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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV
Urbanistični načrt Žerjav (v nadaljevanju UN Žerjav) je strokovna podlaga za izdelavo podrobnejših prostorsko
izvedbenih pogojev in je zato obvezno izhodišče za izdelavo vseh z Občinskim prostorskim načrtom (v
nadaljevanju OPN) predvidenih strokovnih podlag in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju
OPPN) znotraj območja UN Žerjav ter kot strokovna podlaga za pripravo vseh projektnih dokumentacij na tem
območju.
V fazi osnutka je izdelan konceptualni del UN Žerjav, ki bo v nadaljevanju (v fazi dopolnjenega osnutka)
nadgrajen s podrobnejšim UN Žerjav. Temelji na veljavni zakonodaj, pregledu starih urbanističnih načrtov,
podrobni analizi obstoječega stanja, številnih terenskih ogledih, razpravam v okviru izvedenih urbanističnih
delavnic ter zastavljeni viziji bodočega razvoja naselja Žerjav in občine Črna na Koroškem.
Največji problem naselja Žerjav je njegova velika obremenjenost z industrijo. UN sicer predvideva ohranjene
industrije vendar poskuša s svojo zasnovo postopno vzpostaviti boljšo situacijo, kjer naj bi se industrija podrejala
zahtevam naselja hkrati pa bi z njim skupaj tvorila funkcionalno in oblikovno celoto. Ideja temelji na želji
domačinov, da v tem prostoru ostanejo, četudi številne raziskave obremenjenosti okolja vsaj posredno
predlagajo praznjenje prostora v smislu bivanja.

Slika 1: Območje UN Žerjav na letalskem posnetku.
AREA ARS d.o.o.
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2. URBANISTIČNI NAČRT KOT STROKOVNA PODLAGA ZA OPN
2.1. O URBANISTIČNEM NAČRTU
Urbanistični načrt je podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. Urbanistični načrt se lahko izdela
skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) tudi za tista naselja, kjer je zaradi
posebnosti razvoja ali drugih razlogov izdelava urbanističnega načrta utemeljena (npr. celovita prenova, večje
širitve, turistična naselja). Pri določanju urbanih središč se upoštevajo usmeritve, določene v državnem
strateškem prostorskem načrtu. Urbanistični načrt se z namenom doseganja racionalnega in usklajenega
prostorskega razvoja lahko izdela tudi za več funkcionalno med seboj povezanih urbanih središč. Urbanistični
načrt se izdela skladno s strokovnimi metodami prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega
načrtovanja ter z metodami vključevanja prebivalstva in drugih zainteresiranih udeležencev v proces njegove
priprave.
V urbanističnem načrtu se vsebine, ki so podlaga za odločitve v občinskem prostorskem načrtu, proučijo in
prikažejo v konceptualnem in podrobnejšem delu.
Skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij1 (v nadaljevanju Pravilnik
OPN), je za fazo osnutka OPN izdelan konceptualni del urbanističnega načrta naselja Črna na Koroškem. Na
njegovi osnovi bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. Na njihovi osnovi bo za fazo dopolnjenega
osnutka izdelan podrobnejši del urbanističnega načrta.
V času izdelovanja bila izvedena tudi urbanistična delavnica v Žerjavu (glej samostojni elaborat kot neobvezno
prilogo/neobvezno strokovno podlago OPN, Sodelovanje z javnostjo 2).
2.1.1. ZAKONODAJA
Vloga in pomen urbanističnega načrta (37. člen)
(1) Urbanistični načrt je podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. Urbanistični načrt se lahko
izdela tudi za tista naselja, kjer je zaradi posebnosti razvoja ali drugih razlogov izdelava urbanističnega načrta
utemeljena (npr. celovita prenova, večje širitve, turistična naselja).
(2) Pri določanju urbanih središč se upoštevajo usmeritve, določene v državnem strateškem prostorskem
načrtu.
(3) Urbanistični načrt se z namenom doseganja racionalnega in usklajenega prostorskega razvoja lahko izdela
tudi za več funkcionalno med seboj povezanih urbanih središč.
1
2

Glej tudi poglavje Viri in literatura.
Sodelovanje z javnostjo, neobvezna priloga OPN, št. AREA ARS/09/2008-OPN-SP10.
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(4) Urbanistični načrt se izdela skladno s strokovnimi metodami prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega in
krajinskega načrtovanja ter z metodami vključevanja prebivalstva in drugih zainteresiranih udeležencev v proces
njegove priprave.
Vsebina urbanističnega načrta (38. člen)
V urbanističnem načrtu se vsebine, ki so podlaga za odločitve v občinskem prostorskem načrtu, proučijo in
prikažejo v konceptualnem in podrobnejšem delu.
Konceptualni del urbanističnega načrta (39. člen)
(1) Konceptualni del urbanističnega načrta se opredeli kot koncept razvoja naselja na podlagi izhodišč in ciljev
prostorskega razvoja občine in naselja.
(2) Koncept razvoja naselja vsebuje:
−

koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa,

−

koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja z opredelitvijo temeljnih struktur naselja, oblikovalskih
izhodišč za razvoj ali ohranjanje oblikovne podobe naselja, oblikovnih potez naselja in naselbinskih jeder v
naselju,

−

koncept zelenega sistema naselja, v okviru katerega se določijo njegove sestavine, njihova medsebojna
povezanost ter povezanost z drugimi grajenimi strukturami v naselju,

−

koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja,

−

lokalni energetski koncept,

−

koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,

−

koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju.

(3) Obseg vsebine koncepta razvoja naselja iz prejšnjega odstavka se opredeli glede na velikost in pomen
posameznega naselja.
Podrobnejši del urbanističnega načrta (40. člen)
(1) V podrobnejšem delu urbanističnega načrta se na podlagi konceptualnega dela opredeli:
−

območja celovite prenove,

−

območja notranjega razvoja,

−

območje širitve naselja, ki vključuje tudi območje sanacije iz 28. člena tega pravilnika,

−

posamezna večja zaključena območja javnih in zelenih površin naselja (območja zelenega sistema),

−

ostala območja, kjer se vzdržuje oziroma izboljšuje obstoječi stavbni fond in kjer niso predvideni večji
posegi v prostor.

(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se proučijo in okvirno prikažejo oziroma opredelijo:
−

enote urejanja prostora,

−

podrobnejša namenska raba,

AREA ARS d.o.o.
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−

elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov,

−

javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra,

−

opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo s prikazom območij urejanja zemljišč za
gradnjo in možnostmi za njihovo opremljanje,

−

prometne ureditve, vključno z javnimi površinami za mirujoči promet.

(3) V podrobnejšem delu urbanističnega načrta se določijo območja, za katera se urbanistično arhitekturne
rešitve pridobijo na podlagi javnega natečaja z usmeritvami.
Območje urbanističnega načrta (41. člen)
(1) Območje urbanističnega načrta obsega površine strnjene gradnje, to so območja strnjeno grajenih stavb in
gradbeno inženirskih objektov različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo
uporabo, zelene površine v naselju, vodne površine in njihova obrežja, ki potekajo v naselju, ter kmetijske in
gozdne površine znotraj naselja.
(2) Območje urbanističnega načrta vključuje tudi območja sanacije razpršene gradnje iz 28. člena tega
pravilnika ter zemljišča, predvidena za območje širitve naselja.
(3) V območje urbanističnega načrta se lahko vključijo tudi naselja, ki so z vodilnim naseljem oziroma med seboj
neposredno funkcijsko povezana. V tem primeru so vanj lahko vključene tudi površine, ki se jim ohranja njihova
prvotna raba, vendar je ta podrejena potrebam poselitve.
Območja celovite prenove (42. člen)
(1) Za območja celovite prenove naselja se v urbanističnem načrtu opredelijo usmeritve za program celovite
prenove, ki obsegajo:
−

vrsto in namen celovite prenove,

−

način celovite prenove z gospodarskega, socialnega, kulturnega, okoljskega, energetskega, urbanističnega
in arhitekturnega vidika,

−

vrsto finančnih in drugih instrumentov ter ukrepov za pripravo in izvajanje celovite prenove,

−

pogoje in usmeritve za posege v prostor in druge ureditve na območjih celovite prenove, ki veljajo do
sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(2) Za posamezna območja celovite prenove se lahko določijo prioritete in usmeritve glede postopnega
uresničevanja načrtovanih prostorskih ureditev prenove.
(3) Za območja celovite prenove se izdela občinski podrobni prostorski načrt. Konservatorski načrt kot njegov
obvezni sestavni del se izdela le v primeru, kadar je v območje celovite prenove vključena zavarovana
arhitekturna, naselbinska ali arheološka dediščina.

AREA ARS d.o.o.
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Območje notranjega razvoja in območje širitve naselja (43. člen)
(1) Za območje notranjega razvoja se določijo usmeritve za delno prenovo, racionalno rabo ekstenzivno
izrabljenih površin ter za zagotavljanje prostorskih ureditev in posegov v prostor, ki so v javnem interesu.
(2) Za posamezna območja širitve naselja se določijo usmeritve glede opremljanja stavbnih zemljišč in
postopnega uresničevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
Grafični prikazi urbanističnega načrta (44. člen)
(1) Konceptualni del urbanističnega načrta se grafično prikaže v publikacijskem merilu ali v podrobnejšem
merilu, ki ustreza velikosti naselja.
(2) Podrobnejši del urbanističnega načrta se glede na obseg posameznih območij urejanja, na raznolikost
vsebin in natančnost obdelave grafično prikaže na državnih topografskih kartah, lahko pa tudi podrobneje na
ustreznih geodetskih načrtih.
2.2. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA
Območje urbanističnega načrta obsega območje naselja Žerjav in je podrobneje razvidno iz grafičnega dela.
2.3. NAČIN UPORABE URBANISTIČNEGA NAČRTA
Urbanistični načrt je obvezna strokovna podlaga za vse posege znotraj območja naselja Žerjav. izdelava vseh
strokovnih podlag, vseh OPPN in vse projektne dokumentacije za posege na območju naselja Črna mora
temeljiti na UN Način njegove uporabe je pojasnjen v nadaljevanju in natančneje v odloku OPN.

AREA ARS d.o.o.
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3. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA O URBANISTIČNEM RAZVOJU ŽERJAVA
3.1. OBSTOJEČE RAZISKAVE STANJA V NASELJU ŽERJAV
Območje Mežiške doline je bilo predmet preučevanja številnih organizacij a je dostop do teh raziskav
»zapleten«. Občina tudi ne razpolaga s preglednim seznamom vseh raziskav. Informacije o onesnaženosti
širšega območja Mežiške doline so nam bile dostopne v javnih knjižnicah ali svetovnem spletu3. Če zelo
poenostavljeno povzamemo, je onesnaženost območja glede na stanje v preteklosti bistveno manjša a še vedno
ni bivanju prijazna. Zato bi bilo nujno v bodoče strniti izsledke vseh že izvedenih raziskav in oblikovati izhodišča
za prostorski razvoj območja, ki bo vključeval tako sanacijo degradacije in onesnaženosti kot tudi smernice za
zagotavljanje trajnostnega razvoja območja.

NAMEN / CILJ / REZULTAT PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA / PLANIRANJA

Prostorsko načrtovanje / planiranje je vrsta ukrepov, ki naj bi usmerjali in
usklajevali bodoči razvoj v prostoru in hkrati varovali okolje.
Slika 2: Cilj načrtovanja naj bi bilo zagotavljane trajnostnega razvoja kar vključuje med drugim tudi saniranje onesnaženih
in degradiranih območij (slika s predstavitve na delavnici v Žerjavu4).

3

4

Glej poglavje Viri in literatura.
Glej poglavje Viri in literatura.
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3.2. POVZETKI URBANISTIČNEGA NAČRTA NASELJA ČRNA NA KOROŠKEM IZ LETA 19715
Urbanistični načrt prednostno obravnava Črno. Za celotno območje Žerjava, ki ga obravnava (glej sliko)
predvideva izdelavo zazidalnega načrta z industrijsko »javno« in stanovanjsko cono.
Kot ključne težave razvoja navaja: » … med ključne prostorske probleme prištevamo tudi ozračje, ki ga
zastruplja talilnica v Žerjavu«.
Eno od rešitev vidi v boljši prometni povezanosti: »ali obstaja možnost, da se Črna v prihodnjih 10 letih poveže
preko Slemena z velenjskim gospodarskim bazenom in preko Koprivne z Logarsko dolino«.

Slika 3: Žerjav v Urbanističnem načrtu Črne iz leta 1971.

5 Lodrant,

A. 1971. Urbanistični načrt naselja Črna na Koroškem. Zavod za urbanizem Maribor – Urbanistični biro Ravne, januar 1971.
Star urbanistični dokument brez formalne veljavnosti.
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3.3. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI NA OBMOČJU NASELJA ŽERJAV
3.3.1. VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA OBČINE
Večina veljavnih prostorskih aktov občine Črna na Koroškem izhaja iz obdobja družbenega planiranja in temelji
na takrat veljavni zakonodaji (Zakonu o urejanju naselij in drugih posegih v prostor iz leta 1984), peščica in še to
le v obliki spremembe veljavnih aktov temelji na Zakonu o urejanju prostora iz leta 2003, na osnovi ZPNačrt še
ni nastal noben akt. Za območje občine Črna na Koroškem je bila zadnja sprememba prostorske plana narejena
v letu 2004. Od takrat je bilo po navedbah Občine zaslediti težnje lokalnega prebivalstva (pravne in fizične
osebe) po spremembi namembnosti prostora predvsem iz kmetijskih v stavbne površine zaradi graditve tako
stanovanjskih kot poslovnih objektov.
Na območju UN Žerjav so v veljavi naslednji prostorski akti:
1. Veljavni prostorski plan občine Črna na Koroškem oz. prostorske sestavine planskih aktov občine:
−

Dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem, od leta 1986-2000, odlok objavljen v Medobčinskem
uradnem vestniku št. 20/86, 17/89 in 18/90;

−

Družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990, odlok objavljen v Medobčinskem
uradnem vestniku št. 20/86 in 17/89;

−

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Ravne na Koroškem za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana občine Ravne na
Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Črna na Koroškem za posamezna
poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena območja), Odlok objavljen v
Uradnem listu RS št. 78/2001;

−

Delna sprememba in dopolnitev sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001, ter srednjeročnega družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za
območje Občine Črna na Koroškem za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), odlok
objavljen v Uradnem listu RS št. 29/2003, 44/2003-popr.).

2. Prostorski ureditveni pogoji:
–

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,
Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, PrevaljeRavne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986-1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni
predvidena izdelava PIA, za območje Občine Črna na Koroškem - PUP št. 6, odlok objavljen v Uradnem
listu RS št. 121/2004 (v nadaljevanju PUP 6).
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–

Prostorski ureditveni pogoji za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki
obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij
naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1999 in območje
Stražišče – Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (obsega PUP
št. 1, 2, 3, 4 in 5), odlok objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 20/86 in 9/93 ter Uradnem listu RS
št. 29/2003 in 44/2003 (v nadaljevanju PUP 1, 2, 3, 4 in 5).

–

Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Ravne na Koroškem,
odlok objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 9/1994 (glej poglavje 7.3.1.).

3.3.2. POVZETKI DRUŽBENEGA PLANA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA OBDOBJE 1986 - 19906
Družbeni plan definira območja za umestitev določenih dejavnosti:
−

Družbeni gradnji / blokovni gradnji v naselju Žerjav namenja območje v Jazbini, na območje današnje velike
praznine v kmetijski rabi, vzhodno od kmetije Merdavs.

