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16. 
 

*** 
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o 
planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju (Ur.list RS, št. 48/90) in 23. člena 
statuta občine Preddvor je Občinski svet 
občine Preddvor na svoji 33. seji, dne 
14.9.1998 sprejel 
 

 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
občine Kranj za obdobje od leta 1986 do 

leta 2000, dopolnjenega 1989 
in srednjeročnega družbenega plana 

občine Kranj za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990, dopolnjenega 1989 

 
 

1. člen 
(uvodne določbe) 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 
2000, dopolnjenega 1989 (Uradni vestnik 
Gorenjske št. 5/86, 16/88, 23/88, 38/96, 44/96, 
5/97, 43/97 in Uradni list RS, št. 20/91, 55/92 
in 27/96) - v nadaljnjem besedilu dolgoročni 
plan - in prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana občine Kranj za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1989 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 
3/89, 38/96, 5/97, 43/97 ter Uradni list RS št. 
41/92, 50/92, 55/92, 43/93, 70/94 in 27/96) - v 
nadaljnjem besedilu srednjeročni plan  -  ki se 
nanašajo na: 
a) spremembe kmetijskih in gozdnih 

zemljišč v stavbna zemljišča na podlagi 
individualnih pobud občanov; 

b) spremembo načina urejanja območja ob 
jezeru Črnava. 

2. člen 
(spremembe in dopolnitve 

 dolgoročnega plana) 

(1) V prvi alineji drugega odstavka poglavja, 
OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE 
URBANISTIČNE ZASNOVE točke 
4.1.15 URBANISTIČNA ZASNOVA 
PREDDVORA se črta besedilo 
"turistično območje T 4" 
V drugi alineji istega odstavka se doda 
besedilo "turistično-rekreacijsko 
območje R 4/1" 
V tretji alineji istega odstavka se črtata 
oznaki "R 4/1" in "R 4/2". 

 
(2) V kartografskem delu dolgoročnega plana - 

Urbanistična zasnova Preddvor se vsebina 
karte Zasnova načinov urejanja 
prostora v m 1:5000 spremeni in dopolni 
z območjem urejanja R 4/1, za katerega je 
predvidena izdelava ureditvenega načrta. 

 
(3) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane 

v kartografski dokumentaciji k 
dolgoročnemu planu, na listih PKN 
Radovljica 50, Jezersko 41, Kranj 10, 
Kamnik 1, Kamnik 2 in Kamnik 11 v 
merilu 1:5000. 

 
3. člen 

(spremembe in dopolnitve  

srednjeročnega plana) 

(1) Poglavje V. PROSTOR se dopolni v 
naslednjih točkah: 
Točka 5.2. Sestavni deli družbenega plana 
za obdobje 1986-1990: 
 
∗ na koncu besedila podtočke B 

Kartografska dokumentacija v merilu 
1:5000 se beseda "in" nadomesti z 
vejico ter doda besedilo "in 
spremembe 1997". 

 
(2) V podpoglavju 5.3. Naloge po posameznih 

področjih, 5.3.1. Urejanje prostora, se v 
četrtem odstavku, točki b) Ureditveni 
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načrti  doda besedilo: " in Jezero 
Črnava". 

 
(3) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane 

v kartografski dokumentaciji k 
dolgoročnemu planu, na listih PKN 
Radovljica 50, Jezersko 41, Kranj 10, 
Kamnik 1, Kamnik 2 in Kamnik 11 v 
merilu 1:5000. 

 
4. člen 

(pričetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:  odl 44/98 
Datum:  14.9.1998 

                                                                                                            
Predsednik OS: 

Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.   
 
                                                                                                                                     

 
17. 
 

*** 
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 
48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 23. 
člena statuta občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, štev. 2/95) je Občinski svet 
občine Preddvor na 33. seji dne 14.9.1998 
sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 

ureditvena območja naselij Preddvor, 
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri 

 
 

1. člen 
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 
ureditvena območja naselij Preddvor, 
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/98) se spremeni prikaz 

razmejitev (območij urejanja in ureditvenih 
enot) ter meril in pogojev za posege v prostor, 
na podlagi grafičnih prikazov v merilu 1:2880, 
spremembe leto 1997, in sicer: 
 
1. Zemljišče parc. štev. 609/7 k.o. Breg ob 

Kokri v izmeri 400 m2 se vključi v 
območje stavbnih zemljišč v območju 
urejanja K 4/4; 

2. Zemljišča parc. štev. 749/3, 749/6, 749/8, 
749/9, 749/10, 749/12, 749/13, 749/14, 
749/16, 749/17, 749/18, 749/19, 749/22, 
749/23, 749/24, 749/25, 749/26, 749/27 
k.o. Breg ob Kokri se vključijo v območje 
urejanja Sk 4/8 - Mače; 

3. Del zemljišča parc. štev. 684 k.o. Breg ob 
Kokri v izmeri 1.000 m2 se vključi v 
ureditveno območje PUP Preddvor, 
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, v 
območje stavbnih zemljišč v območju 
urejanja K 4/5; 

