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B.  VSEBINA IN OBLIKA OPPN 
 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Občinska cesta, ki vodi iz naselja Moste proti dolini Završnice je 
kategorizirana kot javna pot s št. 650 033. V začetku je široka 
dvosmerna cesta, ki se od nadvoza čez železniško progo 
Ljubljana-Jesenice spusti do nivoja železniške proge, nato pa se 
začne zožena na enosmerno cesto dvigovati mimo zadnjih hiš 
naselja Moste proti dolini Završnice. 
Cesto poleg stanovalcev naselja uporabljajo predvsem turisti, ki 
jih zlasti v poletnem času ni malo. V začetku doline Završnice je 
namreč izhodišče za dostop do najvišjega vrha v Karavankah – 
Stola, hkrati pa tudi do Smokuške planine, Zelenice in 
Begunjščice. Pod Zelenico stoji čebelarska plemenilna postaja, ki 
ima prav tako veliko obiskovalcev. Pred dolino Završnice je 
gostišče Lovski dom. Ker namerava Občina Žirovnica v prihodnjih 
letih urediti rekreacijske površine ob akumulacijskem jezeru 
Završnica, se bo obisk predvidoma še povečal. 
Zaradi ozke ceste, zlasti od mesta, kjer se cesta približa železniški 
progi pa do Lovskega doma, je oteženo srečevanje tako osebnih 
avtomobilov kot avtobusov, ki se poslužujejo redkih izogibališč ob 
cesti, dodatno oviro predstavljajo še pešci in kolesarji. To pa zlasti 
v času turistične sezone povzroča kar nekaj težav.  
Zaradi navedene problematike, se je Občina Žirovnica odločila, da 
pristopi k njenemu reševanju. Najboljšo rešitev predstavlja 
rekonstrukcija in razširitev omenjenega ozkega odseka ceste za 
dvosmerni promet, ki omogoča poleg nemotenega srečevanja 
vozil tudi varnejši dostop za pešce in kolesarje, čeprav brez 
pločnikov in kolesarske steze, saj so pešci in kolesarji omejeni 
predvsem na poletno sezono. 
 
Vsebina OPPN 
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom; 
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje: 

� vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 
območji,  

� rešitve načrtovanih objektov in površin,  
� pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo; 

3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro; 
4. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine; 
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave; 
6. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela; 
7. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; 
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve; 
9. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in 
tehničnih rešitev; 
10. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti podrobnega načrta.  
 
Priloge OPPN 
OPPN ima naslednje obvezne priloge: 
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov; 
2. Prikaz stanja prostora; 
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN; 
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; 
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN; 
6. Povzetek za javnost; 
7. Okoljsko poročilo. 
 
 
 

 
C. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 
Območje OPPN za razširitev in rekonstrukcijo ceste v Završnico: 
Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za gradnjo ceste in 
zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve povezane s 
predvideno gradnjo. 
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel s št.: 

- k.o. Žirovnica 1238/1, 1207/2, 919/8, 919/9, 
1183/3, 919/13, 919/6, 870/1, 921, 922/8, 
870/2, 869, 924/1, 922/1, 1183/2, 871/1, 
871/2, 925/3, 925/14, 872/4, 872/6, 925/4, 
925/8, 925/22, 925/21, 872/3, 868/1, 925/20, 
925/34, 925/33, 925/32, 1183/5, 868/4, 934/4, 
1183/4, 934/1. 

- Zaradi priključevanja predlagane 
infrastrukture na obstoječo, že zgrajeno 
cestno in komunalno infrastrukturo, OPPN za 
razširitev in rekonstrukcijo ceste v Završnico 
posega še na zemljišča izven območja OPPN 
s parcelno št.: k.o. Žirovnica 1238/1. 

 
Opis prostorske ureditve in potek trase: 
OPPN obravnava obstoječo, manj prometno občinsko cesto v 
dolini Zavrh, ki služi predvsem za dostop do dela obstoječega in v 
manjšem obsegu predvidenega naselja Moste ter, turistično 
privlačnega območja ob jezeru HE Završnica, ob skakalnicah in 
navezave na bližnje planinske poti. Po cesti se odvija tudi 
transport lesa iz gozdov pod Stolom. 
Občinska cesta JP 650033, ki je predmet OPPN, vodi iz naselja 
Moste proti Završnici in sicer od konca že rekonstruiranega dela 
pri nekdanji železniški čuvajnici (Moste 61) do odcepa proti domu 
Lovske družine Žirovnica. 
Za OPPN variantne rešitve niso bile izdelane. Gre namreč za 
razširitev in rekonstrukcijo obstoječe ceste. 
Na trasi rekonstruirane ceste ni obstoječih in predvidenih novih 
križišč.  
Vsi obstoječi in predvideni priključki do posameznih hiš in do 
skupine hiš se uredijo na ustrezni dolžini tako, da bo nemoteno 
vključevanje na cesto; nove priključke se načrtuje v fazi 
projektiranja. 
Promet kolesarjev se odvija po vozišču, pešci pa hodijo ob robu 
vozišča. 
Dimenzije prečnega prereza rekonstruirane ceste ustrezajo 
dimenzijam že obnovljenega odseka ceste od prehoda čez 
železniško progo do začetka načrtovanega odseka. 

Vozni pas 2 x 2,50 m = 5,00 m 
Koritnica levo 1 x 0,50 m = 0,50 m 
Berma levo 1 x 0,50 m = 0,50 m 

Bankina desno 1 x 0,50 m = 0,50 m 

Cestišče SKUPAJ 6,50 m 

Na območju kjer se načrtuje obojestranska koritnica se predvidi 
naslednji prečni profil ceste: 

Vozni pas 2 x 2,50 m = 5,00 m 

Koritnica levo in desno 2 x 0,50 m = 1,00 m 

Berma levo in desno 2 x 0,50 m = 1,00 m 

Cestišče SKUPAJ 7,00 m 

 
Opremljenost z GJI: 
V sklopu načrtovanja ceste so načrtovane tudi druge 
infrastrukture, ki bodo skupaj s cesto služile opremljanju 
ureditvenih območij, neposredno ležečih ob cesti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIDOBITEV SMERNIC 
 (v septembru in 
decembru 2009) 

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 
(julij 2010) 

Pridobitev odločbe, da 
presoje vplivov na okolje ni 
potrebno izvesti (december 

2009) 

Pripravljavec: OBČINA ŽIROVNICA 
 Breznica 3, 4274 Žirovnica 
  
Načrtovalec: DOMPLAN, d.d. 
 Bleiweisova 14, Kranj 
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POVZETEK ZA JAVNOST 
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SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta  (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev 
občinske ceste v Završnico (Ur.l.RS.št. 42, dne 5.6.2009) 

OSNUTEK občinskega podrobnega prostorskega načrta  
(OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v 

Završnico poslan v smernice 31.08.2009 

Izdelava zahtevanih študij, elaboratov in drugih strokovnih 
podlag 

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN  

(10.08.2010 – 10.09.2010) 
 

JAVNA 
OBRAVNAVA 
(09.09.2010) 

 

POTRDITEV STALIŠČ DO PRIPOMB  
 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 
 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

IZDELAVA USKLAJENEGA 
PREDLOGA  OPPN 

SPREJEM ODLOKA O OPPN NA OBČINSKEM SVETU 
IN OBJAVA V URADNEM LISTU RS 



  