−

Individualni gradnji v naselju Žerjav namenja območja v Jazbini, na območju današnje kmetije Merdavs.

−

Proizvodni dejavnosti namenja dodatna območja v Žerjavu - območje vrtičkov, starega delavskega naselja
in cel južni del centra, pod cesto (vključujoč javno kopališče, transformatorsko postajo …).

Slika 4: Območje predvidene blokovne gradnje v Žerjavu oz. v Jazbini v Družbenem planu občine Ravne na Koroškem
(KPP – Urbanistični biro Ravne, Družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986 – 1990, Kartografska
dokumentacija, 1985).

6

Družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986 – 1990, (glej poglavje Viri in literatura).
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3.3.3. PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA PROSTORA
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Ravne na Koroškem, odlok
objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 9/1994 (v nadaljevanju sanacijski PUP) posege razdelijo v tri
skupine:
1. skupina posegov so posegi, ki jih sanacijski PUP ne dopušča: takih posegov na območju občine Črna ni.
2. skupina posegov so posegi, ki jih sanacijski PUP dopušča pod pogojem sanacije (6. člen): na območju UN
Žerjav je en tak poseg.
3. skupina posegov so posege, ki jih sanacijski PUP dopušča brez sanacije (7. člen): na območju UN Žerjav
je en tak poseg.
Tabela 1: Posegi, ki jih sanacijski PUP dopušča pod pogojem sanacije.
EVIDENČNA
ŠTEVILKA
POSEGA

KATASTRSKA
OBČINA

ŠTEVILKA
PARCELE

NAMENSKA RABA PO
VELJAVNEM PLANU

NAMEMBNOST

POTREBNA VRSTA SANACIJE

14

Žerjav

243/2,
243/3

gozd

pomožni objekt
- garaža

38

Žerjav

531, 532

stavbno zemljišče

stanovanjska
hiša - prizidek

- sanacija potrebna (arhitektonska
sanacija)
- sanacija ni potrebna (lastnik izvede
samo legalizacijo)
- zagotoviti varnost pred
hudourniškimi vodami

* Dikcija sanacijskega PUPa in stare zakonodaje ter ne z ZPNačrt opredeljena razpršena gradnja.

Slika 5: Levo poseg 14, ki ga sanacijski PUP dopušča in ga je zato potrebno v OPN opredeliti kot razpršeno gradnjo ali kot
stavbno zemljišče, desno poseg 38 ki ga sanacijski PUP dopušča in ga v OPN ni potrebno posebej obravnavati (je na
obstoječih stavbnih zemljiščih, postopek legalizacije mora izvesti lastnik).
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3.3.4. OSTALI PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI NA OBMOČJU UN ŽERJAV
Območje UN Žerjav sedaj urejajo naslednji prostorsko ureditveni pogoji z bolj ali manj splošnimi navodili, saj so
posegi omejeni predvsem na zapolnjevanje obstoječe pozidave:
−

PUP 4 ureja prostor industrijskega naselja Žerjav ter dolinski predel Jazbinskega potoka do zazidave pri
Mrdavsu (vzhodna stran, cona IS 3 in DS 2); na južni strani ga omejuje »dolina smrti« in Kavškov hrib, na
severni strani pobočje Pogorelca, na zahodni strani pa pobočje Šumahovega vrha. Zajame celotno območje

−

PUP 6 obsega tiste dele UN Žerjav, ki glede na veljavni plan predstavljajo širitev stavbnih zemljišč oz.
nekdanjega poselitvenega območja naselja Žerjav in niso zajeta v PUP 5.

Slika 6: Območje UN Žerjav (turkizna črta) na veljavnem planu (obstoječa stavbna zemljišča so obarvana roza, kmetijska
svetlo zeleno, gozdna temno zeleno).
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4. IZHODIŠČA IZ URBANISTIČNO PLANERSKE ANKETNE DELAVNICE ŽERJAV
Pripombe krajanov naselja Žerjav se nanašajo predvsem na območje naselja Žerjav, vendar pa so med njimi
tudi pripombe vezane na celotno občino Črna
−

Ne glede na razmere in dejavnosti menijo, da je naselje potrebno vrniti ljudem (ga gledati tudi skozi prizmo
prebivalcev, ne le industrije).

−

Ne glede na razmere ljudje radi živijo tu in se ne želijo izseliti. Prilagodi naj se industrija (umestitev čistejše
industrije, okoljska sanacija,…).

−

V razmerju s Črno se počutijo v depriviligiranem položaju in ne želijo, da se jih obravnava skupaj s Črno

−

Prepričani so, da so divja odlagališča nevarnih odpadkov po celi občini Črna.

−

Menijo, da so se finance namenjene Žerjavu porabile za posege v drugih delih občine.

−

Zavedajo se nujnosti obstoja industrije (delovna mesta).

−

Menijo, da je v okviru trenutnih industrijskih območij dovolj prostora za novogradnje in tako širitev navzven
ni potrebna.

−

Pri načrtovanju / odločanju bi morali sodelovati vsi (krajani in gospodarstveniki).

−

Kot pogoj za bivanje navajajo možnost obrtne dejavnosti (obrtna cona za npr. kleparsko delavnico).

−

Ne strinjajo se z vrstnim redom posegov v prostor in obveščanjem s strani pristojnih (»vrtičke so zravnali,
čeprav se zdaj še nič ne dogaja …«)

−

Razmišljajo o tem, da bi del površin v tamponski coni med industrijo in centrom (poslovna cona Žerjav)
pomagali soustvarjati ali vzdrževati (nove zelene površine, ki so načrtovan del cone bi imeli za
prostočasovno dejavnost – okrasni vrtovi, trava, košnja).
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C. POGLAVJE, KONCEPTUALNI DEL URBANISTIČNEGA NAČRTA

KONCEPTUALNI DEL URBANISTIČNEGA
NAČRTA
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1. OBSTOJEČE NASELJE
1.1. ADMINISTRATIVNI PODATKI
Naselje Žerjav je drugo največje naselje v občini Črna na Koroškem.
Šifra in ime občine: 016 Črna na Koroškem
Šifra in ime statistične regije: 03 Koroška
Šifra in ime upravne enote: 45 Ravne na Koroškem
Površina: 156 km2.
Število naselij: 9.
Tabela 2: Osnovni podatki o občini Črna na Koroškem.

število prebivalcev
gostota prebivalstva
naravni prirast
skupni prirast
število učencev
število dijakov
število študentov
število delovno
aktivnih prebivalcev
po prebivališču
število zaposlenih
oseb
število zaposlenih
oseb
število registriranih
brezposelnih oseb
število kmetov
povprečna mesečna
bruto plača na
zaposleno osebo
povprečna mesečna
neto plača na
zaposleno osebo
število podjetij v
dejavnostih C – K,
SKD 2002
prihodek podjetij v
dejavnostih C – K,
SKD 2002
število stanovanj,
stanovanjski sklad
količina zbranih
komunalnih odpadkov

7
8

slovenske občine v številkah 20097
podatek
datum
3540
31. 12. 2007
23 prebivalcev / km2
31. 12. 2007
-12
2007
-36
2007
273
15. 9. 2007
164
15. 9. 2007
155
15. 10. 2007

Koroška v številkah (2010)8
podatek
datum
3586
1.7.2010
23 prebivalcev / km2
-3
2009
-51
2009
/
/
/
/
/
/

1.393

2007

1242

2010

695

2007

621

2010

695

2007

621

2010

134

2007

167

2010

/

/

47

2010

1.233,46 EUR

2007

1.477,63 EUR

november 2010

1.416,29 EUR

december 2010

813, 42

2007

969,24 EUR

november 2010

935,7 EUR

december 2010

87

2007

49. 209 EUR

2007

1.487

31. 12. 2007

1.305?

2007

Slovenske občine v številkah…, svetovni splet 2010.
A.L.P. Peca d.o.o. 2010. Koroška v številkah, Mesečni statistični bilten februar 2010.
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1.2. ZGODOVINSKI PREGLED
1.2.1. PODOBA ŽERJAVA NA STARIH KATASTRIH

Slika 7: Naselja Žerjav na Franciscejskem katastru (okoli leta 1840).

1.2.2. CITAT IZ STAREJŠEGA KRAJEVNEGA LEKSIKONA9
Večje rudarsko in industrijsko naselje v gorski kotlinici kraj sotočja Meža in potoka jazbine pod strmimi in
skalovitimi apniško-dolomitnimi pobočji Šumahovega vrha (1152 m), Ostrčnjakovega vrha (812 m) in Pogorevca
(1173 m). V osrednjem delu kotlinice so na obeh straneh reke Meže in ob asfaltirani cesti Mežica-Črna
industrijske zgradbe predelovalnih obratov mežiškega rudnika svinca in cinka: topilnica s tovarnami svinčenih
izdelkov (prah, šibre, pločevina, cevi), tovarna industrijskih svinčenih akumulatorjev, osnovana leta 1967, glavna
transformatorska postaja rudnika ter razne delavnice in skladišča, medtem ko je čez 50m visoka zgradba
9 Krajevni

leksikon Slovenije, IV. knjiga Podravje in Pomurje, Državna Založba Slovenije, Ljubljana 1980.
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separacije rude s flotacijo stopničasto prislonjena v breg. Do nje je visoko nad dolino potegnjena iz
Ravšarjevega rova žičnica za dovoz rude iz centralne jame. Večjo žičnico, zgrajeno leta 1914 za odvoz jalovine
iz separacije v pobočje nad njo, so leta 1967 ukinili. Sedaj odvažajo jalovino po transportnih trakovih pod zemljo
v dolino Kavšak. Obsežne, strme meli nasute jalovine, ki se belijo po pobočjih okrog separacije, so posebna
značilnost naselja.
Ob potoku Jazbini pelje stranska cesta pod Uršljo goro (1698 m). Naprej drži nekdaj pomembnejša pešpot mimo
Križana na Razbor in v Slovenj Gradec ter skozi Šentvid proti Zavodnjam in Šoštanju.
Strupeni topilniški plini kljub filtrskim napravam-prvo so zgradili že leta 1942-uničujejo rastje, tako da so nekdaj z
iglavci porasla pobočja Kavšakovega in zlasti še Ostrčnjakovega vrha nad topilnico povsem ogolela. Posledica
tega je tudi večja erozija, zlasti v t.i. Dolini smrti, kjer prihajajo plini po rovu na površje. Manj prizadeto je
sosednje, še dokaj zeleno pobočje Šumahovega vrha in Pogorevca, da se tudi tu, tako kot v širši okolici proti
Črni in Mežici, kažejo škodljive posledice topilniških plinov.
Drugi kvarni vpliv industrije povzroča odplaka zmlete jalovine-mulja, pomešanega z odpadnimi flotacijskim
reagenti iz separacije v Mežo. Zlasti po letu 1945, ko se je predelava povečala, so odplake povsem zamorile
življenje v reki. To se pozna toliko bolj, ker je njeno korito od Črne dalje zaradi izpeljave vode v rudniško
podzemeljsko hidroelektrarno večina leta močno osušeno. Vodni tok se močno poveča šele v Žerjavu, kjer se
izliva v Mežo Jazbino. Vendar pa je ta komaj sposoben transportirati na dan več sto ton odplak mimo Mežice do
Prevalj, kjer prihaja voda Meža po vodnem rovu zopet na površje.
Žerjav je mlado naselje. Močneje se je pričelo razvijati po letu 1897, ko so tu zgradili centralno topilnico mežiških
rudnikov in leta 1914 dogradili separacijo, ki so jo povezali s centralno jamo. Odtlej so tu osredotočeni vsi
rudniški predelovalni obrati. Rudarjenje okrog Žerjava sega v prve začetke mežiških rudnikov. Leta 1728 je rudo
kopal v Hlevnikovem in v Grabnu grof Thurn, ki je tu postavil prebiralnico rude. Leta 1746 so začeli obratovati v
Žerjavu pod Ostrčnjakovim vrhom ob Meži, kjer stoji danes topilnica, stope, mlin za rudo in majhna topilnica.
Takrat so nakopali največ rude v Ožboltovem rovu. Od 1862 do 1890 je obratovala v Žerjavu Rainerjeva
cementarna z viškom proizvodnje dobrih 3000 centov leta 1871.
Ime kraja izvira od rudarskih podjetnikov bratov Žerjav, ki sta se oktobra 1790 priselila sem iz Laboške doline,
vendar se je uradno ime Žerjav pojavilo šele po letu 1931, ko se je ob komasaciji občinskih meja in naselja na
novo formiralo njegovo območje. Dotlej je področje Žerjav spadalo v naselje Javorje in Jazbino, manjši del samo
hišo (Kašman) pa v Podpeco. Še pred 80 leti je bilo v osrednjem delu Žerjava poleg kmetijskih domov
Čemernika in Bosjaka le nekaj koč ter dve hiši za delavce. Novejši stanovanjski del, ki se je razvijal zlasti po letu
1921 in letu 1950, stoji na ravnici ob izlivu Jazbine v Mežo. Posamezne stanovanjske hiše so raztresene ob letu
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1971 asfaltirani cesti še dalje po dolini Jazbine. Zaradi kvarnih vplivov topilniških plinov zadnja leta v Žerjavu hiš
ne grade in se ljudje odseljujejo pretežno v Mežico.
Na območju Žerjava ni več nobene kmetije in tudi ni obrtnikov. Ljudje so večinoma zaposleni v obratih
mežiškega rudnika ali pa se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi. Vzporedno z razvojem rudnika se je zlasti v
letih pred prvo vojno in tudi kasneje priselilo sem mnogo delavcev, največ strokovnjakov od drugod. Zadnja leta
pa se od tod vse več mladih vozi na delo na Ravne in na Prevalje. Obdelovalno zemljo, kolikor jo je na
Bosjakovem in v dolini Jazbine, uporabljajo delavci za vrtove. Pretežno borove gozdove v dolini Jazbine in na
Pogorelcu upravlja GG Slovenj Gradec. Dve trgovini, mlekarna, dve gostilni. Prebivalci kupujejo precej tudi v
Črni in Mežici. V gozdovih Pogorevca in Uršlje gore bogat lov. V gozdovih Pogorevca in Uršlje gore bogat lov.
Tu je bil uplenjen eden najlepših gamsov v Jugoslaviji.
Društvena dejavnost je dokaj razvita. Leta 1924 je bilo ustanovljeno telovadno društvo Sokol, ki mu je leta 1925
zgradil rudnik telovadnico z odrom. Ta rabi telesni vzgoji in šoli še danes. Okoli leta 1930 je bilo zgrajeno letno
telovadišče in leta 1939 ob njem letno kopališče z bazenom. Leta 1954 je zgradil rudnik delavski dom s
kinodvorano, odrom in obratom družbene prehrane. Tu imata prostor tudi knjižnica in prosvetno društvo. Leta
1947 so se planinci odcepili od mežiškega društva in ustanovili svoje SPD za področje Žerjava in Črne. Leta
1952 so zgradili nov planinski dom na Smrekovcu. Pozneje je bil sedež društva prenesen v Črno.
Šolski pouk od leta 1929 v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1926. Novo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1954.
Otroški vrtec. Prvi vodovod je bil zgrajen hkrati s topilnico za njene tehnološke potrebe. Prvotno je napajal tudi
naselje . leta 1943 so zgradili nov vodni zbiralnik, vodo pa črpajo iz rudnika.
V območju Žerjava so domnevno rudarili že v rimski dobi. Pri kopanju temeljev za topilnico leta 1896 so našli
stare črepinje. Črepinje in žrmlje so bile najdene pri izlivu Jazbine v Mežo. Nemci so ob zasedbi Žerjava 10
aprila 1941 našli opuščene rudniške naprave, kjer je jugoslovanska vojska ob umiku razstrelila vse tri elektrarne.
Dne 4.in5. julija 1941 je bilo izseljenih razen treh posameznikov 11 družin. Dne 9. avgust 1941 je padel v
Begunjah kot talec prvi Žerjavčan Ivan Močnik. Prebivalcev je množično sodelovalo v NOB; precej jih je šlo v
partizane, mnogi pa so se znašli v taboriščih. Dne 6. maja 1945 je zlomila odpor nemške posadke v Žerjavu
Bračičeva brigada , prodirajoča sem s štajerske strani po dolini Jazbine. Na delavskem domu vzidana plošča z
imeni 24 padlih borcev iz Žerjava in 28 drugih žrtev nasilja; vrh plošče je v žari pepel prvoborca Močilnika. V
dolini Jazbine spomenik na grobu 5. maj 1945 padlega borca Bračičeve brigade Karla Stropnika.
Od 1922 do 1942 je bil upravnik topilnice metalurški strokovnjak inženir Viktor Fettich, po zadnji vojni univ.prof. v
Ljubljani, kjer je umrl leta 1965.
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1.2.3. CITAT IZ NOVEJŠEGA KRAJEVNEGA LEKSIKONA10
Rudarsko naselje v Mežiško-Solčavskih Karavankah leži v dolini reke Meže, ob izlivu Jazbinskega potoka pod
strmimi in skalnatim pobočij Šumahovega vrha (1154m), Pogorevca (1082m) in Ovčjega vrha (955m). V Žerjavu
so industrijski obrat rudnika svinca in cinka (separacija, talilnica, tovarna akumulatorjev in skladišča), ki so svojo
dejavnostjo zelo poškodovali bližnjo okolico. Domačini so območje zato poimenovali Dolina smrti. Gola pobočja
nad naseljem in onesnažena Meža se zdaj, ko je talilnica nehala obratovati, postopno renaturirajo. V naselju je
le nekaj rudarskih stanovanjskih blokov, saj je utesnjeno, saj je utesnjeno med okoliške hribe in zaradi
onesnaženega okolja maj primerno za bivanje. V 19. stoletju je v Žerjavu obratovala cementarna, tu pa so
domnevno rudarili že v rimski dobi.

