmetijskih
zemljise na severu. Izhajajoe iz koncepta mesta je pozidava sorazmerno strnjena, velikih gostot/ vendar so prav
zaradi zgoraj omenjenih dejstev parterne ureditve skoraj v celoti ozelenjene in parkovno urejene. Ob vstopnih
prometnicah se doloeajo koridorji intenzivne linijske vegetacije, enako ob redki notranji prometnici, namenjeni
motornemu prometu, preostali del je v precejsnji meri parkoven. Kljucne pes povezave so povsod, kjer so
opredeljene, obogatene z linijsko drevoredno zasaditvijo .
Za obmoeje urejanja se predvideva, da bo veeino prostih povrsin znotraj obmoeja urejanja, skladno z grafienim
prikazom, potrebno ozeleniti in parkovno urediti, kar hkrati blazi poglede na peto fasado in omogoea kvalitetno
razmejitev programov. Ob vstopnih prometnicah in notranji prometnici, namenjeni motornemu prometu ter pes
povezavah se doloeajo kor.idorji linijske vegetacije, ki se smiselno nadaljujejo, kjer je to mozno, v izteke robnih
zelenih cezur obmoeja oziroma obcestne zelene bariere zahodnega dela obmocja urejanja (Koroska cesta).
Navezava na robna obmocja

Obmoeje s svojo lego omogoea navezavo na stevilne kljuene mestne segmente. Navajamo bistvene:
prvenstveno se obravnavani del obmocja navezuje na glavno vstopno prometnico mesta iz smeri
severozahoda;
preko obmoeja se zagotavlja tudi pomemben del prometnega napajanja osrednjega del a centralnega
solskega kompleksa mesta Kranj;
relativna blizina jedra mesta in Savskega otoka omogoea zagotovitev potreb prebivalcev po druzbenih
in centralnih dejavnostih, in nenazadnje
blizina rekreativnih fokusov mesta in zelenih obmocij v neposredni blizini omogoea visoko kvaliteto
bivanja.
Organizacija dejavnosti

Zasnova dejavnosti
Obmocje je zasnovano kot preplet vee dejavnosti in sicer: poslovnih (trgovskih) programov, stanovanj, pretezno
v vseh etazah, razen najjuznejse, trgovskega centra na jugu obmocja ter prometni mrezi v robnih delih obmocja .
Organizacija razmejitve dejavnosti

Robne navezave obmoeja na programe ob stiku s sosednjimi obmocji doloeajo tudi razmejitve dejavnosti in sicer:
funkcionalna enota 1Aje prvenstveno namenjena trgovskemu centru z zunanjimi parkirnimi povrsinami,
do katerih se dostopa preko dveh cestnih prikljuckov na notranjo zbirno cesto na severovzhodnem robu;
funkcionalne celote od 1B do 1H ohranjajo dosedanje programe iz veljavnega prostorskega akta,
pretezno stanovanja v etazah in delih pritlicij, poslovno trgovsko dejavnost v pritlicjih ter parkirne
povrsine v (nadkritih) pritliejih in tudi kletnih etazah .
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6. PREDLOG SKLEPA
Mestnemu Svetu Mestne obcine Kranj predlagam, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji

SK LEP

Sprejme se usklajen predlog Odloka 0 spremembah in dopolnitvah odloka 0 zazidalnem nacrtu obmocja 002/3
- Solski center Ziato Polje.

Pripravila:
Mihaela Sustar Gruber
Oddelek za prostorske akte

~~r'i
Janez Ziherl
Vodja Urada za okolje in prostor

Priloge:
usklajen predlog odloka
neuradno precisceno besedilo odloka
graficne priloge
stalisca do pripomb in predlogov
mnenja NUP
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NACRTA
OBMOCJA 0 02/3 - SOLSKI CENTER ZLATO POUE
PREDLOG

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA 0.0.0., DOMZALE

Na podlagi 55. in 61. elena Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07, 70/08ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12,35/13 SkI.US: U-I-43/13-8, 76/14-0dI.US: U-I-43/13-19, 14/15-ZUUJFO in
61/17-ZUreP-2) v povezavi z 273. elenom ZUreP-2 (Uradni list RS, st. 61/17), 22. elena Stat uta
Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 71/16, 01/17) in Sklepa 0 zaeetku priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega naerta obmoeja D 02/3 Solski center Ziato polje (oznaka obmoeja po
OPN - Kranj Ziato Polje KR Zl) (Uradni list RS, st. 69/15 z dne 25. 09. 2015) je Svet Mestne
obeine Kranj na svoji ....... seji dne ............................ sprejel

ODLOK

o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0

ZAZIDALNEM NACRTU

OBMOCJA D 02/3 - SOLSKI CENTER ZLATO POUE

I.

SPLOSNE DOLOCBE

1. elen
(predmet in podlaga za spremembe in dopolnitve zazidalnega nacrta)
(1) Stem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Zazidalnega naerta obmoeja D 02/3
- Solski center Ziato Polje (Uradni list RS, st. 59/2012), ki po veljavnem Odloku 0 strateskem
prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/2014) obravnava prostorske
ureditve v obmoeju enote urejanja prostora z oznako Kranj Ziato Polje KR Zl. Spremembe in
dopolnitve zazidalnega naerta (v nadaljevanju: prostorski akt) obravnavajo obmoeje
funkcionalnih celot FC P1 in del FC I, ki se nanasa na prikljueevanje prometne ureditve obmoeja
na Korosko cesto in notranjo zbirno cesto.
(2) Prostorski akt je izdelala RRD, Regijska razvojna druzba d.o.o. iz Domzal, pod stevilko
projekta 04/2015 v letu 2020.

2. elen
(vsebina in namen prostorskega akta)
(1) Prostorski akt doloca obmoeje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za doloeitev enote
urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, podlage
za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, resitve in ukrepe za varstvo okolja in
naravnih virov ter ohranjanje narave, resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesreeami, vkljueno z varstvom pred pozarom, pogoje glede prikljueevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi
enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od naertovanih resitev z usmeritvami za
doloeitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti tega prostorskega akta. Kjer sprememb
in dopolnitev posebej ne navaja ostajajo v veljavni doloeila dosedanjega odloka.

St. proj.: 04/2015

februar 2020

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAtRTA
OBMOCJA 0 02/3 - SOLSKI CENTER ZLATO POUE
RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRU~BA D.O.O., DOM~LE

PREDLOG

3. elen
(sestava prostorskega akta)
(1) Ta prostorski akt je sestavljen iz tekstualnega in graficnega dela.
A. Tekstualni del
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehnicnih znacilnosti oziroma
podatkov 0 prostorski ureditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega
nacrtovalca. Odlok 0 prostorskem aktu ima sledeco vsebino:
1. Splosne dolocbe
2. Opis sprememb in dopolnitev prastorskih ureditev
3. Spremembe in dopolnitve umestitev nacrtovanih ureditev v prostor
4. Spremembe in dopolnitve zasnove projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobra
S. Spremembe in dopolnitve resitev in ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediscine
6. Spremembe in dopolnitve resitev in ukrepov za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanja narave
7. Spremembe in dopolnitve resitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreeami, vkljueno z varstvom pred pozarom
8. Spremembe in dopolnitve etapnosti prostorske ureditve
9. Koncne dolocbe
B. Graficni del
Graficni del vsebuje naslednje graficne naerte:
1. Izsek iz graficnega nacrta kartografskega dela izvedbenega dela obeinskega
prostorskega nacrta s prikazom lege prostorske ureditve na sirsem obmocju
2. Obmoeje podrobnega naerta z obstojeeim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmoeji
4. Arhitektonsko - zazidalna situacija Prikaz ureditev glede poteka omrezlJ in
prikljucevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro - Infrastrukturno omrezje
S. Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljueevanja objektov na GJI ter grajeno javno
dobro - Prometno omrezje
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreeami, vkljueno z varstvom pred pozarom
8. Nacrt parcelacije

II.

OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITEV

4. elen
(opis prostorske ureditve, ki se naertuje s prostorskim aktom)
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(1) Naertovana ureditev sledi usmeritvam dosedaj veljavnega prostorskega akta stem, da se
glede na konkretizacijo prometnih navez na Korosko cesto doloea dvoje prikljuekov nanjo,
temu primerno pa reorganizira mikrolokacije veestanovanjskih objektov. V prvi funkcionalni
enoti ob glavnem vstopu v obmoeje na jugu FC Pl se, skladno ze dosedanjim moznostim v
veljavnem odloku konkretizira trgovski objekt.

III.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UMESTITEV NACRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
5. elen
(resitve naertovanih objektov in povrsin)

(1) Spremeni in dopolni se toeka 3 drugega (2) odstavka 7. elena (resitve naertovanih objektov
in povrsin) odloka in sicer tako, da se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Vanj je,
ob glavnem vstopu v obmoeje na jugu, umeseen objekt trgovskega centra.«.
6. elen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Spremeni in dopolni se zadnji, tretji (3) odstavek poglavja A.l Izhodisea sklopa A.
Urbanistiena izhodisea, pogoji in usmeritve 8. elena (pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo) odloka in sicer tako, da se za besedilom: » ..... glavni notranji zbirni« erta beseda:
»Kidrieevi« in nadomesti z besedilom: »ter sekundarni zbirni (vzporedna s Korosko cesto)«.
(2) V celoti se erta besedilo toeke A.2.1.a podpoglavja A.2.1 Pogoji in usmeritve vfunkcionalnih
celotah novogradenj sklopa A. Urbanistiena izhodisea, pogoji in usmeritve 8. elena odloka, ki
se glasi: »V funkcionalni celoti FC Pl je doloeenih devet samostojnih objektov na skupni garazni
kleti. Objekti so locirani tako, da s svojo postavitvijo tvorijo stiri obsezne notranje zelene atrije,
odprte v smeri proti zahodu. Preeno na Korosko cesto so tako doloeene stiri stavbe oznaeene
od lA do 10 tlorisnih dimenzij 60 m x 17 min maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+4 (doloea
se moznost zgornjega in spodnjega pritlieja - medetaza) ter peta z oznako lE na skrajnem
severozahodu, tlorisnih dimenzij 51 m x 17 m in enakega maksimalnega vertikalnega gabarita.
Med njimi so ob notranji prometnici nanizane stiri stavbe, pri eemer sta prvi dve z oznako lF
in lG tlorisnih dimenzij 37 m x 17 m, drugi dve 24 m x 17 m, vse stiri pa maksimalnih vertikalnih
gabaritov K+P+3.
V vseh stavbah so opredeljene moznosti druzbenih in poslovno - trgovskih dejavnosti v
pritliejih in prvih etazah ter stanovanj v visje lezeeih etazah.
Prometno napajanje funkcionalne celote se naeeloma vrsi v kletnih etazah, izjemoma tudi na
nivoju terena.« in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V funkcionalni celoti FC Pl je doloeenih osem samostojnih objektov, veeinoma na (opcijsko
skupni) garazni kleti, z izjemo najjuznejsega z oznako lA, ki je namenjen trgovski dejavnosti z
zgolj moznostjo podkletitve in izvedbe enega nadstropja. Objekti z oznakami od lB do lH so
locirani tako, da s svojo orientacijo v prostoru tvorijo dva obseznejsa notranja zelena atrija
(prvi med lB, lC in 10, drugi med lF, lG in lH) odprta proti zahodu. Med objektoma z
oznakama 10 in lE je umeseena preena povezovalna cesta med Korosko cesto in sekundarno
zbirno cesto. Preeno na Korosko cesto so tako doloeene stiri stavbe (lB, 10, lE in IF) tlorisnih
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dimenzij 60 m x 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 4 (doloea se moznost
zgornjega in spodnjega pritlieja - medetaza) ter peta (lH) na skrajnem severozahodu, tlorisnih
dimenzij 51 mx 17 m in enakega maksimalnega vertikalnega gabarita kot prejsnje stiri. Med
njimi sta v notranjih atrijih umeseeni dve stavbi tlorisnih dimenzij 24 m x 17 m in maksimalnih
vertikalnih gabaritov K + P + 3. V vseh stavbah z oznakami od IB do IH so opredeljene moznosti
druzbenih in poslovno-trgovskih dejavnosti v pritlieju ter stanovanj v visje lezeeih etazah.
Objekt z oznako lAje tlorisnih dimenzij 37,5 m x 69,0 m in maksimalnega vertikalnega gabarita
(K) + P + (IN), z moznostjo izvedbe Ie pritlienega objekta, namenjen je trgovski dejavnosti
(pritlieje), v etazi tudi gostinskim in storitvenim dejavnostim (opcijsko parkiranju).
Prometno napajanje stavb se naeeloma vrsi iz sekundarne zbirne ceste obmoeja ter preene
povezovalne ceste na nivoju terena; parkirna mesta se doloeajo v kletnih etazah, za trgovskoposlovno dejavnost (opcijsko tudi stanovanjsko) tudi na nivoju terena.«.
(3) Spremeni in dopolni se besedilo prve alineje toeke B.2.1.a poglavja B.2 Pogoji in usmeritve
sklopa B. IzhodiSea, pogoji in usmeritve za arhitektonsko oblikovanje 8. elena odloka, in sicer
tako, da se za besedilom, ki se glasi: ».... in vratnih odprtin« doda besedilo: », kar ne velja za
oblikovanje stavbe z oznako lA, ki je namenjena trgovski in njej kompatibilni gostinski in
storitveni dejavnosti in temu primerno tudi oblikovana«.
(4) Dopolni se tudi besedilo osme alineje poglavja C.2 Pogoji in usmeritve sklopa C. Izhodisea,
pogoji in usmeritve za krajinsko in mikrourbano oblikovanje 8. elena odloka in sicer tako, da
se za obstojeeim besedilom alineje doda sledeee besedilo: »za objekt trgovske dejavnosti z
oznako lA se doloea okvirno 90 parkirnih mest na parterju z moznostjo dodatnih parkirnih
mest«.

IV.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZASNOVE PROJEKTNIH RE~ITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKUUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

7. elen
(prometno prikljueevanje obmoeja)
(1) Spremeni in dopolni se drugi stavek prvega (1) odstavka 10. elena (prometno prikljueevanje
obmoeja) odloka in sicer tako, da se za besedilom, ki se glasi: »Prvenstveno se preko
novonaertovanega« doda besedilo: »primarnega krizisea na jugu, dodatno pa tudi preko
sekundarnega«.
(2) Nadalje se v celoti erta besedilo tretjega, eetrtega in petega stavka istega, prvega (1)
odstavka, ki se glasi: »Pred izgradnjo konenega krizisea na Koroski cesti (ki bo sluzilo dostopu
do celotnega obmoeja ZN) in neposredno pripadajoeega notranjega krozisea ter pred
morebitno potrebno preureditvijo krizisea 5 Kidrieevo cesto (pri OS), je mozno jugozahodni del
FC P5 ter juzna dela FC Pl in FC P2 skladno strokovni podlagi Lineal d.o.o. (Prometna studijaprikljueevanje obmoeja Ziato polje na Korosko cesto) prikljueiti na Korosko cesto preko
rekonstruirane obstojece prometnice pri cemer se prikljucek izvede v prometnem rezimu
desno - desno z ureditvijo prometnega otoka na drzavni cesti za fizicno preprecitev levega
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zavijanja (ob realizaciji konenega kriiisea se navedeni deli funkcionalnih celot prikljueijo na
sistem celostnega urejanja prometa). Za realizacijo vseh nadaljnjih gradenj na obmoeju
urejanja stem odlokom je potrebno izdelati prometno studijo prikljueevanja na driavno
cestno omrezje, preveriti vsa tangirana krizisea na Kidrieevi in Koroski cesti ter konkretne
resitve obdelati v projektni dokumentaciji v kateri se konkretizira naein prikljucevanja (tip oz.
vrsta kriiise). Ustrezne resitve glede ureditve driavne ceste s kriiisei oz. cestnimi prikljueki je
treba v nadaljnjih fazah nacrtovanja in projektiranja uskladiti z upravljavcem driavne ceste in
pridobiti pogoje ter soglasje s projektnimi resitvami.« in nadomesti s sledeeim besedilom: »Pri
realizaciji vseh nadaljnjih gradenj na obmoeju urejanja stem odlokom je upostevati
prikljueevanje obmoeja na Korosko cesto v skladu z izdelanim Idejnim projektom (lOP) ureditve
Koroske ceste od Severne obveznice do krizisea s Kidrieevo cesto (km 1+200 - km 2+035), ki
ga je izdelalo podjetje CE Design d.o.o., st. projekta P-382/19 v februarju 2020, usklajenim z
usmeritvami upravljavca driavne ceste.«
8. elen
(prometno urejanje obmoeja)
(1) V celoti se erta besedilo sestega stavka toeke 1. drugega (2) odstavka 11. elena (prometno
urejanje obmoeja) odloka, ki se glasi: »Primarni dovoz do podnivojskega cestnoprometnega
sistema predstavlja vzhodni krak novonaertovanega kroinega kriiisea na Koroski cesti.« in
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Primarni dovoz do notranjega cestnoprometnega sistema
zahodnega dela obmoeja predstavlja vzhodni krak novonaertovanega kriiisea na Koroski
cesti.«

V.

SPREMEMBE IN OOPOLNITVE RESITEV IN UKREPOV ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDISCINE

9. elen
(varovanje kulturne dediSeine)
(1) Skladno usmeritvam smernic Ministrstva za kulturo se v 19. elenu (varovanje kulturne
dediseine) odloka v celoti crta besedilo drugega (2) in tretjega (3) odstavka, obstojeei eetrti (4)
odstavek pa prestevilei, tako da se stevilka »(4)« crta in nadomesti s stevilko »(2)«.

