
A. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO
SOSESKO ŽUŽEMBERK – SZ (v nadaljevanju: OPPN)

B.  PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN PREDMET OPPN

RAZLOGI ZA IZDELAVO OPPN:

Z odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list
RS,  št.  55/14;  v  nadaljevanju  OPN)  je  za  potrebe  ureditve  območja
stanovanjske  soseske  in  centralnih  dejavnosti  predvidena  izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako OPPN 50-03. OPPN
za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ (v nadaljevanju OPPN) se nahaja
na robu obstoječe stanovanjske soseske, nad centrom Žužemberka.

Interes  Občine  Žužemberk  in  nekaterih  lastnikov  je,  da  se  južno  od
predvidene obvozne ceste Žužemberka  zapolnijo prostorski potenciali  za
gradnjo stanovanj ter spremljajočih dejavnosti. Cilj naloge je, da se z OPPN
določijo  pogoji   za  urbanistične  in  arhitekturne  ureditve,  za  organizacijo
prometnih rešitev, infrastrukturnih ureditev, površin za umestitev objektov,
ter da se predvidi parcelacija.

PREDMET OPPN:  

Območje je namenjeno pretežno bivanju, zahodni del območja (ob obstoječi
obrtno-industrijski  coni)  pa  se,  v  skladu  z  merili  bivanja  stanovanjske
soseske, nameni centralnim dejavnostim (kvartarne in terciarne dejavnosti),
kjer se dopušča tudi bivanje. Predmet obravnave OPPN je določitev:

 parcel  za  gradnjo  osnovnih  (stanovanjskih  in  nestanovanjskih
stavb) in pomožnih objektov  ter spremljajočih ureditev;

 površin za prometne ureditve;
 površin komunalne, energetske in ostale infrastrukture;
 urbanistično-arhitekturnih pogojev in vseh ostalih pogojev, ki jih

bodo morali investitorji   upoštevati pri umestitvi novih objektov v
prostor.

Sprejeti  odlok  o  OPPN  bo  predstavljal  pravno  podlago  za  pridobitev
gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.

C. OPIS GLAVNIH REŠITEV UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V
PROSTOR

OBMOČJE UREJANJA: 

Ureditveno območje se nahaja severno od centra Žužemberka in predstavlja
severni rob grajene strukture naselja. Vpeto je med travniške površine na
severu, obrtno-industrijsko cono Sejmišče na zahodu ter regionalno cesto
R3 Žužemberk – Pluska (v nadaljevanju tudi: regionalna cesta) na vzhodu.

V območje OPPN, velikosti približno 2,7ha, so vključena naslednja zemljišča
oz.  deli  zemljišč  s  parc.  št.:  1047/2,  1958/8,  1034,  1053/11,  1053/10,
1053/12, 1039/1, 1072/1, 1075/1, 1072/4, 1047/3, 1047/1, 1048/6, 1062/2,
1048/7, 1074/7, 1074/4, 317/4, 317/12, 317/14, 317/13, 1958/3, *394, 317/6,
321/1,  324/4, 324/5, vse k.o. Žužemberk.

Za izvedbo navezav stanovanjske soseske na obstoječo gospodarsko javno
infrastrukturo  so  potrebni  posegi  na  zemljišča  izven  OPPN  (vplivno
območje), na jugu in vzhodu.

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNE UREDITVE OBMOČJA:

Izhodišče  za  načrtovanje  OPPN  je  mirna  stanovanjska  soseska  z
dejavnostmi  na  robu  območja,  ki  niso  moteče  za  bivanje.  Razgibanost
terena in lastniška struktura predstavljata izhodišče pri organizaciji prometne
ureditve  in  umeščanja  objektov.   Višinska  razlika  v  osrednjem  delu,  ki
območje  fizično  loči  na  vzhodni  in  zahodni  del,  se  ohranja  kot  zelena
brežina.  Le-ta  pogojuje  potek  notranjih  cest  na  dveh  višinsko  različnih
nivojih,  s  tem pa tudi  dva  dostopa na  območje  (z  vzhodne in  zahodne
strani). Do izvedbe zahodnega dostopa se za napajanje soseske z južne
strani izvede sekundarni dostop z navezavo na javno pot JP 798403. 

