Mestna uprava
Urad za okolje in prostor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 376 F: 04 2373 123
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE
1.

Vlagatelj (ime in priimek / naziv, naslov, telefon ali e-pošta):

ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
Gosposvetska ulica 10
4000 Kranj
e.: tajnistvo@zd-kranj.si
t.: 04 2082 100
2.

Namen lokacijske preveritve (ustrezno označite):
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju:
ZUreP-2) podajam pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za naslednji namen:
 A. Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen ZUreP-2)
 B. Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (129. člen ZUreP-2)
 C. Omogočanje začasne rabe prostora (130. člen ZUreP-2)

3. Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša:
Parcelna številka Katastrska občina
Lastnik zemljišča

906/11, 906/15 Kranj
in 906/16
4.

Mestna Občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj

Kratek opis želenega posega:

Zaradi novih protokolov in tehnoloških rešitev, ki so potrebni zaradi epidemije Koronavirusa
(SARS-CoV-2) je potrebno, s ciljem zdravega življenjskega okolja, ustrezno organizirati fizično
(prostorsko) ločitev v obstoječi stavbi, za kar je potrebna prizidava objekta, ki na grafičnem
listu št. 3 veljavnega OPPN sicer ni posebej prikazana, se pa nahaja znotraj na istem listu
določene gradbene meje.
Obstoječi stavbi zdravstvenega doma Kranj se v pritličju prizida soba za reanimacijo (okvirnih
dimenzij 5,2 x 8,3 m) na severni strani obstoječe stavbe in garaže za reševalna vozila
(okvirnih dimenzij 6,3 x 29,1 m) na južni strani obstoječe stavbe.

5.

Navedba odstopanj od določb veljavnega prostorskega akta

Na območju LP se dovoli rekonstrukcija in prizidava obstoječe stavbe Zdravstvenega doma
Kranj (GURS št. stavbe 2100-2042), tako da se, znotraj gradbene meje, na parc.št. 906/11,
906/15 in 906/16, vse k.o. Kranj, pritličju obstoječe stavbe prizida soba za reanimacijo in
garaža za reševalna vozila.
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6.

Utemeljitev predloga za izvedbo postopka lokacijske preveritve glede na 127.–133. člen
ZUrep-2)

RAZVIDNO IZ ELABORATA LP

7.


Priloge (ustrezno označite):
Elaborat lokacijske preveritve (obvezna priloga)
Naslov elaborata:
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE EUP KR J 21 v Mestni občini Kranj
Datum izdelave: maj 2021
Izdelovalec: MEGA TEAM d.o.o., Britof 292, 4000 Kranj
ZAPS ident. št. izdelovalca: MOJCA BASAJ KOS, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0023



Pooblastilo pobudnika/investitorja, če pobudo vlaga njegov zastopnik oziroma pooblaščenec



Veljavni upravni akti na zemljišču (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, inšpekcijske
odločbe idr.)
Soglasje lastnika/solastnika, če pobudnik ni izključni lastnik zemljišča



Pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi je plačilo nadomestila za stroške
postopka, za kar bo pobudniku/investitorju izdan Sklep o določitvi stroškov lokacijske preveritve v skladu
z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 46/18).
Plačilo nadomestila ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi na Mestnem svetu Mestne
občine Kranj.
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 eurov,
za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 eurov,
za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
Urad za okolje in prostor Mestne občine Kranj lahko zahteva dopolnitev te pobude ali elaborata
lokacijske preveritve zaradi strokovnih ugotovitev MOK ali zahtev nosilcev urejanja prostora, ki v
postopku podajo mnenje o ustreznosti elaborata.

Izjavljam, da sem sočasno s pobudo oddal označene priloge, in s podpisom potrjujem, da so navedeni
podatki ažurni in resnični.

Kranj, dne; 25.5.2021

Podpis vlagatelja: Mojca Basaj Kos, u.dia.
Žig (za pravne osebe)
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