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VSEBINA

6acrNa ZRovwrcR
PROGRAM PRIPRAVE LOKACIJSKECA HACRN(IN) ZA IZGRADNJO
pLoeNlKA, AVToBUSNIH posra.lnuSc lN REKoNSTRUKctJo
REGToNALNE cEsrE R&698 NA oDSEKU rrsr ZnovNrcA-BEcUNJE
oD KM 0.150 DO KM 1.460

Na podlagi 27. in 34. dlena Zakona o urejanju prostora (Ur. list SRS, 5t.
11O/2OO2, B/03) ter 60. 6lena Statuta Obcine Zirovnica (Ul. RS, St.23199,
71 /01, 109/01) 2upan Obcine Zirovnica sprejema

PROGRAM PRTPRAVE LOKACTJSKECA rulCnrA(U.t)
zA tzcRADNJo etocntKA, AvroBUsNlH postalluSd ttt

REKONSTRUKCIJO REGIONALNE CESTE R3-638 NA ODSEKU 1131
2lRovr.ilcA-BEGUNJE oD KM o.1so Do KM 1.460

OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM
PROGRAMA PRIPRAVE

1.6len

Ocena stanja
Regionalna cesta je na odseku od km 0+O7O do km 4+370 (od kri2isia re
gionalne ceste z ZelezniSko progo L.iubljana - Jesenice v Zirovnici do zadnjih
hi6 v naselju Rodine) v zelo slabem stanju. Ureditev skozi naselja 2irovnica,
Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovde, Smoku6 in Rodine zahteva vedja ure-
ditvena dela, saj je cesta neustrezno urejena z vidika prometne varnosti. Voz-
iSce je na posameznih odsekih preozko (celo enosmeren promet!), hodnikov
za pe6ce ni. Skozi nasella se poiavljajo pe6ci (med njimi veliko Soloobveznih
otrok na vsakodnevni poti v 5olo, pa tudi ostalih obdanov, saj so na tem
odseku ceste poleg Sole 5e zdravstuena postaja, obdinska stavba, poSta, 2
trgovini, 2upniiska cerkev in pokopali5de). Ustrezno je potrebno urediti tudi
avtobusna postajaliSda. Medkrajevni in Solski avtobusi v vedini naselij ustavl-
jajo kar na voziSdu, saj avtobusnih postajaliSi sploh ni, tam, kjer so, pa lokaci-
jsko niso ustrezno ume6cena. Uvozi do posameznih objektov ter lokalnih cest
niso urejeni. Cestni odsek ima res povprecno dnevno prometno obremenitev
c'-'1500 vozil/dan, vendar je potrebno upo6tevati, da se prav ta odsek
d. .Krat uporablja za obvoze, kadarkoli je potrebno zapreti driavno cesto
R3367 (drZavni6ki obiski Bleda, popravila ceste in drugo).ali pa so na njej za-
stoji v konicah turistidne sezone (kar je naimanj v juliju in avgustu). Vozniki
uporabijo regionalno cesto za hitrej5i dostop do Zelene destinacije. Cesta pa
je 2e v tako slabem slanju, da je potrebna temeljite ureditue.

Razlogi
Ureditev regionalne ceste je potrebna iz vec razlogov. Prvi in najpomembne-
iSi razlog je prav gotovo zagotovitev varnosti pe6cev, 5e posebej otrok in stare.
jSih obcanov, saj stato starostni skupini, ki najmani uporabljata druga prevoz-
na sredsfua. Drugi razlog je zagotovitev varnosti za vsa vozila na regionalni
cesti (prilagojena Sirina in ustroj ceste, niveleta usklajena z viSino plodnika),
tretji pa je ureditev vse komunalne infrastrukture v plodniku in cesti (obstojede
in nove).
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pnpravo lokacijskega nairta predpisane vsebine in oblike
je zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 51.110/02, 8/03).

PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODISEA

2. clen
Predmet LN je izvedba 1.faze gradnje plodnika, avtobusnih postajali6i in
rekonstrukcije ceste. Zato je programsko izhodi5de priprava LN za odsek re"
gionalne ceste od km 0+'l50 do km 1+460.
Razlogi za Iazno izgradnjo- so naslednji:
1. tehniino in terminsko je laAe obvladovati manj5i odsek gradnje (laZje se

usklajuje sodasno gradnjo oz. obnovo ostale komunalne infrastrukture).