VI.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RESITEV IN UKREPOV ZA VAROVANJE OKOUA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

10. elen
(splosni pogoji varovanja okolja)
(1) Spremeni in dopolni se besedilo prvega (1) odstavka 20. elena (splosni pogoji varovanja
okolja) odloka in sicer tako, da se za prvim stavkom, ki se glasi: »Skladno odloebi Ministrstva
za okolje in prostor st. 35409-75/2009 JL z dne 20. 04.2009 v postopku priprave in sprejemanja
plana za obmoeje 0 02/3 - Solski center Ziato polje ni bilo potrebno izvesti postopka celovite
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presoje vplivov na okolje.« doda nov stavek, ki se glasi: »Prav tako skladno Odloebi Ministrstva
za okolje in prostor st. 35409-383/2018/16 z dne 11. 04. 2019 v postopku priprave Sprememb
in dopolnitev zazidalnega naerta obmoeja D 02/3 - Solski center Ziato Polje ni bilo potrebno
izvesti ne celovite presoje vplivov na okolje in ne presoje sprejemljivosti na varovana obmoeja
narave.«.
11. elen
(varstvo pred hrupom)
(1) Dopolni se besedilo 25. elena (varstvo pred hrupom) odloka tako, da se za obstojeeim
besedilom doda nov, osmi (8) odstavek, ki se glasi: »(8) Za stanovanjski del obmoeja Fe Pl je
priporoeljivo, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja izdela strateska presoja s stalisea
hrupa in ob tem preveri upostevanje omilitvenih ukrepov iz OPN za tanigrano podroeje
presoje .«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RESITEV IN UKREPOV ZA OBRAMBO TER VARSTVO
VII.
PRED NARAVNIMIIN DRUGIMI NESRECAMI, VKUUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM
12. elen
(resitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami
ter varstvo pred poiarom)
(1) Skladno usmeritvam smernic Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo se spremeni
in dopolni tretji (3) odstavek 30. elena (resitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi
in drugimi nesreeami ter varstvo pred poiarom) odloka in sicer tako, da se:
(1.1.) za stevileno oznaebo tretjega (3) odstavka, pred obstojeee besedilo, ki se ohranja vstavi
nov stavek, ki se glasi: »Ker se obmoeje urejanja nahaja v obmoeju omejene in nadzorovane
rabe prostora za potrebe obrambe, je treba v tem obmoeju upostevati omejitve iz varnostnih
in tehnieinih vzrokov.«, ter
(1.2.) v celoti erta tretja, zadnja alineja tretjega (3) odstavka, ki se glasi: »doloeba prejsnje
alineje ne velja v sirsem okolisu obmoeij za potrebe obrambe z antenskimi stebri in antenskimi
stolpi, ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah«

VIII.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ETAPNOSTIIZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
13. elen
(etapnost izvedbe)

(1) V celoti se crta besedilo eetrtega stavka (1) odstavka 31. elena (etapnost izvedbe) odloka,
ki se glasi: »Ooloca se, da je pred izgradnjo kriiisea na Koroski cesti in neposredno
pripadajoeega notranjega kroiisca ter pred morebitno potrebno preureditvijo kriiisca s
Kidricevo cesto (pri OS) dovoljeno jugozahodni del Fe P5 ter juina dela Fe Pl in Fe P2
prometno prikljuCiti na Korosko cesto preko obstojeee prometnice pod pogoji iz 10. elena tega
odloka.« in nadomesti z besedilom, ki se glasi : »Ob tem je smiselno upostevati zakljueke
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Idejnega projekta (lOP) ureditve Koroske ceste od Severne obveznice do krizisea s Kidrieevo
cesto (km 1+200 - km 2+035), ki ga je izdelalo podjetje CE Design d.o.o., st. projekta P-382/19
v februarju 2020.«.

IX.

KONl:NE DOLOl:BE

14. elen
(veljavnost doloeil veljavnega odloka)
(1) Stem odlokom se vsebinsko spreminja in dopolnjuje doloebe veljavnega odloka, ki so
navedeni v doloebah od 5. do 13. elena tega odloka, skladno temu tudi relevantne dele
grafienega dela prostorskega akta. Vsa ostala doloeila odloka ostajajo se naprej v veljavi.

15. elen
(vpogled v prostorski akt)
(1) Prostorski akt je na vpogled vsem zainteresiranim na Uradu za okolje in prostor Mestne
obeine Kranj in njihovih spletnih straneh ter na Upravni enoti Kranj, oboje na naslovu,
Siovenski trg 1, Kranj.

16. elen
(nadzorstvo)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inspekcijske sluzbe

17. Elen
(veljavnost odloka)
(1) Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije.

St.: ............... .
Datum:
ZUPAN
MESTNE OSCINE KRANJ
Matjaz RAKOVEC I,r.
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Odlok 0 zazidalnem nacrtu obmocja D 02/3 - Solski center zlato polje (Uradni list RS, st.
82/2002)
Odlok 0 spremembah in dopolnitvah odloka 0 zazidalnem nacrtu obmocja D 02/3 - Solski
center zlato polje (Uradni list RS, st. 59/2012) (odlokje v celoti nadomestil osnovni odlok)
Odlok 0 spremembah in dopolnjtvah odloka 0 zazidalnem nacrtu obm cia D 0213 - ~ 01 ki
center - predlog

ODLOK

o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0

ZAZIDALNEM NACRTU
OBMOCJA D 02/3 - SOLSKI CENTER ZLATO POLJE

I.

SPLOSNE DOLOCBE

1. clen
(predmet in podlaga za spremembe in dopolnitve zazidalnega nacrta)
Stem odlokom, ki bo po sprejetju in uveljavitvi v celoti nadomestil vsebinska dolocila
Odloka 0 zazidalnem nacrtu obmocja D 02/3 - Solski center Zlato polje (Uradni list RS, st.
82/02 in 51104), se sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 Solski center Zlato polje, ki skladno Odloku 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0
prostorskih sestavinah dolgorocnega in druzbenega plana za obmocje Mestne obcine Kranj dopolnitev 2009 (Uradni list RS, st. 33110), dolocajo spremenjena merila in pogoje za
realizacijo nacrtovanih prostorskih posegov in ureditev v tern obmocju. Spremembe in
dopolnitve zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 Solski center Zlato polje (v nadaljevanju:
prostorski akt) je izdelala RRD, Regijska razvojna druzba d.o.o. iz Domzal v avgustu 2010
(dopolnjen osnutek) , pod stevilko projekta 0711 0 in jih na podlagi stalisc do pripomb in
predlogov iz jayne razgmitve in jayne obravnave, zahtev pripravljavca, sklepov Sveta Mestne
obCine Kranj in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora preoblikovala v predlog.
Spremembe in dopolnitve v letu 2020 ie jzdelala MO, Regi j ka razvoina druiba d.. 0. iz
Dornzal, po stevilko I2fojekta 04/20] 5.

2. clen
(vsebina in namen prostorskega akta)
Prostorski akt doloca obmocje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za doloCitev enote
urejanja prostora, arhitektume, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, podlage
za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, resitve in ukrepe za varstvo okolja in
naravnih virov ter ohranjanje narave, resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrecami, vkljucno z varstvorn pred pozarom, pogoje glede prikljucevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev z
usmeritvami za doloCitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti tega prostorskega akta.

1

3. clen
(sestava prostorskega akta)
Ta prostorski akt je sestavljen iz tekstualnega in graficnega dela.
A. Tekstualni del
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehnicnih znaCilnosti OZlroma
podatkov 0 prostorski ureditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega
nacrtovalca. Odlok 0 prostorskem aktu ima sledeco vsebino:
1. Splosne dolocbe
2. Opis prostorske ureditve
3. Umestitev nacrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
5. Resitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedisCine
6. Resitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vkljucno
z varstvom pred pozarom
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnicnih resitev
10. Usmeritve za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti prostorskega akta
11. Koncne dolocbe
B. Graficni del
Graficni del vsebuje naslednje graficne nacrte:
1. Izsek iz graficnega nacrta kartografskega dela sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgorocnega in druzbenega plana za obmocje Mestne obCine Kranj dopolnitev 2009 s prikazom lege prostorske ureditve na sirsem obmocju
2. Obmocje prostorskega akta z obstojeCim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji
4. Zazidalno situacijo
5. Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami
terpozarom
8. Nacrt parcelacije

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. clen
(opis prostorske ureditve, ki se nacrtuje s prostorskim aktom)
(1) Obmocje obravnave Zlato polje lezi na, za razvoj mesta Kranj, izjemno pomembni lokaciji
stiCisca severne mestne obvoznice in severozahodnega vstopa v mesto z Gorenjske avtoceste.
Predstavlja enega izmed dveh vstopnih fokusov mesta (drugi je sticisce vzhodne mestne
obvoznice in vzhodnega vstopa v mesto z gorenjske avtoceste) in ima zato tudi pomembno
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programsko funkcijo. Celotno obmocje obsega 19,4 ha obstojeCih stavbnih zemljisc, ki so
programsko loeena po nekaj sklopih. Celotno osrednje obmoeje kompleksa Zlato polje je
namenjeno razvoju univerzitetnega in srednjesolskega sredisea sirsega gravitacijskega
obmoeja Gorenjske. Poleg tega je, glede na obstojeee stanje, dopusten tudi razvoj obstojeee
energetske infrastrukture ter pripadajoCih, oz. kompatibilnih sportnih in rekreativnih
dejavnosti. Na vzhodnem, predvsem pa zahodnem delu obmoeja, ki predstavljata stik z
mestnima vpadnicama (kljuena, primarna zahodna, Koroska eesta in sekundarna Bleiweisova
eesta), se poleg mozne druzbene dejavnosti doloea tudi poslovno-trgovsko dejavnost in
stanovanja ob hkratnem zagotavljanju zadovoljivega koridorja eestnega in zelenega
obeestnega prostora. Stem prostorskim aktom se obravnava tako primarne enote urejanja kot
tudi robna obmoeja obstojecih stavbnih zemljiSe, na katerih je izkazan interes urejanja
oziroma jih je zaradi smiselnega prikljucevanja gospodarske jayne infrastrukture potrebno
obravnavati.
(2) V obmoeju, ki je predmet obravnave, se nahajajo zemljisea, katerih pareelne stevilke so
razvidne iz grafienega dela tega dokumenta.

5. elen
(program dejavnosti in resitev glede umeseanja naertovanih objektov in povrsin)
(1) Izhajajoe iz opisa prostorske ureditve v prejsnjem elenu je program dejavnosti v obmoeju
zasnovan tako, da so dejavnosti raeionalno razporejene glede na hierarhijo lokaeij, na katerih
se nahajajo. Obmoeje je tako razdeljeno na vee funkeionalnih eelot namenjenih gradnji stavb
III Sleer:
1. na funkeionalne eelote osrednjega dela z ze obstojeCimi programi in objekti pretezno
solskega, sportnega in energetsko infrastrukturnega programa, opredeljenega z oznakami FC
P2, FC P3, FC P4, deloma tudi FC Z2;
2. na funkeionalne celote pretemo namenjene nadaljnjemu razvoju solstva (univerzitetno
sredisce) z oznakami FC P5, FC P6, FC P7, FC P8, in FC P9, pri eemer se obstojeCi objekt
ledne dvorane pretezno v funkeionalni eeloti FC P5 zacasno ohranja kot veenamenska
dvorana z aneksom; mozni so tudi programi kompatibilnih dejavnosti univerzitetnemu in
srednjesolskemu srediseu;
3. na funkeionalne eelote programskega prepleta druzbenih in poslovno-trgovskih dejavnosti
ter stanovanj z oznakami FC PI (ob Koroski eesti) in FC PIO (ob Bleiweisovi eesti).
(2) Poleg navedenih funkeionalnih eelot je obmocje definirano tudi s sistemom notranjih in
povezovalnih cest, ki omogoeajo prikljueevanje na obe mestni vpadnici in severna mestno
obvoznico s povrsinami namenjenimi pretezno zelenim parkovnim ureditvam.
Resitve glede umeseanja nacrtovanih objektov in povrsin slede konceptu funkeionalnih
sklopov in so glede na speeifiko lege v prostoru opredeljene po posameznih funkeionalnih
celotah, te pa so deljene na posamezne funkeionalne enote.

III.

UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. elen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmoeji)

Prostorske resitve in nacrtovani posegi opredeljeni stem prostorskim aktom vplivajo tudi na
ureditve ostalih obmoeij, pray tako pa naertovane resitve sosednjih obmoCij vplivajo na
koneept in konkretne resitve v obravnavanem obmoeju. Prostorska ureditev je namree vpeta v
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sirsi kontekst prometnih, energetskih, komunalnih in drugih navezav na sosednja obmocja,
hkrati pa njeno funkcioniranje povzroca dolocene, za bivanje in delo nebistvene vplive na
sosednja obmocja. Lega v sirsem obmocju doloca urbanisticni koncept, ki terja upostevanje
vplivov nacrtovane severne mestne obvoznice (sistem krizisc s prikljucki) ter moznosti hitre
zelezniske povezave Ljubljana - Jesenice z v OPN MOK nacrtovano severno mestno
zeleznisko postajo s spremljajoCim programom nivojskih in podnivojskih dejavnosti (med
drugim tudi obsezne povrsine za mirujoci promet ter avtobusno postajo). Izven ureditvenega
obmocja prostorskega akta, se stem dokumentom ureja tudi obmocja novogradenj
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter ureditve drZavne ceste s
prikljucki. Za zagotovitev komunalne opremljenosti nacrtovanega kompleksa je potrebno
obmocje urejanja prikljuCiti na komunalno in energetsko infrastrukturo, ki se deloma nahaja
izven ureditvenega obmocja. Poteki teh prikljuckov so doloceni v graficnem delu
prostorskega akta. Poleg navedenih zemljisc je v obmocje posegov izven ureditvenega
obmocja prostorskega akta mozno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne stevilke, v kolikor se
v postopku priprave projektne dokumentacije komunalne infrastrukture, na podlagi strokovno
preverjenih resitev, izkaze to za potrebno.

7. clen
(resitve nacrtovanih objektov in povrsin)
(1) Umestitev nacrtovanega stavbnega kompleksa sledi usmeritvami Sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgorocnega in druzbenega plana za obmocje MOK, se posebej
izhodiscem sprejetih programskih zasnov obmocja, prilagojenih na obseg obmocja, ki ga
obravnava tokratni prostorski akt. Podrobni opisi resitev nacrtovanih objektov in povrsin so
glede na posamezne funkcionalne celote opredeljeni v nadaljevanju.
(2) Obmocje je razdeljeno na tri funkcionalne celote osrednjega dela z ze obstojeCimi
programi in objekti pretezno solskega, sportnega in energetsko infrastrukturnega znacaja, na
pet funkcionalnih celot pretezno namenjenih nadaljnjemu razvoju solstva, konkretneje
univerzitetnega sredisca, na dvoje funkcionalnih celot prepleta druzbenih ter poslovno trgovskih dejavnosti in stanovanj ter dvoje enot pretezno zelenih parkovnih ureditev:
1. Funkcionalne celote, namenjene obstojeCim programom in objektom pretezno solskega,
sportnega in energetsko infrastrukturnega znacaja so grupirane glede na zatecene lokacije v
prostoru ter s tern in programi povezano tipologijo.
1.2 V funkcionalnih sklopih, ki jih oznacujejo funkcionalne celote Fe P2, Fe P3 in Fe P4 se
nahajajo ze obstojeCi objekti Srednje elektro in strojne sole Kranj, Fakultete za organizacijske
vede in sportne dvorane Zlato Polje (vse v Fe P2), nadalje obstojeCi objekti Elektra Gorenjske
(vse v Fe P3) ter Ekonomske sole Kranj (v Fe P4). Poleg njih so v obmocjih navedenih treh
funkcionalnih celot opredeljeni se drugi, novonacrtovani objekti, ki dopolnjujejo in smiselno
zaokrozujejo programe obstojeci gradenj. Kjer novonacrtovani objekti predstavljajo dozidave
obstojeCim objektom se te v oblikovnem in funkcionalnem smislu prilagajajo obstojeCim,
kadar predstavljajo samostojne stavbne enote se te prilagode generalnemu konceptu urejanja s
podkletitvami za potrebe zagotavljanja zadostnega stevila parkirnih mest, s podnivojskimi
prometnimi ureditvami in povsod, kjer je to mogoce, z enotno zasnovanimi zelenimi
parkovnimi parternimi ureditvami.
2. Funkcionalni sklopi pretezno namenjeni nadaljnjemu razvoju solstva oziroma krepitvi
vloge univerzitetnega sredisca so locirani v funkcionalnih celotah Fe P5, Fe P6, Fe P7, Fe
P8 in Fe P9, ki so, razen v obmocju Fe P5, kjer se v jugozahodnem delu nahaja obstojeCi
objekt ledne dvorane z aneksom, se nepozidana stavbna zemljisca, zato se doloca, razen za
ledno dvorano, ki predstavlja prostorsko dejstvo, enoten koncept prostorske ureditve. Stem
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odlokom opredeljeni objekti doloeajo optimalni urbanistieni vzorec, ki je zasnovan na
izhodiseih maksimalnega prometnega funkcioniranja v podnivojskih etazah (glavnina
dinamienega in mirujoeega prom eta funkcionira podnivojsko), ustrezno resevanih
interventnih in oskrbnih prometnicah na nivoju parterja ter intenzivni zeleni parkovni ureditvi
med posameznimi objekti. Skladno doloebam 32. elena je pod posebnimi pogoji, glede na
prieakovano daljse easovno obdobje urejanja obmoeja, mozno posamezne stavbne mase tudi
preoblikovati oziroma zdruzevati, parkima mesta pa oblikovati tudi na nivoju parterja.
3. V dvoje funkcionalnih sklopih robnih obmoCij , ki se programsko navezujejo na dvoje
mestnih vpadnic in obsegajo funkcionalni celoti Fe PI in Fe PIO se doloea preplet druzbenih
in poslovno trgovskih dejavnosti ter stanovanj. Predvsem v obmoeju ob Koroski cesti, ki
predstavlja zahodno mestno vpadnico, se doloea ob pogoju zadostnega zelenega pasu ob
koridorju vpadne prometnice prostorsko markantnejsi kompleks stavbnih mas, ki s svojo
postavitvijo tudi poudarja pomembnost zahodnih mestnih vrat. Vani ie, ob gla nem vstopu v
obmocje na jugu, umesccn objekt trgovskega centra. V obmoeju med Ekonomsko solo in
Bleiweisovo cesto se stavbne mase visinsko prilagajajo obstojeei stavbni strukturi. V ostalem
veljajo enaka doloCila kot za funkcionalne sklope v toeki (2) tega elena.
4. V dvoje funkcionalnih sklopih (z oznakami funkcionalnih celot Fe ZI in Fe Z2), kjer je to
se posebej smiselno (zeleni preduh v Fe ZI in zeleni trikotnik zahodno od Ekonomske sole)
se po realizaciji izvennivojskih prometnih povrsin doloea funkcioniranje osrednjih parkovnih
povrsin z longitudinalno osjo sreeanj v smeri jugozahod - severovzhod in fokusom - trgom
kot zaokrozitvijo vzdolzne parkovne ureditve.
5. Resitvam prometnih ureditev, ki so glede na programsko shemo prometa razdeljene na
parteme ureditve motomega prometa preteZno v funkcionalni celoti Fe I in podnivojske
prometne ureditve, ki posegajo v veeji meri tudi pod zelene povrsine in v kletne etaze
objektov, pa so v nadaljnjih doloebah tega odloka namenjeni posebni eleni.

