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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 javno razgrnjen v 
prostorih občinske stavbe v Kranjski Gori in na spletni strani Občine Kranjska Gora 
https://obcina.kranjska-gora.si v času od 4.6.2020 do 4.7.2020. 
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka je bila izvedena dne 23.6.2020 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 12 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. Nekatere pripombe in predlogi se nanašajo na sorodne ali istovrstne težave 
oz. interese posameznikov. Za te sorodne pripombe in predloge so v 2. poglavju podana skupna 
pojasnila. V 3. poglavju so podana pojasnila in stališča do posameznih pripomb in predlogov. 
 
V gradivu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
 

2. SKUPNA POJASNILA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 
 JAVNOSTI 
Za najpogostejše sorodne pripombe uvodoma podajamo skupna pojasnila: 

2.1 pripombe oz. pobude za spremembo namenske rabe prostora iz 
 kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče 
 
Sprememba namenske rabe prostora (kot npr. sprememba kmetijskega zemljišča v stavbno 
zemljišče) s spremembo prostorskega izvedbenega akta kot je PUP v skladu z ZUREP-2 ni 
možna.  
Namenska raba prostora se v skladu z ZUREP-2 določa v OPN, v času nastanka prostorskega 
izvedbenega akta PUP KG pa se je določala v prostorskih sestavinah družbenega plana ( krajše: 
prostorski plan). 
Občina Kranjska Gora je spreminjala namensko rabo prostora v letu 2002 (Spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Jesenice za občino 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 58/01, 99/01, 98/02).  
Po letu 2002 se namenska raba prostora ni spreminjala, dopolnjevali in spreminjali pa so se 
prostorski izvedbeni akti: PUP in OPPN.  
Spremembe prostorskih planov občin in s tem namenske rabe prostora po letu 2002 po zakonih, 
ki so se zvrstili ZUREP-1 (2002), ZPN-ačrt (2008), ZUREP-2 (2017) niso več možne.  
Po veljavnem zakonu ZUREP-2 je treba pripraviti nov Občinski prostorski načrt - OPN. Občina 
Kranjska Gora OPN pripravlja, v marcu 2020 je bila potrjena hidrološko - hidravlična študija za 
OPN. Za OPN se usklajuje okoljsko poročilo. 
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2.2 kaj je PUP in kaj ureja 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih - PUP je prostorski izvedbeni akt, ki s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji ureja graditev in prostor na določenem območju. V skladu z ZUREP-2 občina 
ureja prostor tako, da prostorske izvedbene akte pripravlja, spreminja in dopolnjuje po 
zakonsko določenem postopku. S PUP se urejajo posamične gradnje in drugi posegi v prostor. S 
PUP se določajo pogoji glede dopustnih namembnosti objektov in posegov, pogoji za 
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, pogoji za infrastrukturno opremljanje, pogoji 
za varstvo in drugi prostorski pogoji. PUP so pravna podlaga za izdelavo projektne 
dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

2.3 grafični prikazi PUP 
Grafični prikazi PUP so bili posodobljeni v postopku osmih dopolnitev PUP.  
Za 9 SD PUP KG se je občina na začetku postopka odločila, da bo predmet sprememb in 
dopolnitev PUP samo odlok - torej tekstualni del in da se grafični del ne bo spreminjal, kar je 
bilo tudi objavljeno v sklepu o pripravi. 

2.4 uredba o zahtevnosti objektov 
V zvezi z uporabljenim izrazom »uredba o zahtevnosti objektov« pojasnjujemo, da je bil ta izraz 
uporabljen kot poenostavitev uradnega naslova "Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, 
št. 37/18)". Poenostavljen izraz v gradivu - prilogah in ne v odloku o PUP, je bil uporabljen, ker 
se na državni ravni stalno menjajo naslovi uredbe, ki ureja materijo zahtevnosti objektov 
pomožnih, enostavnih, nezahtevnih, začasnih in je sledenje zahtevno že za stalne uporabnike 
prostorskih ali gradbenih predpisov, kaj šele za laično javnost. 
Pripombodajalec to navaja kot splošen komentar k razgrnjenemu aktu. Konkretnega predloga v 
zvezi s tem ni podal, stališče v zvezi s tem ni potrebno. 
 

3. 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 3503-1/2020-1) 
Pripombodajalec predlaga spremembo namenske rabe parcel 720/3, 720/4 in 720/ 6 k.o. Dovje 
iz kmetijskih v stavbna zemljišča. 
 
