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PRIPRAVA OSNUTKA OPPN ZA OBVOZNICE VRBA (ŽA 1/E)

Pobudnik za pripravo OPPN Obvoznica Vrba je občina Žirovnica. V sklopu priprave
osnovnega OPN Občine Žirovnica, je bila pobuda skupine občanov, kot tudi Občine
Žirovnica po izvedbi obvozne ceste okrog vasi Vrba. Želja je bila izvesti obvozno cesto po
vzhodni strani vasi. V sklopu priprave OPN so bile narejene študije variant obvozne
ceste, izmed katerih je bila sprejeta zahodna varianta.
V sklopu 2. sprememb in dopolnitev OPN Občine Žirovnica, je bila dana ponovna pobuda
za umestitev t.i. vzhodne obvoznice Vrba. V ta namen je bilo organizirano tudi
usklajevanje z nosilci urejanja prostora (MOP, MKGP, MK) in ponovna predstavitev
možnega ustreznega poteka t.i.vzhodne variante. Ker so t.i. vzhodni varianti nasprotovali
tako na MKGP, kot tudi na MK, se je Občina odločila da pobudo umakne in nadaljuje s
postopki za izvedbo zahodne variante obvoznice Vrba, ki je bila kot pozitivna ocenjena s
strani nosilcev urejanja prostora v prvotnem postopku OPN.

C.
PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

ANALIZA SMERNIC IN PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OPPN

JAVNA RAZGRNITEV IN
JAVNA OBRAVNAVA NA
OBČINSKEM SVETU

JAVNA OBRAVNAVA
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STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE

PRIPRAVA PREDLOGA OPPN OBVOZNICA VRBA (ŽA 1/E)

NAMEN PROSTORSKE UREDITVE

Atelje PRIZMA d.o.o.
Cesta maršala Tita 7
Jesenice

ATELJE
PRIZMA
4270 JESENICE

CESTA MARŠALA TITA 7

Naročnik:

Občina Žirovnica
Breznica 3
4274 Žirovnica

Številka naloge:

01/18

PREDMET OPPN

OPPN Obvoznica Vrba ureja povezovalno cesto med državno cesto z oznako 1131 na
Breznici na severni strani in državno cesto z oznako 0207 na južni strani, ki poteka med
vasjo Vrba in avtocesto. Del trase na severni strani poteka po obstoječi občinski cesti z
oznako 150041. Pred vasjo Vrba se novo predvidena cesta odcepi proti zahodu in poteka
po zahodni strani vasi Vrba. Na ježi nova cesta seka občinsko cesto z oznako 650182.
Predvideni posegi so:
- izgradnja krožišča na državni cesti z oznako 1131 (Breznica) - K1,
- izgradnja priključka na državno cesto z oznako 1131 (Breznica) - K1,
- izgradnja križišča na območju prečkanja občinske ceste z oznako 650251 (Cesarska
cesta) - K2,
- izgradnja novega križišča, kot odcep za vas Vrba, ki v nadaljevanju poteka po obstoječi
občinski cesti z oznako 150041 - K3,
- izgradnja novih odcepov na nekategorizirano občinsko pot (severno in južno) - K4,
- izgradnja izvennivojskega prehoda na križanju z občinsko cesto z oznako 650182 (za
potrebe nemotenega obratovanja občinske ceste, se za ta namen izvede izven nivojsko
križanje - podvoz) - K5,
- izgradnja novega križišča ob prikljčku obvoznice Vrba na državno cesto z oznako 0207
- K6,
- ureditev priključkov obstoječih cest z navezavo na nova ali rekonstruirana križišča,
- prestavitev, novogradnja in rekonstrukcija gospodarske javne infrastrukture,
- izvedba peš poti in kolesarske poti med K1 in K3.

D.

Izdelovalec:

d.o.o.

A.
POSTOPEK OPPN:
"Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)"

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

faza:
DOPOLNJEN OSNUTEK

OBMOČJE UREDITVE

Območje občinskega prostorskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih
se izvedejo trajni objekti, deviacije, spremljajoči objekti, parcele oziroma dele parcel, na
katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo posega, po izvedbi pa se na njih
vzpostavi prejšnje stanje (kot npr. območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva predviden
poseg).
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi,
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, ki so prikazane v grafičnem delu
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

POVZETEK ZA JAVNOST

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
E.

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN

OBRAVNAVA IN SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU

OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV

Trasa načrtovane ceste bo med seboj povezala državni cesti z oznakama 1131 in 0207 s
potekom od SV proti JZ. V začetnem delu načrtovana cesta poteka po obstoječi občinski
cesti. Približno na polovici se odcepi proti zahodi in obide vas Vrba po zahodni strani. Na
zahodni strani vasi vrba se priključi na obstoječo državno cesto z oznako 0207, približno
120m od nadvoza železniške proge Ljubljana - Jesenice v smeri proti Lescam.
Na trasi obvozne ceste so načrtovane naslednje ureditve križanj z obstoječimi cestami:
·
križišče »K1« - krožno križišče »Breznica«
·
križišče »K2« - nesemaforizirano križišče »Cesarska cesta«
·
križišče »K3« - nesemaforizirano križišče »Vrba«
·
križišče »K4« - nesemaforizirano križišče »poljska pot«
·
križišče »K5« - izvennivojsko križanje obvoznice z občinsko cesto
križišče »K6« - nesemaforizirano križišče »R2-452/0207«
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