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PRIPRAVA OSNUTKA OPPN ZA OBMOČJE BREZNICA - CENTER
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B.

NAMEN PROSTORSKE UREDITVE

V središču Breznice (območje med cerkvijo, mrliškima vežicama,
pokopališčem, transformatorsko postajo in upravno stavbo Občine Žirovnica) je
zaradi obstoječega poteka regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica-Begunje
zaznavno izrazito pomanjkanje javnega prostora. Tako ni dovolj prostora za
odvijanje pogrebnih slovesnosti pred mrliškima vežicama in pred cerkvijo, za
prireditve ob cerkvenih in državnih praznikih in posledično tudi ni zagotovljeno
dovolj parkirnih mest. Zaradi pomanjkanja prostora ljudje ob omenjenih
dogodkih stojijo ob robu regionalne ceste oziroma celo občasno na cesti in je s
tem ogrožena njihova varnost, hrup prometa pa moti odvijanje slovesnosti.
Poleg tega je v tem delu obstoječe regionalne ceste ogrožena varnost pešcev
na splošno, saj cesta sedaj ni opremljena s pločniki, niti nima urejenih
avtobusnih postajališč.
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PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C.

ANALIZA SMERNIC IN PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OPPN

JAVNA RAZGRNITEV IN
JAVNA OBRAVNAVA NA
OBČINSKEM SVETU

PREDMET OPPN

Predmet OPPN obsega ureditev ceste s krožiščem, hodniki za pešce in
kolesarsko povezavo. Med novo predvideno cesto in pokopališčem je
predvidena ureditev dodatnih parkirnih površin in trga pred cerkvijo. Ravno tako
so predvidene parkirne površine na zahodnem delu območja OPPN.
V osrednjem delu je predviden javni objekt s knjižnico, dvorano, prostorom za
prodajo spominkov, manjšim gostinskim lokalom...
Vzhodni del je namenjen ureditvi trga in parkovnih površin.

JAVNA OBRAVNAVA
D.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE

PRIPRAVA PREDLOGA OPPN BREZNICA - CENTER (BZ 2)

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN

OBRAVNAVA IN SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU

faza:
USKLAJEN PREDLOG

OBMOČJE UREDITVE

Načrtovana ureditev OPPN poteka v celoti v območju Občine Žirovnica v
naselju Breznica. Obsega zemljišča z naslednjimi parc. št.: 143/1, 143/2, 143/3,
1153 (del), vse k.o. Zabreznica, 47/2, 47/4 (del), 46/1 (del), 50/2 (del), 49 (del),
51 (del), 53 (del), 52, 57/1 (del), 57/2 (del), 1714/3 (del), 1711/2 (del), 68/2
(del), 68/1 (del), 67/1 (del), 74 (del), 75 (del), 73 (del), vse k.o. Doslovče.
Ureditev regionalne ceste bo segala v tem delu naselja Breznice tudi izven
omenjenega območja OPPN in sicer predvidoma na zemljišča z naslednjimi
parc. št.: 42/2, 38/1, 38/2, 40/1, 77/3 in 1714/1, vse k.o. Doslovče.

D.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
Breznica - center (BZ 2)

POVZETEK ZA JAVNOST

OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV

V prvi fazi je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto Breznica Vrba s krožiščem in avtobusnim postajališčem. Za cesto je bil že izdelan idejni
projekt, ki je bil recenziran s strani državne recenzijske komisije in na podlagi
pripomb komisije tudi ustrezno korigiran. Za tako pripravljen idejni projekt je
Direkcija RS za ceste izdala Potrdilo št. 1895 o opravljenem pregledu in kontroli
projektne dokumentacije z dne 17. 6. 2011. V prvi fazi se pridobi tudi gradbeno
dovoljenje za prestavitev komunalne infrastrukture, ki poteka v območju OPPN.
V nadaljnjih fazah se lahko ločeno pridobiva gradbena dovoljenja za parkirišča,
javni objekt in parkovno ureditev s trgom.
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