Pojasnilo: Sprememba namenske rabe zemljišč v PUP po zakonu ni možna in ni dopustna. 
Namenska raba v Občini Kranjska Gora je določena v prostorskem planu občine. V postopku 9 
SD PUP KG se spreminja samo določbe Odloka o PUP in ne prostorski plan. Dodatna pojasnila 
so v poglavju 2, točka 2.1.  
Stališče 1: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
Pripomba št. 2 (št. dokumenta 3503-1/2020-2) 
Pripomba se nanaša 17. člen PUP KG. 
Pripombodajalec predlaga: 

 da naj bo odmik objekta odvisen od višine objekta, odmik naj bo enak kot bo višina 
objekta, 

 da se dopusten naklon strešin ohrani, 
 moti ga 17. člen, ki ga ne upošteva ne Občina, ne UE. 
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Pojasnilo 2.1. (k prvi alineji – odmik objektov): Predlagan odmik v odvisnosti od višine objekta 
bi bistveno omejil možnosti gradnje. Pojasnjujemo, da se z 9 SD PUP KG ureja tudi prostorski 
ureditveni pogoj za odmike - povečan je odmik objektov od meje sosednjega zemljišča iz 2,5m 
na 4m brez soglasja soseda.  
Stališče 2.1.: Pripomba se ne upošteva.  
 
Pojasnilo 2.2. (k pripombi v drugi alineji - naklon strešin): naklon strešin se ohranja, saj se z 9 
SD PUP KG ne spreminja. 
Stališče 2.2.: Pripomba se ne upošteva. 
 
Pojasnilo 2.3.: Pojasnjujemo, da se določba 17. člena nanaša na določanje višine objektov, na 
razmerja in oblikovanje stavbne mase v naselju ali gruči objektov v naselju. Določba je 
univerzalna za zelo heterogena naselja v občini. 
Stališče 2.3.: Ni potrebno.   
 
 
Pripomba št. 3 (št. dokumenta 3503-1/2020-3) 
Pripombodajalec predlaga spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 720/1 in 720/ 6, vse 
k.o. Dovje iz kmetijskih v stavbna zemljišča. 
 
Pojasnilo 3: Sprememba namenske rabe zemljišč s PUP po zakonu ni možna in ni dopustna. 
Namenska raba v Občini Kranjska Gora je določena v prostorskem planu občine. V tem 
postopku pa se spreminja samo Odlok o PUP in ne prostorski plan. Dodatna pojasnila so v 
poglavju 2, točka 2.1.  
Stališče 3: Pripomba se ne upošteva.  
 
 
Pripomba št. 4 (št. dokumenta 3503-2/2020-1) 
Pripombodajalec predlaga spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 245/5 v KG W1 v 
stavbno zemljišče, saj je v preteklosti že bila zazidljiva. 
 
Pojasnilo 4: Sprememba namenske rabe zemljišč s PUP po zakonu ni možna in ni dopustna. 
Namenska raba v Občini Kranjska Gora je določena v prostorskem planu občine. V tem 
postopku pa se spreminja samo Odlok o PUP in ne prostorski plan. Dodatna pojasnila so v 
poglavju 2, točka 2.1.  
Stališče 4: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
Pripomba št. 5 (št. dokumenta 3503-3/2020-1)  
Pripombodajalec predlaga spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št.  754/2 k.o. Dovje v 
stavbno zemljišče. Ker je del parcele 754/2 prodal, predlaga, da naj pobuda za spremembo 
namembnosti izpred 15 let, velja tudi za zmanjšano parcelo z isto številko.  
 
Pojasnilo 5: Sprememba namenske rabe zemljišč s PUP po zakonu ni možna in ni dopustna. 
Namenska raba v Občini Kranjska Gora je določena v prostorskem planu občine. V tem 
postopku pa se spreminja samo Odlok o PUP in ne prostorski plan. Dodatna pojasnila so v 
poglavju 2, točka 2.1.  
Občina bo prvotno pobudo, dano v postopku priprave OPN, za parcelo 754/2 k.o. Dovje, 
preučila in preverila, ali jo je možno v postopku priprave OPN upoštevati tudi za zmanjšani del 
parcele. 
Stališče 5: Pripomba se ne upošteva.  
 
 



 6

Pripomba št. 6 (št. dokumenta 3503-1/2020-4)( 
Pripombodajalec predlaga, da se na podlagi predloženega projekta za ureditev športnega parka 
Ruteč, določbe PUP KG dopolnijo tako, da bo projekt izvedljiv v predloženi obliki. 
 
Pojasnilo 6: Projekt je izvedljiv na podlagi veljavnega PUP KG.  
Stališče 6: Stališče ni potrebno. 
 
 
Pripomba št. 7 (št. dokumenta 3503-1/2020-6) 
Pripomba se nanaša na parcelo 372/40, k.o. Kranjska Gora, 9. člen, 70.b člen, 19.b člen in 
odmike objektov. 
 