8. elen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v tern prostorskem aktu obravnavajo troje
pomembnih sklopov in sicer urbanistiene, arhitektume in krajinske pogoje in usmeritve.
A. Urbanistiena izhodisea, pogoji in usmeritve
A.1 Izhodisea
(1) Lega in program obmocja narekujeta tudi oblikovalska izhodisea, ki jih je upostevati tako
na urbanistienem, kot na arhitektonskem in krajinskem segmentu. Z urbanistienega vidika je
pri naertovanju prostora potrebno upostevati dvoje aspektov. Prvi, ozji, se nanasa na razvoj
univerzitetnega sredisea regijskega oz. pokrajinskega pomena (Gorenjska). Kot okvimo
izhodisee tovrstnega razvoja je sluzila strokovna podlaga urbanistienih delavnic, ki jih je
pripravila ljubljanska univerza in se nanasajo zgolj na osrednji del obmoeja urejanja. Drugi,
sirsi pa v robnih predelih uposteva tudi izhodisea strateskega razvoja mesta ter sirsih
prometnih navezav, zato ob obeh vpadnicah, Koroski in Bleiweisovi doloea tudi programske
koncepte, ki osmisljajo vstopne toeke v mesto (sirsi zeleni obcestni koridorji, poslovnostanovanjski program z navezavo na druzbene dejavnosti osrednjega dela) , podobno pa
dopusea razvoj tudi robnega predel a na severu, kjer se v nadaljevanju naertuje potek kljuenih
prometnih infrastruktur (severna obvoznica, tranzitna zeleznica z zeleznisko postajo - Kranj
sever) s spremljajoCimi programi.
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(2) Celoviti urbanisticni koneept, usklajen z izhodisci Urbanisticnega nacrta mesta Kranj ter
obcinskim prostorskim nacrtom, tako doloca, da se glede na prej opredeljeno programsko
zasnovo vsebina odraza tudi v urbanisticnem oblikovanju. Stavbne mase osrednjega dela so
tako nizje, gabaritno prilagojene objektom obstojecega solskega sredisca, robni predeli pa
poudarjajo vstopni del v mestno sredisce in so zato kombinaeija tlorisno manjsih a visinsko
visjih stavbnih mas v zelenju.
(3) Glavnina motomega prometa se, razen na glavni notranji zbimi (Kidricevi) ter sekundami
zbirni (vzporedna s Korosko ce ·to) eesti in precni povezovalki, odvija podnivojsko, kjer je
tudi pretefui del povrsin mirujocega prometa.
A.2 Pogoji in usmeritve
Glede na nacrtovani obseg dejavnosti ter lego posameznega objekta v sirsem prostoru
(funkeionalne eelote), ki ga opredeljuje ta prostorski akt, oziroma na posamezni funkeionalni
enoti so posegi razdeljeni v vec skupin, in sieer na tiste, ki predstavljajo zgolj novogradnje, na
tiste, ki se nahajajo v funkeionalnih eelotah, kjer se nahaja ze obstojeca gradnja ter na posege
v funkeionalnih eelotah zelenih povrsin.
A.2.1 Pogoji in usmeritve v funkeionalnih eelotah novogradenj:
A.2.I.a V funkeiana!ni celati FC P I je dolocenih de va samostojniR objektov na skupni

garaini kleti. Objelftf--st> loeirani talco, da s svojo postavitvijo tvorijo stiR obseae Aotranje
2!elene atrije, odprte v smen proti 2!ahodu. PFeSno fie: Koroska ceste-se-talE-EH101ocene stiri
st'a¥ge oZAaCene od 1A do 1D tlorisnih dimenzij 60 m Y 17 m io maksimainiR '1ertikalnih
ga:&aritov K+P.J.-4 (doloca so A"leffiost zgornjega in spodnjega pritlicja ffie6etaza) tar potu z
ozaako 1E aa skrajnem severozahodu, tlorisnih dimenzij 51 m x 17 m in enakega
maksimainega vertikalnega gabarita. Med Rjimi so ob notranji prometnioi AaAizane stiri
sta'lbe, I?ri eemer ate: prvi dye Z ozaako 1F in 1G tlorisnih dimenzij 37 m x 17 m, dffigi dve 24
m x 17 m, vsc stiri pa maksimaLfiih vertikaLnih gabarito'l K +-P+3.
¥-vseh sta'/bah so oJ7reEleljene mOZnosti dmzbanih in-pOste¥AO trgovskih dejavnest-i-v
JJfitliCjih in prvih etaiah ter stana't'aaj 'I ¥isje Jeieeih etazah .
.J2femetno napajanje-fankoionalne eclete se naceloma vrsl 'o' ldetnih etazah, izjemoma tsdi Ae
nivoju terena.
V funkeionalru eeloti FC PI je dolocenih osem samostojnih objektov. veCinoma na Copeijsko
kupni) garaZni kleti, z izjemo najiumejsega Z oznako lA, ki je namenjen trgov ki dejavno ti
z zgolj moznostjo podkletitve in izvedbe enega nads tropia. Objekti z oznakami od I B do I H
o lociralli tako. da s voio orientaci jo v prostoru tvorijo dva obsefuejsa notran ja zelena atrija
Cprvi med IB, IC in ID, drugi med IF, IG in IH) odprta proti zahodu. Med obiektoma z
oznakama lOin 1E ie umescena preena povezovalna ce ta med Koro ko cesto in ekundamo
zbimo cesto. Precno na KoroSko eesto so tako dolocene stiri stavbe ( lB. lD, IE in IF)
tlorisnih dimenzij 60 m x 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 4 Cdoloca se
mOZnost zgomjega in spodnjega pritlicja - medetaia) ter peta OH) na skra;nem everozahodu,
tlorisnih dimenzij 51 mX 17 m in enakega mak imalnega vertikalnega gabarita kot prcjsn je
stiri. Med njimi sta v notranjih atrijih umesceni dye stavbi tlorisnih dimenzij 24 m x 17 m in
mak imaloih vcrtikalnih gabaritov K + P + 3. V vseh stavbah z oznakami od IB do IH so
opredel;ene moznosti druzbenih in poslovno-trgov kih dejavno ti v pritlicju ter tano ani v
visie leiecih etaiah.
Obiekt Z oznako lA je tIorisnih dimenzi j 37.5 m x 69,0 m in maksimalnega vertikalncga
gabarita (K) + P of- (1 N), z moznostio izvedbe Ie pritl icnega obiekta, namenjen je lrgovski
dejavno ti (pritlicjc), v etaii tudi go tinskim in toritvenim dciavno tim Copcijsko parkiranju).
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Prometno napajan je ta b e naceloma vrsi iz sekundame zbime ce tc obmocja tef precne
povezovalne ceste na nivoju terena: parkima mesta se doloeajo v kletnih etaiah. za trgovskoposiovno de javnost (opcij ko tudi stanovani ko) tudi na Iliv ju terena.
A.2.1.b V funkcionalni eeloti FC P5 je doloeenih dvoje objektov z moznostjo izvedbe garazne
kleti, pri eemer prvi izmed njiju, zahodni z oznako 5A predstavlja obstojeeo ledno dvorano z
aneksom in moznimi dodatnimi programi. Ker gre za obstojeeo stavbo se dovoljuje prenova,
dozidava in nadzidava posameznih delov stavbe oz. celote. Obstojeea ledna dvorana se
ohranja na obstojeei lokaciji najdlje do 31. 12. 2035. Navedeni posegi so dovoljeni skladno z
doloCili drugih delov tega odloka, ki se nanasajo na obstojeeo gradnjo. V primeru kasnejse
nadomestitve obstojeee stavbe je upostevati z grafienim delom opredeljene gradbene linije in
doloCila v zvezi z mirujoCim prometom. Maksimalni tlorisni gabarit, ki velja za ledno dvorano
z dozidavami je 88,0 m x 38,0 m, vertikalni gabarit K + P + 3.
Stavba z oznako 5B je tlorisnih dimenzij 78 m x 36 m, z notranjim atrijem iz smeri
severovzhod tlorisnih dimenzij 18 m x 21 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 3,
vendar glede na dejavnosti ne vee kot 15,0 m nad koto urejenega terena. V stavbi so
naertovane druzbene ali s programom univerzitetnega sredisea kompatibilne sportno rekreativne in tern pripadajoee dejavnosti (do maksimalno 25 % brute tlorisnih povrsin). Tudi
za to funkcionalno eeloto velja, da se prometno napajanje in parkiranje vrsi v kletnih etazah,
izjemoma na nivoju terena (ledna dvorana).
Veenamenska stavba ledne dvorane je namenjena sportnim dejavnostim, dopustne so tudi
glasbene prireditve in koncerti. Aneks veenamenske ledne dvorane se nameni trgovski,
poslovni in gostinski dejavnosti.
A.2.1.c V funkcionalni eeloti FC P6 je doloeenih troje novih objektov na skupni garazni kleti.
Podobno kot v FC P5 tudi tu dvoje objektov, in sicer 6A in 6B s svojima robnima fasadama
definira gradbeni liniji. Stavbi z oznakama 6A in 6B sta tlorisnih dimenzij 54 m x 15 m,
stavba z oznako 6C pa 54 m x 30 m; vse tri stavbe so maksimalnih vertikalnih gabaritov
K+P+3, vendar glede na dejavnosti ne vee kot 15,0 m nad koto urejenega terena. V vseh
stavbah so naertovane druzbene ali s programom univerzitetnega sredisea kompatibilne
sportnorekreacijske dejavnosti in tern pripadajoee dejavnosti (do maksimalno 25 % bruto
tlorisnih povrsin). Prometno napajanje se vrsi v kletnih etazah, Ie izjemoma na nivoju terena.
A.2.1.d V funkcionalni eeloti z oznako FC P7 je naertovanih osem objektov na skupni garazni
kleti. Zunanji objekti s svojimi robnimi fasadami tvorijo generalno gradbeno linijo. Vsem
stavbam so skupne naertovane dejavnosti, prometno urejanje in maksimalni vertikalni
gabariti, ki so enaki kot v funkcionalnih celotah FC P5 in FC P6. Tlorisni gabariti so razlieni,
in sicer: za stavbo z oznako 7A 27 m x 15 m, za stavbo 7B 51 m x 15 m, za stavbo 7C 17 m x
15 m, za stavbo 7D 28 m x 27 m z izmikom v smeri jugovzhod dimenzij 5 m x 9 m, za stavbo
z oznako 7E so tlorisne dimenzije 43 m x 39 m, za 7F 21 m x 28 m, za stavbo 7G 27 m x 33
m z notranjim atrijem iz smeri severozahod tlorisnih dimenzij 18 m x 9 m. Zadnja izmed
stavb v FC P7 z oznako 7H je tlorisnih dimenzij 24 m x 17 m.
A.2.1.e V funkcionalni eeloti FC P8 je naertovanih troje objektov, za kat ere glede opredelitve
dejavnosti, prometnega urejanja in maksimalnih gabaritov veljajo enaka doloeila kot za
objekte (stavbe) v FC P5 in FC P6, razlieni pa so tlorisni gabariti. Stavba z oznako 8A je
tlorisnih dimenzij 19 m x 15 m, stavba z oznako 8B 15 m x 15 m in stavba z oznako 8C 9,5 m
x 23 m. Njihova realizacija je mozna ob predhodnem pogoju pokablitve 110 kV daljnovoda.
A.2.1.f V funkeionalni eeloti FC P9 je naertovanih dvoje objektov, 9A in 9B, za katera, razen
tlorisnih dimenzij, veljajo enaki pogoji in usmeritve kot za FC P5 in FC P6; tlorisne dimenzije
obeh stavb so 15 m x 35 m.
A.2.l.g V funkcionalni celoti FC PIO je naertovanih dvoje objektov z oznakama lOA in lOB.
Tlorisne dimenzije obeh stavb so 17 m x 52 m, maksimalni vertikalni gabariti K+P+3. Glede
na urbanistiena izhodisea so dejavnosti bodisi v celoti druzbene, bodisi opredeljene kot
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preplet druzbenih in poslovnih dejavnosti v pritliejih in prvih etaiah obeh stavb ter stanovanj
v visjih etazah stem, da so stanovanja prvenstveno namenjena solajoeim v obmoeju, ki ga
ureja ta prostorski akt.
A.2.2 Pogoji in usmeritve v funkcionalnih celotah, kjer se nahaja ze obstojeea gradnja:
A.2.2.a Funkcionalno celoto Fe P2 oznaeuje intenzivna pozidava obstojeCih druzbenih in
sportnih objektov. Poleg njih je kot logicna prostorska zaokrozitev v severovzhodnem delu
naertovana se ena stavba z oznako 2A tlorisnih dimenzij 78 m x 36 m in maksimalnega
visinskega gabarita K+P+3 oziroma, glede na moznost sportnorekreacijskih programov, ki so
naertovani poleg osnovne druzbene dejavnosti, do maksimalne vi sine, ki je enaka visini
sosednjih stavb druzbenih dejavnosti. Glede na prostorsko zapolnjenost funkeionalne eelote
drugih novih stavb z izjemo prizidka k srednji elektro in strojni soli (oznaka 2B, dimenzije so
razvidne iz grafienih prilog) ni opredeljenih. Dovoljujejo se prenova, nadomestitev ali
dozidava obstojeeih stavb skladno z doloeili drugih delov tega odloka.
A.2.2.b V funkeionalni eeloti Fe P3 se nahajajo objekti druzbenih dejavnosti ter
elektroenergetske infrastrukture s poslovno-upravnimi in izobrazevalnimi programi. Poleg
obstojeCih stavb, ki se jim dovoljuje prenova, nadomestitev ali dozidava skladno z doloCili
drugih delov tega odloka, so naertovani trije novi objekti druzbenih dejavnosti, in sicer stavba
z oznako 3A tlorisnih dimenzij 40 m x 36 m z atrijem na jugozahodni strani dimenzij 12 m x
21 m, maksimalnih vertikalnih dimenzij K+P+3, stavba z oznako 3B tlorisnih dimenzij 18 m
x 38 min etaznosti do K+P+3 ter stavba 3e tlorisnih dimenzij 12 m x 19 m in etaznosti do
K+P+3.
A.2.2.c V funkeionalni eeloti Fe P4 se nahaja obstojeCi objekt Ekonomske sole Kranj, ki se
mu dovoljuje prenova, nadomestitev ali dozidava skladno z doloCili drugih delov tega odloka
ter doloea moznost izgradnje nove stavbe druzbenih dejavnosti v juznem delu funkcionalne
celote tlorisnih dimenzij 18 m x 58 m z aneksom v smeri severa tlorisnih dimenzij 14 m x 14
m, maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3.
A.2.2.d V funkcionalni eeloti Fe P5, ki je sicer namenjena novogradnjam se nahaja tudi
obstojeCi objekt ledne dvorane za katerega se glede na status objekta uporabljajo doloeila
podtoeke A.2.1.b tega elena odloka.
A.2.3 Pogoji in usmeritve za posege v funkcionalnih eelotah, namenjenih zelenim ureditvam
V obmoeju urejanja stem prostorskim aktom se nahaja dvoje funkcionalnih celot pretezno
zelenih povrsin, in sieer Fe Z 1 in Fe Z2. Poleg ureditev zelenih parkovnih povrsin, za kat ere
so merila in pogoji doloeeni v poglavju (e) tega elena, se v obravnavanih eelotah dopusea
prenova obstojeCih elektroenergetskih objektov in naprav, gradnja podnivojskih prometnih
ureditev (dinamieni in mirujoci motomi promet), uvozno-izvoznih ramp (klanCin) za
obratovanje podnivojskih garaz in prometnic ter gradnja posegov opredeljenih v doloeilih 31.
in 32. elena tega odloka, ki se nanasajo na funkcionalni enoti Fe ZI in Fe Z2.
R Izhodisea, pogoji in usmeritve za arhitektonsko oblikovanje
Rl Izhodisea
Obravnavani prostorski naert, ki zajema veeji del obmoeja med Bleiweisovo in Korosko
vstopno mestno prometnieo, poleg urbanisticnih doloea tudi arhitektonska naeela oblikovanja
stavb. Za stavbe naeeloma velja, da so enotno oblikovane glede na programske sklope, v
katerih se nahajajo. Tako se doloea enotno oblikovanje univerzitetnega del a obmoeja, ki z
usmeritvami lege objektov sledi liniji Koroske ceste, temu se prikljueuje sklop objektov ob
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Koroski cesti, ki so glede na program visji, vitkejsi in s postavitvijo v prostor tvorijo sistem
vzdolznih in precnih obcestnih stavbnih struktur (mozne so pritlicne povezave posameznih
stavb). Podoben, a visinsko nizji, je tudi sklop stanovanjsko-poslovnih stavb vzhodnega del a,
ki linijsko slede markantnim smerem gradbenih linij objekta ekonomske sole. Maksimalne
etaznosti posameznih stavb oziroma sklopov so dolocene v poglavju (A) tega odloka, ostali
pogoji in usmeritve pa v nadaljevanju.
B.2 Pogoji in usmeritve
(1) Arhitektonski pogoji so doloceni za novogradnje stavb, doloceni pa so tudi usmeritve in
nacela oblikovanja obstojeCih stavb.
(2) Za stavbe veljajo naslednja skupna dolocila oblikovanja, ki se loceno dolocajo za sklop
stavb prepleta dejavnosti ob Koroski cesti, za osrednji del s prevladujoCimi funkcijami
univerzitetnega sredisca ter za sklope obstojeCih stavb v obmocju.
B.2.1.a Pogoji in usmeritve za novogradnje funkcionalnih celot FC PI in FC PI 0 so sledeci:
• stavbe znotraj iste funkcionalne celote morajo biti naceloma oblikovane po enotnih
oblikovalskih izhodisCih, tako glede izbora materialov fasad kot okenskih in vratnih
odprtin. kar ne velja za oblikovanje tavbe z oznak lA, ki je namen jena trg vski in njej
kompatibilni go tinski in toritveni dejavno ti in temu primemo tudi oblikovana; delna
odstopanja od oblikovalskih izhodisc so v smislu kvalitetnih resitev mozna za oblikovanje
stavb, v kolikor so te grajene na podlagi doloCil 32. elena tega odloka;
• nakloni stresin so naceloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnicno sprejemljivega
naklona, ki omogoca odvodnjavanje meteorne vade s streh; barva kritin mora biti enotna
(dopusca se moznost travnatih streh);
• strehe so naceloma skrite za fasadnimi elementi oziroma oblogami fasad; dovoljujejo se
poudarki in nadstreski nad vhodnimi vrati, izlozbami in lokali, pri cemer morajo biti
oblikovani v skladu z zunanjo podobo predvidene stavbe in okolice; poudarki in
nadstreski nad vhodnimi vrati lahko segajo preko dovoljenih maksimalnih tlorisnih
gabaritov in dolocenih gradbenih linij, hkrati pa ne smejo poslabsati pogojev za bivanje in
delo v sosednjih stavbah;
• strehe garaznih kleti v predelih, kjer nad njimi ni stavb, morajo biti ozelenjene oziroma
drugace parkovno urejene.
B.2.l.b Pogoji in usmeritve za novogradnje osrednjega sklopa funkcionalnih celot
univerzitetnega sredisca od FC P2 do FC P9 so sledeci:
• posamezne stavbe znotraj iste funkcionalne celote morajo biti naceloma oblikovane
enotno oziroma mora biti oblikovalski poudarek posamezne stavbe smiselno usklajen s
celoto oblikovanja funkcionalne celote; izjemaje objekt ledne dvorane v delu FC P5;
• enako kot v predhodni podtocki (B.2.1.a) morajo biti nakloni stresin naceloma ravni,
pogojeni z zagotovitvijo tehnicno sprejemljivega naklona (odvodnjavanje);
• poudarki in nadstreski nad vhodnimi vrati, izlozbami in lokali lahko segajo preko
dovoljenih maksimalnih tlorisnih gabaritov in dolocenih gradbenih linij, hkrati pa ne
smejo poslabsati pogojev za bivanje in dele v sosednjih stavbah;
• v delih, kjer tlorisni gabariti garaznih kleti segajo izven gabaritov stavb na nivoju terena,
morajo biti strehe garaznih kleti in prometnih komunikacij pod terenom ozelenjene
oziroma drugace parkovno urejene.
B2.2 Pogoji in usmeritve za prenovo, nadomestitev ali dozidavo obstojeCih stavb v
funkcionalnih celotah od FC P2 do FC P5 so sledeCi:
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•

•
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obstojece stavbe ali dele obstojeCih stavb je dovoljeno rekonstruirati, vzdrZevati ali
odstraniti;
znotraj osnovnih gradbenih linij, ki so razvidne iz graficnega dela, je dovoljeno obstojece
stavbe dozidati in graditi nove na mestu prej odstranjenih stavb ali delov stavb; obstojece
stavbe je dovoljeno tudi nadzidati do 15,0 m nad koto urejenega terena, razen na obmocju
FC P2, kjer je obstojece stavbe dovoljeno nadzidati do vi sine najvisje stavbe ali dela
stavbe v FC P2;
dozidave in nadzidave morajo biti oblikovno usklajene z obstojeco stavbo, gradnje na
mestu prej odstranjenih stavb pa morajo biti oblikovane v skladu z ostalimi doloCili tega
odloka;
poudarki in nadstreski nad vhodnimi vrati, izlozbami in lokali lahko segajo preko
osnovnih gradbenih linij, hkrati pa ne smejo poslabsati pogojev za bivanje in delo v
sosednjih stavbah.