Območje urejanja je razdeljeno na tri ureditvene enote (v nadaljevanju tudi
UE), in sicer:
UE1 - območje za gradnjo stanovanjskih stavb zajema večji del območja
OPPN in  predvideva 21 parcel za gradnjo stanovanjskih hiš.  V stavbah so
dopustne  tudi  druge  dejavnosti,  pri  čemer  mora  biti  pretežni  del  stavbe
namenjen  bivanju.  Na  gradbenih  parcelah,  ki  se  nahajajo  na  stičnem
območju z UE2 se, zaradi bližine dejavnosti, priporoča visokorasla zasaditev
kot zelena bariera, za omilitev morebitnih negativnih vplivov. UE1 vsebuje
še dve podenoti, in sicer  UE1a – območje obstoječe pozidave, kjer sta že
zgrajeni stanovanjski  hiši  ter  UE1b – območje okoljske infrastrukture.  Na
UE1b  se  nahaja  vodohran,  ki  se  bo  v  prihodnosti  ukinil,  parcela  pa  se
nameni  za  gradnjo  stanovanjske  hiše.  V  UE1  je  prikaz  umestitve  in
dimenzije  stavb  v  grafičnem  delu,  list  5  Ureditvena  situacija  zgolj
informativna glede na poenotenost ter optimalno rešitev celotnega območja.
Pri  nadaljnjem projektiranju  stavb  so  za  investitorja  obvezujoči  lokacijski
pogoji in usmeritve za projektiranje ter gradnjo iz odloka.
UE2 -  območje  za  umeščanje  centralnih  dejavnosti  je  umeščena  na
zahodni  del  OPPN  in  predstavlja  programsko  bariero  med  območjem
gospodarske cone in  stanovanjsko  sosesko.  Na UE2 se poleg  stavb  za
centralne dejavnosti dopušča tudi gradnja stanovanjskih hiš oziroma gradnja
objektov s centralnimi dejavnostmi v pritličju in stanovanji v etaži. V primeru
gradnje stanovanj  se,  na stičnem območju z industrijsko cono, priporoča
visokorasla zasaditev kot zelena bariera za omilitev morebitnih negativnih
vplivov. V UE2 je prikaz umestitve in dimenzije stavb v grafičnem delu, list 5
Ureditvena situacija zgolj informativna glede na poenotenost ter optimalno
rešitev  celotnega  območja.  Pri  nadaljnjem  projektiranju  stavb  so  za
investitorja  obvezujoči  lokacijski  pogoji  in  usmeritve  za  projektiranje  ter
gradnjo iz odloka.
UE3  -  območje  prometne  in  ostale  infrastrukture zajema  notranje
prometnice (dostopne ceste do posameznih gradbenih parcel)  in  pešpoti.
Znotraj  prometnic  je  načrtovan  večji  del  infrastrukture,  ki  omogoča
obratovanje objektov, ob obračališčih pa je predviden prostor za umeščanje
ekoloških otokov. 

POGOJI ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE STAVB: 

a/ za stanovanjske stavbe na gradbeni parceli:
 Tipologija  je  definirana  kot  individualna  prostostoječa  enota,

praviloma pravokotne oblike.  Kjer  teren omogoča se izjemoma
dopušča tudi gradnja vrstnih stanovanjskih enot. Oblika tlorisa je
lahko  poljubno  razgibana.  Ob  stavbi  se  dopuščajo  tudi
nadstreški, zunanje stopnice ipd. 