Pripomba 7.1.: Pripombodajalec predlaga, da se v devetemu členu doda nov odstavek ali 
pojasnilo, da »so merila v 9. členu 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 druge dejavnosti. 
Merila za največjo dopustno (zazidano) površino objektov kot celote, so namreč določena v 11. 
členu PUP.« 
Pripomba 7.2.: Pripombodajalec predlaga, da se zadnji odstavek 70.b člena dopolni  
 s sledečim besedilom: »ki zajema ključavničarsko delavnico, ki je bila zgrajena na podlagi 

gradbenega dovoljenja št. 351-361/82-2, z dne 11.4.1985 in dozidavo skladišča na severni 
strani ter dozidavo pisarniških površin na zahodni oz. severozahodni strani.«  

 ter v oklepaju: »ter manjšimi odmiki od parcelnih meja in regulacijske linije«. 
 Ter tako, da se datum 23.5.2014 spremeni na datum 23.5.2020. 
Pripomba 7.3.: Pripombodajalec predlaga, da se 19.b člen dopolni tako, da je drugačen 
naklon strehe dopusten 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.« 
Pripomba 7.4.: Pripombodajalec podredno predlaga, da v kolikor ne bo sprejet predlog podan 
v pripombi 7.2., da se v odloku o PUP ne spremeni najmanjših dovoljenih odmikov objektov. 
 
Pojasnilo 7: Navedeni primer obstoječega objekta, ki je zgrajen drugače, kot to ureja PUP, je 
treba obravnavati kot poseben primer s posebnimi določbami odloka. Za tako urejanje mora biti 
pobuda podana še pred začetkom priprave prostorskega akta z ustrezno dokumentacijo o 
izvedenem obstoječem stanju (geodetski posnetek lokacije in izmera objekta) ter dokumentacijo 
o pridobljenih dovoljenjih. Na tak način je Občina Kranjska Gora v preteklih obdobjih že urejala 
odstopanja med izvedenimi objekti in PUP. 
Stališče 7: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
Pripomba št. 8 (št. dokumenta 3503-1/2020-5) 
Pripombodajalec podaja pripombe in predloge k petim členom odloka. 
 
pripomba 8.1: k 9 točki 6. člena odloka 
V odloku naj se gradbena meja določi tako, da se razume, da velja enako za vse etaže objekta. 
 
Pojasnilo 8.1: Pripomba se nanaša na formulacijo določbe 6. člena PUP KG, ki v veljavni obliki 
velja tako, da se gradbena meja nanaša na vse etaže objekta pod in nad zemljo. V 9SD PUP so 
regulacijski elementi razdelani v 16.c členu, zato se ta dopolni tako, da se razume, da gradbena 
meja velja za vse etaže objekta.  
Stališče 8.1: Pripomba se upošteva.  
 
pripomba 8.2: k 11. členu odloka 
Določba o največji dopustni zazidani površini posameznega objekta se je v praksi izkazala za 
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premalo določno obliko. Pobudnik predlaga, da se dopolni tako, da se razume, da se zazidana 
površina posameznega objekta nanaša na objekt kot celoto, ne glede na to ali je sestavljen iz 
več delov na gradbeni parceli. 
 
Pojasnilo 8.2: 
Pripomba se nanaša na formulacijo določbe 11. člena PUP KG o izrabi gradbene parcele in s tem 
prostora med zazidanimi in prostimi površinami. Odlok se dopolni v 11. členu tako, da bo 
regulacija jasnejša. 
Stališče 8.2: Pripomba se upošteva.  
 
pripomba 8.3: k 16.a členu odloka 
Pobudnik predlaga, da se člen dopolni s potrebnim zagotavljanjem odmikov med manj 
zahtevnimi objekti v razdalji 8 m na isti gradbeni parceli. Določba je že bila v odloku o PUP KG-
UPB-2. 
 
Pojasnilo 8.3: 
Odlok se v 16.a členu dopolni s potrebnim zagotavljanjem odmikov med manj zahtevnimi 
objekti v razdalji 8 m na isti gradbeni parceli. 
Stališče 8.3: Pripomba se upošteva.  
 
pripomba 8.4: k 19.b členu odloka 
Pobudnik predlaga, da se v tč. (3), 19.b člena v prvi alineji za besedilom »gre za ureditev« doda 
besedo v oklepaju »(nadkritje)«, ter za besedo terase »v pritlični etaži«. 
V nadaljnjem odstavku istega člena se besedilu v oklepaju »kot pohodna terasa« doda besedilo 
»na stropu kletne etaže«.Oba predloga sta pojasnilnega značaja. 
 