C. Izhodisca, pogoji in usmeritve za krajinsko in mikrourbano oblikovanje

C.I Izhodisca
Obravnavano obmocje, ki se nahaja na severozahodu mesta Kranj, predstavlja na eni strani
kljucno vstopno tocko mesta s prometnim vozliscem, na drugi strani pa stik mesta z zelenimi
odprtimi povrsinami kmetijskih zemljisc. Izhajajoc iz koncepta kompaktnega mesta je
pozidava sorazmemo stmjena, velikih gostot, vendar so pray zaradi zgoraj omenjenih dejstev
parteme ureditve skoraj v celoti ozelenjene in parkovno urejene. Ob vstopnih prometnicah se
dolocajo koridorji intenzivne linijske vegetacije, enako ob redkih notranjih prometnicah,
namenjenih motomemu prometu, preostali del je parkoven. Kljucne pes povezave so povsod,
kjer so opredeljene, obogatene z linijsko drevoredno zasaditvijo. Ker gre vecinoma za skupne
jayne ali poljavne parkovne ureditve, se doloca vecinoma tudi skupno urejanje.
C.2 Pogoji in usmeritve

Za obmocje urejanja se dolocajo sledeCi pogoji in usmeritve krajinskega in mikrourbanega
ureJanJa:
• vecino prostih povrsin znotraj obmocja urejanja je skladno graficnemu prikazu potrebno v
celoti ozeleniti in parkovno urediti, kar hkrati ublazi poglede na peto fasado in omogoca
kvalitetno razmejitev programov;
• ob vstopnih prometnicah, notranjih prometnicah, namenjenih motomemu prometu ter pes
povezavah se dolocajo koridorji intenzivne linijske vegetacije, ki se smiselno nadaljujejo,
kjer je to mozno, v izteke robnih zelenih cezur obmocja oziroma obcestne zelene bariere
zahodnega del a obmocja urejanja (Koroska cesta);
• usmeritev za ohranitev ledne dvorane z aneksom na obstojeCi lokaciji ob hkratni siritvi
njenih programov doloca organizacijo prostora v in ob tangirani funkcionalni celoti tako,
da so lokacije nekaterih izmed nacrtovanih stavb neposredno ob hodnikih za pesce,
ponekod tudi blize od petih metrov glede na potek notranje prometnice;
• urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se urejajo jayne povrsine, morajo
biti v obmocju oblikovani enotno, locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno
oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrzevanja infrastruktumega omrezja;
• za posamezne funkcionalne enote velja, naj se oglasevanje izvaja na osnovi enotnega
koncepta (napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom stavb, nadstresnice,
izvesne table in napisi nad vhodi in izlozbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno
povrsino);
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zaeasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni ostalim ureditvam;
jayne in poljavne povrsine ter zelenice funkcionalnih enot je potrebno urejati v skladu s
prostorsko-likovnimi znaCilnostmi prostora (obstojece zelene ureditve in grajena struktura,
osi in linije v prostoru, dominante, vedute ipd.); pohodne povrsine naj se tlakujejo glede
na namen povrsin;
za posamezno stanovanjsko enoto v funkcionalnih celotah FC PI in FC PIO je potrebno
zagotoviti minimalno 2 parkimi mesti (v stavbi oziroma garaini kleti); za obi kt rrgo ke
dejavnosti z oznako IA se doloca okvimo 90 parkimih mest na parterju z moznostjo
dodntnih parkirnih mest;
manipulativne in parkime povrsine na funkcionalnih enotah morajo biti utrjene v
protiprasni izvedbi, ustrezno odvodnjavane in z robniki locene od zelenic;
pri urejanju okolice objektov in javnih povrsin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo
objekta zavarovati vegetacijo pred poskodbami, po koncani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvecni gradbeni material ter urediti okolico.

IV. ZASNOV A PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JA VNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNODOBRO
9. clen
(splosna merila in pogoji komunalnega urejanja)
(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na nacin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja,
ustreza obrambno-zasCitnim zahtevam in je v skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje. Pri
izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upostevati zasnove upravljavcev posameznih
gospodarskih infrastruktur.
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upostevati s
pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med
infrastruktumimi vodi ter pogoje in smemice za prikljuCitev na obstojece sisteme komunalne
infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven obmocja urejanja (vplivno obmocje za
infrastrukturo), potrebni za opremljanje obmocja urejanja.
(3) Potek infrastruktumih omrezij mora biti medsebojno usklajen. Pod asfaltiranimi
povrsinami je treba vse elektricne in telekomunikacijske vode obvezno poloziti v kabelsko
kanalizacijo.
(4) Naertovana komunalna oskrba funkcionalnih enot obsega: dovoz, javni vodovod za
sanitamo in pozamo vodo, komunalno in meteomo kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo,
plin, kabelsko televizijo in telefon.
(5) Vse stavbe je potrebno obvezno prikljuciti na elektriko, vodovod, plin in kanalizacijo, vse
funkcionalne enote pa morajo imeti prikljucek na javno cesto.

10. clen
(prometno prikljucevanje obmoeja)
(1) Obmocje, ki ga oznacujemo z oznako D 02/3 Solski center Zlato polje, se prometno
navezuje na vee robnih prometnic. Prvenstveno se preko novonacrtovanega primarnega
krizisca na jugu, dodatno pa tudi prcko ckundamcga krizisca navezuje na bodoco
rekonstruirano stiripasovnico zahodno vpadnico - Korosko cesto, nadalje na jugu na
Kidricevo cesto, na vzhodu pa je nacrtovana povezovalna prometnica do Bleiweisove ceste.
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Pred i2igmElnjo kOHenega Imzisca Ha Koroski oosti (lei bo sluZilo dostepu do celotnega
obmocja ZN) in--RefHtsredRo pripadajocege netfaRjega kro:asea ter pred morebitno potrebHo
J*6UFediWijo kriilSca s Kidrieovo oesto (pR OS), je-mOZl1() jug~odni del FC P5 ter juintl
deJa FC P I in FC P2 skladno strokovni poEllag1 Lineal d.o.o. (Prometna studija
prikljueevaBje ob.mecja Ziato polje na Korosko cos to) prjkljuci~i-fta-&ereSko costa prelw
rekonstru:irane obstojece prometnice pri comer: so prikljooek izvede v prometnem reiimu
eI-estle----desno z uredit\'ije premetnega atoka Ha dda'lni cesti :lie fizicuo prepreCite:v levega
za:'t'ijanja (ob rcalizaoiji konenega ImaMa so navedeH:i:--Eleli funkeionalnih eclot prildjueijo Ba
sistom eelostnega Ufejanja promote). Za realizacijo vseh nadaljnjih gradenj na obmocju
urejanja 5 tern odloiwm Notrebno izdelati promeme-5t.udije-pri·~ewae
eosmo omfeije, pre't'eriti \lsa tangirana krizisca na Kidrioevi in Koroslei oesti ter konkretne
resitve obdelati ¥-projektni d~}ffientaciji 'I leetori so konkretizi:ra Bacin prikljucevanja (tip oz.
'1l'sta hiziSo) . Us~e-reSi.t't'e glede ureditve drl:avne ceste s kriZiMi oz. cestnimi prikljueki je
tf~a '{ nadaJjnjih facaR-eaertovaHja-4n-f»'&jektfl:ar-lj-~adjti z upravlja'lcem dt-zavne ceste i-R
f3'riElebiti pegoje ter seglasje 5 projoktnimi resit'larni. Pri realizaciji vseh nadal jnjih gradeni na
obmocju urejanja s tern odlokom ie upostevati prikljucevanje obmocja na Korosko cesto v
kladu z izdelanim Idejnim projektom (lOP) ureditve Koroske ceste od Severne obveznice do
krizn:a Kidricevo ce t (Iem 1+200 - km 2+03 5), ki ga je izdelalo podjetje CE Design
d.o.o .. St. projekta P-3 82/19 v februarju 2020, usklajenim z usmeritvami upravljavca drzavne
ceste. Vse resitve je treba uskladiti tudi z nacrtovano ureditvijo driavnega cestnega omrezja
na tangiranem obmocju. Preko notranjih zbirnih cest se na severu nacrtuje mozna kasnejsa
navezava na severna mestno obvoznico, severni del obmocja pa je v celoti nacrtovan tako, da
se v primeru realizacije severne mestne zelezniske in avtobusne postaje nivojske in
podnivojske prometnice lahko navezejo na bodoCi prometni sistem.
(2) Vsi posegi so predvideni v zadostnih odmikih od trase driavne ceste, tako da bo
omogocena siritev te v stiripasovnico vk1jucno z ureditvijo krizisca.

11. clen
(prometno urejanje obmocja)
(1) Nacrtovani prostorski kompleks je prometno vpet in soodvisen od obstojece
cestnoprometne mreze mesta, ki se bo delno rekonstruirala, od poteka severne mestne
obvoznice in interpolacije njenih kriziSc ter v razvojnem smislu tudi od bodoce severne
mestne zelezniske postaje in poteka zelezniske lokalne in tranzitne infrastrukture. Nacrtovane
prometne resitve znotraj obmocja urejanja upostevajo vse trenutno znane in nacrtovane robne
zelezniske in cestnoprometne ureditve in se jim smiselno prilagajajo.
(2) Notranja prometna mreza se deli na nivojski cestnoprometni sistem, podnivojski
cestnoprometni sistem z glavnino povrsin mirujocega prometa ter na sistem kolesarskih in pes
poti preko celotnega obmocja:
1. Nivojski cestnoprometni sistem je prvenstveno grajen na kljucni notranji zbirni cesti v
smeri jugovzhod - severozahod, ki predstavlja podaljsek Kidriceve ceste s stirikrakim
kroznim kriziscem, pri cemer severni krak predstavlja nadaljevanje zbirne ceste v
smeri severne obvoznice, na katero bo po njeni izgradnji prikljucen, vzhodni krak
predstavlja glavno precno povezovalno cesto z iztekom na Bleiweisovo cesto,
jugozahodni krak kroznega krizisca pa predstavlja glavni vzhodni vstop v podnivojski
cestnoprometni sistem. Do izgradnje severne mestne obvoznice se tudi severni krak
zakljucuje z iztekom v podnivojski cestnoprometni sistem. Poleg navedenih prometnic
obstaja v vzhodnem delu obmocja se niz terciarnih prometnic, ki tvorijo notranjo
cestno mrezo z navezavo na precno povezovalno cesto; v osrednjem in zahodnem delu
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pa je sistem prometnic prvenstveno zasnovan kot mreza interventnih in servisnih
prometnic, glavnina prometa (tako dinamicnega kot mirujocega) pa je nacrtovana
podnivojsko. P-rimarni dovoz d-e--pOO.ffi.vejskega eestAef)remetnega sistema predstavlja
vzhodni krak novonaertovanega kroznega krizlsca fia Koreski cesth Primami dovoz do
l10tranjega cestnoprometnega sistema zahodnega del a obmocja prcd tavlja vzhodni
hale novonacrtovanega krizisca na Koroski cesti. Do realizacije celotnega, tako
nivojskega kot podnivojskega, sistema prometnic in mirujocega prometa so dovoljena
dolocena odstopanja od konceptualnih resitev (uporaba interventnih poti kot dela
cestnega sistema, oblikovanje povrsin mirujocega prom eta na nivoju terena, itd.), ki so
opredeljena v 32. clenu tega odloka.
2. Podnivojski cestnoprometni sistem predstavlja mreza prometnic pod interventnimi
potmi in parkovnimi povrsinami na nivoju terena ter sistem povrsin mirujocega
prometa, prvenstveno pod nacrtovanimi stavbami v obmocju urejanja.
3. Sistem mirujocega prometa izhaja iz kriterijev zagotavljanja zadostnega stevila
parkimih mest. Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter
rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na parkirisCih
in v podzemnih garazah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno stevilo
parkimih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Pri izracunu parkimih mest je
potrebno glede na namembnost oziroma dejavnost, upostevati naslednje minimalno
stevilo parkimih mest (v nadaljevanju PM):
1,5 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
1 PM / 250 m 2 povrsine igrisc
1 PM / 5 sedezev
1 PM / 30 m 2 koristne prodajne povrsine + 1
PM / 2 zaposlena, najmanj pa 2 PM
- hotelske in podobne stavbe za 1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedezev
kratkotrajno nastanitev
- gostilne
1 PM / 4 sedeze + 1 PM / 2 zaposlena
- gostilne s prenocisci
1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedezev
- poslovni prostori s strankami
1 PM / 30 m 2 neto povrsine
- poslovni prostori brez strank
1 PM / 2 zaposlena
- vecstanovanjske stavbe
- vrtci, sole
- sportna igrisca
- prireditveni prostori, dvorane
- trgovine

- sportne povrsine s prostori za 1 PM / 250 m 2 povrsine igrisc + 1 PM / 10
sedezev za gledalce
gledalce
- stavbe za fitnes ipd.
1 PM /15 m2
Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehnicnih in prostorskih moznosti za
zagotovitev zadostnega stevila parkimih mest, mora investitor manjkajoca parkima
mesta, razen parkimih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih
ustreznih povrsinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogocena njihova trajna
uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te povrsine potrebno zagotoviti v oddaljenosti
najvec 200 m od stavbe, ki ji sluiijo. Vrednost manjkajocega deleza parkimih mest se
lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroskov za izgradnjo javnih parkimih
mest in garaz na obmocju, ki se ureja stem odlokom.
Pri dolocanju parkimih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir,
je potrebno zagotoviti 5 % PM rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozicki. V
primeru da je PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 PM za vozila oseb z
invalidskimi vozicki. Pri vecstanovanjskih objektih je na vsako deseto stanovanje
potrebno zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozicki.
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Dovoljena je gradnja manjkajoeih parkirnih mest na pripadajoCih zemljiseih k
obstojeeim zgrajenim stavbam, ob upostevanju minimalnega deleza zelenih povrsin
oziroma minimalnega deleza odprtih bivalnih povrsin.
4. Sistem kolesarskih in pespoti tvori gosto mrezo preko celotnega zelenega sistema
parterja in je namenjen dostopom do posameznih stavb, parkov in ostalih povrsin
obmoeja in sirse.
(3) Poleg zgoraj navedenih doloeil 0 nivojskem in podnivojskem prometu ter sistemu
kolesarskih in pespoti v obmoeju urejanja za kvalitetno urejanje prometa veljajo se naslednja
splosna doloeila:
1. Za dostope do posameznih stavb oz. objektov so predvideni posamezni dovozi
ustreznih sirin in radijev. Okoli posameznih objektov morajo biti zagotovljene
ustrezne poti za manipulacijo in urgentna vozila.
2. Hitrosti vozil morajo biti glede na prioritete prometnic ustrezno omejene. Niveleta
novega cestnega omrezja mora biti prilagojena obstojeeemu omrezju.
3. Vozisee mora biti omejeno z robniki dvignjenimi nad nivo vozisea, eventuelna
preekanja infrastrukture pa izvedena s podbijanjem oz. podvrtanjem.
4. Uvozi morajo biti izvedeni kot krizisea z uvoznimi radiji, manjsi tudi preko
ugreznjenih robnikov. Tudi pespoti in hodniki se morajo zakljueevati z ugreznjenimi
robniki, tako da bo obmoeje prijazno za funkcionalno ovirane osebe.
5. Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne sloje. Pred izdelavo projekta bo
potrebno izdelati geolosko-geomehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnieno
poroCilo z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene povrsine vozise in
parkirise se izvede v asfaltni izvedbi. Povrsine ploenikov so lahko v asfaltni izvedbi
ali kako drugaee trajno tlakovane.
6. Vse ostale povrsine v koridorjih, ki niso namenjene prometu, naj bodo urejene,
opremljene z ustrezno vegetacijo in zatravljene.
7. Za varno vodenje prometa mora biti predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana
vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija.
8. Manipulacijske povrsine morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreei
vzvratno vkljueevanje vozil na javno cesto.
9. Pri izraeunu parkirnih mest je potrebno smiselno upostevati predpisane normative,
razen za dejavnosti, za katere je potrebno stevilo parkirnih mest definirano stem
odlokom.
10. Vse pes povrsine morajo biti zaradi vamosti pescev iz brapavih materialov, tehnicne
lastnosti ploenikov, kot so sirina, preeni in vzdolfui nagib, morajo ustrezati veljavnim
normativom.
11. Predvideti je potrebno rezervate za komunalne vode in opremo.
12. Kanalizacija, javni vodovod, telefonski, energetski in drugi vodi ter podobne naprave
se smejo graditi v obmoeju cestnega sveta Ie pod pogojem in na naCin, doloeen v
soglasju pristojnega obCinskega upravnega organa za ceste.
13. Za oblikovanje obcestne linijske vegetacije je potrebno izbrati taksne drevesne vrste,
katerih koreninski sistem s svojim obsegom ne bo poskodoval komunalnih vodov v
cestnih oziroma obcestnih koridorjih.
14. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno, skladno doloCilom 10. elena tega odloka
izdelati prometno studijo in projektno dokumentacijo za gradnjo oziroma izvedbo
naertovane prometne ureditve, zagotoviti izjave 0 medsebojni skladnosti projektne
dokumentacije ter utemeljiti vse posege v varovalnem pasu ddavne ceste. DRSC ne
prevzema odgovomosti zagotavljanja ukrepov varstva pred hrupom.
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15. Za vse posege v obrnocju dciavne ceste in njenern varovalnern pasu je potrebno
pridobiti pogoje in soglasja DRSC.