1.3. OSNOVNI PODATKI
−

Zunanji rob naselja je v tesni povezavi z obliko terena v katerega se umešča. Teren je sestava dveh
dolinskih krakov ob vodotokih (Meža, Jazbinski potok), ki se zajedajo v strma pobočja okoliških hribov.
Stičišče dveh vodotokov in dveh dolin predstavlja center naselja, preostalo naselje se umesti vzdolž krakov
ob vodotoke. Oblika terena omejuje širjenje naselja navzven. Oblika terena (ožina med centrom in Jazbino)
predstavlja tudi dobrodošlo naravno pregrado med območjem s prevladujočim proizvodnim značajem ter
zelenim območjem v katerem prevladujejo različne oblike stanovanjskih programov.

−

Glavnina poselitve se umešča v razširjeni prostor stika dveh dolin (v širši ravninski del in pobočja se
umeščajo objekti vezani na proizvodno dejavnost). Poselitev vzdolž dolinskih krakov je redkejša, zaradi
prostorskih omejitev. Vzdolž Jazbinskega potoka se umeščajo objekti stanovanjskega značaja različnih
predznakov (bivanje, kmetijske dejavnost, počitnice, prostočasovne dejavnosti,..)). Poselitev ob glavni cesti
Črna – Mežica je redkejša, bivanje se umešča ob dejavnosti vezane na promet in proizvodnjo in je zato
izredno konfliktna.

−

Okolico naselja predstavljajo intenzivno pogozdene površine, površine eksploatacije in nekdanje površine
eksploatacije v zaraščanju in/ali sanaciji. Zunanji rob naselja je skladen z linijo gozdnega roba.

−

Izziv za načrtovanje je predvsem uskladitev sobivanja oziroma prerazporeditve konfliktnih programov
industrije in bivanja ter sanacija degradiranih površin (navedeno se nanaša na območje centra naselja in
krak ob Meži). V območju Jazbinskega potoka je potrebno uskladiti razmerje med širjenjem pozidave in
ohranjanjem naravnih kvalitet.

−

Prevladujoče dejavnosti bodo v območju naselja Žerjav: prerazporeditev programov, krepitev obstoječih
dejavnosti, ločevanje konfliktnih dejavnosti, ekološka sanacija ter ohranjanje narave.

10 Glej tudi poglavje viri in literatura. Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D. 1995. Krajevni leksikon Slovenije, IV. knjiga Podravje in
Pomurje, Državna Založba Slovenije, Ljubljana 1995.
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1.4. INVENTARIZACIJA
1.4.1. NAČIN DELA
Delo na terenu:
−

ogled celotnega prostora,

−

fotografiranje,

−

podrobna inventarizacija osnovnih podatkov o objektih (etažnost, slemenitev)

−

podrobna inventarizacija podrobnejše namenske rabe.

Stik s prebivalci
−

naključni pogovor z ljudmi,

−

delavnice (glej gradivo neobveznih strokovnih podlag, Sodelovanje z javnostjo),

−

usklajevanja z občino.

Delo v biroju:
−

ogled obstoječe prostorske dokumentacije,

−

analiza katastrov (Franciscejski kataster in današnji kataster) in primerjava z dejanskim stanjem,

−

analiza aeroposnetkov, orientacija na njih in primerjava s prostorom,

−

zapisovanje in analiziranje opravljenega dela,

−

prenos inventarizacije osnovnih podatkov o objektih v digitalno obliko,

−

prenos inventarizacije podrobnejše namenske v digitalno obliko,

−

obdelava grafičnih podlog,

−

obdelava fotografij,

−

priprava zaključnega elaborata.
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1.4.2. FOTOGRAFIJE OBMOČJA UN ŽERJAV

Slika 8: Skupina slik območja centra naselja Žerjav (foto: Jernej Cilenšek, Aleksandra Dolenec Gojević, september 2009).
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Slika 9: Skupina slik območja med centrom naselja in industrijsko cono (foto: Jernej Cilenšek, Aleksandra Dolenec Gojević,
september 2009)
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Slika 10: Skupina slika doline ob Jazbinskem potoku (foto: Jernej Cilenšek, Aleksandra Dolenec Gojević, september 2009)
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Slika 11: Skupina slik območja ob regionalni cesti Črna – Mežica (foto: Aleksandra Dolenec Gojević, september 2009)
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1.4.3. OBSTOJEČA PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA
−

Proizvodne dejavnosti so umeščene v centralni položnejši del naselja od ceste Črna – Mežica do meje
obravnave (območja eksploatacije in / ali prostorske sanacije). Sorodne dejavnosti so tudi vzdolž celotnega
odseka ceste proti Mežici. Proizvodna dejavnost predstavlja eno od oblik zaposlovanja tukajšnjih in
okoliških prebivalcev ter gospodarski pogoj ohranjanja prebivalstva. Negativne plati prisotnosti proizvodnje
pa so uničevanje okolja, konflikt s programom bivanja, večinoma ambientalno neprimerne rešitve, hrup,…

−

Območja stanovanj so v centralnem delu naselja (stanovanjski bloki in individualne hiše) ter predvsem v
dolini Jazbinskega potoka. Bivanje v centralnem delu namreč predstavlja izrazito konfliktno kombinacijo s
proizvodnimi programi. V območju Jazbine se umešča stanovanjski program različnih predznakov (bivanje,
kmetijska dejavnost, počitniški objekti). Bivanje ob Jazbinskem potoku predstavlja, pod določenimi pogoji,
dobrodošlo kombinacijo z ohranjanjem naravne in kulturne krajine.

−

Centralne dejavnosti se nahajajo v centru naselja ob cesti proti Jazbini.

−

Večina zelenih površin je izven območja obravnave (zeleni gozdni rob). Zelene površine so v naselju
izrazito neenakomerno razporejene: območje centra ter pas ob Meži jih ima malo, medtem, ko v območju
Jazbinskega potoka še vedno prevladujejo. Med območjem centra in Jazbinskim potokom se nahaja večje
območje gozda (varovanje, prehodi, zelenje).

−

Površine voda zavzemajo površine vodotokov in njihov obvodni prostor.

−

V površine cest so vključene površine ceste Črna – Mežica in površine ceste skozi Jazbinski potok.
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Slika 12: Inventarizacija podrobnejše namenske rabe - LEGENDA
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Slika 13: Inventarizacija podrobnejše namenske rabe – SITUACIJA.
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2. KONCEPT RAZVOJA NASELJA
2.1. ZASNOVA KONCEPTA
Koncept razvoja naselja je vsebinsko zasnovan skladno s pravilnikom tako, da posebej opredeljuje:
−

koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa,

−

koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja,

−

koncept zelenega sistema naselja,

−

koncept prostorskih ureditev v povezavi z varstvom okolja,

−

lokalni energetski koncept,

−

koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,

−

koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju.

2.2. OSNOVNI ORIS KONCEPTA

Pozitivna izhodišča
Kot pozitivne elemente obstoječega stanja prepoznavamo:
−

prelepo naravno okolico in kulturno krajina (kmetije,..),

−

količina površin, ki so že sanirane,

−

prisotnost dediščine (kmetije, meščanska arhitektura, tehnološka dediščina,…),

−

logično členjenost naselja (coniranje),

−

naravo v naselju (vodotok v centru Žerjava),

−

količino javnih objektov v kvalitetnem okolju (kulturni dom, vrtec,…),

−

angažiranost lokalnega prebivalstva (skrbno urejeni vrtički in okolice kolektivnih objektov,…).

Bodoče načrtovanje mora ohraniti in nadgraditi vse te komponente ter v največji meri vključevati lokalne
prebivalce.
Negativni vidiki
Kot negativne elemente obstoječega stanja prepoznavamo:
−

Ogroženo okolje zaradi izkopavanj in industrije,

−

prostorska utesnjenost,

−

velika količina zapuščenih objektov,

−

nekritično umeščanje objektov v strmino (geološka presoja),

−

predsodki prebivalcev kot logična posledica slabih izkušenj s politiko, gospodarstvom in načrtovalci v
preteklih letih.
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Nekatere od navedenih negativnih vidikov lahko s smotrnim ravnanjem v prihodnosti izboljšamo (okoljska
sanacija, določitev območij primernih za gradnjo,…), nekaterim lahko takoj dodamo pozitiven predznak
(zapuščeni objekti so lahko velik potencial), najpomembneje pa je, da na napakah iz preteklosti gradimo
pozitivno prakso v prihodnje (vključevanje javnosti, okoljsko osveščeni posegi,…).
Povezanost »Črna – Žerjav« ter »Črna – Žerjav –zaledje«
Žerjav deluje kot sestavni del trojice Žerjav – zaledje – Črna. Trojica se med seboj dopolnjuje, združuje
dejavnosti (energetski koncept) ali pa jih prerazporeja (razmestitev bivanja, industrije).
−

Energetski koncept: združevanje kapacitet.

−

Proizvodnja: v Črno se usmerja obrtna dejavnost, v Žerjav pa poslovna dejavnost in industrija.

−

Bivanje v Žerjavu se preusmerja v dolino ob Jazbinskem potoku ter postopoma opušča v centru. Del bivanja
se lahko seli tudi v Črno.

−

Turizem je v Žerjavu prisoten le v manjšem merilu (apartmaji kot dopolnilna dejavnost), saj se krepi
predvsem turizem na gorskih kmetijah.

Vodilni principi načrtovanja:
−

Žerjav se v grobem deli na dva dela: območje kjer je močnejši vpliv industrije in izkopavanj ter območje kjer
so vplivi manjši. Območji sta zaradi terena ločeni, kar je v prid bodočemu razvoju.

−

V prihodnosti obe glavni enoti, center (proizvodna in poslovna dejavnost, oskrba, kultura,
izobraževanje,…prehodno tudi bivanje) in dolina ob Jazbinskem potoku (zeleno, bivanje, rekreacija, prosti
čas, turizem,…), krepita svoj trenutni značaj in ga izboljšujeta (krepitev zelenega značaja, razvrščanje
dejavnosti v izogib konflikta).

−

Znotraj Žerjava ohranjanje obstoječih območij posameznih dejavnosti (fizične meje) in vsebinska
prestrukturiranja znotraj posamezne cone.

−

Vsaka cona se razvija v skladu z danimi nastavki. Načrtovane dejavnosti se umeščajo v območja po načelu
podobnosti.

−

Upoštevanje okoljskih posledic dolgoletnega izkoriščanja naravnih bogastev in prisotnosti proizvodnje.

−

Stanovanjska dejavnost se v centralnem območju ne razširja ampak se v srednjeročni perspektivi omejuje v
danih okvirih. V tem času se zagotovi največje možne bivanjske kvalitete z ohranjanjem osnovnega servisa
in kvalitetnih zelenih površin.

V dolgoročni perspektivi se stanovanja preusmeri drugam (dolina ob

Jazbinskem potoku, Črna,…), to območje pa se nameni zgolj centralnim dejavnostim brez bivanja.
−

Umestitev nove poslovne cone med industrijsko cono in center (deluje kot dodatna dejavnost in zeleno
območje, ki ločuje dve konfliktni dejavnosti industrije in centra naselja).

−

Krepitev zelenega značaja celotnega naselja.
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−

Cesta ni le prometna površina ampak mesto kamor se umešča trase energetske in gospodarske javne
infrastrukture (okoliške površine se tako ohranijo). Cesta je tudi pomemben del javnega prostora naselja in
mora presegati tehnične zahteve z okoljsko in estetsko nadgradnjo.

−

Vodni prostori niso le narava v naselju ampak se navezujejo na javne prostore naselja ter so zasnovani
(tudi) v skladu s prostori, ki jih prečijo. Stik z vodo je neposreden (dotik, kopanje) in posreden (pogled, šum,
vonj, hlad,…). Vse posege v vodni prostor pa se izvaja z zavedanjem o njegovem izvornem bistvu
(ohranjanje narave).

−

Peš povezave (vzdolž cest in predvsem ostale) so pomemben element povezave naselja. Na njih so
navezane tematske poti (turistične, šolske, zelene, rekreacijske,..).

Slika 14: Koncept urejanja na območju UN Žerjav (skica): območje stanovanjske in podobne oz. spremljajoče dejavnosti se
postopno omeji na zahodi del (zelena elipsa), vzhodni del se postopno spreminja v izključno centralne dejavnosti,
stanovanjska dejavnost se postopno ukinja, severni del prevzema centralne dejavnosti naselja (rumena elipsa), v južni del
pa se vnašajo poslovne vsebine industrijskega dela (modra elipsa), ki prevzamejo vlogo tampona med industrijo in
naseljem; industrija se umešča ob cesti in na območju obstoječe industrije in ne posega v območje centra in bivalnega dela
naselja (vijolična elipsa).

Slika 15: Koncept urejanja na območju UN Žerjav – območja glavnih vsebinskih poudarkov (skica na letalskem posnetku).

