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Številka:   350-0002/2017   
Datum:     21.8.2018 
  
 
 
Na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je Občina Tržič 
proučila pripombe in predloge javnosti ter zavzela: 
 
 
 

Stališča do pripomb in predlogov  
na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

enote urejanja prostora z oznako  TRŽ 11 (TRŽIČ – BPT) 
 
 
 
Pripombe in predlogi so bili podani v pisni obliki po e-pošti. Občina Tržič je skupaj z 
načrtovalcem in izdelovalci strokovnih podlag proučila prispele pripombe in predloge. Sprejeta 
stališča do pripomb bo občina javno objavila na spletni strani občine.   
 
V času javne razgrnitve, od 15. junija 2018 do 30. julija 2018, je bila na dopolnjen osnutek 
podana ena pripomba in predlog javnosti, prispela po e pošti dne  24. julija 2018. 
 
 
 
Na podlagi šestega odstavka 50. člena ZPNačrt je občina preučila pripombo in zavzela stališče:  
 
  
  
  

http://www.trzic.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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Številka 
1 

Pripomba podana Elektronska pošta 

Datum 24.07.2018 

 
Povzetek 
pripombe 

 
 

1. Stran 13, c) Ureditve za pešce, 1. odstavek 
Navedeno je, da morajo biti obstoječe in nove površine za pešce TER 
OSTALE površine javno dostopne in da zapiranje ali omenevanje prehoda 
ni dopustno - to torej pomeni da je praktično ves kompleks odprt za pešce, 
kar pa ni dopustno. Določeni deli kompleksa morajo biti pešcem in ostali 
javnosti zaprti oz. mora biti dostop, prehod omejen. Predvsem zaradi 
zagotavljanja varnosti in da se bodo dejavnosti v kompleksu nemoteno 
opravljale. Zaprte površine se morajo definirati. 

2. Stran 13, c) Ureditve za pešce, Muzejska pešpot  
Na območju, ki je definirano kot "Muzejska pešpot" je trenutno glavni vhod v 
naše proizvodno-skladiščne prostore, tu poteka razklad in naklad tovornih 
vozil, transport z ročnimi vozički, viličarji in ostalimi pripomočki, na tem delu 
imamo postavljen zabojnik za ostanke pločevine iz proizvodnje. Dejansko je 
to funkcionalno zemljišče ob stavbi in že večkrat smo opozorili da nas vse 
več peš prometa, prometa s kolesi in otroškimi vozički ovira pri opravljanju 
naše dejavnosti. Dejansko kakršnakoli pešpot na tem območju ne pride v 
poštev. Enako velja za zaprt hodnik (prehod pod stavbo št. 4), kjer pravtako 
ne more biti izvedena povezava ali prehod za pešce. Ta pešpot naj se 
naredi poleg poti "Motorni promet", ki pa naj ne bo speljana med objektoma  
28 in 29 tako kot sedaj ampak naj se uvije in gre čez površino kjer je sedaj 
objekt 28 in ki je predviden za rušenje. S tem se pripelje pešce v bližino 
sedaj načrtovane "Muzejske pešpoti", prepreči vozilom prehitro vožnjo skozi 
kompleks in omogoči naklad/razklad uporabniku objekta 29. 

Stališče  
do pripomb 

 Pripomba se delno upošteva. 
Pripomba se upošteva v delu, ki se nanaša na prepoved zapiranja in 
omejevanja prehoda skozi objekt št. 4 (hodnik) za pešce in obiskovalce. 
Prehod bo mogoče zapreti za pešce in obiskovalce v času dostave.  
V 10. členu odloka se (1) odstavku v točki 1. Ureditve za promet v točki 
c) Ureditve za pešce, v prvi alineji na koncu stavka doda besedilo: 
»razen v času dostave.« 
 
Pripomba se ne upošteva v delu, ki se nanaša na prestavitev Muzejske 
pešpoti ter na dostavo in transport v okviru Muzejske peš poti. Dostava in 
transport do objektov št. 21, 3, 4, 40, 37, 7 je predvidena z izgradnjo nove 
dostopne poti na SZ strani, na območju odstranjenih objektov št. 20, 3a, 4a, 
41, 8 in 7a. 

Pripravili: 
- Martina Tomšič 
- Mojca Švajger 

 

 mag. Borut SAJOVIC 
ŽUPAN 

 

http://www.trzic.si/