12. clen
(odvajanje in Ciscenje odpadnih in padavinskih voda)
(1) V obrnocju urejanja stem prostorskirn aktorn se odpadne in padavinske vode odvajajo
organizirano in loceno za sistern rneteornih in odpadnih voda.
(2) Objekti, ki so narnenjeni odvajanju in Ciscenju odpadnih ter padavinskih voda, se delijo na
objekte z znacajern jayne rneteorne in kornunalne kanalizacije, za katere skrbi upravljavec, ter
objekte, ki nirnajo javnega znacaja in so v lasti uporabnikov (interna rneteorna in kornunalna
kanalizacija znotraj funkcionalnih enot).
(3) Pri novogradnji rneteorne kanalizacije se rnorajo upostevati vsi veljavni pogoji za gradnjo,
kot so:
1. Meteorne vode iz streh objektov se rnorajo speljati preko peskolovcev v podtalnico,
ozirorna za kornpleksnejse stavbe v javno rneteorno kanalizacijo in po njej v koncno
dispozicijo.
2. Meteorne vode s cest, parkirisc, rnanipulacijskih in drugih utrjenih povrsin rnorajo biti
speljane v rneteorno kanalizacijo in po njej do vodotoka. Meteorne vode rnorajo biti
oCiscene na nacin, kot to predvidevajo predpisi 0 ernisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vgrajeni rnorajo biti lovilci olj, katerih
velikost, vgradnja, obratovanje in vzdcievanje je v skladu s tehnicnirni predpisi.
3. Nacelorna se doloca, da se zgradijo centralni lovilci olj za posarnezna obrnocja, ker bo
to ornogoCilo enostavnejso in kvalitetnejso kontrolo, vzdcievanje in Ciscenje.
4. Usedlin, gosc in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati v javno kanalizacijo.
(4) Pri novogradnji kornunalne (fekalne) kanalizacije se rnorajo upostevati sledeCi pogoji:
1. Pri dolocanju lokacije posarneznih kanalov, crpalisc in objektov je potrebno upostevati
obstojece in predvideno stanje kanalizacijskega ornrezja ter konfiguracijo terena in
lokacije objektov, ki se prikljucujejo na kanalizacijo. Zato se fekalna kanalizacija vodi
sisternsko.
2. Sistern izgradnje kornunalne (fekalne) kanalizacije za celotno obrnocje je etapen in
locen od rneteornih voda.
3. Kornunalna kanalizacija in javni vodovod na isti trasi rnorata biti zgrajena vzporedno
in v razdalji 3 rn, na krizanjih kanalizacije in javnega vodovoda je rninirnalni
rnedsebojni vertikalni odmik 0,5 rn, stem da poteka javni vodovod nad kanalizacijo.
Vsa krizanja z ostalirni kornunalnirni vodi je potrebno izvesti v skladu z navodili
posameznega upravljavca kornunalnega voda in veljavnirni predpisi.
4. Kornunalna kanalizacija mora biti v celoti izvedena iz vodo nepropustnih rnaterialov,
ki zagotavljajo zahtevano kvaliteto iz projekta.
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13. elen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrezje)

(1) Javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo celotnega obmoeja z
oznako D 02/3.
(2) Obmoeje bo prikljueeno na omrezje vodovodnega sistema Baselj - Kranj (Vodovodni
stolp), ki mora biti povezano v skupno tlaeno cono Zlato polje. Ustrezni tlak vode v tlaeni
coni Zlato polje se bo zagotavljal preko preerpalisea, ki mora biti locirano na vstopu
vodovoda v tlaeno cono.
(3) Novo vodovodno omrezje je praviloma potrebno zgraditi v obstojeeem ali predvidenem
cestnem svetu tako, da ga je mozno vzdrzevati ter ga navezati na obstojeei sistem oskrbe z
vodo.
(4) Z novo cestno ureditvijo Kranj - Naklo (Koroska cesta) se prestavi obstojeCi vodovod
Zlato polje - Struzevo in Zlato polje - jama.
(5) Uporabniki tehnoloske vode, v kolikor bi se v obmoeju pojavili, morajo imeti zaprte
sisteme.
(6) Na vodovodnem omrezju je potrebno zgraditi oziroma nadgraditi obstojeee hidrantno
omrezje, ki mora zagotoviti zadostno pozarno vodo oziroma v delih, ki ne zagotavljajo
zadostnih koliCin pozame vode, urediti ustrezne pozame bazene. Iz javnega vodovoda je za
pozamo vamost mozno zagotoviti najvee 10 lis vode.

14. elen
(oskrba s plinom)
Obstojeee stavbe se prikljueujejo na obstojeee sekundamo omrezje zemeljskega plina. Tudi
ogrevanje in priprava tople sanitame vode za novonaertovane sklope stavb bo zagotovljena s
prikljueitvijo na obstojeee rekonstruirano in nadgrajeno sekundamo omrezje. Trasa plinovoda
bo praviloma izvedena v javnih povrsinah. Za priklop posameznih stavb bodo predvideni
odcepi znotraj parcele posameznega objekta. Naertovano plinovodno omrezje se vodi v
koridorjih prometne infrastrukture s potrebnimi zakonsko predpisanimi odmiki od ostale
infrastrukture v koridorjih gospodarske jayne infrastrukture. Poteki tras plinovoda, prikljueki
in naprave so razvidni iz grafienega dela. V nadzorovanih oziroma varstvenih pasovih
plinovodov je potrebno upostevati zakonsko doloeene omejitve.

15. elen
(oskrba z elektrieno energijo in javna razsvetljava)
(1) Pri lociranju objektov in naprav bo potrebno upostevati obstojeee stanje in zasnovo
elektroenergetskega omrezja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Stavbe
bo potrebno prikljueiti na elektrieno omrezje v skladu s pogoji za dobavo in odjem elektriene
energlJe.
(2) Znotraj obmoeja se nahaja obstojeea razdelilna transforrnatorska postaja TP Solski center
Zlato polje in TP Drsalisee, ki se ohranjajo. Glede na intenzivnost pozidave se doloea
moznost njihovih poveeav oz. lociranja novih elektroenergetskih naprav (moznost postavitve
vee transforrnatorskih postaj, izvedba 20 kV KB zanke znotraj obmoeja ter navezava na
obstojeee omrezje). MoCi transformatorjev v posameznih transforrnatorskih postajah se bodo
doloCile v projektu transformatorskih postaj in prikljuenih kablovodov, ko bodo na podlagi
izdane projektne dokumentacije poznane obremenitve posameznih stavb.
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(3) Pri nadaljnjih postopkih se morajo upostevati predpisani odmiki od obstojeCih tras
kablovodov oziroma je potrebno predvideti prestavitev kablovodov ali transformatorskih
postaj. Posebno pozornost je posvetiti nacrtovanim posegom v obmocju FC P8, kjer je pred
realizacijo stavb nujno izvesti pokablitev 110 kV daljnovoda.
(4) V celotnem obmocju se doloci uvlacenje SN in NN kablovodov v ustrezno kabelsko
kanalizacijo s kabelskimi jaski. Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno
zagotoviti zadostno stevilo rezervnih cevi zaradi moznosti nadaljnje siritve mreze; ob ceveh je
potrebno poloziti tudi cevi zaradi predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Natancno
stevilo potrebnih cevi kabelske kanalizacije, stevilo in tip jaskov bode doloceni v nacrtu za
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v nacrtu za izvedbo. Pri morebitnem priblizevanju
ali krizanju ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upostevati
navodila DES in soglasja prizadetih upravljavcev.
(5) Na obmocju celotnega kompleksa je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo. Tipi svetilk
in kandelabrov se dolocijo enotno. Razvod kablov jayne razsvetljave se izvede v kabelski
kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.
(6) Pri nacrtovanju jayne razsvetljave je potrebno dosledno upostevati naCine osvetljevanja, ki
jih predpisuje Uredba 0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja za posamezna
obmocja osvetlitve.
(7) Razsvetljava mora biti namescena tako, da osvetljenost, ki jo povzroca na oknih varovanih
prostorov (prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobrazevalne,
zdravstvene in podobne dejavnosti ter stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se
ljudje zadrfujejo pogosto in daljsi cas) ne pres ega mejnih vrednosti iz predpisa 0 mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaievanja okolja.
(8) Etapno z realizacijo posegov v obmocju je potrebno zmanjsati porabo elektricne energije
za osvetlitev javnih povrsin ter zmanjsati svetlobno onesnazenje z: dosledno zamenjavo vseh
obstojeCih svetilk razsvetljave, ki do 31. decembra 2008 se niso bile preurejene v obliko, da je
delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%; uvedbo casovnih intervalov osvetlitve (npr.
izklop posameznih svetilk (vsaka druga) na javno manj obremenjenih obmoCij javnih povrsin,
in sicer glede na obremenitev povrsin) in zamenjavo obstojeCih sijalk z varcnimi sijalkami.

16. clen
(telekomunikacijsko omrezje in omrezje zvez)
(1) Znotraj obmocja, ki se ureja stem prostorskim aktom ze potekajo omrezJa
telekomunikacij in zvez. Pred zacetkom del jih je potrebno oznaCiti, po potrebi prestaviti in
ustrezno zascititi.
(2) Predvidene dejavnosti bode zahtevale vkljucitev novih stavb v telekomunikacijsko
omrezje, zato bo potrebno izdelati projekt vkljuCitve objektov v telekomunikacijsko omrezje.
(3) Vse kabelske povezave znotraj obmocja bode izvedene v ceveh kabelske kanalizacije, zato
bodo perspektivne potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali prikljuckih (optika, ethernet,
intraliet ... ) izvedljive z naknadnimi dodatnimi povezavami v kabelski kanalizaciji.

17. clen
(grajeno javno dobro)
(1) Del obmocja, ki se nahaja v kompleksu Solskega centra Zlato polje, bo predstavljal
grajeno javno dobro. Vanj bo vkljucena celotna cestna infrastruktura, zato javno dobro v

17

celoti predstavljajo glavne prornetnice na nivoju terena, pogojno pa tudi, odvisno od namena
uporabe, uvozne rampe in kljucne podnivojske prornetnice. V odvisnosti od prograrnov v
obrnocju, kjer se pod posebnirni pogoji dovoljujejo tudi zdruzevanje posarneznih
funkcionalnih enot v srnislu racionalnejse izrabe prostora, je posarnezne segmente prornetnic
rnozno izvzeti iz javnega dobra ob pogoju, da taksno izvzetje ne vpliva cezrnemo na kvaliteto
prornetnega funkcioniranega obrnocja.
(2) V javno dobro se po zakljucku izvedbe seveme rnestne obvoznice, zelezniske postaje in
podnivojske zelezniske proge vkljuCi tudi ustrezni del koncne cestne infrastrukture, ki se
nahaja na sevemern robu obrnocja.

18. clen
(roki za infrastruktumo oprernljanje)
Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih
javnih sluzb dolzni, da zgradijo, prestavijo, zarnenjajo ozirorna zascitijo infrastruktume
objekte, naprave in vode v in ob obrnocju urejanja (ureditveno in vplivno obmocje)
predhodno ozirorna socasno z izgradnjo posarnezne zakljucene celote.

V. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE
19. elen
(varovanje kultume dediscine)
(1) Na obrnocju, ki ga obravnava prostorski akt, ni registriranih enot kultume dedisCine, zato
posebni resitve in ukrepi za kultumo dedisCino, razen ukrepov, ki veljajo za arheoloske ostaline
navedenih v tern clenu, niso potrebni.
(2) Ker obmocjo so Ai bile preEihodlle arheoleSlffi-raziskano in ooena arheo leskega potenciala
zem ljisca so ni znaRa, se pripoFOca izvedba predhodnih arneoloskih raziskav prod gradnjo ali
posegi v zemeljske plash saj so s tern obel:ltno zma:trjSa moznost-lTalfl.adaHHta1EijtteffiJ:i-fliij4b-&6
posegih v zemeljske plasti . IZ'/edba predhodnih arheoloskih raziskav ni pegoj za prielobitev
gradbe~~

(3) V kolilwf predhodne--arheeloskc raziska'lc niso opravljene prod zacetkom izvedbe zemeljskih
del, je zaraei varstva arheo~ ostalin potreboo Za'<'odu za V8:f!3tve-kultume-aedi-Seffie Slo'/enije
skladno s predpisi s podrecja '1arst'la kulturne dedisCiAe omogoCiti dostop de zemljiso kjer so
bode jzvajala----remeljska---Eiela ift opra'lUaflje-stroko:r;nega Aadzera nad posegi. LasRli*
zemijiSealinvestiter/odgo'/omi "oelja Raj 0 dinamilci gradbenih del pisno obJ/csti ZVKD8 OR
Kranj vsaj to dAi pred ~'kom zerneljskih del.
(4-2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoc splosni arheoloski varstveni rezirn, ki
najditeljallastnika zernljiscalinvestitorjalodgovomega vodjo del ob odkritju dedi seine zavezuje, da
najdbo zavaruje neposkodovano na rnestu odkritja in 0 najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kultume dedisCine Slovenije, ki situacijo dokurnentira v skladu z doloeili
arheoloske stroke. V prirneru odkritja arheoloskih ostalin, ki jim grozi nevamost poskodovanja ali
unicenja, lahko pristojni organ to zernljisce z izdajo odlocbe doloCi za arheolosko najdisee.
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VI. RESITVE IN UKREPI ZA V AROV ANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJA NARA VE

20. clen
(splosni pogoji varovanja okolja)
(1) Skladno odlocbi Ministrstva za okolje in prostor st. 35409-7512009 JL z dne 20. 04. 2009
v postopku priprave in sprejemanja plana za obmocje D 02/3 - Solski center Zlato polje ni
bilo potrebno izvesti po stopka celovite presoje vplivov na okolje. PIa tako skladno Odlocbi
Mini tt" tva zaokol je in prosto1' iit. 35409-38312018116 z dne 11. 04. 2019 v po topku pript'ave
Sprememb in dopolnitev zazidalnega nacrta obm cja 0 02/3 - 01 ki center Zlato Polje ni
hila potrchno izve ti ne celovite presojc vpJivov na okolje in ne pre oje prejem1jivo ti na
varovana obmocja narave. Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil izveden za
celoten obseg sprememb Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 prostorskih
sestavinah dolgorocnega in druzbenega plana za obmocje Mestne obCine Kranj - dopolnitev
2009, vsebinske dolocbe pa so povzete tudi v tern odloku.
(2) Vse stavbe morajo biti nacrtovane v skladu s prepisi 0 mehanski odpomosti in stabilnosti,
pozami vamosti v stavbah, 0 toplotni zasciti in uCinkoviti rabi energije v stavbah ter ostalo
veljavno zakonodajo.
v

21. clen
(varstvo tal)
Izvajanje posegov v obmocju z oznako D 02/3 bo glede na obseg nacrtovanih posegov imelo
vpliv na konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upostevati stem
odlokom dolocene resitve in ukrepe za varstvo tal:
1. Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene cim manjse povrsine tal. Za zacasne
prometne in gradbene povrsine se prvenstveno uporabi infrastruktume povrsine in
povrsine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva
in gradbeni stroji, ki so tehnicno brezhibni ter Ie materiali, za katere obstajajo dokazila
o njihovi neskodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih povrsin ter deponij
gradbenih materialov je treba prepreCiti emisije prahu z vlazenjem teh povrsin ob
susnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in
odlaganje materialov, ki vsebujejo skodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloskih
povrsinah.
2. Med gradnjo na obmocju z oznako D 02/3 je treba izvajati monitoring v skladu s
predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring pri vnosu nevamih snovi in rastlinskih
hranil v tla.
3. Posebno pozomost je treba posvetiti zgomjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba
namensko uporabiti za sanacijo degradiranih povrsin ali pri parkovnih ureditvah
znotraj obmocja urejanja. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganje, mora biti
skladno z dolocili pravilnika, ki doloca obremenjevanje tal z vnasanjem odpadkov in z
doloCili pravilnika, ki doloca ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po
koncanih zemeljskih delih je potrebno takoj zaceti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli
na razgaljenih povrsinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene Cim
manjse povrsine tal.
4. V casu gradnje mora biti gradbisce omejeno na zemljisce, na katerem ima investitor
pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v casu gradnje je treba upostevati splosne
obveznosti investitorjev in izvajalcev.

19

5. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z maticne podlage, je treba med gradnjo in po
izgradnji ravnati racionalno. Humusna plast se mora odstraniti in deponirati tako, da se
ohranja njena plodnost in koliCina. Prepreciti je potrebno mesanje zivice in mrtvice.
6. Pri vecjih posegih se deponiranje in namenska uporaba rodovitnega dela tal izvaja na
podlagi Nacrta ravnanja s prstjo.

22. clen
(varstvo kmetijskih povrsin)
(1) Sevemi del obmocja urejanja se nahaja neposredno ob obstojeCih stmjenih povrsinah
kmetijskih zemljisc, ki so sicer z veljavnimi planskimi akti MOK opredeljena kot stavbna
zemljisca, a se trenutno se uporabljajo za kmetijsko dejavnost. Zato so v odloku opredeljene
tudi resitve in ukrepi na obmocjih kmetijskih zemljisc, kjer se izvajajo posegi izven
ureditvenega obmocja (poteki infrastruktumih omrezij, ... ).
(2) Na obmocjih posegov so investitorji dolzni s primemo organizirano gradnjo, zascito
zemljisc pred onesnazevanjem v casu gradnje in obratovanja obmocja ter sanacijo prekinjenih
sistemov za odvodnjavanje zagotoviti varovanje kmetijskih zemljisc. Posegi naj se izvedejo
tako, da v najmanjsi mozni meri negativno vplivajo na sosednja kmetijska zemljiSca.
(3) Pri gradnji se omeji gibanje strojev na obmocje posegov (izkljucne rabe). Za transporte je
treba Cim manj uporabljati poljske poti. Zacasne ureditve in objekti za potrebe gradbisca se ne
smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiscih, razen ce ni drugih primemejsih resitev.

23. clen
(varstvo in zasCita voda)
Na obmocju z oznako D 02/3, ki se ureja stem prostorskim aktom, ni vodotokov, se pa
dolocajo ukrepi za zascito podtalnice:
1. Projektna resitev odvajanja in ciscenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda
mora biti usklajena z zakonodajo.
2. Vse odpadne vode morajo biti prikljucene najavni kanalizacijski sistem.
3. Za cas gradnje je nujno predvideti vse potrebne vamostne ukrepe in tako organizacijo
na gradbiscih, da bo prepreceno onesnazenje podtalnice, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiscenja in uporabe tekoCih goriv in drugih nevamih snovi oziroma v
primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev. Vsa zacasna skladisca in pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevamih
snovi morajo biti zasCitena pred moznostjo izliva v okolje.

24. clen
(varovanje naravnih vrednot)
Na obmocju, ki ga obravnava ta prostorski nacrt ni naravnih vrednot ali obmocij pomembnih
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zato ukrepi za varovanje naravnih vrednot niso potrebni.
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25. clen
(varstvo pred hrupom)
(1) Obravnavano obmocje bo po izgradnji stavb sodilo v obmocje III. stopnje varstva pred
hrupom; pri realizaciji in obratovanju obmocja je potrebno upostevati dolocbe Uredbe 0
nacinu uporabe zvocnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzrocajo hrup (Ur.l. RS, st.
118/05).
(2) Obmocje je zaradi svoje specificne prometne ureditve (glavnina parkiranja je dolocena
podnivojsko) in obsezne parteme zelene ureditve v prostor umesceno tako, da ne povzroca
cezmemih obremenitev delovnega in bivalnega okolja. V delu, ki je najblize obmocju
prometnic, je ob obmocju urejanja nacrtovan pas visokorasle drevesne bariere, ki vizualno in
protihrupno varuje nacrtovane gradnje v obmocju.
(3) Zajemi in izpusti prezracevalnih sistemov naj bodo orientirani stran od stanovanjskih
objektov.
(4) Ce bi med gradbenimi deli prislo do preseganja mejnih ravni hrupa ob bliznjih
stanovanjskih objektih zaradi obratovanja gradbisca v dnevnem casu, je potrebno s strani
ministrstva za okolje in prostor pridobiti dovoljenje za zacasno cezmemo obremenitev okolja
s hrupom.
(5) Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbenimi stroji, ki so izdelani v
skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev.
(6) Hrupna gradbena dela naj potekajo Ie v dnevnem casu med 7. uro zjutraj in 18. uro zvecer.
(7) Lokacije gradbiscnih platojev in transportne poti na obmocje gradbisca morajo biti izbrane
tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo
presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri blizjih naseljih.
( ) Za tanovanj ki del obmocja F P 1 je priporocljivo. da se do pridobitve uporabnega
dov ljenja izdela strateska prcsoja s stalisca hrupa in ob tern preveri up ':tevanie omilitvenih
ukrep v iz OPN za tanigran p drocje pre oje.