2.3. KONCEPT PROMETNEGA OMREŽJA IN JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
2.3.1. CESTNO OMREŽJE
−

Cestno omrežje se ohranja in kvalitetno nadgrajuje v skladu s tehnološkimi zahtevami. Prometne površine
povzamejo tudi vlogo kvalitetnega javnega prostora (arhitekturna in krajinsko arhitekturna obdelava,
krepitev zelenega značaja, navezava na vsebine odprtih površin na katere mejijo).
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−

Izboljša se povezava Žerjav – Črna (cesta, kolesarska steza, pešpoti, zelene linije,…).

−

Preureditev prometne sheme znotraj območja industrije: celotno območje industrije se , ne glede na različne
lastnike, napaja prek skupne ceste. Zasnuje se nov uvoz neposredno s ceste Črna – Mežica. Industrijskega
območja se ne napaja več prek centra naselja (stanovanja , centralne dejavnosti).

−

Posodobi se regionalna cesta Črna – Mežica. Izvede se celostna rekonstrukcija križišča med regionalno
cesto in uvoza v Žerjav (tehnološko, okoljsko in ambientalno vrhunski izdelek).

−

Parkirne kapacitete za potrebe industrijske cone se zagotovi na njenem območju. Na robu območja se
zagotovi tudi parkirne kapacitete za okoliške prebivalce (predvsem v obliki zelenih parkirišč).

−

Parkirne kapacitete za ostala območja centra se zasnuje v obliki več manjših parkirišč (pozor, parkirišča
malega meril). Na območju Jazbinskega potoka se omejuje količino prometa. Parkirne potrebe se ureja v
okviru posameznih zasebnih parcel.

−

Zasnova pešpoti predstavlja hrbtenico tematskih krožnih poti skozi naselje, izvede se jo tehnološko,
okoljsko in estetsko kvalitetno.

−

Posebno težo imajo peš povezave prek nove poslovne cone (obrti, pisarne, storitve, servisi,…) med
industrijskim in centralnim predelom. Prek peš povezav se poveže ponudbo centra s ponudbo poslovne in
industrijske cone (izmenjava).

−

Vozlišče ob stiku med državno cesto in cesto proti Jazbini (stik vodotok, ceste, mestni prostor) se rešuje
celostno (tehnologija, varstvo narave, estetika).

Slika 16: Koncept prometa.
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2.3.2. JAVNI POTNIŠKI PROMET
Intenziviranje javnega prometa, medkrajevnega in lokalnega:
−

Krepitev javnih prometnih povezav z okoliškimi kraji - vzpostavitev kvalitetne in frekventne povezave z
drugimi naselji.

−

Glede na velikost (majhnost) naselja zasnova klasičnega avtobusnega mestnega potniškega prometna ni
smiselna samo znotraj naselja ampak v navezavi (vsaj) s Črno. Promet v naselju in med naseljema (mala
vozila, krožne vožnje ob prometnih špicah). Pomembna je navezanost postajališč javnega potniškega
prometa na sklop peš povezav.

Slika 17: Koncept javnega prometa.

2.4. KONCEPT URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA
2.4.1. MORFOLOGIJA NASELJA
Kratek oris:
−

Ohranjanje zunanjih meja naselja (geografska danost)

−

Prestrukturiranje notranjega tkiva (uvodoma predvsem vsebinska, posledično oblikovna).

−

Prepoznavanje osnovnih struktur ter ohranjanje njihove berljivosti (industrijski del s poslovno cono, center,
obcestni prostor, dolina ob Jazbinskem potoku).

−

Vozlišče med glavno cesto in cesto v Jazbino je točka velikih načrtovalskih izzivov (ekološki, tehnološki,
estetski).

−

Zelene odprte površine predstavljajo prostor členitve, varovanja, naraven ambient in mesto prehodov.
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Naselje ima izrazito krakasto strukturo, ki je posledica naravnih danosti (hribi, vodotoki), ta struktura se v
prihodnje ohranja, kot del vizualne in funkcionalne identitete prostora: naselje se tudi v prihodnje razvija in
prestrukturira predvsem v nižinskem delu medtem, ko ostajajo pobočja namenjena predvsem gozdu. Prav ta
bogat gozdni rob predstavlja, čeprav je izven območja obravnave, pomemben element na katerega se naslanja
koncept bodoče zasnove. Gozd predstavlja mejo, mesto rekreativnih poti, ki se navezujejo na rekreativne poti
znotraj naselja ter kvalitetno zeleno zaledje, ki izboljšuje kvaliteto bivanja v Žerjavu.
Današnja podoba naselja vključuje nekaj temeljnih struktur višjega reda (kraki in center), te ostanejo tudi v
prihodnje del oblikovne identitete prostora. Strukture nižjega reda, ki predstavljajo dodatno analizo krakov (npr.
členitev posameznih delov ob Jazbinskem potoku,…), so osnovne strukture , ki predstavlja vsaka za sebe
zaključeno celoto s svojo namembnostjo in s tem pogojeno podobo. Kot take predstavljajo bogastvo prostorskih
oblik, element berljivosti prostora in sredstvo orientacije zato se jih ohranja (zunanje meje območja, vmesne
zelene cezure,…,…). Med seboj so povezane z različnimi linijskimi povezavami (cesta, rekreativne poti, obvodni
prostor, zelene rekreativne poti.
Vozlišče med glavno cesto in cesto v Jazbino je točka velikih načrtovalskih izzivov, ki se ga zasnuje kot
ekološki, tehnološki in estetski prostorski poseg.
Zelene odprte površine imajo tudi v prihodnje pomembno vlogo členitve prostora, varovanja, naraven ambient in
mesto prehodov.
Večje prazne površine pričakovanih novih vnosov (večje praznine znotraj doline ob Jazbinskem potoku,…), in
trenutno pozidane površine z načrtovanimi intenzivnimi spremembami namembnosti (Center – območje
sprememb, …) se obravnava celostno, kot enovite prostorske strukture. Znotraj posameznih območij se stremi k
smotrni izrabi prostora, vzpostavitve mreže povezav znotraj območja in z okolico ter krepitev zelenega značaja.
Večji novi vnosi morajo vsebovati tudi rešitve, ki izboljšujejo razmere v območjih, ki nanje mejijo (obogatitev
dejavnosti, krepitev zelenega sistema celotnega naselja, javne površine namenjene vsem, ne le prebivalcem oz.
uporabnikov omenjenih konkretnega območja obravnave).
Dodatno vlogo pri razvoju naselja imajo tako imenovani posegi majhnega merila, tako v fizičnem kot vsebinskem
smislu. Nekateri deli naselja imajo gosto, oblikovno in vsebinsko definirano strukturo (center, posamezni deli
doline ob Jazbinskem potoku,….), vanjo posegamo z manjšimi vnosi. Zakaj: elementi malega merila se laže
vpenjajo v obstoječe tkivo in se tudi laže prilagajajo spremembam v prihodnosti (spreminjajo, zamenjujejo,
opuščajo,..), kot agresivni veliki posegi. Hkrati pa ti posegi ohranjajo kvalitetne segmente obstoječega tkiva. Z
elementi malega merila ne spreminjamo in zabrisujemo ampak saniramo, izboljšujemo, nadomeščamo ali
dopolnjujemo podobo prostora in ponudbo dejavnosti ob istočasnem ohranjanju identitete naselja. Vodilni
principi teh posegov so zgoščevanje, prestrukturiranje, obnova, dopolnitev…
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Temeljne urbanistične strukture celote so: dolina Jazbinskega potoka, center – osrednji del, center – območje
sprememb, območje proizvodnje in intenzivnih povezav s tremi podobmočji (površine industrijske cone, širši pas
ob cesti Črna – Mežica/Ravne ter vozlišče med cesto Črna – Mežica/Ravne). Te strukture so tudi zaključeni
otoki specifične arhitekturne podobe.
2.4.2. ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE / OBLIKOVANJE ARHITEKTURE
(OPREDELITEV TEMELJNIH STRUKTUR, OPIS STANJA IN NAVODILA ZA NAPREJ)
Opredelitev temeljnih struktur - Berljive strukture urbanističnega nivoja so tudi nosilci specifičnih arhitekturnih
identitet. Če podrobneje analiziramo izrazitejša območja umeščena v krakasto formo naselja, izluščimo
naslednje arhitekturno specifične strukture:
Območje poselitve ob Jazbinskem potoku je trenutno sestava zelenih površin (površine v kmetijski rabi,
samozarasle površine, površine v okolici objektov, rekreativne površine, obvodni prostor) in manjšega dela
pozidave (stanovanjska, počitniška, kmetijska raba). Ključna za delovanje doline je prostorska ločenost (
naravna ožina) od centralnega dela, ki je močneje poškodovan zaradi dolgoletnih vplivov izkoriščanja naravnih
bogastev in proizvodnje. Dolina prevzame pomembno funkcijo v razvoju naselja saj se kot posledica vodilnega
koncepta UN stanovanjska dejavnost v centru Žerjava sprva omejuje, dolgoročno pa popolnoma preusmeri v
Jazbino in Črno. Pozidava ne zasede cele doline ampak se zgošča v skupkih, ki na nek način posnemajo
oblikovanje kmetijskih kompleksov (bivalna hiša, gospodarska poslopja,…). Območje je sestava manjših
podobmočij, stavbnih otokov, ki nastanejo v ožini med gozdom zaradi križanj ceste in Jazbinskega potoka.
Vsako od teh podobmočij ima svoj značaj, v grobem pa jih delimo na gosteje pozidane in malo zazidane oz.
prazne. Gosteje zazidanih območij ne zgoščujemo, nezazidane pa dopolnimo z upoštevanjem naslednjih
dejavnikov: kjer je možno zagotovimo za celo podobmočje skupen prehod čez vodo. V zgoščenih podobmočjih
ohranjamo obstoječo strukturo (tlorisi, višine). Oblikovanje stanovanjskih objektov naj izraža njihov namen in
značaj sodobnih stanovanjskih objektov. Navezavo na kulturni prostor predstavlja predvsem inovativna uporaba
avtohtonih materialov in uporaba preprostih, praviloma podolžnih stavbnih mas, navezavo na sodobnost pa
umestitev sodobnih materialov in energetsko varčnih tradicionalnih in sodobnih tehnoloških rešitev. Neprimerna
je uporaba neposrednih vzorov tradicionalnih objektov Koroške arhitekturne krajine značilnih za objekte v
kmetijski rabi, uporaba rešitev značilnih za druge arhitekturne regije (kot npr. kraška hiša,…), ter vnašanje
arhitekturnih elementov značilnih za trško in grajsko arhitekturo (stolpiči, polkrožni izzidki…). Večje nepozidano
območje (Mrdavs) naj kot nov vnos na novo vzpostavlja arhitekturno identiteto območja: novi objekti naj bodo
preplet sodobnih tehnoloških rešitev in estetske uporabe sodobnih in tradicionalnih materialov. Uporaba
avtohtonih materialov na sodoben način naj bo tudi element navezave na arhitekturno krajino. Zasnova
pozidave na območju kmetije naj se v prihodnje navezuje na logiko sestave večjih objektov, značilne za kulturno
krajino, v podrobnejši arhitekturni obdelavi pa naj v primeru novih vnosov vzpostavi dialog med tehnološkimi
spoznanji sedanjosti in kvaliteto kulturnega prostora predvsem z uporabo naravnih avtohtonih materialov.
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V osrednjem delu centra je trenutno največ stanovanj ter centralne dejavnosti (šola, vrte, trgovina, kulturni
dom,…). Območje ima tudi elemente dediščine (stavbna in tehnična dediščina prejšnjega stoletja) ter večji del
zelenih površin (cel spekter: rekreacijske površine, urejeni prostori okoli objektov, zapuščene odprte
površine,…)).Območje predstavlja vstopno območje do nekaterih industrijski površin in stanovanj v drugem delu
centra (pod območjem izkopavanj). Prek centra poteka tudi navezava na dolino ob potoku. Vlogo centra v
prihodnosti je potrebno gledati skozi dvostopenjsko vlogo stanovanjske dejavnosti v Žerjavu. V prvi fazi se
bivanje v centru ohranja, vendar se ga ne širi. V tem času opravlja center oskrbno funkcijo in zagotavlja
maksimalne možne bivalne kvalitete. V prihodnosti pa se stanovanjsko dejavnost preusmerja v Črno in v dolino
ob Jazbinskem potoku. Center prevzame oskrbno funkcijo (servisi, zelene površine, …) za potrebe novonastale
poslovne cone in stanovanjskega zaledja. Za delovanje centra je bistvena ureditev prometnega režima
industrijske cone, ki bo zasnovana tako, da se le ta ne bo mogla napajati prek ceste skozi center (kot nekoč)
ampak samo prek nove ceste, speljane neposredno z glavne prometnice Črna – Mežica. V centru so
prometnice namenjene le potrebi centra in povezavi z Jazbino. Arhitekturno oblikovanje anonimne kolektivne in
enodružinske stanovanjske gradnje velja, da naj izraža njihov namen in značaj sodobnih stanovanjskih objektov.
Navezavo na kulturni prostor predstavlja predvsem inovativna uporaba avtohtonih materialov in uporaba
preprostih, praviloma podolžnih stavbnih mas, navezavo na sodobnost pa umestitev sodobnih materialov in
energetsko varčnih tradicionalnih in sodobnih tehnoloških rešitev. Neprimerna je uporaba neposrednih vzorov
tradicionalnih objektov Koroške arhitekturne krajine značilnih za objekte v kmetijski rabi, uporaba rešitev
značilnih za druge arhitekturne regije (kot npr. kraška hiša,…), ter vnašanje arhitekturnih elementov značilnih za
trško in grajsko arhitekturo (stolpiči, polkrožni izzidki…). Značaj potencialne nove arhitekturne podobe večjih
javnih objektov naj bo avtonomen, ne vnaprej diktiran, predstavljati mora vrhunski tehnološki, energetsko varčen
in estetski prostorski vnos, ki se opredeli do rabe sodobnih in tradicionalnih materialov. Objekte, ki so del
dediščine in njihove zunanje površine, se ureja po navodilih ZVNKDS, pomembna pa je njihova navezava na
javni prostor naselja. V primeru načrtovanih večjih sprememb je smiselno izdelati OPPN, ki naj celotno območje
zasnuje kot območje, ki se mu kot celoti spreminja značaj (umikanje stanovanjske dejavnosti, krepitev centralnih
ipd), kot sklop različnih objektov (med drugim tudi elementi dediščine), ki pa jih poveže sistem javnih (zelenih in
drugih) površin: Javne površine naj s svojim oblikovanjem poudarijo svojo funkcijo (rekreacija, površina za
prireditve pred kulturnim domom, park, zelene sprehajalne poti ob vodi,…). Preplet zunanjih površin naj omogoči
in vzpodbudi aktivno povezavo med centrom in dolino Jazbinskega potoka:
Center / območje sprememb je trenutno območje nedefiniranih, samoorganiziranih zelenih površin (trenutno
vrtičkov) in stanovanjskih objektov, ki so se nanizali ob območje izkoriščanja naravnih bogastev in industrijsko
cono. Območje se v prihodnosti nameni poslovnim dejavnostim in storitvenim dejavnostim manjšega merila
(pisarne, trgovine, razstavišča,…). Vsebinsko se tako, s svojo intenzivnostjo, postavi med industrijsko dejavnost
in dejavnost centra, dejavnosti na kateri meji. V območju se koncentrira mirna dejavnost (nizke emisije
negativnih vplivov na okolico: hrup, prah,…) in večja količina urejenih zelenih površin. Organizacijsko je območje
vezano na industrijsko cono, prek nje se tudi navezuje na sistem prometnic. S centrom ga povezujejo le pešpoti,
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zelene javne površine in ponudba, ki je zanimiva tudi za prebivalce centra (gostinski lokali, servisi, fitnes
studio,..). Kot nov vnos na nek način na novo vzpostavlja arhitekturno identiteto območja: novi objekti naj bodo
preplet sodobnih tehnoloških rešitev in estetske uporabe sodobnih in tradicionalnih materialov. Uporaba
avtohtonih materialov na sodoben način naj bo tudi element navezave na arhitekturno krajino.
Proizvodne površine, kakršne so danes, ostanejo kompaktne, načrtujejo se kot celota, v skladu z vodilnimi
principi združevanja podobnih dejavnosti, prestrukturiranje dejavnosti v danih okvirih in omejevanju negativnih
vplivov na okolico ( razmeščanje dejavnosti, vrste posegov, sanacija trenutnih negativnih vplivov...). Ne glede
na različno lastništvo se zasnuje enoten vhod do vseh proizvodnih površin direktno z glavne ceste Črna –
Mežica. Na ta način se razbremeni centralno območje naselja Žerjav in dostop do poselitvenega dela na
območju Jazbinskega potoka. Območje proizvodnje se na SV naveže na poslovno območje (prek industrijskega
območja se le to tudi napaja). Prek poslovnega območja pa so omogočene povezave Industrija – Center.
Negativni vplivi industrije na centralne površine se zmanjšajo. Krepi se zeleni značaj območja, posebno
pozornost se nameni obravnavi obvodnega prostora; njegova ureditve mora presegati strogo tehnične rešitve,
zahtevani so tehnološko, ekološko in ambientalno dovršeni posegi. Z arhitekturnega vidika se gradbene posege
načrtuje na vrhunski arhitekturni in krajinsko arhitekturni ravni.
Površine ob glavni cesti Črna - Mežica so trenutno namenjene dejavnosti bivanja, obrti ter dejavnosti vezane
na promet brez posebnih kvalitet. V prihodnje se dejavnosti bivanja v tem območju postopoma opušča. Pri
oblikovanju je potrebno upoštevati bližino vode (okoljski izzivi) in pozicijo na vhodu v naselje (reprezentančnost).
Vsi posegi morajo krepiti zeleni značaj območja. Pri prenovi stanovanjskih objektov naj njihova podoba izraža
njihov namen in značaj sodobnih stanovanjskih objektov. Navezavo na kulturni prostor predstavlja predvsem
inovativna uporaba avtohtonih materialov in uporaba preprostih, praviloma podolžnih stavbnih mas, navezavo
na sodobnost pa umestitev sodobnih materialov in energetsko varčnih tradicionalnih in sodobnih tehnoloških
rešitev. Neprimerna je uporaba neposrednih vzorov tradicionalnih objektov Koroške arhitekturne krajine
značilnih za objekte v kmetijski rabi, uporaba rešitev značilnih za druge arhitekturne regije (kot npr. kraška
hiša,…), ter vnašanje arhitekturnih elementov značilnih za trško in grajsko arhitekturo (stolpiči, polkrožni
izzidki…). Arhitekturna podoba prenovljenih oz. rekonstruiranih ostalih objektov naj predstavlja avtonomen
sodoben rezultat tehnološko in okoljsko vrhunskih rešitev. Objekti za umeščanje novih dejavnosti (obrta,…) naj
kljub osnovni zavezanosti zagotavljanja funkcionalnosti presegajo zgolj tehnične rešitve. S svojo umestitvijo,
zunanjo ureditvijo in arhitekturno podobo naj krepijo kvaliteten izgled naselja.
Poseben segment območja je tudi križišče med cesto Črna – Mežica in cesto, ki vodi preko centra v
Jazbino. Križišče je konfliktna točka ozko odmerjenega prostora, prometne nepreglednosti, okoljsko in estetsko
degradiranega obvodnega prostora. Enotna rešitev kot rezultat sodelovanja različnih strok mora zadovoljiti
prometno tehnološkim zahtevam, ohranjati in sanirati občutljivi obvodni prostor, izkoristiti njegov ekološki in
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estetski potencial. Celotna zasnova mora ponuditi vrhunsko arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev
reprezentančnega vhoda v naselje.
Splošno o arhitekturni pojavnosti zasebnih in javnih objektov: kvaliteto podobe zasebnega objekta lahko
povzamemo s pojmom harmonija: skladnost z okolico navzven, potencialen eksces – zasebna želja, navznoter.
Kvaliteto podobe javnega objekta ocenjujemo ne le po zagotovitvi ustreznih pogojev za samo funkcijo, vendar
po tem kako kljub, ali prav zavoljo svoje drugačnosti, prostor, v katerega so se umestili, na nek način osmislijo.
Potrebujemo objekte, ki ne zadovoljijo le potreb neposrednega investitorja, ampak pridajo tudi nekaj tudi k
kvaliteti bivanja ostalih. Ločim razumno zasnovane, energetsko varčne objekte in energetsko nepotrebno
potratne mastodonte, ki nimajo kljub sodobnim materialom nikakršne zveze s časom in razmerami, v katerem so
nastali.
2.4.3. ODPRTI PROSTORI NASELJA
Naselje poleg objektov sestavljajo vse tiste površine, ki so med njimi, ne glede na obliko, način urejanja in
funkcijo ter ne glede na delež vegetacije, ki jih obravnavamo kot sistem odprtih prostorov. Odprte površine ali
bolje odprti prostori so polnovredna prostorska kategorija naselja, ki jo je nujno obravnavati celovito in v
soodvisnosti z grajenimi strukturami. To so grajene in negrajene površine, nastale naključno ali načrtno. To so
"nezgradbe", ki so "zelene" in "nezelene". So pomembni nosilci programov, povezav, estetske podobe in s tem
kvalitete bivanja in ne le rezervne površine za objekte in parkirišča. Naselje potrebuje ustrezne, vsebinsko
diferencirane, kvalitetne odprte prostore znotraj mestne strukture, povezane v sistem pretežno javnih površin, ki
morajo biti uporabne za vse (invalide, različne starostne skupine, različne interesne skupine). Urejanje teh
prostorov mora biti, seveda v nujnem okviru funkcioniranja, podrejeno oblikovanju, saj to ni zgolj urejanje za
eksistenco nujnih ureditev, temveč estetsko urejanje, pomembno za počutje prebivalcev, zato povprečnost ne
more biti merilo.11 Občina mora s svojo politiko delovati kot uresničevalec javnega interesa, katerega sestavni
del je tisti del javnega družbenega standarda, ki mu enostavno rečemo urejenost naselja.
Odprti prostori se opredeljujejo kot bolj ali manj grajeni oz. bolj ali manj zeleni, glede na delež »zelenih«
elementov v njih in glede na njihovo vlogo v sistemu zelenih površin (zeleni sistem je sestavni del koncepta
odprtih prostorov vendar ga, zaradi njegove posebnosti povezave z odprtim prostorom zaledja ter njegovo nikoli
dokončno predvidljivostjo v nasprotju z grajenim, opredeljujemo kot samostojno celoto). Glede na razmerje
grajenega in zelenega so lahko združeni v tri skupine:

11 Urbanistična

zasnova Šoštanja. (Glej tudi poglavje viri in literatura).
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Zeleno – zeleno: Odprti prostor, ki so pretežno zeleni, praviloma tudi umeščeni v naravna ali naravi bližja
okolja. V ta območja se praviloma ne nameščajo objekti in naprave oz. le izjemoma in v omejenem obsegu. V
Žerjavu ali na njegovem obrobju je možno kot take opredeliti prostore posebne ekološke vrednosti, gozd,
travnike, obvodni prostor, vlažne travnike, sanacijske zasaditve, sotočje in kmetijska območja.
Zeleno – grajeno: Odprti prostori, kjer je delež zelenih – vegetacijskih prvin lahko zelo različen tako po obsegu
oz. količini kot po kvaliteti in vrstnem izboru; so pretežno grajeni, praviloma tudi umeščeni v povsem grajena
okolja. V Žerjavu je možno kot take opredeliti glavne povezovalne / zelene poti, otroška igrišča, nedefinirane
zelene odprte prostore, območje šole in vrtcev (športno rekreacijske in igralne ureditve ob šoli in vrtcu), območja
športnih objektov in naprav (vsa urejena športna igrišča),… tudi zasebne vrtove.
Grajeno – grajeno: Odprti prostori, ki so pretežno grajeni, praviloma tudi umeščeni v povsem grajena okolja,
kjer je delež zelenih elementov relativno majhen ali pa ga sploh ni; to je osrednja ulica v svojem začetnem delu,
regionalna cesta in odprte površine znotraj industrijskega območja (prostori med objekti, tudi odprta skladišča
ipd.).

Shema 1: Združevanje odprtih prostorov v skupine.

ZELENO – ZELENO

ZELENO – GRAJENO

GRAJENO – GRAJENO

INTENZIVNOST PADA

INTENZIVNOST PADA

ZELENO

GRAJENO

2.4.4. VODA IN OBVODNI PROSTOR
Kot poseben element je izpostavljena voda v vseh pojavnih oblikah znotraj tega prostora: kot potok, reka,
obvodni prostor, sotočje, pa tudi kot vodnjak, izvir ali drug vodni pojav. V vseh oblikah mora vzpostavljati stik z
naseljem in njihovimi prebivalci. Vode so običajno zelo pomemben in atraktiven prostorski pojav, nosilec
zanimivih dejavnosti: rekreacije, oddiha, povezav, prostor počitka in razvedrila, prostor opazovanja in igre,
pogosto pa so, kot tudi na območju Žerjava, izrabljene v industrijske namene (direktno kot vir tehnološke vode
ali posredno, ko se industrija naseli na nje rob ali celo v strugo vodotoka).
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Vzpostaviti je potrebno bogatejši stik z vodo: neposreden stik možnega dotika (dostop do reke, potoka, vodnjaka
in vodometa), vizualen stik (pogled v vodno zrcalo, ki ga ustvarjajo reke, potoki ali druga vodna ploskev ali
pogled na reko z mostu, pogled na reko z rečnega brega, pogled skozi okno, vodni motiv v osi neke poti ipd.),
zvočni stik (slišati vodo: šumenje reke ali potoka, zvok vodometa…). Sanirati je potrebno neustrezne posege v
strugo in obvodni prostor.

Slika 18: Koncept odprtih prostorov.

Vodotoki prevzamejo več vlog:
−

vlogo nosilca prostočasnih dejavnosti: rekreacija ob/na/v vodi (trim steze, manjša igrišča, prostori za
druženje rekreacijske poti za pešce, tekače, kolesarje, rolerje,…);

−

vlogo povezovanja prostora: povezovalne poti za pešce, kolesarje,…;

−

vlogo omejevanja širitve posameznih dejavnosti naselja: vodotok kot naravna meja;

−

vlogo nosilca zelenega sistema naselja.

Voda v Žerjavu:
−

Vodotoki in cesta (ureditev vozlišča velikih cest nad strugami vodotokov lahko s premišljenimi presežki zgolj
tehničnih rešitev ob upoštevanju »okoljskega bistva vodotoka« kvaliteto nadgradi prostor).

−

Pogled na naraven tok struge je vizualni element atraktivnega urbanega prostora.

−

Vodotok kot del bivalnega vrta: na nekaterih mestih se voda neposredno dotakne zasebnih vrtov (dolina ob
Jazbinskem potoku). Zasnova vrtov naj omogoči stanovalcu dostop do vode (fizični stik).

−

Voda in industrija: bližina industrije zahteva posebno obravnavo. Rešitve morajo presegati zgolj tehnološke
zahteve, biti morajo ekološko neoporečne, njihovo načrtovanje mora biti prostorski izziv.
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2.4.5. CESTA IN OBCESTNI PROSTOR
Cesta ni samo komunikacija ampak osrednji javni odprti prostor. Njen pomen se zaradi ozkosti naselja še
stopnjuje. Zahtevana funkcionalna, arhitekturna in krajinska obravnava najvišje kakovosti. Glej tudi Koncept
prometnega omrežja.

2.5. KONCEPT ZELENEGA SISTEMA NASELJA
2.5.1.

VLOGA ZELENIH POVRŠIN V NASELJU12 / ZELENI SISTEM KOT DEL SISTEMA ODPRTIH
POVRŠIN

V kontekstu odprtih površin (glej predhodno poglavje …), z večjim ali manjšim deležem vegetacije, posebej
obravnavamo ti. zelene dele naselja, pa naj bodo to velike, travne ali gozdne površine ali le posamezni elementi,
kot so drevesa ali še manjši, kot so cvetlični lončki.
Vloga zelenih površin v mestu je večplastna. Do nedavnega smo govorili samo o zelenem sistemu mesta, danes
govorimo o zelenem sistemu mesta in o sistemu narave v mestu. Poenostavljeno bi prvo razložili kot sistem
vnašanja zelenih prvin, ki so načeloma ali oblikovane ali pa vsaj podrejene drugi funkciji, drugega pa kot
naravno prvino, vneseno načrtno ali naključno ali kot ostanek naravnega, kjer je pač narava tista, ki ta prostor
oblikuje. Včasih so to neki vmesni prostori, ostanki, ki niso namenjeni nikomur in ničemer, lahko pa so to
površine, ki niso v funkciji mesta – ostanki prvobitnih naravnih prostorov, gozda, obvodnega prostora, močvirja
ali njihovi robovi. Ne glede na to delitev pa je vloga teh površin različna (mestnohigienska, estetska, členitvena,
…) in kot taka sodi v prej opisan okvir pomena (uporabna, estetska, členitvena,..). Seveda se vse opisane vloge
med seboj zelo prepletajo: skupina dreves je hkrati vizualni in protihrupni zaščitni pas, lahko je učinkovita
zaščita proti vetru, lahko oblikuje prijetno senco v kateri je prostor za počitek, rekreacijo ali kaj drugega, varuje
zemljišče pred izpiranjem tal ipd. Tako oblikovana skupina je hkrati tudi členitveni element v prostoru, kar
pomeni, da ima tudi določeno estetsko vlogo in hkrati tudi (so)oblikuje podobo naselja.
Zelene površine lahko razdelimo na več načinov (vsebinska in pomenska delitev je obdelana v kontekstu
sistema odprtih površin):
−

So površine javnega, poljavnega ali zasebnega značaja; ne glede na dejansko lastništvo, gradijo podobo
zelenega sistema, vpliv na njihovo podobo pa je odvisen od lastništva (hišni vrtovi so pomemben element
sistema zelenih površin vendar pa lahko na njihovo podobo vplivamo samo posredno z režimi, ne moremo
pa natančno predpisovati ureditev).

−

Po obliki jih lahko opredelimo kot volumen (gozd, večje skupine dreves), kot ploskev (kmetijske površine,
travniki, zelenice, nedefinirane površine brez rabe), kot linijo (drevoredi, obvodna vegetacija) in kot točko
(posamezno drevo, manjša skupina dreves).

