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1. O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
Dopolnjeni osnutek devetih (9) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za Občino Kranjska Gora (v nadaljevanju 9 SD PUP KG) je bil drugič javno razgrnjen v 
prostorih občinske stavbe v Kranjski Gori in na spletni strani Občine Kranjska Gora 
https://obcina.kranjska-gora.si v času od 24.7.2020 do 24.8.2020. 
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka je bila izvedena dne 19.8.2020 v sejni sobi Občine 
Kranjska Gora. Na javni obravnavi sta pripravljavec in izdelovalec prostorskega akta podrobneje 
predstavila in obrazložila razgrnjeno gradivo in prisotnim podala dodatna pojasnila. 
V času javne razgrnitve je imela javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno 
gradivo. 
Občina je prejela 6 pisnih pripomb. Predlogi in pripombe iz razgrnitve in obravnave so arhivirani 
na Občini Kranjska Gora. 
 
V skladu s 112. členom ZUREP-2, občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzame stališča in jih javno objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.  
 
V tem gradivu so v skrajšani obliki povzete pripombe in predlogi javnosti, podana pojasnila in 
stališča do pripomb.  
 
V gradivu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
 
 

2. STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI 
V nadaljevanju so podana pojasnila in stališča do posameznih pripomb in predlogov. Pri 
posamezni pripombi je naveden povzetek pripombe (poševen tisk). Celotne pripombe s 
prilogami so arhivirane na Občini Kranjska Gora. 
 
 
Pripomba št. 1 (št. dokumenta 3503-5/2020-1) 
Pripombodajalec predlaga spremembo 9. člena, točke (1a) na parcelah 179/2, 179/5, 179/1, 
178/1, 179/4, 176/5 in 178/2 k.o. Podkoren, na katerih je predvidena gradnja apartmajskih hiš 
z gostiščem. Spremembe odloka v postopku 9 SD PUP spreminjajo dopustne namembnosti tako, 
da objekt v načrtovanem namenu ne bo možen, kar predstavlja oškodovanje investitorja in 
degradacijo vrednosti nepremičnine. 
 
Pojasnilo1:  
Pojasnjujemo, da je Občina v postopku 9 SD PUP KG izvedla vse potrebne aktivnosti in 
obveščanja javnosti o spreminjanju prostorskega akta, kot določajo predpisi.  
Občina je začela postopek sprememb in dopolnitev z Izhodišči za 9 SD PUP KG in njihovo javno 
objavo od 6.12.2019 do 16.12.2019. Občina je od tem pozvala občane in zainteresirano 
javnost, da oddajo svoje predloge in pripombe k izhodiščem 9 SD PUP KG pisno po pošti na 
naslov občine. Predloge in pripombe k izhodiščem je občina zbirala deset (10) dni od objave 
obvestila.  
V nadaljevanju postopka je župan sprejel sklep o pripravi 9 SD PUP KG, ki je bil objavljen v UL 
RS, št. 82/2019. 
Dopolnjeni osnutek 9 SD PUP KG je bil javno razgrnjen 4.6.2020 do 4.7.2020 in javno 
obravnavan 23.6.2020.  
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Občina Kranjska Gora v skladu z zakonom o lokalni samoupravi samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene 
z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev  
"-     načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči;"  

Med izvirne naloge občine sodi načrtovanje prostorskega razvoja in opravljanje nalog na 
področju posegov v prostor in graditve objektov. Priprava 9 sprememb Odloka o PUP KG sodi 
med te izvirne naloge občine. 

9 SD PUP KG so pripravljene po postopku določenem v ZUREP-2. Občina je v skladu s 5. 
členom ZUREP-2 pristojna za:  

 " – pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni; 
– sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov; 
– sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države; 
– določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine; 
– načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora 

in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti; 
– izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike na lokalni ravni; 
– izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema in 
– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb prostorskih aktov, ki jih sprejme občina, če ni to 

predmet inšpekcijskih postopkov in pristojnosti, določenih z drugim zakonom." 
Občina Kranjska Gora se drži načel urejanja prostora, še posebej "z urejanjem prostora 
spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi 
spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne 
ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij."  
 
Stališče 1: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
Pripomba št. 2 (št. dokumenta 3503-5/2020-2) 
Pripombodajalec predvideva na parceli 136/6, k.o. Podkoren novogradnjo dveh počitniških 
apartmajev na mestu prej odstranjene, statično nestabilne stavbe.  
Pripomba se nanaša na spremembo 9. člena (1a) vpliva na dopustne spremembe dejavnosti v 
območju namenske rabe SK (stanovanja in kmetije), iz katerih izloča gradnjo apart hotelov in 
apartmajskih naselij.  
 
Pojasnilo 2: glej pojasnilo k prip. 1. 
Stališče 2: Pripomba se ne upošteva.  
 
 
Pripomba št. 3 (št. dokumenta 3503-5/2020-3) 
Pripombodajalec predlaga, da se njegova pobuda za parcelo 603/6, k.o. Kranjska Gora reši z 
lokacijsko preveritvijo v skladu s 128. členom ZureP-2. 
 