Pojasnilo 8.4: Odlok se dopolni v tč. (3), 19.b členu tako kot je navedeno v pripombi. 
Stališče 8.4: Pripomba se upošteva.  
 
pripomba 8.5: k 38. členu odloka 
Pobudnik predlaga v 38. členu novo tč. (5), v kateri naj se za parcele obstoječih objektov, na 
katerih se gradi nov objekt, upoštevajo pogoji PUP za nov načrtovani objekt in za obstoječi 
objekt. Pogoji PUP morajo biti izpolnjeni za načrtovani objekt in za obstoječi objekt na 
preostalem delu parcele. Določba mora biti sestavljena tako, da bo onemogočila obiti predpis z 
metodami kot so odparceliranje ali prikaz gradbene parcele in funkcionalnega zemljišča. 
Pojasnilo 8.5: Odlok se dopolni v 38. členu z novo tč (5) kot je navedeno v pripombi. 
Stališče 8.5: Pripomba se upošteva.  
 
pripomba 8.6: k 85.l členu 
Pobudnik predlaga naj se v 85.l členu pojem »vloga« določi kot »popolna vloga«. 
 
Pojasnilo 8.6: Odlok se dopolni v 85.l členu tako, da se pojem »vloga« določi kot »popolna 
vloga«. 
Stališče 8.6: Pripomba se upošteva.  
 
 
Pripomba št. 9 (št. dokumenta 3503-1/2020-9) 
Pripomba se nanaša na 8.b in 9. člen odloka o PUP KG. 
 
Pripomba 9.1.: Pripombodajalec k 8.b členu predlaga, da se k dovoljenim vrstam posegov 
doda še "prenova, novogradnja, sanacija in rušitev".  
Pojasnilo 9.1.: Določbe 8.b člena urejajo posebnosti obstoječih objektov in so zato dopustne 
vrste posegov prilagojene tem posebnim okoliščinam. Pojasnjujemo, da pripomba/predloga za 
»prenovo in sanacijo« ni možno upoštevati, ker sedanji gradbeni zakon ne pozna več teh 
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izrazov - oblik gradnje, temveč le novogradnjo. Novogradnja pa je v 8.b členu dopustna kot 
nadomestna gradnja in kot nadomestitev objekta ter pod pogoji v odstavku (3) 8.b člena.  
Stališče 9.1.: Pripomba se ne upošteva.   
 
Pripomba 9.2.: Pripombodajalec k 9. členu za obstoječe objekte predlaga, da se doda med 
vrste dopustnih posegov še "novogradnje". V alineji o dopustnem številu stanovanj predlaga 
dopustitev "šestih stanovanj", za sekundarna bivališča predlaga med dopustnimi vrstami 
gradenj tudi "novogradnje". 
 
Pojasnilo 9.2.: Novogradnja je v 8.b členu PUP KG dopustna kot nadomestna gradnja in kot 
nadomestitev objekta ter pod pogoji v odstavku (3) 8.b člena. Predlog za dopustitev šestih 
stanovanj v posameznem objektu bi pomenil dopustitev večstanovanjske gradnje., kot tudi za 
novogradnjo sekundarnih bivališč bi bilo predlog preučiti in izdelati strokovne podlage. 
Sprememba ni možno s tako enostavno spremembo dopustnih kapacitet.  
Stališče 9.2.: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
Pripomba št. 10 (št. dokumenta 3503-1/2020-8 
Pripombodajalec podaja pripombe in predloge k razlogom za 9 SD PUP KG in na določbe, ki se 
nanašajo na zemljišča s parc. št. 491/3, 491/4, 491/5, k.o. 2169, na celoten odlok in na 9. člen 
odloka. 
 
Pripomba 10.1.: Pripombodajalec podaja svoje mnenje in komentar k razlogom za pripravo 9 
SD PUP KG in ugotavlja, da naj bi šlo zgolj za neke vrste tehnični popravek in navaja, da ni 
nobene potrebe, da naj bi se PUP spreminjal. 
 
Pojasnilo 10.1.: 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 
in niso samo tehnični popravek. 
Stališče 10.1.: Stališče ni potrebno. 
 
Pripomba 10.2.: Pripombodajalec občini predlaga, naj občina sprejme strategijo razvoja in 
navede iztočnice, ki naj se upoštevajo pri izdelavi strategije razvoja. Pripombodajalec opozarja, 
da manjka strateški del PUP-a. 
 
Pojasnilo 10.2.: Občina bo iztočnice za strategijo razvoja preučila in jih bo upoštevala pri 
izdelavi strateških programov. 9 SD PUP KG so v okviru prostorskega izvedbenega akta 
prostorskih ureditvenih pogojev, ki temelji na še vedno veljavnem prostorskem planu s katerim 
občina uravnava prostorski razvoj v okviru svojih izvirnih pristojnosti.   
Stališče 10.2.: Stališče ni potrebno.  
 