12 Urbanistična
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2.5.2.
−

ZASNOVA ZELENEGA SISTEMA ŽERJAVA

Zelene površine so običajno tiste, ki mesto vpnejo v širši prostor. Povezava zelenih prvin naselja in zaledja
pomeni vzpostavitev sistema. V kraku naselja ob Jazbinskem potoku zelen površine prevladujejo, prostor
nima značaja mestnega pač pa podeželskega naselja. Pobočja obrasla z gozdom segajo bolj ali manj do
doline ob potoku, prostor ob potoku je relativno ozek, višina pobočij pa velika. Z zgoščevanjem poselitve se
bo podoba spreminjala, prostor bo postal bolj urbaniziran. Razlika med bolj in manj urbaniziranimi
površinami je na področju zelenega sistema očitna: v podeželskem naselju prevladujejo kulturna krajina, ki
jo pogojena s primarnimi dejavnostmi kot sta kmetijstvo in gozdarstvo; v mestnem naselju pa je potrebno
predvsem načrtovati javne zelene površine, ki potem skupaj z zasebnimi vrtovi in zaledjem vzpostavijo
sistem. Zeleno obrobje naselja (izven definirane meje UN) je pomemben gradnik (omejitev, vizualni stik)
zelenega prostora naselja. Zeleni rob je večinoma na pobočju, ki predstavlja tudi rob in omejitev širitve
naselja. Degradirana pobočja se zaraščajo, venec zelenja bo v prihodnosti še intenzivnejši, zato bo
potrebno v dolinskem delu zagotavljati predvsem ploskovne zelene površine, zelene praznine med
poselitvijo, ki bodo zagotavljaje zračnost sicer ozkega prostora in ne bodo grajene (tlakovane…).

−

Zaradi specifičnosti območja, ki je na eni strani še vedno omejeno z eksploatacijskim območjem
kamnoloma, bodo povezave tudi v bodoče bolj ali manj omejene na cesto oz. prostor ob potoku –
prevladovale bodo vzdolžne povezave, prečne bodo omejene na dostopanje do posameznih relativno
bližnjih ciljnih točk.

−

Območje novega ali spremenjenega centra bo imelo bolj mestni značaj. Prenova območja bo hkrati tudi
priložnost za vzpostavitev višje kvalitete urejanja zelenih, predvsem pa vseh odprtih prostorov. Zato bo
območje centra zahtevalo velik načrtovalski napor in presežek.

−

Poseben problem predstavlja območje industrije, kjer ni zelenega sistema oz. niti ni zelenih površin. V
območje je potrebno vnesti zelene površine. Ker je razpoložljivega prostora zelo malo, ga je potrebno
premišljeno izkoristiti. Poleg talnih ureditev je potrebno zelene površine vnašati tudi na grajene strukture
(zelena streha, zelena stena ipd.). Zeleni sistem deluje dobro kadar predstavlja zadosten del naselja, kadar
so njegovi posamezni deli prilagojeni lastni funkciji in funkciji objektov na katere mejijo. Zelene površine
morajo biti vrhunsko načrtovanje in vzdrževane (kadar gre za ustvarjene) in definirane ter varovane (kadar
gre za površine v izvorni obliki). Za kvaliteten zeleni sistem pa je poleg kvalitetnih posameznih delov nujna
tudi povezanost (prisotnost zelenih in drugih povezav, zaradi katerih sistem deluje kot celota in ne le sklop
ločenih delcev (pešpoti, trim steze,…)).

−

Velik potencial predstavljajo na celotnem območju Žerjava predvsem male, programsko in oblikovno
neopredeljene površine med objekti (ostanki) oz. v strnjenem delu predvsem za objekti. Zaradi oblike
naselja (ozko, gosto pozidano v območjih križanj), ki ima majhne možnosti širitve in številne prostorske
omejitve (gozd, gozdni rob, voda in obvodni prostor) je potrebno nameniti veliko pozornost še tako majhni
površini in še tako ozkemu prehodu.
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−

Poseben pomen v sistemu zelenih površin ima voda in obvodni prostor ,zaradi svojega pogoste pojavnosti v
prostoru, bližine (tudi najbolj oddaljeni deli naselja so še vedno blizu vode) ter svoje linearnosti,.

−

Poseben problem zelenih površin obravnavanega območja je tudi njihova majhna pestrost. Zato ne
izpolnjujejo svoje vloge niti v funkcionalnem, vsebinskem, pomenskem in oblikovnem smislu še manj pa
ekološkem, ki je v danem prostoru morda celo najpomembnejši.

−

Poseben pomen bo imela novo načrtovana poslovna cona med industrijskim območjem in centrom.
Dejavnosti, ki so programsko vezane na industrijo bodo s svojo intenzivnostjo (nizek nivo emisij hrupa …),
primerne za sobivanje s centralnim (tudi stanovanjskim delom). Velika količina zelenja bo krepila njihov
značaj izolatorja med industrijo in centrom ter poseben javni prostor naselja.

−

Poseben pomen ima zavarovani zeleni obvodni pas v Jazbini in okolica objektov, ki so opredeljeni kot
dediščina (center).

2.6. KONCEPT PROSTORSKIH UREDITEV V POVEZAVI Z VARSTVOM OKOLJA
−

Predlagamo zmanjšanje priobalnega varovalnega pasu za vodotok 1. reda – Mežo (trenutni obseg
varovalnega pasu je 15 m predlagani varstveni pas je 5m). Jazbinski potok in ostali površinski odvodniki so
2. reda – 5 m priobalni varstveni pas.

−

Vsi posegi v prostor se izvajajo z upoštevanjem geoloških, hidroloških in varstvenih značilnosti območja
(poplave, erozija, sanacija območij gospodarskih posegov,…).

Na celotnem območju UN- ja se izvaja tudi:
−

varstvo vodotokov in obvodnih prostorov pred onesnaževanjem (preprečevanje nekontroliranih izpustov
odpadnih vod ter odlaganja odpadkov);

−

ohranjanje vodotokov in obvodnih prostorov (odvajanje čistih padavinskih vod, obvodna vegetacija);

−

ločevanje odpadnih in čistih padavinskih vod (odpadne v čistilne naprave, čiste v odvodnike);

−

odpravljanje negativnih posledic gospodarskih dejavnosti;

−

sanacija divjih odlagališč,

−

povečevanje deleža zelenih površin;

−

varstvo pred hrupom v obliki preventive (načrtovanje dejavnosti tako, da bo raven hrupa sprejemljiva za
poselitvena območja) in sanacije (zasnova protihrupnih ureditev);

−

nadzor nad uporabe fitofarmacevtskih izdelkov (kmetije, vrtički) ter izobraževanje lokalne skupnosti;

−

ločeno zbiranje odpadkov in odvažanje komunalnih odpadkov v regionalni center;

−

zmanjševanje vpliva obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih objektov in naprav;

−

načrtovanje javnih in zasebnih površin na način, ki naravno podobo vodotokov, gozdnega roba, travnika,…
pojmuje kot zanimivo dopolnitev ne le krajinskih ampak tudi urbanih ambientov.
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−

Pomembnejša načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena s področja vodnega gospodarstva in
varstva okolja: (do)gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega razvodnega omrežja z vgradnjo
nadzemnih hidrantov (?).

−

Pomembnejša načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena s področja komunalnega gospodarstva in
varstva okolja: gradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilnimi napravami skladno s sprejetim
Razvojnim programom izgradnje kanalizacijskega sistema v občini (?) … in skladno z Operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini (?) ….

−

Sistemska ureditev ogrevanja na celotnem območju (?).

2.7. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
−

Trojico Žerjav - Črna na Koroškem - okolica se obravnava kot funkcijsko celoto tudi z vidika energetskega
koncepta,

−

Na celotnem območju UN Žerjav se krepi energetsko učinkovitost (kot npr: na urbanističnem nivoju z
zasnovo medsebojne postavitve in orientacije objektov, na arhitekturnem nivoju z zasnovo lupine in
razporeditvijo odprtin, z uporabo tehnoloških načinov povečanja energetske učinkovitosti (toplotne črpalke,
fotovoltaika,…). V osnovi pa se stremi k tradicionalnim načinom zagotavljanja življenjskega udobja
(izogibamo se nepotrebni uporabi klimatskih naprav ipd…).

−

Vodi energetske infrastrukture se prednostno umeščajo v telesa cest.

−

Ohranjanje in vzdrževanje nizkonapetostnega razvoda in obstoječih transformatorskih postaj ter skladno z
razvojem širitev sistema in po potrebi gradnja novih transformatorskih postaj (?).

−

Sistemska ureditev ogrevanja na celotnem območju.

−

Povečevanje deleža obnovljivih virov (toplotne črpalke, male hidroelektrarne, male sončne elektrarne,
biomasa,…).

Slika 19: Skupen energetski sistem naselij Žerjav in Črna.
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2.8. KONCEPT OPREMLJANJA Z GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
−

Trojico Črna na Koroškem – Žerjav - okolica se obravnava kot funkcijsko celoto tudi z vidika zasnove
gospodarske javne infrastrukture.

−

Vodi gospodarske javne infrastrukture se v največji meri umeščajo v telesa cest (okoliške površine se varuje
za umeščanje drugih programov),

−

Izvaja se odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode (ločevanje: odpadno v kolektor ali čistilne
naprave, čisto v odvodnike).

−

Komunalne odpadke se odvaža v regionalni center (Prevalje).

−

Pomembnejša načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena s področja vodnega gospodarstva in
varstva okolja: (do)gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega razvodnega omrežja z vgradnjo
nadzemnih hidrantov (?).

−

Pomembnejša načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena s področja komunalnega gospodarstva in
varstva okolja: gradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilnimi napravami skladno s sprejetim
Razvojnim programom izgradnje kanalizacijskega sistema v občini (?) … in skladno z Operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini (?) ….

−

Javna razsvetljava.

−

Oskrba z vodo.

−

Telekomunikacijsko omrežje.

−

Toplovodno omrežje.

2.9.

KONCEPT PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE NA OBMOČJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ V
NASELJU / IZHODIŠČA ZA PODROBNEJŠI DEL UN / SKUPNE ZNAČILNOSTI

Koncept podrobnejše namenske rabe sledi obstoječi rabi in v veljavnem planu opredeljeni rabi.
Primerjava s konceptom podrobnejše namenske rabe iz družbenega plana, ki v zvezi z lokacijo novih
stanovanjskih območij in industrije predvideva:
−

V Jazbini naj bi se blokovna gradnja umestila na območje današnje velike praznine v kmetijski rabi,
vzhodno od kmetije Merdavs. V Jazbini se predvideva individualno gradnjo na območju današnje kmetije
Merdavs.

−

V Žerjavu se proizvodni dodatno nameni območje vrtičkov, starega delavskega naselja in cel južni del
centra, pod cesto (vključujoč javno kopališča, transformatorsko postajo …).
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Iz navedenega je razvidno, da je bilo zgoščevanje stanovanjskega tkiva na območju kjer ga predlaga ta UN,
aktualno že v preteklosti. Predvsem pa je potrebna primerjava s konceptom umeščanja industrije: starejši načrti
so predvidevali bistveno večje širjenje industrije na račun in v neposredno bližino centra (stanovanj). Predlog
širitve v tem UN je zmernejši, predvsem pa vključuje uvedbo vmesne cone med industrijo in centrom (poslovna
cona, obrti z nizkimi emisijami motečih dejavnikov, servisi).

Slika 20: Urbanistični načrt (vijolična črta) - koncept podrobnejše namenske rabe: rjava barva je pridobivalno območje
(znotraj in izven območja UN), roza barva označuje območje centra Žerjava, rumena označuje pretežno stanovanjski del
naselja, nežno rumena in siva pa območje ob regionalni cesti.

Slika 21: Urbanistični načrt (črna črta) - izhodišča podrobnejše namenske rabe: uporabljene so predpisane barve in oznake
za izvedbeni del OPN (glej prilogo k grafiki); tam kjer podrobnejša namenska raba še ni natančno določena je uporabljena
barva osnovne namenske rabe.
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2.10. ZASNOVA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PO OBMOČJIH / IZHODIŠČA ZA

PODROBNJEŠI DEL UN
2.10.1. DOLINA JAZBINSKEGA POTOKA

Slika 22: Območje poselitve ob Jazbinskem potoku.

Trenutna podoba območja je sestava zelenih površin (površine v kmetijski rabi, samozarasle površine, površine
v okolici objektov, rekreativne površine, obvodni prostor) in manjšega dela pozidave (stanovanjska, počitniška,
kmetijska raba). Ključna za delovanje doline je prostorska ločenost ( naravna ožina) od centralnega dela, ki je
močneje poškodovan zaradi dolgoletnih vplivov izkoriščanja naravnih bogastev in proizvodnje.
Tudi v prihodnje se bo ohranil zeleni značaj območja. Dolina prevzame pomembno funkcijo v razvoju naselja saj
se kot posledica vodilnega koncepta UN stanovanjska dejavnost v centru Žerjava sprva omejuje, dolgoročno pa
popolnoma preusmeri v Jazbino in Črno.
Pozidava v dolini mora slediti osnovnemu konceptu zasnove odprtih površin naselja in zasnovi zelenega
sistema, ki zahteva ohranjanje linijskih in površinskih zelenih območij. Pozidava ne zasede cele doline ampak se
zgošča v skupkih, ki na nek način posnemajo oblikovanje kmetijskih kompleksov (bivalna hiša, gospodarska
poslopja,…). Med skupki ostaja zelenje v vlogi rekreacijskih površin ter zelenih členilcev prostora za potrebe
lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.
V območje se umešča dejavnost bivanja brez večjih spremljevalnih dejavnosti ter potencialnimi manjšimi
turističnimi kapacitetami. Kmetijska dejavnost se prehodno ohranja (v kombinaciji s turizmom).
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2.10.2. CENTER – OSREDNJI DEL

Slika 23: Intenziviranje centra naselja.

Centralni del je, predvsem v perspektivi nadaljnjega razvoja, razdeljen na dva dela: osrednji del ob vstopni ulici
in območje nedefiniranih, samoorganiziranih zelenih površin (trenutno vrtičkov) in stanovanjskih objektov, ki so
se nanizali ob območje izkoriščanja naravnih bogastev in industrijsko cono.
V prvem delu centra je trenutno največ stanovanj ter centralne dejavnosti (šola, vrte, trgovina, kulturni dom,…).
Območje ima tudi elemente dediščine (stavbna in tehnična dediščina prejšnjega stoletja) ter večji del zelenih
površin (cel spekter: rekreacijske površine, urejeni prostori okoli objektov, zapuščene odprte
površine,…)).Območje predstavlja vstopno območje do nekaterih industrijski površin in stanovanj v drugem delu
centra (pod območjem izkopavanj). Prek centra poteka tudi navezava na dolino ob potoku.
Vlogo centra v prihodnosti je potrebno gledati skozi dvostopenjsko vlogo stanovanjske dejavnosti v Žerjavu. V
prvi fazi se bivanje v centru ohranja, vendar se ga ne širi. V tem času opravlja center oskrbno funkcijo in
zagotavlja maksimalne možne bivalne kvalitete. V prihodnosti pa se stanovanjsko dejavnost preusmerja v Črno
in v dolino ob Jazbinskem potoku. Center prevzame oskrbno funkcijo (servisi, zelene površine, …) za potrebe
novonastale poslovne cone in stanovanjskega zaledja.
Za delovanje centra je bistvena ureditev prometnega režima industrijske cone, ki bo zasnovana tako, da se le ta
ne bo mogla napajati prek ceste skozi center (kot nekoč) ampak samo prek nove ceste, speljane neposredno z
glavne prometnice Črna – Mežica. V centru so prometnice namenjene le potrebi centra in povezavi z Jazbino.
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2.10.3. CENTER – OBMOČJE SPREMEMB

Slika 24: Spreminjanje prostora – poslovni center, aktivna cezura med naseljem in industrijo.