Pojasnilo 3: Za izvedbo lokacijske preveritve se mora odločiti in jo naročiti investitor (lastnik). 
Občina izvede postopek lokacijske preveritve, elaborat lokacijske preveritve pa pripravi 
pooblaščeni projektant (s katerim se investitor dogovori za izdelavo elaborata).  
Stališče v zvezi s pripombo ni potrebno. 
 
 
Pripomba št. 4 (št. dokumenta 3503-5/2020-4) 
Pripomba se nanaša na parcele 150/17, 150/19, 150/20, 150/24, 150/25, 150/30, 150/31, 
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150/32, 151, 152/6, 178/4, vse k.o. Kranjska Gora. 
 
Pripomba 4.1: Pripombodajalec predlaga, da se osnutek dopolni tako, da se doda člen, ki bo 
dopuščal, da se na parcelah 150/17, 150/19, 150/20, 150/24, 150/25, 150/30, 150/31, 150/32, 
151, 152/6, 178/4, vse k.o. Kranjska Gora, ohrani možnost graditve apart hotelov. 
 
Pojasnilo 4.1:  
Občina Kranjska Gora v skladu z zakonom o lokalni samoupravi samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene 
z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev  
"-     načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči;"  

Med izvirne naloge občine sodi načrtovanje prostorskega razvoja in opravljanje nalog na 
področju posegov v prostor in graditve objektov. Priprava 9 sprememb Odloka o PUP KG sodi 
med te izvirne naloge občine. 

9 SD PUP KG so pripravljene po postopku določenem v ZUREP-2. Občina je v skladu s 5. 
členom ZUREP-2 pristojna za:  

 " – pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni; 
– sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov; 
– sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države; 
– določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine; 
– načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora 

in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti; 
– izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike na lokalni ravni; 
– izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema in 
– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb prostorskih aktov, ki jih sprejme občina, če ni to 

predmet inšpekcijskih postopkov in pristojnosti, določenih z drugim zakonom." 
Občina Kranjska Gora se drži načel urejanja prostora, še posebej "z urejanjem prostora 
spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi 
spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne 
ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij."  
 
Stališče 4: Pripomba se ne upošteva. 
 
Pripomba 4.2: Pripombodajalec predlaga, da se ukine regulacijska linija oz. se doda določilo o 
odmikih, na parcelah 150/17, 150/19, 150/20, 150/24, 150/25, 150/30, 150/31, 150/32, 151, 
152/6, 178/4, vse k.o. Kranjska Gora. 
 
Pojasnilo 4.2: Glej pojasnilo k prip. 4.1. 
 
Stališče 4: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
 
Pripomba št. 5 (št. dokumenta 3503-5/2020-5)  
Pripomba se nanaša na določbe (6) odst. 9. člena in (5) odst. 70.b člena PUP za parcelo 
372/40, k.o. Kranjska Gora. 
 
Pripomba 5.1: Uskladitev PUP s tehnično smernico TSG-V-066:2018 
Pripombodajalec predlaga, da se na koncu 9. člena doda pojasnilo v obliki dodatnega odstavka, 
ali doda nov člen, ki bo pojasnil, da: »so merila 9. člena za dovoljeno največjo površino 
posamezne dejavnosti (namembnosti) določena oz. veljajo izrecno za površino, na kateri je 
konkretna dejavnost predvidena, kar ne velja za objekte v celoti, če so v njih predvidene tudi 
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druge dejavnosti. Merila za največjo dopustno (zazidano) površino objektov kot celote, so 
namreč določene v 11. členu PUP.« 
 
Pojasnilo 5.1:  
Določilo o največji skupni zazidani površini se nanaša na objekt kot celoto, ne glede koliko 
podrobnejših namembnosti (delov objektov glede na namembnost) je v objektu. 
 
Stališče 5.1: Pripomba se ne upošteva.  
 
Pripomba 5.2: Uskladitev/pojasnilo 70.b člena PUP 
Pripombodajalec želi, da se določbe 70.b člena konkretizira na način, da bo upravnim organom 
nedvoumno jasno kakšen obseg objekta je v tem členu dopuščen, s tem pa se investitorju 
omogoči uveljaviti že dopustne določbe PUP. 
Predlaga, da se zadnji odstavek 70.b člena, ki se glasi » (5) Na parceli 372/40 k.o. 2169 se 
dopusti objekt v izvedenem obsegu na dan 23.5.2014 (z večjo zazidalno površino, nižjim 
naklonom strehe in večjim indeksom zazidanosti).«, dopolni s sledečim besedilom: »ki zajema 
ključavničarsko delavnico, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351/361/83-
2, z dne 11.4.1985 in dozidavo skladišča na severni strani ter dozidavo pisarniških površin na 
zahodni oz. severozahodni strani.« V podatke, ki navedeni v oklepaju, pa doda še: »ter 
manjšimi odmiki od parcelnih meja in regulacijske linije«. 
 