Pripomba 10.3.: Pripombodajalec, kot lastnik zemljišč v območju z namensko rabo SK 
opozarja, da spremembe 9. člena PUP ukinjajo vse do sedaj dopustne dejavnosti (izrecno 
navaja terciarne in kvartarne), razen stanovanj, kar smatra za radikalne spremembe PUP in 
drastičen poseg v namembnost zemljišča. 
 
Pojasnilo 10.3.: S spremembo 9. člena PUP se namembnost zemljišč ne spreminja. Območje, 
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na katerega se nanaša pripomba, ostaja območje z namensko rabo SK, torej ne gre za 
spremembo namenske rabe in zato tudi ne za drastično spremembo. S spremembo 9. člena se 
ne ukinjajo vse dejavnosti razen stanovanj, saj je iz razgrnjenega gradiva razvidno, da 
spremenjeni 9. člen dopušča naslednje namembnosti oziroma dejavnosti: 

 stanovanja, razen samskih in študentskih domov; 
 kmetije; 
 sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundarnih bivališčih,; 
 terciarne in kvartarne dejavnosti, razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih 

domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju 
in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju; 

 proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 120 m2 in prekomerno ne vplivajo na 
okolje; 

 šport in rekreacija. 
Taka sprememba člena ni radikalna, saj je v delu, ki se nanaša na sekundarno bivanje, terciarne 
in kvartarne dejavnosti, v enaki obliki veljala pred 8 spremembami in dopolnitvami PUP KG. 
Torej gre za določbo, ki je za to območje že veljala in to ne dolgo nazaj. Občina s tako določbo 
izvaja svojo izvirno pristojnost urejanja prostora. 
Stališče 10.3.: Pripomba se ne upošteva. 
 
Pripomba 10.4.: Pripombodajalec podrejeno predlaga, da naj se obdrži obstoječe stanje za 
območje med železnico (na S), poslovnim centrom ob Borovški (na J), predvideno novogradnjo 
(na Z) in Zdravstvenim domom (na V), saj so skoraj vsi objekti na tem območju namenjeni 
sekundarni dejavnosti. 
 
Pojasnilo 10.4.: S spremembo 9. člena PUP KG se izrecno ohranja sekundarno bivanje v 
obstoječih sekundarnih bivališčih. V namembnost obstoječih objektov, ki so namenjeni 
sekundarnemu bivanju sprememba odloka ne posega. Novogradnje objektov, pa bodo morale 
biti načrtovane v skladu s spremenjenimi določbami odloka, saj 9. člen ureja vsa območja z 
namensko rabo SK na enak način. Grafična sprememba, ki bi predlaganemu območju določila 
drugačno namensko rabo z drugačnimi dopustnimi dejavnostmi v tem postopku sprememb PUP 
ni možna (glej uvodna pojasnila). 
Stališče 10.4.: Pripomba se ne upošteva.   
 
Pripomba 10.5.: Pripomba se nanaša na gradbeno mejo, ki poteka tudi po parceli 491/3, k.o. 
2169. Pripombodajalec opozarja, da je gradbena meja določena nezakonito, da se ne ve čemu 
služi in da obremenjuje parcelo. Hkrati opozarja da se lastninska pravica lahko odvzame ali 
omeji pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Pojasnilo 10.5.: Gradbena meja je bila določena po zakonsko predpisanem postopku, na 
zakonit način in je v grafičnem delu PUP KG že od leta 1998. Grafični del se v postopku 9 SD 
PUP KG ne spreminja, zato gradbene meje na način, kot predlaga pripombodajalec ni možno 
odpraviti, saj bi to pomenilo spremembo grafičnega dela. Samo dejstvo, da je na parceli 
določena gradbena meja pa ne pomeni odvzema ali omejitve lastninske pravice. Občina z 
uporabo GM v prostorskem izvedbenem aktu izvaja svojo izvirno pristojnost urejanja prostora v 
naselju v skupno dobro. V skladu s 67. členom Ustave RS zakon določa način pridobivanja in 
uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija.  
Stališče 10.5.: Pripomba se ne upošteva. 
 
 
Pripomba št. 11 (št. dokumenta 3503-1/2020-7) 
Pripombodajalec podaja pripombe in predloge k strateški usmeritvi, na določbe, ki se nanašajo 
na zemljišča s parc. št. 493/7, vse k.o. 2169, na cel odlok,9. člen, 11. člen, 16.a člen, 16.c člen, 
32.b člen ter 41. člen odloka. 
 