2. drlava (DruZba Republike Slovenije za ceste) je pripravliena financirati
samo rekonstrukcijo posameznega odseka ceste v dol2ini cca 1 km,

3. pridobivanje zemljiSc za cesto in usklajevanje privatnih interesov je la1je na
mani5i dol2ini.

V LN mora biti zajeta obnova vozi5ca in ureditev ceste s hodniki za pe5ce ter
avtobusnimi postajaliSci z nic ali minimalnimi korekcijami trase ter izvedba
nove (javna razsvetljava) in obnova stare komunalne inirastrukture
(npr.:vodovod, elektrika, ....)

LN mora prikazati re6itev uredifuenega odseka regionalne ceste tako, da bo
zagotavljal tekode odvijanje promela. Celotna trasa ureditue ceste mora
potekati dimboli po obstojeii trasi, tako da bodo posegi v zemlji5ce zunaj ces-
tnega sveta racionalni. Os ceste bo potrebno korigirati tako, da se bo ured-
itevv cim vecji mo2ni meri prilagodilaterenu in potekala, kolikor je le mogo6e,
po obstoieci trasi z eventualnimi odmiki, kjer je to opravidljivo in b narekujejo
izboljSani horizontalni in vertikalni elementi trase ter sama Siritev vozi5da.
Potrebno bo predvideti ukrepe za umirianje prometa v obmodju Sole in morda
5e kje (npr. cerkev).
Pe6 promet ob regionalni cesti mora potekati po ustrezno dimenzioniranih
enostranskih ploinikih (5irina, vi6ina).
Vi5insko in situativno je potrebno urediti tudi lokalne cestne prikljudke z vpi-
som, kam vodijo. Uvozni radiji naj bodo prilagojeni merodajnemu vozilu.
Cesta poteka po ravnini, na obravnavanem odseku ni nobenega odprtega
vodotoka, zato ni prepustovzavodo, pravtako niso potrebne oporne ali pod-
porne konstrukcije. Urediti pa je potrebno odvodnjavanje meteornih voda s
ceste in zaledja.

V situaciji komunalnih vodov je potrebno ustrezno izrisati vse obstojeie in
predvidene komunalne vode ter nakazati reSitev zaradi potrebne za5dite
oziroma prestavitue, ki bo projektno obdelana v fazi izvedbenih projektov. Cim
vei komunalnih vodov bi moralo potekati pod plodnikom, iziemi sta obicajno
le plinska napeljava in kanalizacija.

Novo projeKiran odsek se mora navezati na obstojece stanje na zadetku in
koncu odseka.
Predvideti je" potrebno zamenjavo po5kodovane in dotrajane ter postavitev
nove prometne opreme.

OKVIRNO UREDITVENO OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA

3. dlen
LN ureditvenega obmodja obsega odsek regionalne ceste R3-638 na odseku
1 1 31 Zirovnica -Begunje. Dolociti mora toino mejo tega odseka, regulacijske
oz. gradbene linije za umestitev objektov (cesta, plodnik, avtobusna postajal-
i5ia) v prostor, gabarite obiektov, merila za njihovo oblikovanje, funkcionalno
in tehniino zasnovo z uredifuijo okolice, ureditev ostale komunalne infrastruk-
ture, pogoje prikljudevanja na infrastruKuro.

NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN
MNENJA TER DRUGI UDELEZENCI, KI BODO SODELOVALI PRI

PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA

4. i len
Nosilci urejan.ia prostora in drugi udele2enci, ki bodo sodeloverli pri pripravi
prostorskega akta, so:
Ministrstuo za okolje, prostor in energiio, Agenciia RS za okolje' Obmodna
pisarna Kranj
Zavod RS za varsfuo kulturne dedi5cine, Kranl

Zavod RS za varstvo naravne dedi5cine, Krani
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, lzpostava Kranj

Slovenske Zeleznice, d.o.o., Ljubliana
Elektro Gorenlska, p.o. Krani
Telekom Slovenije, PE Kranj
Telemach. d.o.o.. PE Gorenjska
JP JEKGIN, d.o.o., Sektor Komunala-
JP JEKO-IN, d.o.o., Sektor Vodovod
Plinstal, d.d., Jesenice
M i n istrstvo za zdr av 1e, Zd ravstue ni i ndpeKorat Slovenije' OE Kprnl