26. clen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi zelenih barier ob robnih in notranjih prometnicah imajo socasno
tudi funkcijo (skupaj z obseinimi zelenimi ureditvami med objekti ter parki) varovanja pred
prasnimi usedlinami in delno imisijami plinov. Dodatni zascitni ukrepi zato niso potrebni.
(2) PovzroCitelj obremenitve mora zagotoviti izpuscanje dimnih plinov v okolje sarno skozi
odvodnik kurilne naprave. Pri nacrtovanju novih in pri rekonstrukciji srednjih in velikih
kurilnih naprav mora investitor oziroma povzrocitelj obremenitve pri izracunu potrebne visine
dimnika upostevati moine vplive na okolje in zdravje ljudi v neposredni blizini kurilne
naprave.
(3) Med gradnjo je izvajalec dolian upostevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
• zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi norm ami pri gradbeni mehanizaciji III
transportnih sredstvih;
• preprecevanje prasenja ob nasutju gramoza ali izkopu in prelaganju odpadkov - ukrep
zahteva redno vlaienje ob suhem in vetrovnem vremenu;
• sprotno kultiviranje obmocij vecjih posegov.
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27. clen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih
izvaja pristojna komunalna organizacija. Komunalne odpadke se odvaza na komunalno
deponijo. Pri nacrtovanih stavbah se zbima mesta komunalnih odpadkov dolocajo v kletnih
etazah, pri obstojeCih stavbah se zbima mesta za komunalne odpadke predvidijo na gradbenih
parcelah tako, da niso vidno izpostavljena. V casu odvazanja odpadkov se zabojniki za
odpadke postavijo na mesta dostopna vozilom za odvoz. Na obmocju transporta zabojnikov je
potrebno cestne robnike pogrezniti.
(2) Za loceno zbiranje odpadkov se v skladu z obcinskimi predpisi v posameznih obmocjih na
primemo dostopnih mestih locira ekoloske otoke.
(3) Zbiranje posebnih in nevamih odpadkov mora biti loceno od ostalih komunalnih
odpadkov in urejeno na naCin, ki ga dolocajo veljavni predpisi.
(4) Gradbene odpadke se odvaza na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov
oziroma se jih ustrezno predela. Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano
s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineral nih surovin oziroma se jih vkoplje v zemeljski
zasip. Odlaganje odpadnega gradbenega, rusitvenega in izkopnega materiala v obvodni pas na
brezine, v pretocne profile vodotoka, na kmetijska in gozdna zemljisca ter na nestabilna
mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. V nadaljnjih fazah
projektiranja je potrebna izdelava projekta ravnanja z gradbenimi odpadki.

28. clen
(monitoring)
(1) Pred zacetkom gradnje je treba zagotoviti celosten nacrt monitoringa za podrocja, ki bi jih
v primerih, kjer je to zakonsko potrebno, v nadaljnjih postopkih doloCilo okoljsko poroCilo.
(2) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor v primeru neustreznih rezultatov
monitoringa, so:
• dodatne tehnicne in prostorske resitve;
• dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
• sanacija, povecanje ali izgradnja novih naprav in
• drugi ustrezni ukrepi.

29. clen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v tern odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v

casu pred zacetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:
1. zagotoviti zavarovanje gradbisca tako, da sta zagotovljeni vamost in raba bliznjih
objektov in zemljisc;
2. za cas gradnje na vseh obmocjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbisce)
tako, da v dnevnem casu ne bodo prekoracene kriticne ravni hrupa, predpisane za
stopnje varovanja pred hrupom, kot so dolocene za posamezna obmocja, pri cemer se
za oddaljenost vira hrupa steje geometrijsko sredisce oziroma pravokotna oddaljenost
od gradbisca;
3. izvesti pokablitev 110 kV daljnovoda v obmocju funkcionalne celote FC P8 pred
realizacijo nacrtovanih stavb v tej funkcionalni celoti;
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4. za zavarovanje podtalnice med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe iz smernic in
mnenJ;
5. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poskodovanih objektov, naprav in obmoCij ter
okolice objektov;
6. sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje ali
uporabe pri gradnji prekinejo ali poskodujejo;
7. zacasno pridobljena zemljisca po izgradnji trase infrastrukture in spremljajoCih
ureditev povrniti v prvotno rabo in
8. izpolniti obveze, izhajajoce iz sporazuma lokalne skupnosti, zainteresiranih lastnikov
in investitorjev v zvezi s casovno omejeno ohranitvijo in kasnejso selitvijo ledne
dvorane na drugo lokacijo.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja,
pridobljenega pred zacetkom gradnje posamezne etape in njenih prikljuckov oziroma za ledno
dvorano z aneksom v casu pridobitve gradbenega dovoljenja.

VII. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM
30. clen
(resitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami ter varstvo pred
pozarom)
(1) Za zascito v primeru nevamosti elementamih in drugih nesrec so zagotovljene ustrezne
evakuacijske poti in povrsine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in povrsine.
Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki med objekti za prepreCitev prenosa pozara oziroma
zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (pozarna locitev). V obmocjih, kjer je to predpisano,
predvsem pa v funkcionalnih celotah druzbenih dejavnosti, je potrebno zagotoviti moznost
gradnje ustrezno dimenzioniranih objektov (povrsin) zaklonisc. V drugih novih objektih je
obvezna ojaCitev prve plosce tako, da zdrii rusenje nanjo. Na vodovodnem omrezju bo zaradi
zagotovitve zadostne kolicine pozame vode zgrajeno hidrantno omrezje z nadzemnimi
hidranti. Pri vseh posegih je potrebno upostevati pogoje za:
• varen umik ljudi, zivali in premozenja;
• potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipozarno
10Citev;
• prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila;
• vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje, zagotovitev hidrantnega omrezja v skladu s
predpisi;
• zagotovitev povrsin za potrebe evakuacije.
(2) Po podatkih Agencije RS je na obmocju Zlatega polja vrednost projektnega pospeska tal
0,225 (potresna nevarnost), obmocje pa se ne nahaja v ogrozenih predelih.
obmocju omejeoe in nadzor vane rabe prostora za
(3) Ker e obmocie urejanja nahaja
potrebe obrambe. je treba v tern obmocju upostevati omejitve iz varnostnih in tehniCinih
vzroko . Obmocje urejanja se nahaja v blizini Vojasnice Kranj, ki predstavlja obmocje za
potrebe obrambe z antenskimi drogovi in stebri, zato je na obmocju potrebno upostevati
naslednja dolocila:
• za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere visina nad terenom pres ega 18,0 m v
ozjem okolisu obmoCij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi
je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo; za ozje obmocje
steje oddaljenost 1000 m od navedenih obmocij,
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•

•

za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere visina nad terenom pres ega 25,0 m v
sirsem okolisu obmoeij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi
je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo; za sirse obmoeje
steje oddaljenost 2000 m od navedenih obmoeij.
doloeba prejsnje alineje na velja v sirs em okolisu obmoeij za potrebe obrambe z
antenskim-i--ste&Fi in antenskifl1i stolpi, lei 5~O izven naselU oa vilpetinafl.:.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. elen
(etapnost izvedbe)
(1) Realizaeija tako kompleksnih posegov, kot so naertovani stem prostorskim aktom, bo
izvajana v vee etapah, ki so, razen prometne in ostale komunalne jayne infrastrukture,
medsebojno neodvisne glede na easovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo
etapo, moma je izvedba Ie dela etape, ki predstavlja zakljueeno eeloto. V okviru vsake etape
oziroma, v kolikor je to za koneept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajoeo
infrastrukturo in naprave v zadostnih kapaeitetah ter doloeiti funkeionalne enote. DoJaea se,
da je pred izgradnjo krizisca na Koroski cesU if\ neposredHo pripadajacoga notranjega
kreZt5ea tel' pred mol'eb ima potrebno preureditvijo kriZisea s Kidrieevo cesto (pH OS)
do,'oljeno jugozahodni del FC P5 ter juzna del a FC PI in FC P2 prometno prikljueiti na
Koroslco cesto pIcke obstejece {'JFOmetnice pod pogoj-i iz l O. elena tega edloka. Ob tern je
smiselno upostevati zakljueke Idejnega projekta (lDP) ureditve Koroske eeste od Seveme
obvoznice do krilisca s Kidrieevo eesto (krn 1+200 - km 2+03 5), ki ga je izdelal podjetje
CE Design d.o.o., St. projekta P-382119 v februarju 2020. Pri izvajanju del v etapah je treba
zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizaeija
etape se opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Posebno doloeilo v zvezi z
etapnostjo velja za funkcionalno eeloto FC P8, kjer so posegi gradnje stavb mozni Ie ob
predhodnem kabliranju 110 kV daljnovoda ki precka funkeionalno eeloto.
(2) Zaeasna namembnost zemljise, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah
izgradnje poslovnega kompleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstojeCi rezimi s
tern, da se na teh zemljisCih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno
realizaeijo predhodnih etap.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNICNIH RESITEV
32. elen
(dopustna odstopanja)
(1) Obravnavani prostorski akt obsega priblizno 19,4 hektarjev stavbnih zemljise z
naertovanimi prograrni, ki bode lahko realizirani tudi v daljsem easovnern obdobju. Zato je
potrebno opredeliti dopustna odstopanja od naertovanih resitev, ki pa morajo biti kljub temu
se vedno dovolj toga, da se zagotovi prostorsko koneeptualna eitljivost posegov, ki sledijo
usmeritvam odloka in predvsem uCinkovito izgradnjo sistema prometne in ostale gospodarske
jayne infrastrukture.
(2) Pri realizaeiji tega prostorskega akta so dopustna odstopanja od tehnienih resitev
doloeenih stern odlokorn, ee se v nadaljnjem podrobnejsem proueevanju geoloskih,
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hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer poiseejo tehniene resitve, ki so primemejse z
oblikovalskega, prometno-tehnienega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo
poslabSati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi.
(3) Doloeeni tlorisni gabariti stavb iz 8. elena tega odloka so lahko tudi manjsi, v kolikor
dejavnost zahteva veeje povrsine za mirujoCi promet in manipulacijo (v primerih zgolj
pritlienih se dovoljuje parkiranje na nivoju terena).
(4) Doloeeni tlorisni gabariti stavb iz 8. elena tega odloka so lahko tudi veeji, vendar ne smejo
presegati gradbenih linij kot so opredeljene v grafienem delu, slednje ne velja za objekt ledne
dvorane z aneksom. Pray tako morajo biti zagotovljeni pozami odmiki med stavbami in
upostevane vse doloeene gradbene linije ter pod pogojem, da se na funkcionalni enoti, za
naertovano dejavnost zagotovi zadostne povrsine za mirujoCi promet in manipulacijo.
(5) Funkcionalne enote znotraj funkcionalnih celot je dovoljeno tudi zdruzevati. V primerih
zdruzenih parcel smejo maksimalni tlorisni gabariti stavb segati do gradbenih linij, pri eemer
morajo biti razdalje med stavbami taksne, da zagotavljajo 45° kot osoneenja za delo
obeutljivih prostorov. Pray tako morajo biti zagotovljeni pozami odmiki ter pogoj, da se na
funkcionalni enoti, za naertovano dejavnost zagotovi zadostne povrsine za mirujoCi promet in
manipulacijo.
(6) Dovoljena so odstopanja do + 2,50 m nad doloeenim vertikalnim gabaritom iz 8. elena
tega odloka ter preko gradbenih linij za tehniene dele stavb.
(7) Dovoljena so odstopanja pri izvedbi prometnih navezav skladno doloCilom prvega
odstavka 31. elena tega odloka ter odstopanja pri zagotavljanju lokacij potrebnih parkimih
povrsin (parteme ureditve) pri eemer je zagotovitev zadostnega stevila parkimih mest pogoj
za izdajo gradbenih dovoljenj.
(8) Odstopanja lokacij infrastruktumih vodov zunaj obmoeja prostorskega akta in ob
prikljuekih na omrezje oskrbovanih sistemov so dovoljena v skladu s konceptom razvoja
sosednjih obmoCij in ob upostevanju strokovno korektnih tehnienih resitev, nanje pa je
potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja od lokacij
infrastruktumih vodov na obmoeju prostorskega akta so dovoljena, vendar ne smejo vplivati
na zasnovo delov stavb, prometnih povrsin in zunanjo ureditev oziroma so skladna doloCilu
sestega odstavka tega elena.
(9) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehnienih resitev v skladu s tolerancami, ki jih dopusea ta
odlok, kar je potrebno prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

X. USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA IN VELJAVNOST DOLOCIL
OSNOVNEGA ODLOKA
33. elen
(usmeritve)
Po realizaciji stem odlokom naertovanih prostorskih ureditev in gradenj bo pri doloeanju
nadaljnjih meril in pogojev potrebno upostevati kljuene konceptualne usmeritve, ki
zagotavljajo naeelno kontinuiteto urbanistienega urejanja prostora in so opredeljene v tern
odloku.

25

34. clen
(ve1javnost doloCiI zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 - Solski center Zlato polje)
S sprejemom in uveljavitvijo tega odloka, ki je izde1an na podlagi smemic nosilcev urejanja
prostora ob upostevanju koncnih mnenj ter stalisc do pripomb in predlogov, prenehajo ve1jati
vsebinska dolocila Odloka 0 zazidalnem nacrtu obmocja D 02/3 - Solski center Zlato polje
(Uradni list RS, st. 82/02 in 51104), ki jih ta odlok v ce10ti nadomesti.

XI. KONCNE DOLOCBE
35. clen
(vpogled v prostorski akt)
Prostorski akt je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Mestne
obCine Kranj in na Upravni enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj .

36. clen
(ve1javnost odloka)
Ta odlok zacne ve1jati 15. dan po objavi v Uradnem Ii stu Republike Slovenije.
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4.4 ARHITEKTONSKO - ZAZIDALNA
SITUACIJA
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narocnik J investitor.l HOFER trgavina d 0 0
MESTNA OBCINA KRANJ
GI svetovanje d.c o.
naziv podrobnega naerta: I SPREMEMBE IN OOPOLNITVE ZAZIDAlNEGA
NACRTA OBMOCJA D 0213 - SOLSKI CENTER
ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO
POLJE KR Z1) ZA SEGMENT FUNKCIONALNE
CELOTE FC P1 IN DEL FCI, KI SE NANASA NA
PRIKLJUCEVANJE PROMETNE UREDITVE
OBMOCJA NA KOROSKO CESTO IN NOTRANJO
ZBIRNO CESTO
odg vodja projekta: Borut ULCAR, univ~dipt.in2.arh. ZAPS 0415A
sodelavci Vera RUTAR, poobl arh ZAPS 9090
Miro PUSTOVRH BENDA, dipl.inz,kraj .am .(UN)
Ales BENET, mag.inz.arh.

I
I

slrokovne podlage: Janez LURA, univ.dipl.i ng.grad.
faz.: PREDLOG

sL projekta:14/2015
datum: februar 2020
direklor: Borul ULCAR, univ.dipl ini.arn.
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4.8 NACRT PARCELACIJE

REGIJSKA RAZVQJNA DRU2BA
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nsroenik I investitor. 1 HOFER trgovina d.D.c.
MESTNA OBCtNA KRANJ
GI svetovanje d,D.C.
naziv podrobnoga naerta: I SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA
NACRTA OBMOCJA D 02/3 - SOLSKI CENTER
ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO
POLJE KR Z1) ZA SEGMENT FUNKCIONALNE
CELOTE FC PI IN DEL FCI, KI SE NANASA NA
PRIKLJUCEVANJE PROMETNE UREDrTVE
OBMOCJA NA KORDSKO CESTO IN NOTRANJO
ZBIRNO CESTO
cdg vodja projekla: 1 BoM ULCAR, univ.dipl.ini.• rh. ZAPS 0415A
sodel.vei: Vera RUTAR , poobl.arh. ZAPS 9090
Miro PUSTOVRH BENDA, dipl.ini.kraj.arh.(UN)
Aloi BENET, mag.ini.arh.
strokovne podl.ge: Jenoz ~URA, univ.dipl.lng.grad.
leza: PREDLOG

I

St. projek1.: 1412015

datum: febnJar 2020
direktor. Borut ULCAR, univ.dipl.ini.erh.
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4.5.2 PRIKAZ UREDITEV GLEDE
POTEKA OMREZlJ IN
PRiKLJ UCEVANJA OBJEKTO V NA
GJI TER GRAJENO JAVNO DOBRO
PROMETNO OMREZJE
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naroenik I inveslilor: I HOFER Irgovina d a a
MESTNA OBCINA KRANJ
GI svelovanje d 0 0

I

naziv podrobnega naerta: SPREMEMBE IN OOPOLNITVE ZAZIDALNEGA
NACRTA OBMoCJA D 02(3 • SOLSKI CENTER
ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO
POUE KR Z1) ZA SEGMENT FUNKCIONALNE
CELOTE FC P1 IN DEL FCI, KI SE NANASA NA
PRIKLJUCEVANJE PROMETNE UREDITVE
OBMOCJA NA KOROSKO CESTO IN NOTRANJO
ZBIRNO CESTO
odg vodJa projekta : Borut ULCAR, univ.dipUnz.arh. ZAPS 0415A
sodelavci ; Vera RUTAR, poobl ,arh. ZAPS 9090
Mire PUSTOVRH BENDA, dipl ,ini.kraj.arh ,(UN)

I
I

Ales BENET, mag,ini:.arh.

strokovne podlage : Janez ZURA, univ.dipl.ing~grad.
faza: PREDLOG

5l proj ekta' 14/2015
datum: februar 2020
direklor: Borut ULCAR, univ.dipl.inz.arh ,
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LEGENDA .
meja obmocj a zazidalnega
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cevovoOi ... C>dp adne voO"-(r.1<alne VCd!ll
cevovodi za C>dpadne vodo (p.dovlnske vade)
pllnovadl
VN elektoenergalski vodi (zraC:no)
VN elektoenergetski vodi (podzemno)
SN, NN i!lektoenergetski vadi (zraeno)