Drugi del centra je trenutno območje nedefiniranih, samoorganiziranih zelenih površin (trenutno vrtičkov) in
stanovanjskih objektov, ki so se nanizali ob območje izkoriščanja naravnih bogastev in industrijsko cono.
Območje se v prihodnosti nameni poslovnim dejavnostim in storitvenim dejavnostim manjšega merila (pisarne,
trgovine, razstavišča,…). Vsebinsko se tako, s svojo intenzivnostjo, postavi med industrijsko dejavnost in
dejavnost centra, dejavnosti na kateri meji. V območju se koncentrira mirna dejavnost (nizke emisije negativnih
vplivov na okolico: hrup, prah,…) in večja količina urejenih zelenih površin. Organizacijsko je območje vezano
na industrijsko cono, prek nje se tudi navezuje na sistem prometnic. S centrom ga povezujejo le pešpoti, zelene
javne površine in ponudba, ki je zanimiva tudi za prebivalce centra (gostinski lokali, servisi, fitnes studio,..).
Pozitivni vplivi območja so mnogi:
−

Območje postane fizična pregrada (zelena, tiha), med industrijsko cono in osrednjim območjem centra
(bivanje).

−

S svojo dejavnostjo se delno naveže na industrijo (proizvodnja – pisarne) in na mirne dejavnosti v centru.

−

Prometno navezavo vzpostavi prek industrijske cone (osrednje območje centra razbremeni trenutnega
vpliva prometa do industrijskih površin), s centrom vzpostavi peš povezave prek urejenih odprtih prostorov z
velikim deležem zelenih površin.

−

Tri območja industrija – pisarne – center so smiselno ločena po intenzivnosti in povezana na način, kjer
lahko vsaka od njih s svojo dejavnostjo obogati druge (proizvodni obrat ima v območju pisarn svoje
predstavništvo, prebivalec Žerjava uporabi servis v poslovnem območju - fitness, uslužbenec industrijske
cone gre v center na kosilo). Poslovna cona predstavlja možnost različnih zaposlitev (samozaposlitev,…).
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2.10.4. OBMOČJE PROIZVODNJE IN INTENZIVNIH POVEZAV

Slika 25: Spreminjanje prostora – ohranjanje industrije vendar njena intenzivna okolja sanacija in intenzivno oblikovno
preurejanje.

Območje zajema tri podobmočja: površine industrijske cone, širši pas ob cesti Črna – Mežica/Ravne in vozlišče
med cesto Črna – Mežica/Ravne.
−

Proizvodne površine, kakršne so danes, ostanejo kompaktne, načrtujejo se kot celota, v skladu z vodilnimi
principi združevanja podobnih dejavnosti, prestrukturiranje dejavnosti v danih okvirih in omejevanju
negativnih vplivov na okolico ( razmeščanje dejavnosti, vrste posegov, sanacija trenutnih negativnih
vplivov...). Ne glede na različno lastništvo se zasnuje enoten vhod do vseh proizvodnih površin direktno z
glavne ceste Črna – Mežica. Na ta način se razbremeni centralno območje naselja Žerjav in dostop do
poselitvenega dela na območju Jazbinskega potoka. Center postane neodvisna celota kamor se umešča
komunikacije manjšega merila s poudarjenim zelenim – peš– rekreacijskim značajem. Območje proizvodnje
se na SV naveže na poslovno območje (prek industrijskega območja se le to tudi napaja). Prek poslovnega
območja pa so omogočene povezave Industrija – Center. Negativni vplivi industrije na centralne površine se
zmanjšajo. V območju industrije se v največji možni meri omeji škodljive vplive na okolico (stik z reko,…),
vse gradbene posege pa se načrtuje na vrhunski arhitekturni in krajinsko arhitekturni ravni. Krepi se zeleni
značaj območja, posebno pozornost se nameni obravnavi obvodnega prostora; njegova ureditve mora
presegati strogo tehnične rešitve, zahtevani so tehnološko, ekološko in ambientalno dovršeni posegi.

−

Površine ob glavni cesti Črna - Mežica so trenutno namenjene dejavnosti bivanja, obrti ter dejavnosti
vezane na promet. V območje je možno umeščati večje objekte trgovskega značaja (kmetijska zadruga,…)
in prometne površine (ob cesti parkirišča za vlačilce s priklopniki, tudi za potrebe Črne…). Bivanja se v tem
območju dodatno ne krepi in se ga postopoma opušča. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati bližino vode
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(okoljski izzivi) in pozicijo na vhodu v naselje (reprezentančnost). Vsi posegi morajo krepiti zeleni značaj
območja, presegati morajo zgolj tehnične rešitve (okoljska in estetska nadgradnja).
−

Poseben segment območja je tudi križišče med cesto Črna – Ravne in cesto, ki vodi preko centra v Jazbino.
Križišče je konfliktna točka ozko odmerjenega prostora, prometne nepreglednosti, okoljsko in estetsko
degradiranega obvodnega prostora. Enotna rešitev kot rezultat sodelovanja različnih strok mora zadovoljiti
prometno tehnološkim zahtevam, ohranjati in sanirati občutljivi obvodni prostor, izkoristiti njegov ekološki in
estetski potencial. Celotna zasnova mora ponuditi vrhunsko arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev
reprezentančnega vhoda v naselje.

2.10.5. VODE
V območju sta dva večja vodotoka Meža in Jazbinski potok. Vodotoki se pojavljajo v različnih oblikah, odvisno
od tega na kakšno dejavnost mejijo. Glede na njihovo trenutno vlogo jih obravnavamo tudi v prihodnje.
Naravno oblikovane vodne struge (npr. Jazbinski potok v nekaterih delih doline): Za prihodnost doline je
nujno, da se take oblike in pripadajoč obvodni prostor ohranja (biotska raznovrstnost, ambientalna atraktivnost,
naravni ritem vodotokov ob upadanju in naraščanju vode). V sklop sodijo tudi razlivna območja in manjše
močvirnate površine (bogata flora in favna). V nadaljevanju se površine evidentira in vključi v zeleni sklop
območja). V območju Jazbine je tudi del varovanega naravnega prostora, ki se ga ohranja v skladu s
smernicami varstva in se ga v največji možni meri vključi v funkcionalni in doživljajski sklop celotne doline
(navezava različnih tematskih in rekreacijskih poti mimo območja,…).
Struge v bližini stanovanjskih objektov in kmetijskih površin: struga je delno regulirana. V prihodnosti naj
se krepi zeleni značaj teh odsekov, dobrodošle so tudi kvalitetne arhitekturne rešitve manjših posegov, ki
omogočajo neposreden stik med zasebnim vrtom in prostorom vodotoka (stopnice do vode, manjši peš
prehodi,…). Splošno: prehode(promet) prek vodotokov se omejuje.
Vodotok v centralnem delu naselja: kjer se vodotok usmeri skozi centralne dele naselja postane pomemben
del odprtih površin naselja (neposreden stik z naravo, privlačni pogledi, kvalitetne krajinske in arhitekturne
rešitve). V relativno mirnem okolju Žerjava naj potok ohrani čim bolj naravno obliko, pri načrtovanju krajinskih in
arhitekturnih posegov pa so zahtevane vrhunske rešitve.
Vodotok v neposredni bližini proizvodnih površin: vsi posegi morajo biti v skladu z okoljskimi standardi (in
naj jih, zaradi potrebe po izboljšanju trenutnih razmer, celo presegajo!). Krajinske in arhitekturne rešitve naj
vključujejo veliko količino zelenja in naj presegajo le tehnološke zahteve. Kvalitetno oblikovanje je predpisano.
Obvodni prostor naj postane prostor za potrebe zaposlenih: odmori na prostem, pešpoti dom – služba v
kvalitetnem zelenem okolju ….
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Splošno: prehodi prek vode se omejujejo in koncentrirajo (en prehod za več uporabnikov). Krepi se zeleni
značaj obvodnega prostora. Ohranja se čistost vodotokov (pozor industrija). Oblikovanje obvodnega prostora
mora biti po intenzivnosti skladno z dejavnostjo na katero meji, vendar predvsem v skladu z naravo vodotoka.
Pri načrtovanju krajinskih in arhitekturnih posegov so zahtevane vrhunske rešitve. Zeleni obvodni prostor je
nosilec širšega spektra dejavnosti: povezave, rekreacija,…

2.10.6. CESTE
Območje Žerjava ima specifične geološke značilnosti: krakasto oblikovan teren velikih ožin. V takih razmerah se
pojavi konflikt med prometnimi površinami in površinami, ki jih le te napajajo. Cesta je integrirana v vsak del
naselja. Prometne površine, še močneje kot drugod, povzemajo vlogo odprtih površin naselja. Zato mora biti
njihova zasnova še bolj usklajena s površinami na katere meji (cesta in obcestni prostor mimo proizvodnih
površin mora prevzeti vlogo zelene pregrade in kvalitetne povezave, cesta mimo rekreacijskih površin vključi pot
za tekače ali kolesarsko stezo, cesta mimo osrednjega trga se v oblikovanju naveže na obdelavo trga in se
umiri, …
V Žerjavu se cesto obravnava po odsekih, kot funkcijsko in estetsko pomembno enoto. Krepi se zeleni značaj
ceste in ostalih prometnih površin (zelena parkirišča). V telesa cest se umešča tudi čim večja količina
energetskih vodov in vodov gospodarske javne infrastrukture. Ceste so tako sestava programskih vsebin,
tehnoloških zahtev, zelenega značaja in vrhunskega ambientalnega načrtovanja, kot take se morajo že v osnovi
načrtovati celostno, kot izdelek različnih strok, ki sodelujejo in poznajo vlogo ceste v širšem pomenskem in
časovnem kontekstu.
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3. ZASNOVA NAČINOV UREJANJA PO OBMOČJIH / IZHODIŠČA ZA IZVEDBENI
DEL OPN13
Urbanistični načrt Žerjav je strokovna podlaga za izdelavo podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev in bo
zato obvezno izhodišče za izdelavo vseh s tem OPN predvidenih strokovnih podlag in OPPN znotraj območja
UN Žerjav ter kot strokovna podlaga za pripravo vseh projektnih dokumentacij na tem območju (pri izdelavi
OPPN in projektne dokumentacije bo potrebno uporabljati urbanistični načrt).
Na območju UN Žerjav je predvidena izdelava posameznih ali skupnih strokovnih podlag ter treh sklopov
OPPN:
−

OPPN za pretežno industrijska ali njim podobna območja,

−

OPPN centra naselja,

−

OPPN pretežno stanovanjskega dela naselja.

−

OPPN
ŽERJAV

OPPN
ŽERJAV CENTER
OPPN
CPM RUDNIK 1

OPPN
CPM RUDNIK 2

OPPN
TAB
OPPN
MPI
OPPN
OŽINA OB MEŽI
OPPN
OB CESTI

Slika 26: Koncept načinov urejanja na območju UN Žerjav - shema: vijolična obroblja območje obveznih skupnih strokovnih
podlag, zelena obroblja območje vsebinsko in prostorsko povezanih prostorskih aktov, ki pa jih je smiselno / priporočljivo
izdelati ločeno, rumena pa obroblja območje vsebinsko in prostorsko povezanih prostorskih aktov, ki pa jih je možno
izdelati skupaj.

13

Koncept načinov urejanja (predvideni OPPN in strokovne podlage),neobvezna priloga OPN, št. AREA ARS/09/2008-OPN-SP10.
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OPPN
OŽINA OB MEŽI

OPPN
ŽERJAV CENTER
OPPN
ŽERJAV
OPPN
TAB
OPPN
OB CESTI
OPPN
CPM RUDNIK 1

OPPN
CPM RUDNIK 2

OPPN
MPI

Slika 27: Koncept načinov urejanja na območju UN Žerjav – grafični prikaz - okvirne / informativne meje.

3.1.

OBVEZNE SKUPNE STROKOVNE PODLAGE ZA OSREDNJI INDUSTRIJSKI DEL ŽERJAVA
IN OBMOČJE OB CESTI

Območje osrednjega industrijskega dela Žerjava, ki se razprostira od vstopnega dela Žerjava do sotočja Meže
in Jazbinskega potoka in območje ob cesti Črna – Mežica predstavlja prostor številnih medsebojnih odvisnosti
in konfliktov in ga je nujno obravnavati celovito.
Z namenom, da se celotno območje kvalitetno uredi, da se dejavnosti jasno prostorsko razdelijo (da se
opredelijo jasne meje), da se celota ustrezno prometno uredi, da se posameznim dejavnostim omogoči
neodvisen časovni načrt razvoja predvsem pa da se območje sanira, da se onemogoči nadaljnje uničevanje
prostora in da se vzpostavi jasen odnos do naselja Žerjav je potrebno najprej izdelati skupne strokovne
podlage, Izdelava celovitih skupnih posebnih strokovnih podlag je obvezna. Zasnovane morajo biti izrazito
interdisciplinarno ter izdelane v variantah in v več fazah z možnostjo njihovega prepletanja in združevanja:
−

1. faza: Proučitev možnosti razdelitve območja tako, da se za vsako od dejavnosti jasno opredeli njen lastni
prostor (OPOMBA: meje posameznih OPPN znotraj območja se lahko spremenijo v kolikor na podlagi
strokovnih podlag izhaja, da drugačna rešitev ni možna; južna meja OPPN Center se ne sme spreminjati –
dopustne so samo minimalne tolerance do cca +/- 5m).

−

2. faza: Zasnova prometne ureditve tako, da se zagotavlja nemoten promet za vsa štiri območja in da se
onemogoči prometna povezanost industrijskega dela z bivalnim ter da se zagotovi zadostno velike parkirne
površine. Po potrebi tudi prenova regionalne ceste Črna Mežica in / ali sprememba njene trase ter po
potrebi mikrolokacijska reorganizacija obstoječega bencinskega servisa.
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−

3. faza: Zasnova energetske in komunalne infrastrukture.

−

4. faza: Koncept zasnove urejanja prostora, ki zagotavlja nemoten razvoj posameznih dejavnosti in razvoj
centra Žerjava (upravni deli, jedilnice ipd. »centralne« vsebine vseh industrijskih dejavnosti, storitvene
dejavnosti, upravne dejavnosti naselja ipd.) ter zmanjšuje negativne vplive in onemogoča nastajanje novih.

Strokovne podlage morajo biti javno razgrnjene, omogočena mora biti javna razprava, svet Občine jih mora
potrditi kot svojo razvojno strategijo. Na njihovi osnovi in skladno z njimi se lahko izdelujejo OPPN posameznih
dejavnosti (OPPN TAB, OPPN CPM Rudnik1, OPPN MPI) oz. območij (OPPN Žerjav Center, OPPN Ob cesti in
OPPN Ožina ob Meži).

OSREDNJI INDUSTRIJSKI DEL ŽERJAVA IN CENTER NASELJA ŽERJAV

3.2.

Slika 28: Območje predlogov načinov urejanja na
območju industrijskega dela Žerjava shematično – meja
predlogov OPPN je določena zgolj okvirno: OPPN Žerjav
Center (zeleno), OPPN TAB (vijolično), OPPN CPM
Rudnik1 (modro), OPPN MPI (turkizno); cesta Črna
Mežica (rdeča črta), reka Meža (modra črta), potrebne
cestne ureditve znotraj industrijskega območja (oranžna
črta).

3.2.1.