Pripomba 11.0.(generalne pripombe): Pripombodajalec podaja generalno pripombo na 
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zapis v letaku Povzetek za javnost in smatra, da je 9 SD PUP KG nesprejemljiv in v nasprotju s 
predpisi in da nedopustno posega v ustavne pravice.  
Nadalje se pripombe nanašajo na očitanje neutemeljenosti sprememb in dopolnitev PUP KG, na 
neutemeljenost pravne osnove, na kateri se ne upošteva Pravilnik o minimalnih tehničnih 
pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 35/2017). 
Predlog 9SD PUP naj ne bi upošteval tehnične smernice TSG -V-006:2018 poglavja 4 Razmerja 
do prostorskih aktov. 
Pripomba se nanaša na strateško usmeritev spremembe prostorskega akta, saj naj bi se s to 
spremembo turistični kraj Kranjska gora spreminjal v stanovanjsko spalno naselje.   
 
Pojasnilo 11.0.: 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."  
Nadalje pojasnjujemo, da je Odlok o PUP KG prostorski izvedbeni akt , ki je nastal na strokovnih 
podlagah ter na osnovi preteklega zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, ki pa v 
skladu z 268. členom ZUREP-2 še velja in se ga lahko spreminja v skladu z drugo alinejo 
četrtega odstavka 289. člena ZUREP-2. PUP nima strateškega dela, strateški del ima nova 
generacija prostorskih aktov - OPN. 
Na pripombo o neutemeljenosti pravne osnove, na kateri naj se ne bi upoštevalo pravilnikov, 
tehnične smernice etc., ni mogoče odgovoriti, ker ni navedenega konkretnega primera pri 
spremembi 9 SD PUP. Pojasnjujemo, da Tehnična smernica TSG-V-006:2018 ni zakon, uredba 
ali pravilnik. Tehnična smernica po GZ priporoča in pojasnjuje klasificiranje objektov in 
razvrščanje objektov po zahtevnosti gradnje in nikakor ni osnova za pripravo sprememb PUP. 
Ponovno poudarjamo, da je izvirna pristojnost občine urejanje prostora s pripravo prostorskih 
aktov. Naselje Kranjska Gora pa je bivalno naselje s stalno naseljenimi prebivalci, hkrati tudi 
sedež občine in tudi turistični kraj. Občina je pristojna za urejanje celotnega prostora občine, 
kot je že prej pojasnjeno. 
Stališče 11.0.: Stališče ni potrebno. 
 
 
Pripomba 11.1: Pripomba se nanaša na spremembe v 9. členu PUP KG. - dopustne 
namembnosti oz. dejavnosti in dopustne gradnje.  
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Pripombodajalec na osnovi bežne analize dejavnosti v objektih na območju severno od 
Trgovsko gostinskega objekta Borovška cesta 92 navaja, da so na tem območju le tiste 
dejavnosti, ki s spremembo prostorskega akta niso več dopustne, medtem ko stanovanjske 
gradnje na tem območju ni.  
Za lokacijo za trgovsko-gostinskim objektom Borovška 92, predlaga posebna določila, ki naj 
dopustijo: 

 dejavnosti sekundarnega bivanja in terciarne ter kvartarne dejavnosti, vključno apart 
hoteli, apartmajska naselja, stanovanjski objekti namenjeni sekundarnemu bivanju in 
drugi nastanitveni objekti, namenjenih sekundarnemu bivanju; 

 sprememba namembnosti objektov ali delov objektov v sekundarna bivališča; 
 novogradnja sekundarnih bivališč.  

 
Pojasnilo 11.1.: Namenska raba, vrste dopustnih dejavnosti in tip ureditvene enote so v 
prostorskem planu in PUP določeni za bodočo ureditev posameznega območja. Dejansko stanje 
in razmere v prostoru so le ena od osnov za določanje bodoče izrabe in oblikovanja območja 
naselja. 
Območje interesa pripombodajalca severno od trgovskega-gostinskega objekta Borovška 92 je v  
območju urejanja z namensko rabo KG SK 3/1 (v). Območij urejanja se s PUP KG ne more 
spreminjati, lahko pa se zaradi urejanja prostora spreminja določila za izrabo območja, med 
katerimi so tudi dopustne dejavnosti. Pojasnjujemo, da se zaradi urejanja prostora v občini z 9 
SD PUP KG vzpostavlja izrabo, ki je že veljala pred 8 SD PUP KG. Sprememba namenske rabe in 
območij urejanja s PUP po zakonu ni možna in ni dopustna.  
Stališče 11.1.: Pripomba se ne upošteva. 
 
Pripomba 11.2:  
Pripomba se nanaša na 11. člen, na spremembo indeksa zazidanosti in razmerja stranic. 
Pripombodajalec navaja, da je omejitev pavšalna in da ne upošteva značilnosti območja. 
 