Pojasnilo 5.2: V veljavnem PUP je že določeno, da se dopusti objekt v izvedenem stanju na 
dan 23.5.2014. Določilo je bilo sprejeto na podlagi takratne pobude lastnika.  
Iz pripombe je razvidno, da je v upravnem postopku prišlo do različnega razumevanja 
veljavnega prostorskega akta med Upravno enoto na eni strani in mnenjem Občine Kranjska 
Gora o skladnosti s prostorskim aktom na drugi strani. Kadar sta možni dve tako različni razlagi, 
je Občinski svet Občine Kranjska Gora dolžan s sprejemom obvezne razlage zagotoviti, da se 
poenoti razlaga te določbe. 
 
Stališče 5.2: Pripomba se ne upošteva.  
 
Pripomba 5.3: Uskladitev 19.b člena PUP – naklon strehe 
Pripombodajalec meni, da je določba 1. alineje pomanjkljiva, saj bi taka določba morala veljati 
tudi v primeru »dozidav obstoječih legalno zgrajenih objektov, katerih naklon strehe je 
drugačen od generalno določenega in sicer v enakem naklonu, kot je izveden na obstoječih 
legalnih objektih.« Predlaga, da se 19.b člen PUP temu primerno uskladi/spremeni. Enako 
predlaga tudi v primeru nadomestitve obstoječega legalnega objekta. 
 
Pojasnilo 5.3: Odstopanja od skupnih določb že ureja 8.b člen PUP-a, v primeru naklona 
strešin pa tudi (2) tč. 19.b člena.  
 
Stališče 5.3: Pripomba se ne upošteva.  
 
Pripomba 5.4: Uskladitev lokacije z določbami o odmikih - podredno 
Pripombodajalec ugotavlja, če bo pripomba iz točke 5.2 ustrezno upoštevana, je ta pripomba 
brezpredmetna. V nasprotnem primeru pa je investitorju odvzeta možnost legalizacije dozidav, 
ki so mu bile dovoljene v trenutno veljavnem PUP. Obstoječi objekt, ki je bil v enakem stanju 
tudi na dan 23.5.2014, je namreč zgrajen v odmiku 0,3 m od zahodne parcele in 1,3 m od 
regulacijske linije, ki poteka mimo objekta na severni strani. 
 
Pojasnilo 5.4:  
Konkreten primer je že rešen s konkretno določbo 70.b člena. 
Ker je v upravnem postopku prišlo do različnega razumevanja je potrebna obvezna razlaga, ki 
bo poenotila razlago določbe 70.b člena. 
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Stališče 5.4: Pripomba se ne upošteva.  
 
 
Pripomba št. 6 (št. dokumenta 3503-5/2020-6) 
Pripombodajalec podaja komentarje in predloge. 
 
Pripomba 6:  

 Celotno območje Dovjega in Mojstrane bi moralo imeti območja »H«, se pravi območja 
namenjena razvoju resnih turističnih zmogljivosti. Ne sicer v smislu velikih hotelov iz 
Kranjske Gore, temveč bolj penzionov in drugih namestitev. 

 Zgodovinska območja, tako Mojstrane, kakor tudi Dovjega bi morali odpreti vsaj z 
mešanimi območji M. Omogočiti bi bilo potrebno razvoj unikatne turistične ponudbe v 
smislu razpršenega hotela, s katerim bi ohranili kulturno dediščino. 

 Celotno območje bi moralo imeti možnost postavitve kmetije izven centra vasi, verjetno 
nekaj lokacij, kjer bi v primeru interesa v bodoče lahko izpeljali prestrukturiranje 
kmetijstva. Kmetije v vaških jedrih ne morejo več uporabljati sodobnih kmetijskih 
tehnologij. Morda bi morali bivši KOV dopolniti tudi s K. 

 Območje rabe R, mešana raba, bi na obeh straneh Save na Boru razpotegnili do Lipa. 
 V ožjih delih Dovjega in Mojstrane bi morali omejiti gradnjo stanovanj, saj se sicer ti dve 

vasi spreminjata v satelitsko naselje Jesenic. Tako območje si zagotovo zasluži drugačno 
možnost razvoja in kot tako prinese tudi veliko kvalitetnih delovnih mest. 

 
Pojasnilo 6:  
Zapis ima značaj razprave v okviru priprave OPN, saj se nanaša na določanje namenska rabe 
prostora in usmerjanja razvoja v naseljih. Deloma se predlogi nanašajo tudi na strateške in 
razvojne programe občine. 
Sprememba namenske rabe prostora v tem postopku ni možna (glej pojasnila v stališčih k 
pripombam iz prva razgrnitve  ) SD PUP KG.  
Zapisani predlogi se ne nanašajo neposredno na PUP in jih v tem postopku ni možno uveljaviti.  
Nekateri predlogi so pa že deloma zajeti v OPN (npr. rekreacijska območja), ki pa je še v 
postopku priprave. 
Stališče k tej pripombi ni potrebno.  
 
 
 
Stališča pripravili: 

 predstavniki občine 
 URBI d.o.o. 