SN NN JR ol.~ I"l\OlIl.lSl<1 vodiJllC!clz~cmn~

kontLln.kaQJlkl vOOi
lavna rauvcdlava

--------

-- -

Mikrolokacije posameznih objektov in omreiij GJI se podrobneje dolcei v
proj. dokumentaciji glede na stanje terena in stopnjo natanenosti obdelave.
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4.5.1 PRIKAZ UREDITEV GLEDE
POTEKA OMREZIJ IN
PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GJI TER GRAJENO JAVNO DOBRO
INFRASTRUKTURNO OMREZJE
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nBroenik I inve!titor: I HOFER trgovina d.o 0
MESTNA OBCI NA KRANJ
GI svetovanje d 0 0

,

nS2iv podrobnega

naerta:

~~~~~;~~~~c~bOo~~~io~~t~~~~:

ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO
POLJE KR Zl) ZA SEG MENT FUNKC IONALNE
CELOTE FC PI IN OEL FCI, Kl SE NANA$A NA
PRIKLJUCEVANJE PROMETNE UREDITVE
OBMOCJA NA KOROSKO CESTO IN NOTRANJO
!
ZBI RNO CESTO
odg vodja projekta : Borut ULCAR, univ.dipl.inz.em. ZAPS 0415A
sodelavci : Vera RUTAR. poobl am ZAPS 9090
Miro PUSTOVRH BENDA. dipi.inz.kraj.am.(UN)
Ale. BENET. mag.inz.am.
strokovne podlage : Janez lURA. univ.dipl.ing.grad
.
faza: PREDLOG

St. projekta: 1 412015
datum: fobruar 2020

direktor: Borut ULCAR, univ.dipl.ini.arh.
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MESTNA OBCINA KRANJ

Mestna uprava
Urad za okolJe in prostor
Siovenski

trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 33 76 F: 04 237 31 23

E:

II!Q.~~
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w\Yw,kr3nl.~1

~tevilka: 350-8/2015 - 23
Datum: 110. 2019

Na podlagi 60. elena in smiselnl uporabi SO. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju (ZPNacrt, Uradni list RS, st.
33/07, 7Q/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/1G, - ZUPIJDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2), v povezavi s 273. elenom Zakona 0 urejanju prostora (ZureP-2,
Uradni list RS, st. 61/17) je Mestna obeina Kranj proucila pripombe in predloge javnosti ter zavzela:
STALI~CA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIOALNEGA
NACRTA ZA OBMOCIE D 02/3 - SOLSKI CENTER ZLATO POUE (SO ZN Ziato polje), OZNAKA OBMOCJA PO OPN
- KRANJ ZLATO POUE KR Zl

V casu jayne razgrnitve, od 20. junfja 2019 do 20. julija 2019, so bile na dopolnjen 05nutek sprememb in
dopolnltev zazidalnega naerta za obmoeje 0 02/3 - Solski center Ziato polje pridobljene naslednje pripombe in
predlogi:
stevilka
2"ipombodajalec
pripomba podana
datum
Pripomba
/
pripombe

1

povzetek

STAlISCE

na j avni obravnavi
26.06.2019
Sprasuje kako je prislo do prometnih resitev, ki so prikazane na zazidalni
situaciji sprememb in dopolnitev ZN Ziato polje? Kaksna je namembnost
objektov, ki 50 predvldeni 5 5premembami in dopolnitvami ZN? Kaksna je
etaznost predvidenih veestanovanjskih objektov?
a) Prometne resitve, ki so prikazane v graficnem delu SD ZN so povzete po
strokovnlh podlagah, ki 50 bile na zahtevo Direkclje RS za infrastrukturo
izdelane v fazi priprave SD ZN. Tako je bila izdelana Prometna studija v okviru
sprememb in dopolnitev Zazidalnega naerta obmoeja D 02/3 - Solski center
Ziato polje (Prometna studija, 1. in 2. faza, Univerza v Ljubljani, FGG,
Prometnotehniski institut, st. 047/2017, maj 2017) in Idejna resitev (lOR)
ureditve Koroske ceste (RZ-412/1454) od bodoce Severne obvoznice do
krizisea s Kidrieevo cesto (CE DESIGN d.o.o.,
projekta P-367/17, januar
2018) .
b) Objektl, ki so predmet SO ZN so namenjeni pretezno bivanju, torej
stanovanjem z moznostjo druzbenih in poslovnih dejavnosti v pritlieju.
Najjuznejsi objekt je namenjen trgovskemu objektu s spremlJaJoeimi
gostinskimi in storitvenimi dejavnostmi. Kleti so namenjene mirujocemu
prometu.
c) Maksimalna etaznost predvidenih vecstanovanjskih objektov je vecinoma
K + P + 4, za manjsi del objektov pa K + P + 3.

st.

stevilka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
Pripomba
/
pripombe

2

povzetek

na javni obravnavi
26.06.2019
Stanuje na Ziatem polju, v stanovanjski hisi pod trgovino Lid!. Zanima jo
predvsem kako je s prometno resitvijo predvideno prlkljucevanje naselja llato
polje, mimo trgovine Lidl, na Korosko cesto. Ali je prometna studija predvidela
resitve tudi za to obmo c]e?

STALISCE

Strokovne podlage 5 podrocja prometa In po njih povzete SD IN prvenstveno
urejajo obmocje, ki je opredeljeno v Sklepu 0 zacetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega nacrta obmoeja 0 02/3 Solski center llato Polje
(oznilka ubrnocja po OPN - KranJ llato Polje KR Zl). Navezave na novo krizisce
pri trgovini Lidl 50 podrobno opredeljene v Idejni resltv! (lOR) ureditve
Koroske ceste (R2-412/1454, CE DESIGN, st. proj. P-367/17), ki je sestavni del
spisne dokumentacije p05topka priprave SD IN in je dostopen na sedezu
MOK.

stevilka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
Pripomba
/
pripombe
S:rAUSCE

3

stevilka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
Pripomba
/
pripombe

povzetek

na javn! obravnavi
26.06.2019
lanima jih predvsem kako je prometna studija predvidela uvoz do njihovega
objekta (Kron Telekom d.o.o.)
Prometne resitve, ki so prikazane v grafienem delu SD ZN so povzete po
strokovnih podiagah, ki 50 bile na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo
izdelane v fazi priprave SO IN. Tako je bila izdeiana Prometna studija v okviru
sprememb in dopoinitev lazidalnega nacrta obmoeja 0 02/3 - Solski center
Ziato polje (Prometna studija, 1. in 2. faza, Unlverza v Ljubljani, FGG,
Prometnotehniski institut, st. 047/2017, maj 2017) in Idejna resitev (lOR)
ureditve Koroske ceste (R2-412/1454) od bodoee Severne obvoznice do
krizisca S Kidricevo cesto (CE DESIGN d.o.o., st. projekta P-367/17, januar
2018).
S strokovnimi podlagami se doloca tudi dovoz do objekta Kron Telekom d.o.o.
Dovoz do objekta Koroska cesta 20 je dolocen preko novega semaforiziranega
krizisca K2 (llato polje) in po novi cesti »B« do novega notranjega krozisea
K2a, nato pa preko parkirisca in dovozne ceste vzporedne regionalni cesti po
trasi obstojece poti, ki sluzl tudi za pesce in kolesarje. Promet za motorna
vozila po dovozni cesti bo mogoe samo do ob,iekta Koroska cesta 24.
4

povzetek

pis no
15.07.2019
Poudarjajo, da se tekom postopka nikoli niso strinjali z umestitvijo ceste, ki
precka njihovo zemljisce nasproti sedanjega odcepa za Struzevo, oziroma se s
tako umestitvijo strinjajo zgolj in samo pogojno, ee bo do javne razgrnitve
sklenjen doloeen pisni dogovor med njimi in MOK 0 menjavl zemljise. Z
obeinskimi sluzbami je bil sprejet naeelni dogovor a moznosti menjave
zemljise, tezava na strani MOK naj bi bila s pisno konkretizacijo takega
dogovora, saj naj bi po pojasnilu odgovornih s strani MOK, tako menjavo lahko
odobril samo mestni svet. lemljisee, kl je v njihovi lasti predstavlja enotno
povrsino, katero ne prekinja oz. se vanjo ne zajeda nobeno drugo zemljisee v
lasti druge osebe in zemljisce tako predstavlja zaokroieno ceioto, glede
katerega obstaji vrsta moznosti za njegovo bodoee prostorsko nacrtovanje in
umeseanje objektov in posledieno temu investicijsko postopanje lastnika z
zemljiseem. Umestitev trase ceste, tako kot je sedaj predvidena s strani MOK,
preseka njihovo zemljiSce na dva dela in tak poseg v njihovo zemljisee
predstavlja temeij s katerimi se doloeajo njihove pravice na tem zemljiseu,
predvsem lastninska pravica, pravica uporabe zemljisca in pravica
razpolaganja z zemljiseem . Predlagana umestitev trase ceste, tako bistveno
krni moino uporabno povrsino zemljisea za namene umescanja objektov in
drugih naprav na zemljiseu, bistveno znizuje vrednost zemljisca oz. njegovih
bodocih dveh delov in bistveno omejuje bodoeo investicijsko ravnanje
njenega lastnika na zemljiscu. Glede na sedanjo prostorsko ureditev
konkretno to pomeni tudi moznost bistveno manjsih povrsin predvidenih
stanovanjskih blokov. Pod ali 50 graficni prikaz menjave zemljisc z MOK, kar je
pogoj za njihovo strinjanje 5 predlaganimi 5premembami.

1

STA LI~~E

Nacrtovanje dodatnega krizisca na Koroski cesti, ki bi omogocalo tako
prikljucevanJe obmocja D 02/3 - Solski center Ziato Polje kot Struzevega na
Korosko cesto se je zacelo na pobudo tedanjega lastnika tangiranih zemljisc v
obmocju FC P1 (ki so kasneje presla v last GI svetovanje d.o.o.) ze v letih 2015
in 2016. Izdelane so bile strokovne podlage, Idejna resitev (IDR, lineal d.o.o.,
Maribor, st. proj. 1346, marec 2016).
Na zahtevo Oirekcije RS za infrastrukturo so bile v fazi priprave SO ZN izdelane
dodatne strokovne podlage . Tako je bila izdelana Prometna studija v okviru
sprememb In dopolnitev Zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 - Solski center
Ziato polje (Prometna studija, 1. in 2. faza, Univerza v ljubljani, FGG,
Prometnotehniski institut,
047/2017, maj 2017) in Idejna resitev (lOR)
ureditve Koroske ceste (R2-412/1454) od bodoce Severne obvoznice do
krizisca s Kidricevo cesto (CE DESiGN d.o.o., st. projekta P-367/17, januar
2018).
Strokovne resitve v graficnem prikazu SO ZN so povzete po navedenih
strokovnih podlagah.
Zemljisko-pravne ureditve zemljisc niso predmet prostorskega nacrtovanja,
temvec se uredijo po sprejetem OPPN, na podlagi cenitve ter izhodisc iz
programa opremljanja . Menjava oz. prodaja zemljlsca, kot Jo predlaga
prIpombodajaIec ni mozna do sprejema OPPN in izdelanega programa
opremljanja.
Zemljisci pare. st. 830/5 in 823/9, k.o. Kranj se uvrstita v Nacrt razpolaganja z
nepremicninami v lasti Mestne obcine Kranj. Nacrt razpolaganja je sestavni
del prorac una MOK.

st.

stevilka
pripombod aja lee
pripomba podana
datum
Prlpomba
/
pripombe

5

povzetek

pisn o
19.07. 2019
Ima pripombe in predloge na predlog SO ZN Ziato polje:
a) V zvezI s prikazom prikljucItve in poteka dovozne dvosmerne ceste s
spremljajocim programom (koIesarsko stezo), ki naj bi potekala od
novega predvidenega semaforiziranega krizisca s Korosko cesto do pare.
st. 879/31, k.o. Kranj in naprej med parceInima st. 879/31 In 880/5, k.o.
Kranj. Iz graficnega dela »Prikaz ureditev glede poteka omrezij in
prikljucevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro - infrastrukturno
omrezje« ni jasno razviden potek omenjene dvosmerne eeste za dovoz
do Koroske ceste 24 (pare. st. 879/31) in navezava na obstojeco cesto, ki
se nadaljuje med pare. st. 879/31 in 880/5, k.o. Kranj. Predlaga, da se
omenjen graficni prikaz dopolni in omenjeno dvosmerno cestno
povezavo jasno In nedvoumno vrise z vsemi potrebnimi oznakami, da bo
prikaz skladen tudi s smernicami za nacrtovanje, podanih s strani
Ministrstva za infrastrukturo, ki so priloga dokumentu.
b) Za omenjeno dvosmerno cesto naj se izvede prikljucek direktno na glavno
krizisce 5 Korosko cesto in ne preko notranjega zbirnega krozisca.
c) Glavno krizisce na Koroski eesti naj se ne izvede v obliki semaforiziranega
krizisca ampak kot krozno krizisce, ki je bilo predvideno ze do sedaj in ima
steviIne prednosti pred semaforiziranim kriziscem (boljsa pretocnost, ni
nepotrebnega cakanja pred semaforju, manjse onesnazevanje, ... ). To bi
bilo tudi skladnejse s smernicami podanimi s strani Ministrstva za
Infrastruktura, kI so priloga dokumentu.
d) V zvezi z varstvom pred hrupom predlaga, da se 25. clen odloka 0
spremembah in dopolnitvah zazidalnega nacrta obmocja 0 02/3 - Solski
center Ziato polje dopolni in razsiri z dodatnim devetim odstavkom, kl naj
se gIasi :
»Za stanovanjski del obmocja enote urejanja prostora KR Z6, kl se
prometno navezuje, ter je najblizje Koroski cesti in zazidalnemu obmocju
o 02/3, se v okviru podrobnega nacrtovanja novega krizisca na Koroski
eesti in notranjega povezovalnega krozisca izdela strateska presoja s

e)

STALl S~E

a)

b)

c)

d)

e)

stalisca hrupa in ob tem uposteva izvedbo omilitvenih ukrepov iz OPN za
Langirano podrocje presoje«.
Omenjeni odlok naj se dopolni s elenom, ki predvideva, da bo izgradnja
novega krizisca s Korosko (;~sLo in null cHljega povelOvalnega krozisca
izvedena in potrjena z uporabnim dovoljenjem pred morebitno izdajo
uporabnega dovoljenja za zacetek obralovanja predvidenega trgovskega
centra z oznako stavbe Al ter ostalih stavb v enoti urejanja prostora FC
Pl. Omenjeno obmoeje Je ze sedaj ekstremno prometno obremenjeno in
kriticno tudi s stalisca varnosti vseh udelezencev v cestnem prometu.
Prometne resitve, ki so prikazane v grafienem delu SO ZN so povzete po
strokovnih podlagah, ki so bile na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo
izdelane v fazi priprave SD ZN. Taka je bila izdelana Prometna studija v
okviru sprememb in dopolnitev Zazidalnega naerta obmoeja D 02/3 Solski center Ziato polje (Prometna studija, 1. in 2. faza, Univerza v
Ljubljani, FGG, Prometnotehniski institut, st. 047/2017, maj 2017) in
Idejna resitev (IDR) ureditve Koroske ceste (R2-412/1454) od bodoee
Severne obvoznice do kriZiSea 5 Kidrieevo cesto (CE DESIGN d.o.o., st.
projekta P-367/17, januar 2018).
Dostop do objekta Koroska cesta 24 je predviden preko novega
semaforiziranega krizisea (Zlato polje) in po novi cesti »8« do novega
notranjega krozisca K2a, nato pa preko parkirisea in dovozne ceste
vzporedne regionalnl cesti po trasi obstojece potl, ki sluzi tudi za pe~ce In
kolesarje. Promet za motorna vozila po dovozni cesti bo mogoe samo do
objekta Koroska cesta 24.
Neposredna navezava objekta Koroska cesta 24 na regionalno cesto ni
mozna, ker je razdalja med novim kriziseem K2 (Zlato polje) in izvozom iz
bencinskega servisa premajhna. Pray tako je Kroska cesta na tem delu
razsirjena za dodatni pas za leve zavijalce iz smeri centra proti Ziatemu
polju, kar bi onemogoealo zavijanje leva na prikljueek.
V prometni studiji je bila preverjena tudi ureditev vseh krizise kot
krozisca. Rezultati prometne analize so za semaforizirana in krozna
kriZiSca podobni vendar pa imajo semaforizirana krizisca vee prednosti:
mozno naknadno reguliranje prometnih tokov s krmilnimi
programi na semaforjih in njihova medsebojna koordinacija,
bolj varno preekanje peScev in kolesarjev,
v naseljih kjer se prieakuje veeje stevilo pescev in kolesarjev (dva
trgovska centra) nakljueno preckanje pescev in kolesarjev
(kapljanje) bolj ovira promet kot skoncentrirano preckanje na
semaforiziranih prehodih,
semaforizirano kriiisce zahteva tudi manjso povrsino v
primerjavo z enako zmogljivim kroziscem 5 spiralnim potekom
prometa.
Na podlagi navedenega se v SD ZN ohranja semaforizirano krizisce.
Naertovano juzno krizisce na Koroski cesti je, seveda v drugacni obliki, a
vsebinsko podobno, nacrtovano ze z veljavnim prostorskim izvedbenim
aktom. Tokratne SD ZN poleg navedenega, na podlagi izdelanih
prometnih strokovnih pod lag uvajajo se dodatno severna krizisce, ki bo
nacrtovanega juznega prometno razbremenilo. 5 SO ZN bo tako
omogocena manjsa obremenitev juznega krizisea od sedaj nacrtovanega,
zato se pripomba ne uposteva.
Z odlokom se jasno doloca merila in pogoje za izvedbo posegov v
obmocju, tako tudi etapnost realizacije. Glede na smiseln predlog
pripombodajalca, se dolocilo eetrtega stavka (1) odstavka 31. elena
odloka, ki je bilo prvenstveno namenjeno funkcioniranju ledne dvorane
in se glasi: »Doloca se, da je pred izgradnjo krizisea na Koroski cesti in
neposredno pripadajocega notranjega krozisca ter pred morebitno
potrebno preureditvijo krizisca s Kidrieevo cesto (pri OS) dovoljeno
jugoza!1odni del FC P5 ter ju zna dela FC Pl in Fe P2 2,roml?tno prikljueiti

.'

na Korosko cesto preko obstojeee prometnice pod pogoji iz 10. elena tega
odloka.« v celoti crta. Pripomba se uposteva.
stevilka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
Pripomba
/
pripombe
STAUSCE

6

povzetek

pisno
24.06.2019
Predlaga, da se v odlok 0 spremembah in dopolnitvah ZN Ziato polje vkljuci
tudi izgradnja krozisca pred trgovino Lidl, kot je bilo predvideno v predlogu
OPN in je bilo obljubljeno pred izgradnjo trgovine Lidl.
Strokovne podlage s podrocja prom eta in po njih povzete SD ZN prvenstveno
urejajo obmocje, ki je opredeljeno v Sklepu 0 zacetku priprave sprememb In
dopolnitev zazidalnega nacrta obmocja D 02/3 Solski center Ziato Polje
(oznaka obmocja po OPN - Kranj Ziato Polje KR Z1). Navezave na novo krizisce
pri trgovinl Lidl so podrobno opredeljene v Idejnl resitvi (lOR) ureditve
Koroske ceste (R2-412/1454, CE DESIGN, st. proj. P-367/17), ki je sestavni del
spisne dokumentacije postopka priprave SD ZN In je dostopen na sedezu
MOK.
V prometni studiji je bila preverjena tudi ureditev vseh krizisc kot krozisca .
Rezultati prometne analize so za semaforizirana in krozna krizisca podobni
vendar pa imajo semaforizirana krizisca vee prednosti:
- moino naknadno reguliranje prometnih tokov 5 krmilnimi programi
na semaforjih in njihova medsebojna koordinacija,