Ministrstvo za obrambo, InspeKorat za varstvo pred naravnimi irr drugimi nes-

redami, OE Kranj



URADNI VESTNIK GORENJSKE St.o-22.2.2oo4

i' 
"rr*o" 

p<jrneeNlFl srRoKovNlH PoDLAG zl Hacnrovaru;e

5. clen
1. Podlaga za LN je DruZbeni plan Obdine Jesenice za obdobje 1 986 -1 999

(Ur. vestnik Gorenjske St. 8/88 in Ur. list RS 5t. 28190, 31/90, 30/96,
46/96, 9/97, 51 /98, 41 /99),

2. Odlok o prostorsko uredituenih pogojih za podeZelie v obcini Jesenice
(UL RS, St. 51 /98) in Odlok o spremembah in dopolnituah prostorsko ure.
ditvenih pogojev za pode2elie v obiini Jesenice za obdino Zirovnica (UL
RS, St. 55/01),

3. Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur-|. 30/98),
4. Uredbe o kategorizaciji drZavnih cest (Ur.l. 33/98),
5. Pravilnik o podrobnejsi vsebini tehniini dokumentacije (Ur.l. 35/98).
6. Pravilnik o minimalnih pogojih za prolektiranie, graditev in uporabo avto.

busnih postaiali5d (UL SRS, 5t. 17 /821,
7. Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih moraio izpolnjevati javne ceste in njihovi

elementi zunaj naselja s stali$ca prometne vamosti'(UL SFRJ, junrj '1981),

8. Smernice za vsebino investicilsko-tehnidne dokumentacije in navodila za
obliko in opremo dokumentacije za preslikavo na mikrofilm (Republi5ka
upravaza ceste, junij 1994),

9. geolo5ko4eotehni6no poroiilo
10. hidrolo6ko porodilo
1 1 . eventualna druga veljavna zakonodaja in standardi.

NAE]N PRIDoBIVANJA STROKOVNIH RESFEV

6. clen
Strokovne reSitve prostorske ureditue, ki jo obravnava prostorski akt, se lahko
pridobijo z izdelavo ve6 variantnih re6itev. Variantne re5itve lahko izdela en ali
vei razlicnih nadrtovalcev. lzdelane moraio biti tako, daie mo2na nlihova med-
sebojna primerjava.
O izboru variantne reSifue, kije podlaga za pripravo prostorskega akta in ni pn:-
dobljena z javnim natedajem, odloci pripravljavec.
Pripravljavec na .javni razgrniM rzzgme vse variantne re3itve z obrazlo2itvijo
izbora reSifue, ki ie podlaga razgmienemu LN.

NAVEDBA IN NAEIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG

7. dlen
Geodetska podlaga zaizdelavo LN je katastrski elaborat, ki mora vsebovati
mapno kopijo, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na zemlji56e, katas-
trska obdina, Stevilka parcele, identifikacijska Stevilka, priimek, ime in naslov
posestnika, 5t. posestnega lista, Stevilka zemlii5koknji2nega vloZka, vrsta
zemlii5da, razred, skupna povr5ina parcele (v ha, a, m2), povr6ina, ki ostane
po odrzemu (v ha, a, m2),. potrebna (odrlzeta) povrSina (v ha, a, m2), opombe.
Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1 :1OO0 (1 :2880) in naj vse.
buje wisano traso ureditue ceste, meje ob6in, meje katastrskih obcin.
Vse navedene podatke v katastrskem elaboratu se pridobi iz uradnih evidenc
Republi6ke geodetske uprave in Zemlji6ke kniige.

ROK ZA PRIPRAVO LOKACUSKEGA NAERTA (LN)
OZ. POSAMEZNIH FAZ

8. clen
Po sprejetem programu priprave sprememb in dopolnitev LN s strani iupana,
se v roku 15 dni spreleti program poilje vsem pristojnim nosilcem urejanja
prostora za pridobitev njihovih smernic in pogojev. Tiv roku 3O dni dajo smer-
nice za nadrtovanje predvidene prostorske uredifue. V primeru molka nosilca
urejanja prostora se steje, da nimajo smernic.