 Tlorisni gabarit: dimenzije osnovnih enot so poljubne v razmerju
stranic  od  1:1  do  1:2  ter  v  odvisnosti  od  velikosti  gradbene
parcele, z optimalno širino 8,0 – 12,0m.

 Vertikalni gabarit: do največ K+P+M ali K+P+1. 

b/ za nestanovanjske stavbe na gradbeni parceli:
 Tipologija je definirana kot prostostoječa enota (lahko tudi dve),

ki je lahko poljubno razgibana znotraj dovoljenega gabarita na
površini za gradnjo stavb. Praviloma pravokotne oblike, v detajlih
lahko tudi  zaokrožen.  Ob stavbi  se dopuščajo  tudi  nadstreški,
zunanje  stopnice  ipd.  Oblikovanje  naj  bo  sodobno,  ob
upoštevanju njene funkcije in tehnologije.  

 Tlorisni gabarit: Tlorisne dimenzije osnovnih enot so v odvisnosti
od funkcije stavbe in velikosti gradbene parcele.

 Vertikalni gabarit:  Stavbe ne smejo presegati višine 15m. Zaradi
tehnoloških  zahtev,  se  za  manjše  dele  stavb  oz.  samostojne
tehnološke objekte (dimnik, stolp, dvigalo) dopuščajo tudi večje
višine, kot je višina osnovne stavbe. Dopušča se izvedba kleti.

PROMETA ZASNOVA:

Notranje prometno omrežje poteka na dveh višinsko različnih nivojih in je v
osrednjem  delu  prekinjeno.   Zasnovano  je  z  dvosmernimi  cestami,  ki
omogočajo dostope do predvidenih gradbenih parcel. Prečni profil notranje
ceste:

 zahodnega  dela  znaša  6,50  m:  2x2,50m  (širina  vozišča)+
2x0,50m (širina bankine) + 0,50m (širina mulde);

 vzhodnega dela znaša 6,00m: 2x2,50m (širina vozišča, vključno
z muldo: 0,50m)+ 2x0,50m (širina bankine).

               Naročnik:             Občina Žužemberk
                                           Grajski trg 33

8360 Žužemberk

           Pripravljavec:          Občina Žužemberk
                                           Grajski trg 33

8360 Žužemberk

               Izdelovalec:        Topos d.o.o.,
                                          Kočevarjeva 1, 
                                          8000 Novo mesto

    OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO
ŽUŽEMBERK - SZ

DOPOLNJEN OSNUTEK

Povzetek za javnost

                                       Merilo:      1: xy
Kartografska podlaga : geodetski posnetek in DKN

      Datum :     september 2017
                                                 

SPREJETJE OPPN Z ODLOKOM NA OBČINSKEM SVETU

OBJAVA ODLOKA V URADNEM LISTU RS

SKLEP o začetku priprave OPPN 
(Uradni list RS, št. 42/16, dne 17.6.2016)

Izdelava DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN
(september 2017)

Priprava STALIŠČ DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE IN
Sprejem STALIŠČ DO PRIPOMB 

PISNA SEZNANITEV LASTNIKOV S STALIŠČI DO NJIHOVIH
PRIPOMB, ki so jih podali v času javne razgrnitve

IZDELAVA PREDLOGA OPPN

            Pridobitev SMERNIC NOSILCEV UREJANJA     
                                  PROSTORA
                                   (maj 2016)

PRIDOBITEV MNENJ  NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

JAVNA RAZGRNITEV z JAVNO OBRAVNAVO
(25.9.2017 do 25.10.2017, javna obravnava: 11.10.2017 ob 16. uri)

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN ZA SPREJEM

Izdelava OSNUTKA OPPN – gradivo za pridobivanje smernic
                                     (maj 2016)

MOP IZDA ODLOČBO OBČINI O OBVEZNOSTI  IZVEDBE CPVO 
(št.: 35409-166/2017/2 z dne 1.6.2017; Izdelava CPVO ni potrebna 
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