- bolj varno preckanje pescev in kolesarjev,
- v naseljih kjer se pricakuje vecje stevilo pekev in kolesarjev (dva
trgovska centra) nakljucno preckanje pescev in kolesarjev (kapljanje)
bol) ovira promet kot skoncentrirano preckanje na semaforiziranih
prehodih,
- semaforizirano krizisce zahteva tudi manjso povrsino v primerjavo z
enako zmogljivim kroziscem s spiralnim potekom prometa.
Na podlagl navedenega se v SD ZN ohranja semaforizirano krizisce.

*
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MESTNAOBCINAKRANJ

Mestna uprava
Urad za lIospodarstvo In
gospodarske Javne sluibe
Siovenski trs I, 4000 Kranj
T: 04 2373 140 F: 04 2373 106
E: mok@kranl.sl S: www.kr.nl.s\

Stevilka:
Datum:

350-80/2018-4 (402102)
6.3.2020

Zadeva:

Mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev zazldalnega nacrta obmocja D 02/3Solski center Ziato polje

Na podlagi Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradnl list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09,80/10ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odJ. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17
- ZUreP-2) in 11. Clena Odloka 0 organizaciji in delovnem podrocju obcinske uprave Mestne Obcine Kranj
(Uradni list RS, st. 71/2019) ter vloge za IzdaJo mnenja k predlogu sprememb In dopolnitev zazldalnega
nacrta obmocja D 02/3 - Solski center Ziato polje ugotavljamo, da je izdelovalec RRD, regijska razvojna
druzba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domzale, (odgovorni prostorskl nacrtovalec: Borut Ulear, univ.
dipJ. inz. arh., ZAPS - 0415 A) veclnoma uposteval izdane smernice st. 350-80/2018-2 (46/07) z dne 9. 11.
2018.
Prl nadaljnjem prostorskem in prometnem nacrtovanju je potrebno upostevatl:
•
lokacija cestnih prikljuckov do vecstanovanjskih objektov 10 in lE je zaradi znacaja cestne
povezave na katero se prlkljucujeta In bllzlne sosednjih krizisc neustrezna. V prlhodnjlh fazah
projektiranja je prlklJucevanje objektov na javno prometno infrastrukturo smiselno uredltl preko
ceste ob SV robu obravnavanega obmocja.
•
Pri realizaciji preostalega del a obravnavanega prostorskega akta je krizisce na severni strani
objekta 10 potrebno uredltl skladno s pravlli prometne stroke, saj bo Ie tako zagotavljalo varen
in tekoc potek prometa. Svetujemo »X-krizisce« in ne kombinacije dveh »T-kr'izisc«.
Ob upostevanju zgoraj navedenih pogojev k predlogu sprememb In dopolnitev zazidalnega nacrta
obmocja 002/3 - Solski center Ziato polje dajemo pozitivno mnenje.

Pripravil:

n

~ec
Vilji svetO~~
Mlha Buh

mag. Marko tehovin
Vodja Urada za gospodarstvo in

go,PO~ ,Iulb.

Vroclti:
RRD, regijska razvojna druzba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domzale - osebno
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elektro
GorenJska

Elektro Gorenjsko,
podjetje zo distribucijo
elektrii:ne energije, d. d

Sedez druzbe: Kronj
Poslovni noslov:
Ulicc Mirkc Vcdnovo 30
4000 Krcnj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: +3864 2083 333
Foks: 04 2083 600
E-postc: infoQ"elektro'gorenjska si
www.elektro-gorenjsko.si

Oznaka dokumenta :10-1158102/2020/2
ELEKTRO GORENJSKA, do do za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ~Iena Energetskega
zakona (Uro I. RS, St. 17/14 In 81/15) in 39. elena Zakona 0 urejanju prostora (Uro I. RS 61/17) ter na
podlagi vJoge st. 5/2020, EAD:2246539 z dne 10.2.2020 izdaja

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA 0.0.0., DOMZALE
LJUBLJANSKA CESTA 076
1230 OOML:ALE

POZITIVNO MNENJE

2020

ST. 632676

Naro~nik: RRO, REGIJSKA RAZVOJNA ORUZBA 0.0.0., OOML:ALE, LJUBLJANSKA CESTA 076,
1230 OOML:ALE
K dokumentaciji: Spremembe in dopolnitve zazidalnega naerta obmocja 0 0213 - ~OLSKI CENTER
ZLATO POLJE
Kraj in obeina posega v prostor: Obmocje 0 02/3 - Solski center Ziato poJje, Mestna Obcina Kranj

Vlofnik je dne 10.2.2020 zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji Vloga za pridobitev mnenja k
predlogu sprememb In dopolnitev zazldalnega nacrta obmocJa D 0213 - SOLSKI CENTER
ZLATO POLJE, za katerega so bile izdane smernice st. 625052. V prilozeni dokumentaciji Vloga za
pridobltev mnenja k predlogu sprememb In dopolnitev zazidalnega nacrta obmocja D 0213 SOLSKI CENTER ZLATO POLJE so smernice v celoti upostevane.

Kranj,27.2.2020
Pripravil:
Marko Vilfan

Predsednik uprave:
dr. Ivan ~mon, MBA
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mag. AMBROZ BOGATAJ
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- DruZ6O]e regiSl.iiona pri okroznem·soClr5cu v Kranju --Osnovni kapital: 104 136615.39 EUR
Moticna ;tevilka: 51 75348000 10 Stevilka za DDV: 5120389264
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

¢as podpI...: 20. 02. 202015:55

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIjE
ZA ZASCITO IN RESEVANJE
Vojkova cesta 61,1000 Ljubljana

T: 01 471 3322
F: 01 431 81 17

E: QP.dgzr@urszr.si
www.sos112.sl

$tevilka:
Datum:

350-244/2018-4 - DGZR
20.02. 2020

Na podlagi vloge RRD, d. o. 0., Ljubljanska 76, Domzale, ki po pooblastilu zastopa Mestno
obcino Kranj, Siovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju vlagatelj), st. 5/2020 z dne 7. 2. 2020, izdaja
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in resevanje, na podlagi tretjega odstavka 273.
elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje
prvega odstavka 102. elena Zakona 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami (Uradni list
RS, st. 51/06-UPB, 97/10) in 8. tocke prvega odstavka 49. elena Zakona 0 varstvu pred
pozarom (Uradni list RS, st. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega naerta obmocja D 02/3 solski center Ziato polje

Vlagatelj je z vlogo, st. 5/2020 z dne 7. 2. 2020, ki smo jo prejeli 10. 2.2020, pozval Ministrstvo
za obrambo, Upravo RS za zascito in resevanje, pristojno za podroeje varstva pred naravnimi in
drugimi nesreeami in varstva pred pozarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k predlogu
sprememb in dopolnitev zazidalnega naerta obmocja 0 0213 - solski center Ziato polje.
Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CO s predlogom obeinskega podrobnega prostorskega naerta
(tekstualni in grafieni del).
V veljavnem Odloku 0 zazidalnem naertu obmoeja D 02/3 - solski center Ziato polje (Uradni list
RS, st. 59/12) so ze opredeljene vsebine s podroeja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrecami in varstva pred pozarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in
resevanje, k osnutku sprememb in dopolnitev OPPN ni podalo smernic.
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in resevanje, k predlogu sprememb in dopolnitev
zazidalnega naerta obmocja 0 02/3 - solski center Ziato polje izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:
Irena Zupancic
visja svetovalka I

r
I direktor

Poslano:
- RRD, d. o. 0., Ljubljanska 76, 1230 Domzale.

Idenlifikacijska ~t. za DDV: (81) 47978457, M$: 2399229000, TRR: 01100-6370191114
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REPUBLIKA SLOVENljA
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DIREKTORAT ZA lOGISTIKO
Sektor za gospodarjenje z nepremicninami
Vojkova cesta 61,1000 Ljubljana

T: 01 471 2601
F: 01 4711637
E: glavna.pisama@mors.si
www.mors.si

RRD Regijska razvoJna druzba d.o.o.
DrliZba za sonaravno urejanje prostora
ljubljanska 76
1230 Domzale

-01.- 20Z0
Stevilka:

350-74/2012-6

Datum:

19. 02. 2020

Zadeva:
Zveza:

Spremembe In dopolnltve zazldalnega na~rta obmocja D 02/3 • Solski center ZLA TO
POLJE (proj. it. 04/2015) - mnenje na predlog
vasa vloga st. 5/1/2020 z dne 7.2.2020, ki smo jo prejeli dne 10. 2. 2020

RRD Regijska razvojna dru:!ba d.o.o. je kot pooblas~enka po pooblastilu pripravljavke prostorskega
akta st. 350-8/2015 z dne 14. 2. 2020 Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo) podala vlogo za izdajo mnenja na predlog Sprememb in
dopolnitev zazidalnega naerta obmocja D 02/3 - Solski center ZLATO POlJE (proj.
04/2015).

st.

Vlogi je bilo priloieno naslednje gradivo:
• pooblastilo
• zgos~enka z gradivom predloga.
Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 273. ~Iena Zakona 0 urejanju prostora
(Uradni list RS, st. 61/17) In 61. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju (Uradni list RS, st. 33/07,
70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80110 - ZUPUOPP, 43/11 - ZKZ-C, 57112, 57/12 - ZUPUOPP-A. 109/12.
76114 - od!. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) ter po pregledu posredovane dokumentacije
sporoca, da

IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROCJA OBRAMBE
na predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega naOrta obmocja D 02/3 - Solski center ZLATO POlJE
(proj. st. 04/2015).

Prilozeno vracamo posredovano dokumentacijo.

S spostovanjem,
Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
visja svetovalka

Identifikacijska ~t. za DDV: (51) 47978457, M$: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

REPUBLIKA SlOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIjA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
'J. '

Sektor za upravljanje (est
Bbmocje Kranj

RuCigajeva ulica 3, 4000 Kranj

T: 04 234 22 50

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA, d.d.
Ljubljanska cesta 76

E: gp.drsi@gov.sl

-OZ- 2020

F: 04 204 24 76
www.dl.gov.si

1230 Domiale

37167-2766/2018-8 (1501)
19.02.2020

Stevilka:
Datum:

Zadeva:

DOPIS ZA DOPOLNITEV VLOGE OZ. DOKUMENT ACIJE ZA IZDAJO
MNENJA K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA
NACRTA OBMOCJA D 02/3 - SOLSKI CENTER ZLATO POLJE
Vloga, st. 5/2020, z dne 07.02.2020 (prejeta dne 10.02.2020)

Zveza:

V zvezi z vasa v/ogo za izdajo mnenja k obravnavanemu prostorskemu aktu Direkcija RS za
infrastrukturo ugotavlja, da je treba vlogo oz. dokumentacijo dopolniti, pri ¢emer je treba
upostevati nas/ednje:
Utemeljiti je treba upostevanje posameznih smernic za naMovanje, st. 37167-2766/2018-4
(1501), z dne 29.10.2018.
V skladu z navedenimi smernicami za na¢rtovanje treba izdelati ustrezne strokovne podlage,
kar bo podlaga za pridobitev mnenja k predlogu od/oka prostorskega akta. Opozarjamo, da
strokovno pod/ago za izdajo mnenja k obravnavanemu prostorskemu aktu med drugim
predstav/ja tudi lOP, st. P-382f19, avgust 2019, CE DESIGN, d.o.o., Kranj, kije se v postopku
recenzije. Stem v zvezi tudi opozarjamo, da je treba poc!akati uspesno opravljeno recenzijo
navedene projektne dokumentacije in izdano potrdilo 0 opravljeni recenziji. Recenzirana
projektna dokumentacija bo predstavljala osnovo za izdajo mnenja k obravnavanemu
prostorskemu aktu.
Obenem opozarjamo, da je treba predlog od/oka vsebinsko popraviti oz. pripraviti v skladu z
navedeno strokovno podlago in aktualnimi smernicami za naMovanje Direkcije RS za
infrastrukturo.
Dopo/nitev vloge z ustrezno projektno dokumentacijQ. pos/jite na naslov: Direkcija RS za
infrastrukturo, Obmo¢je Kranj, Ru¢igajeva ulica 3, 4000 Kranj. Za vse dodatne informacije se
/ahko obrnete na g. Dro/e Silvota, te/efon 04/234 2250.
Prosimo, da v/ogo dopolnite najpozneje v 30 dneh od datuma prejema tega dopisa. Ce v
predpisanem roku v/oge ne bi mogli dopo/niti, nam to z navedenim rokom dopolnitve v/oge
sporo¢ite na stevilko faksa 04 1 204 24 76, in sicer vsaj 1 dan pred zapad/ostjo roka.
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Identifikacijska slevilka za DDV: 8175827735, maticna 5t : 5300177

st racuna pri Banki Siovenije : 8156011006300109972
D:IDELOVNlIZA DOPOLNITEVlMES'JlIIA OaCINA KRANJ·spremembe in dopolnilve OPPN ZIaIO polje-dDpo/ni doo.

II,

~

Komunala Kranj
Komunala Kranl, javno podjetje, d.o.o., UI. Mire Vadnova 1, 4000 Kranj
ttl.; + 386 (0) 42811300, laks: + 386 (0) 4 2811 301, E-po~tll: Info~komunala-kranJ.sl, www.komunalil-krilnj.sl

-07- L"D~n
LU

Datum izdaje: 3. 3. 2020
Izhodna stevilka: 97/2020
Datum prejema: 10. 2. 2020
Vhodna stevilka: 390436

REGDSKA RAZVOJNA DRUZBA d.o.o.
Ljubljanska 76
1230 Domzale

Komunala Kranj, d.o.o. kot izvajalec obveznih olXinskih gospodarskih javnlh sluzb oskrbe 5 pitno vodo, odvajanja
in ciscenja komunalne In padavinske odpadne vode ter zblranja odpadkov na obmOCju Mestne obane Kranj, na
podlagi 39. elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradnllist RS,
61/17), 31. elena Gradbenega zakona (Uradni list
RS, St. 61/17, 72/17), 22. Clena Odloka 0 oskrbf s pitno vodo na obmoqu Mestne ob~lne Kranj (Uradni list RS, St.
48/10), 22. elena Odloka 0 odvajanju in eiscenju komunalne In padavinske odpadne vode na obmoqu Mestne
obeine Kranj (Uradni list RS, St. 23/15), 14. elena Odloka 0 ravnanju s komunalnimi odpadkJ v Mestni obcini Kranj
(Uradni list RS, St. 45/09), 17. elena Odloka 0 statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v
Komunalo Kranj, d.o.o. (Uradnl list RS, st. 55/11), 35. elena Pogodbe 0 ustanovitvl javnega podjetja Komunafa
Kranj, javno podjetje, d.o.o., pooblastlla direktorja z dne 21. 10. 2019 in vloge pripravljavca MESTNA OBCINA
KRANl, Siovenski trg 1, 4000 Kranj, kl ga po pooblastilu zastopa REGUSKA RAZVOJNA DRUZBA d.o.o.,
Ljubijanska 76, 1230 DomZale, izdaja

st.

M N EN 1 E:
Komunala Kranj, d.o.o. se strinja z osnutkom predloga sprememb in dopolnltev zazfdalnega nacrta obmoqa 0
02/3 - Solski center Ziato polje.
Pozitivno mnenje k urejanju prostora je izdano s podrocij oskrbe 5 pitno vodo, odvajanja in ciscenja
komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranja odpadkov.

Polona KrZfsnik
referent za soglasja I.

Nacin posiljanja:
priporoeeno.

-

ldent. it. u DDV: 5172495421
IBAN 51!!6 0700 0000 0464 429
Mat. St.: 5067731 Osnovnl kapltal: 2.152.856.00 EUR
ReQlstrlr.no prl Okro!nem sodlltu y ~Ju 5 sldepom!t. SI'Q 2000/2156
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Datum: 13.2.2020
Znak: 68/36-20

Zadeva: Mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega nacrta obmocja D 0213 - Solski center Ziato polje
Na osnovi vase vloge za pridobitev mnenja k predloga SD ZN obmo{;ja D 0213 (Solski center Ziato polje), prejete dne 10.2.2020, vam na
podlagi dolocil Energetskega zakona (Uradni list RS, 81. 17/14 in 81/15), Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, 8t. 33/07, 70/08ZVO-1B, 108/09,80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ·C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP·A, 109/12, 76114 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17ZUreP-2) in Sistemskih obratovalnlh navodil za distribucijsko omreije zemeljskega pUna za distribucijsko omreije zemeljskega pUna za
obmocje Mestne obcine Kranj in obcine Naklo (Ur.!. RS, 8t. 3363/62107 kot ope rater distribucijskega sistema zemeljskega pUna za obmocje
Mestne obcine Kranj izdajamo mnenje k moinosti gradnje.

MNENJE ST.: MN·68/36·20
Narocniku: RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA d,o.o.; Ljubljanska 76, 1230 Domzale
K dokumentaciji: SD obmocja D 0213 - Solski center Ziato Polje
Obmocje posega: parcele 45413,467/2, del 820/1, del 821, del 82211, del 82212, del 823/1, 823/5, 830/4, del 830/5, del 87714,
878/1,878/2,878/3,878/4, del 879/34, del 879/43, del 879/44, del 101214, del 1025, del 1026/2, del 128613 in del 1286/4,
vse k.o. Kranj
Zasnova energetske infrastrukture
Na obmocju zazidalnega naMa poteka obstojeea distribucijska plinovodna infrastruktura. Iz prilozene situacije je razvidno, da je
na parcelah 1012/4,467/2,454/3,87814,878/2,877/4,879/34 in 1026/2 vse k.o. Kranj plinovod v izvedbi PE110 s plinskimi
prikljucki PE63, delovnega tlaka 0,1 bar. Na obmocju posega je predvideno nadaljno si~enje distribucijske plinovodne
infrastrukture in prikljucevanje objektov.
Prostorski izvedbeni pogoji glede distribucijskega plinovodnega omrezja
Pri gradnji distribucijskega plinovodnega omrezja in posegih v varovalni pas distribucijskega plinovoda je potrebno upostevati
dolocila Pravilnika 0 tehnicnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrievanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljucno
16 barov (Uradni list RS, st.26/02, 54/02 in 17/14- EZ-1) oziroma podrocni predpis. Za vse gradbene posege in ureditve, ki se
nahajajo v varovalnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje operate~a distribucijskega sistema. Vsa
del a v varovalnem pasu se morajo izvajati pod nadzorom pooblacene osebe operate~a druzbe Domplan d.d ..
Podatki 0 obstojecem distribucijskem plinovodnem omrezju so dostopni v druzbi Domplan d.d ..

Pravni pouk:
l oper Izdanega mnenja je dovoljena pritazba prj DamplaR d.d., Blelwel90va cests 14.4000 Kranl v 15 d

pode usmo na zapl9nlk neposredno prt podjelju, ki je izdalo mnenje. ~teJe se, da je pritotba vlaze
priporooono poslno posilJko.
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