4. Zemljišče parc. štev. 1481 in del zemljišča 
1482 k.o. Breg ob Kokri v skupni izmeri 
1.400 m2 se vključi v območje urejanja 
Sk/P - Potoče, v ureditveno enoto 3a; 

5. Del zemljišča parc. štev. 170 k.o. Tupaliče 
v izmeri 600 m2 se vključi v območje 
urejanja Sk/T - Tupaliče; 

6. Del zemljišča parc. štev. 1519/1 k.o. Breg 
ob Kokri v izmeri 600 m2 se vključi v 
območje urejanja Sk/P - Potoče, v 
ureditveno enoto 3c; 

7. Del zemljišča parc. štev. 272 k.o. Tupaliče 
v izmeri 500 m2 se vključi v območje 
urejanja S 4/1 - Zgornje Tupaliče; 

8. Del zemljišča parc. štev. 75/1 k.o. 
Tupaliče v izmeri 100 m2 se vključi v 
območje urejanja Sk/T - Tupaliče, v 
ureditveno enoto 3c. 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:  odl 41/98 
Datum:  14.9.1998 

                                                                                                            
Predsednik OS: 

Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.   
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18. 
 

*** 
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 
48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 23. 
člena statuta občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, štev. 2/95) je Občinski svet 
občine Preddvor na    33. seji dne 14.9.1998 
sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Dobrave 

 
 

1. člen 
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 
Dobrave (Uradni list RS, štev.74/94 in 27/96 
in Uradni vestnik Gorenjske, štev. 5/97) se 
spremeni grafični prikaz, ki določa razmejitve 
ter merila in pogoje za posege v prostor, na 
podlagi grafične dokumentacije v merilu 
1:5000, spremembe leto 1997, in sicer: 
 
1. Del zemljišča parc. štev. 1638/1 k.o. Bela 

v izmeri 900 m2 se vključi v območje 
naselja 082/1 - Srednja Bela, v območje 
urejanja SK, v ureditveno enoto v; 

2. Zemljišče parc. štev. 553/1 k.o. Bela v 
izmeri 1.500 m2 se vključi v območje 
razpršene gradnje z oznako z. 

 
 

2. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se 
glasi: 
 

"23. a člen 
Na zemljišču parc. štev. 553/1 k.o. Bela v 
območju razpršene gradnje je dopustna 
novogradnja stanovanjskega objekta." 
 
 
 

 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:  odl 42/98 
Datum:  14.9.1998 

                                                                                                            
Predsednik OS: 

Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh. 
 
 

 

 
19. 
 

*** 
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 
48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 23. 
člena statuta občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, štev. 2/95) je Občinski svet 
občine Preddvor na 33. seji dne 14.9.1998 
sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih 
pogojih za Kranjsko in Sorško polje 

 
 

1. člen 
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 
Kranjsko in Sorško polje (Uradni list RS, štev. 
43/93, 3/94 in 27/96 ter Uradni vestnik 
Gorenjske, štev. 17/96, 44/96, 43/97, 49/97) se 
spremenijo grafični prikazi, ki določajo 
razmejitve ter merila in pogoje za posege v 
prostor, na podlagi grafične dokumentacije v 
merilu 1:5000, spremembe leto 1997, in sicer: 
 
1. Del zemljišča parc. štev. 800/4 k.o. 

Tupaliče v izmeri 600 m2 se vključi v 
območje razpršene gradnje z oznako z; 
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2. Del zemljišča s parc. štev. 132 in 133 k.o. 

Tupaliče se izloči iz 1. območja kmetijskih 
zemljišč in opredeli kot območje razpršene 
gradnje z oznako z; 

3. Del zemljišča parc. štev. 167/1 
k.o.Tupaličev izmeri 600 m2 se vključi v 
območje naselja 024 Hotemaže, v območje 
urejanja z S, v ureditveno enoto e; 

4. Del zemljišča parc. štev. 797/20 k.o. 
tupaliče v izmeri 500 m2 se vključi v 
območje naselja 047 Možjanca, v območje 
urejanja W, v ureditveno enoto w; 

5. Del zemljišča s parc. štev. 529/1 k.o. 
Tupaliče se izloči iz 2. območja kmetijskih 
zemljišč in opredeli kot območje razpršene 
gradnje z oznako z. 

 
2. člen 

Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se 
glasi: 

"58.a člen 
047 Možjanca 
Na zemljišču parc. štev. 800/4 k.o. Tupaliče v 
območju razpršene gradnje je dopustna 
novogradnja stanovanjskega objekta. 
Na zemljišču parc. štev. 529/1 k.o. Tupaliče je 
dopustna legalizacija počitniškega objekta." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. člen 
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se 
glasi: 

"73. a člen 
Na zemljišču parc. štev. 132 in 133 k.o. Breg 
ob Kokri v območju razpršene gradnje je 
dopustna novogradnja hleva." 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:  odl 43/98 
Datum:  14.9.1998 

   
                                                                                                          

Predsednik OS: 
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh. 

 
 

 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel 
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - Odgovorni 
urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina Preddvor - 
naročnina za leto 1998 je 1.000 SIT (s PD) - žiro račun 51500-
630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu - 
po mnenju  Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med 
proizvode, od katerih se plačuje 5 % prometni davek. 