Prav tako se v casu pridobivanja smernic in pogojev zadne s postopkom izbire
strokovnega izvajalca. Zizbranim strokovnim iarajalcem se podpi5e ustrezna
pogodba in dolodi rok izvedbe za pripravo variantnih reSitev.
Variantne re6ifue s predlogom izbrane variante LN se pred sprejetjem raz-
grnejo za najmanj 30 dni. V dasu javne razgrnitve pripravliavec organizira

javno obravnavo. O razgrnifui ter kraju in dasu javne obravnave se jarnost ob-
vesti z javnim obvestilom objavljenim v uradnem glasilu in na krajevno obida-
jen nacin najmanj en teden pred zacetkom javne razgrnitve, pisno ali z javnim
naznanilom pa tudi lastnike nepremiinin na obmocju LN.

Poleg variantnih reSitev in predloga oz. osnutka izbrane variante jer na iavni
razgrnitvi potrebno razgrniti tudi :
- obrazloZitev izbora re5ifue (izbor opravi pripravljavec)
- powetek za javnost

- izvledek iz strateikega prostorskega akta, ki se nanaSa na obravnavano
prostorsko ureditev

- obrazlo2itev in utemeljitev prostorskega akta
- strokovne podlage, na katerih temeljijo re5ifue prostorskega akta in seznam

sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi prostorskega akta up-
o6tevani z njihovimi polzetki, ki se nana5ajo na vsebino prostorskega akta

O pripombah in predlogih, danih v dasu javne razgrnitue, mora pripravllavec
voditi zapisnik ter o njih zalzeti stalis6a ter zagotoviti, da se prosllorski akt
dopolni v skladu s stalisdi do pripomb in predlogov. StaliSda skupaj 13 pripom-
bami in predlogi pripravljavec prilo2i predlogu prostorskega akta, ko ga posre.
duje v sprejem obdinskemu svetu.

0e se predtog prostorskega akta (LN) na podlagi stalisd do pripomlr in pred-
logov iz jawre razgrniWe in javnih obravnav tako spremeni, da nove re5itve niso
ved skladne s programskimi izhodi5di iz priprave prostorskega akta, se ga
ponovno razgrne in obravnava. Po prvi javni razgrniM in obravnavi je lahko
minimalni rok trajanja nove javne razgmitve in obravnavane predlagernih spre-
memb 7 dni, prav tako ie treba javnost obvestiti o caqu, kraju in vsebini
ponovne javne razgrnifue in obravnave obvestiti javnost na kraievno cr! 'en
naiin najmanj 7 dni pred javno razgrniM.io.

Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena le dvakrat, sicer;ie potreb-
no pripraviti nov program priprave prostorskega akta in opraviti nov postopek
njegove priprave.

Pp javni razgrniM pripravljavec dopolni LN v skladu s stali6di do priporrb in pred-
logov in pozove pristojne nosilce urejenja prostora da podajo mnenja k dopol-
njenemu predlogu izbrane variantne re5itve. Hkrati s pozivom jim poSlie tudi tisti
del dopolnienega prostorskega akta, ki se nanaia na zadeve iz niihove pristo'
jnosti. Rok za podajo mnenla je 3O dni. V primeru-molka nosilca urelanja pros-
tor:a se Steje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.

Prostorski akt se sprejme z odlokom. Po pridobiM pozitivnih mneni vseh nosil-
cev urejanja prostora predloZi pripravljavec predlog Odloka prostorskega
aKa(LN) v sprelem obdinskemu s/etu. Pred predloZiMjo se lastnike zemljiSd
posebej pisno seznani s staliSdi do njihovih pripornb in predlogov.
Sprejeti odlok se objavi v obcinskem glasilu. Odlok vsebuje tucli seznam
prilog k proslorskemu aktu ter naslove, kjer je prostorski akt na vpogled.

FINANENE OBVEZNOSTI

9. 6len
Vse finanine obveznosti v anezi z izdelavo lokaciiskega nadrta plo6nika, * .r-
busnih postajali6d in rekonstrukcije ceste krije Obiina Zirovnica iz namensko
opredeljenih proradunskih sredstev.

SPREJEM IN OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE

10. clen
Program priprave sprejme 2upan. Sprejeti program se obiavi v obdinskem
uradnem glasilu, to je v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: 35001 -0002/2004
Datuml 16.02.2004 Franc Pfajfar, inZ.grad
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