Pojasnilo 11.2.: Prostorska značilnost obravnavanega območja ima bistveno nižji indeks 
zazidanosti od sedanjega indeksa v PUP KG UPB4 in od indeksa zazidanosti v 9 SD PUP. 
Dopustna zazidanost v 9 SD PUP je višja od dejanske zazidanosti v območjih SK (v), torej 
indeks zazidanosti dopušča gostejšo pozidavo, zgoščevanje in razvoj. Pojasnjujemo, da se 
zaradi urejanja prostora v občini z 9SD PUP KG vzpostavlja izrabo območja, ki je že veljala pred 
8 SD PUP KG. 
Stališče 11.2.: Pripomba se ne upošteva. 
 
Pripomba 11.3:  
Pripomba se nanaša na 16.a člen, na 16.c člen, na regulacijsko linijo in gradbeno mejo. 
Pripombodajalec predlaga, da se regulacijsko linijo oz. gradbeno mejo na parceli 493/7, k.o. 
2169 opisno izbriše z naslednjim besedilom: "regulacijska linija oz. gradbena meja, ki sta vrisani 
v grafičnem delu vzdolž ceste z oznako 689581 preko zemljišč s parc. št. 493/7, k.o. 2169 
Kranjska Gora ne omejujeta gradnjo oz. rabo prostora." 
 
Pojasnilo 11.3.: Regulacijska linija (RL), gradbena linija (GL) in gradbena meja (GM) so v PUP 
KG UPB4 določene v 6. členu odloka, v 9 SD PUP pa so ista določila prenesena v 16.c člen v 
poglavje Urbanistično oblikovanje. RL, GL in GM so določene v PUP Občine Kranjska Gora.  
Kombiniranje sodnih odločb, ki se nanašajo na druge prostorske akte drugih občin, na 
kategorizacije cest, ter uporaba le-teh pri razlagi določb PUP KG je sistemsko nemogoče. 
Gradbena meja in regulacijska linija sta na obravnavanem območju določeni z namenom 
zagotovitve zadostnih površin za bodočo ureditev javnih ali javno dostopnih površin za promet 
obstoječe in bodoče poselitve. Natanko tako kot v PUP KG določena RL - izhaja tudi iz 89. člena 
Uredbe o prostorskem redu Slovenije: "(3) Regulacijska linija (RL) je črta, ločuje obstoječe in 
predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti". Obstoječe stanje 
prometnic obravnavanega območja je neustrezno in ne omogoča ustrezne prometne urejenosti 
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in varnosti območja. Zagotavljanje površin za dostopnost in varnost je v skupnem, javnem 
interesu in med pomembnejšimi nalogami lokalne skupnosti. Pobude za spremembe prostorskih 
aktov občine na osnovi utemeljenih razlogov z ustrezno pripravljenimi strokovnimi podlagami, 
občina sprejema v skladu z 42. členom ZUREP-2, na osnovi pripombe izbris gradbene meje ni 
mogoč, ker poruši načrtovano ureditev območja. 
Stališče 11.4.: Pripomba se ne upošteva.  
 
Pripomba 11.4.: k 16.c členu 
Pripomba se nanaša na 16.c člen, na določbe o zazidani površini. Pripombodajalec navaja, da je 
določba neskladna z določili in razlagami standarda SIST ISO9836. 
 
Pojasnilo 11.4.: 
V tč. 1 Standarda za lastnost stavb SIST ISO 9836 je navedeno, da se ta standard uporablja pri 
projektiranju, prodajnih postopkih, gradbenih predpisih, tehnični dokumentaciji, vrednotenju, 
primerjavi, kontroli lastnosti stavb….  
PUP je prostorski akt, s katerim se določajo pogoji za dejavnost oz. namembnost objektov, 
urbanistično oblikovanje naselja, zazidanosti, izrabe, medsosedskih odnosov, požarne varnosti, 
gradbenih parcel, arhitekturno oblikovanje, infrastrukturno opremljanje zemljišč in naselja…. 
Eden od pogojev urbanističnega oblikovanja je tudi indeks zazidanosti gradbene parcele, ki pa 
ga ne gre enačiti z izrazom zazidanost po SIST ISO 9836, s katero se določa zazidanost 
stavbe - ne pa gradbene parcele. Indeks zazidanosti gradbene parcele določa prostorski akt. 
Poleg površin, ki sodijo v zazidano površino stavbe po SIST ISO, občina ob izvajanju izvirne 
pristojnosti urejanja prostora pri reguliranju gostote zazidanih površin v naselju v PUP KG 
določa tudi površine objektov ali delov objektov, ki trajno zasedajo prostor gradbene parcele in 
vplivajo na stopnjo zazidanosti/zasedenosti območja oz. naselja. 
Pomožne - odstranljive objekte (lope, drvarnice, zimske vrtove... in podobno ) PUP KG ne 
upošteva pri izračunavanju indeksa zazidanosti gradbene parcele, v nasprotju z večino 
prostorskih aktov občin, ki v stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele prištevajo tudi površino 
zazidanosti z enostavnimi in nezahtevnimi objekti. 
Stališče 11.4.: Pripomba se ne upošteva. 
 
Pripomba 11.5:  
Pripomba se nanaša na dopustne odmike in na oblikovanje objektov, na 32.b člen. 
Pripombodajalec navaja, da predlagane 9SD PUP KG ne upoštevajo obstoječe pozidave, 
obstoječih namembnosti in ostalih prostorskih zakonitosti območja. 
 
Pojasnilo 11.5.: PUP KG velja že od leta 1998. Namenska raba, vrste dopustnih dejavnosti in 
tip ureditvene enote so v prostorskem planu in PUP določeni za bodočo ureditev posameznega 
območja; dejansko stanje in razmere v prostoru so le ena od osnov za določanje bodoče 
namenske rabe, izrabe in oblikovanja. 
Prostorska značilnost obravnavanega območja ima bistveno nižji indeks zazidanosti od 
sedanjega indeksa v UPB4 in od indeksa zazidanosti v 9 SD PUP. Dopustna zazidanost v PUP je 
višja od dejanske zazidanosti v območjih SK (v) torej indeks zazidanosti dopušča gostejšo 
pozidavo, zgoščevanje in razvoj. Značilnost obstoječe pozidave so posamični objekti manjšega 
merila (npr. bivša odstranjena vila Šubašič), z relativno veliko zelenimi površinami in z večjimi 
medsebojnimi odmiki. Indeks zazidanosti obstoječe zazidave je manjši od dopustnega v PUP 
(npr. Fz za vilo Šubašič znaša 0,13, primer stanovanjski objekt Fz 0,23, apartmajski objekt 
Fz=0,29). 
Stališče 11.5: Pripomba se ne upošteva..  
 
Pripomba 11.6:  
Pripomba se nanaša na določbe za parkiranje, na 7 odstavek 41. Člena. 
 
Pojasnilo 11.6.: Občina pri urejanju prostora v prostorskih aktih določa pogoje za urejanje in 
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oblikovanje uličnega prostora in javnih površin. Občina Kranjska Gora je turistična občina, zato 
je cilj, da se stoječi promet (parkirani avtomobili) odmaknejo iz uličnega prostora, da se 
zagotovi varnost v prometu in omogoči kakovostne površine za pešce. Vse to ključno vpliva na 
podobo ulice. 
Stališče 11.6.: Pripomba se ne upošteva.  
 
 
Pripomba št. 12 (št. dokumenta 3503-1/2020-11) 
 
Pripomba 12.1: k 8.b členu odloka 
Pripomba se nanaša na zemljišča s parc. št. 803/9 in 803/10 k.o. Kranjska Gora ter na 8.b člen 
odloka o PUP KG. Pripombodajalec predlaga dopolnitev 8.b člena tako, da se dopustijo 
nadstrešnice, pergole, ki niso fiksno zastekljene in da se le te ne štejejo v zazidano površino 
objekta ter ne v povečanje kapacitet gostinskega lokala in zaradi tega niso potrebna dodatna 
parkirišča, saj gre za sezonsko ponudbo. 
 
Pojasnilo 12.1.: 9SD PUP KG to že vsebuje.  
Stališče 12.1: Ni potrebno.  
 
pripomba 12.2: k tč. (2), 8.b člena odloka 
Pripomba se nanaša na 8.b člen odloka. Pripombodajalec predlaga, da se za obstoječe objekte, 
ki nimajo zadostnega funkcionalnega zemljišča, dopustijo dozidave in nadzidave za tehnične 
prostore ali tehnične izboljšave objekta/dejavnosti, in se s tem ne povečujejo kapacitete objekta 
ter zaradi tega niso potrebna dodatna parkirišča. 
 
Pojasnilo 12.2.: Pojasnjujemo, da se lahko v pojmu rekonstrukcija (GZ, 3. člen 35. tč) razume 
tudi povečevanje gabaritov zaradi zagotavljanja bistvenih zahtev (tehnične izboljšave objektov)   
Ker gre za kompleksno tematiko, ki zahteva bolj natančno proučitev predvsem v odnosu do 
drugih določb prostorskih izvedbenih aktov, bo Občina pripombo preučila in jo obravnavala v 
sklopu OPN.  
Stališče 12.2: Pripomba se ne upošteva.   
 
 
 
Stališča pripravili: 

 predstavniki občine 
 URBI d.o.o. 