OPPN TAB

Opredeljena je izhodiščna podrobnejša namenska raba (območja proizvodnih dejavnosti (pretežno industrijske,
proizvodne in spremljajoče storitvene ter servisne dejavnosti) z oznako I). Z OPPN je možno podrobnejšo
namensko rabo natančneje opredeliti. Na območju je (vsaj še) naslednja podrobnejša raba:
−

območja površinskih voda (območja namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda) z oznako V.

Na območju je predvidena izdelava OPPN z imenom »OPPN TAB«, ki bo določil podrobnejše prostorsko
izvedbene pogoje. Zunanja meja območja določa mejo OPPN, meja zazidljivosti je identična. Možna je manjša
korekcije meja, ki izhaja iz predhodnih strokovnih podlag.
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Obvezna izhodišča za izdelavo »OPPN TAB«:
−

Strokovne podlage iz predhodnega poglavja so obvezno izhodišče s katerim mora biti OPPN TAB v celoti
skladen.

−

V okviru izdelave OPPN se v fazi osnutka prouči prostorske možnosti reorganizacije industrijskega območja
na način, ki še dopušča normalen razvoj dejavnosti in se hkrati prilagaja urejanju širšega prostora.

−

Celovita ureditev prometa skladno s skupnimi, celovitimi strokovnimi podlagami ter skladno z UN Žerjav postopno kvalitetnejše urejanje prometa na celotnem območju ob upoštevanju načrtovane cestne ureditve.

−

Umeščanje zelenih cezur, kjer je mogoče.

−

Vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika z Mežo, ozelenitev območja ob vodotoku.

−

Vzpostavi se nova podoba območja - koncept zasnove urejanja prostora.

−

Upoštevati je potrebno obstoječe in potencialne kvalitete okoliškega prostora.

Do uveljavitve OPPN je dovoljeno urejanje prostora skladno z veljavnimi prostorskimi akti (?) ter skladno s
splošnimi in posebnimi določili za območja v OPN opredeljene podrobnejše namenske rabe razen, če občina
sprejme poseben odlok s katerim do izdelave OPPN ustavi vse tiste posege v prostor, ki niso vzdrževalna dela.
3.2.2.

OPPN MPI

Opredeljena je izhodiščna podrobnejša namenska raba (območja proizvodnih dejavnosti (pretežno industrijske,
proizvodne in spremljajoče storitvene ter servisne dejavnosti) z oznako I). Z OPPN je možno podrobnejšo
namensko rabo natančneje opredeliti. Na območju je (vsaj še) naslednja podrobnejša raba:
−

območja površinskih voda (območja namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda) z oznako V.

Na območju je predvidena izdelava OPPN z imenom »OPPN MPI«, ki bo določil podrobnejše prostorsko
izvedbene pogoje. Zunanja meja območja določa mejo OPPN, meja zazidljivosti je identična. Možna je manjša
korekcije meja, ki izhaja iz predhodnih strokovnih podlag.
Obvezna izhodišča za izdelavo »OPPN MPI«:
−

Strokovne podlage iz predhodnega poglavja so obvezno izhodišče s katerim mora biti OPPN MPI v celoti
skladen.

−

V okviru izdelave OPPN se v fazi osnutka prouči prostorske možnosti reorganizacije industrijskega območja
na način, ki še dopušča normalen razvoj dejavnosti in se hkrati prilagaja urejanju širšega prostora .

−

Celovita ureditev prometa skladno s skupnimi, celovitimi strokovnimi podlagami ter skladno z UN Žerjav postopno kvalitetnejše urejanje prometa na celotnem območju ob upoštevanju načrtovane cestne ureditve z
zagotovitvijo lastnega dovoza s ceste Črna Mežica.

−

Umeščanje zelenih cezur, kjer je mogoče.

−

Vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika z Mežo, ozelenitev območja ob vodotoku.

−

Vzpostavi se nova podoba območja - koncept zasnove urejanja prostora.

−

Upoštevati je potrebno obstoječe in potencialne kvalitete okoliškega prostora.
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Do uveljavitve OPPN je dovoljeno urejanje prostora skladno z veljavnimi prostorskimi akti (?) ter skladno s
splošnimi in posebnimi določili za območja v OPN opredeljene podrobnejše namenske rabe razen, če občina
sprejme poseben odlok s katerim do izdelave OPPN ustavi vse tiste posege v prostor, ki niso vzdrževalna dela.

3.2.3.

OPPN CPM Rudnik 1

Opredeljena je izhodiščna podrobnejša namenska raba (območja proizvodnih dejavnosti (pretežno industrijske,
proizvodne in spremljajoče storitvene ter servisne dejavnosti) z oznako I). Z OPPN je možno podrobnejšo
namensko rabo natančneje opredeliti. Na območju je (vsaj še) naslednja podrobnejša raba:
−

območja površinskih voda (območja namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda) z oznako V.

Na območju je predvidena izdelava OPPN z imenom »OPPN CPM Rudnik 1«, ki bo določil podrobnejše
prostorsko izvedbene pogoje. Zunanja meja območja določa mejo OPPN, meja zazidljivosti je identična. Možna
je manjša korekcije meja, ki izhaja iz predhodnih strokovnih podlag.
Območje OPPN CPM Rudnik 1 je del območje CPM Rudnik, zato mora biti izdelan tudi skladno s svojim
celotnim zaledje (območja ….).
Obvezna izhodišča za izdelavo OPPN CPM Rudnik 1:
−

Strokovne podlage iz predhodnega poglavja so obvezno izhodišče s katerim mora biti OPPN CPM Rudnik1
v celoti skladen.

−

V okviru izdelave OPPN se v fazi osnutka prouči prostorske možnosti reorganizacije industrijskega območja
na način, ki še dopušča normalen razvoj dejavnosti in se hkrati prilagaja urejanju širšega prostora.

−

Celovita ureditev prometa skladno s skupnimi, celovitimi strokovnimi podlagami ter skladno z UN Žerjav postopno kvalitetnejše urejanje prometa na celotnem območju ob upoštevanju načrtovane cestne ureditve z
zagotovitvijo lastnega dovoza s ceste Črna Mežica.

−

Umeščanje zelenih cezur, kjer je mogoče.

−

Vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika z Mežo, ozelenitev območja ob vodotoku.

−

Vzpostavi se nova podoba območja - koncept zasnove urejanja prostora.

−

Upoštevati je potrebno obstoječe in potencialne kvalitete okoliškega prostora.

Do uveljavitve OPPN je dovoljeno urejanje prostora skladno z veljavnimi prostorskimi akti (?) ter skladno s
splošnimi in posebnimi določili za območja v OPN opredeljene podrobnejše namenske rabe razen, če občina
sprejme poseben odlok s katerim do izdelave OPPN ustavi vse tiste posege v prostor, ki niso vzdrževalna dela.
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3.2.4.

OPPN Žerjav Center

Podrobnejša namenska raba:
−

Območja površinskih voda (območja namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda) z oznako V.

−

Osrednja območja centralnih dejavnosti brez stanovanj s poslovnimi in »lahkimi« industrijskimi
dejavnostmi14 (novo jedro, kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, poslovne, socialne (?),
kulturne (?) , verske (?) in podobne dejavnosti) z oznako...?

−

Zelene površine z oznako…?

−

Prometne površine …?

Na območju je predvidena izdelava OPPN z imenom »OPPN Žerjav Center«, ki bo določil podrobnejše
prostorsko izvedbene pogoje. Zunanja meja območja določa mejo OPPN, meja zazidljivosti je identična. Možna
je manjša korekcije meja, ki izhaja iz predhodnih strokovnih podlag.
Območje OPPN Žerjav Center je del območje naselja Žerjav, zato mora biti izdelan tudi skladno s svojim
celotnim zaledje (območja ….) in UN Žerjav.
Obvezna izhodišča za izdelavo OPPN Žerjav Center:
−

Strokovne podlage iz predhodnega poglavja so obvezno izhodišče s katerim mora biti OPPN Žerjav Center
v celoti skladen.

−

V okviru izdelave OPPN se v fazi osnutka prouči prostorske možnosti postopnega prestrukturiranja tega
dela območja na način, ki še dopušča normalen razvoj obstoječega bivanja in ga hkrati postopno izloči. ter
Omogočiti mora razvoj predvsem centralnih dejavnosti Žerjava a se hkrati tudi prilagajati urejanju
industrijskega območja (območje postopno postaja center Žerjava, območje stanovanj se zmanjšuje,
industrija se mu podreja a se hkrati z njim prepleta – upravni deli podjetij).

−

Celovita ureditev prometa skladno s skupnimi, celovitimi strokovnimi podlagami ter skladno z UN Žerjav postopno kvalitetnejše urejanje prometa na celotnem območju.

−

Umeščanje kvalitetni odprtih površin s poudarkom na zelenih površinah.

−

Vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika z Mežo, ozelenitev območja ob vodotoku.

−

Vzpostavi se nova podoba območja - koncept nove zasnove prostora.

−

Upoštevati je potrebno obstoječe in potencialne kvalitete okoliškega prostora.

Do uveljavitve OPPN je dovoljeno urejanje prostora skladno z veljavnimi prostorskimi akti (?) ter skladno s
splošnimi in posebnimi določili za območja v OPN opredeljene podrobnejše namenske rabe razen, če občina
sprejme poseben odlok s katerim do izdelave OPPN ustavi vse tiste posege v prostor, ki niso vzdrževalna dela.
14 Prvotni predlog je območje opredeljeval kot območje poslovnih dejavnosti, ki niso proizvodnja. V nadaljevanju se je skozi usklajevane
oblikovala zasnova z možnostjo umeščanja tistih proizvodnih dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov – »fina/mikro« proizvodnja (glej tudi
poglavje Zaključek).
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OBMOČJE OB CESTI

3.3.
3.3.1.

OPPN Ob cesti

Opredeljena je izhodiščna podrobnejša namenska raba, ki jo je z OPPN možno natančneje opredeliti:
−

območja površinskih voda (območja namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda) z oznako V,

−

območje gospodarske cone (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti) z
oznako IG,

−

površine cest z oznako PC,

−

druge urejene zelene površine z oznako ZD (zeleni pasovi z zaščito oz. drugo funkcijo, tudi zelena
parkirišča)

−

območja okoljske infrastrukture z oznako O (območja za izvajaje dejavnosti gospodarskih služb s področja
oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki),

−

gozdna zemljišča (zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu
izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanji, ki so skladno z Zakonom o gozdovih določena kot gozd z
oznako G.

Na območju je predvidena izdelava OPPN z imenom »OPPN Ob cesti«, ki bo določil podrobnejše prostorsko
izvedbene pogoje. Zunanja meja območja določa mejo OPPN, meja zazidljivosti je identična. Možna je manjša
korekcije meja, ki izhaja iz predhodnih strokovnih podlag.
Obvezna izhodišča za izdelavo OPPN Ob cesti«:
−

Strokovne podlage iz predhodnega poglavja so obvezno izhodišče s katerim mora biti OPPN Ob cesti v
celoti skladen.

−

V okviru izdelave OPPN se v fazi osnutka prouči prostorske možnosti nove rabe na način, ki še dopušča
normalen razvoj dejavnosti in se hkrati prilagaja urejanju širšega prostora in sicer:
-

celovita ureditev prometa skladno s skupnimi, celovitimi strokovnimi podlagami ter skladno z UN Žerjav
- postopno kvalitetnejše urejanje prometa na celotnem območju ob upoštevanju načrtovane cestne
ureditve - rekonstrukcija ali večje spremembe na in ob regionalni cesti Črna Mežica (korekcija trase
zaradi uvoza k MPI, novo križišče zaradi skupnega uvoz za celoten poslovni del in center Žerjava,
ureditev pločnikov in kolesarskih poti, ureditev bencinskega servisa in parkirišč ter dovozov do
dejavnosti na obeh straneh ceste;

-

reorganizacije območja na zahodni strani regionalne ceste, ki naj se dolgoročno iz pretežno bivalnega
spremeni v pretežno poslovnega (manjše poslovne dejavnosti) – v kolikor bo rekonstrukcija ceste to še
dopuščala;

−

Umeščanje zelenih cezur, kjer je mogoče.

−

Potrebne vodnogospodarske ureditve, vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika z Mežo, ozelenitev
območja ob vodotoku.
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−

Vzpostavi se nova podoba območja - koncept zasnove urejanja prostora.

−

Upoštevati je potrebno obstoječe in potencialne kvalitete okoliškega prostora.

Do uveljavitve OPPN je dovoljeno urejanje prostora skladno z veljavnimi prostorskimi akti (?) ter skladno s
splošnimi in posebnimi določili za območja v OPN opredeljene podrobnejše namenske rabe razen, če občina
sprejme poseben odlok s katerim do izdelave OPPN ustavi / prepove vse tiste posege v prostor, ki niso
vzdrževalna dela.

3.3.2.

OPPN Ožina ob Meži

Opredeljena je izhodiščna podrobnejša namenska raba, ki jo je z OPPN možno natančneje opredeliti:
−

območja površinskih voda (območja namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda) z oznako V,

−

območje gospodarske cone (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti) z
oznako IG,

−

površine cest z oznako PC,

−

druge urejene zelene površine z oznako ZD (zeleni pasovi z zaščito oz. drugo funkcijo, tudi zelena
parkirišča),

−

območja okoljske infrastrukture z oznako O (območja za izvajaje dejavnosti gospodarskih služb s področja
oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki),

−

pogojno / prehodno (?) tudi območje pretežno čiste stanovanjske površine SSs ali (?)stanovanjske površine
s spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi z oznako SSg,

−

gozdna zemljišča (zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu
izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanji, ki so skladno z Zakonom o gozdovih določena kot gozd z
oznako G.

Na območju je predvidena izdelava OPPN z imenom »OPPN Ožina ob Meži«, ki bo določil podrobnejše
prostorsko izvedbene pogoje. Zunanja meja območja določa mejo OPPN, meja zazidljivosti je identična. Možna
je manjša korekcije meja, ki izhaja iz predhodnih strokovnih podlag.
Obvezna izhodišča za izdelavo OPPN Ožina ob Meži:
−

Strokovne podlage iz predhodnega poglavja so obvezno izhodišče s katerim mora biti OPPN Ožina ob Meži
v celoti skladen.

−

V okviru izdelave OPPN se v fazi osnutka prouči prostorske možnosti nove rabe na način, ki še dopušča
normalen razvoj dejavnosti in se hkrati prilagaja urejanju širšega prostora in sicer:
-

celovita ureditev prometa skladno s skupnimi, celovitimi strokovnimi podlagami ter skladno z UN Žerjav
- postopno kvalitetnejše urejanje prometa na celotnem območju ob upoštevanju načrtovane cestne
ureditve - rekonstrukcija ali večje spremembe na in ob regionalni cesti Črna Mežica (korekcija trase
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zaradi urejanja križišča za bivalni del Žerjava, ureditev pločnikov in kolesarskih poti, ureditev dovozov
do dejavnosti na obeh straneh ceste;
-

reorganizacije območja na obeh straneh regionalne ceste, ki naj se dolgoročno postopno spreminja v
smeri pretežno infrastrukturnih ureditev (parkirišča, čistilna naprava ipd.), ki naj bodo zasnovane čim
bolj sonaravno in naj v oblikovnem in vsebinskem smislu presegajo zgolj tehnične rešitve – v kolikor bo
rekonstrukcija ceste to še dopuščala;

−

Umeščanje zelenih cezur, kjer je mogoče.

−

Potrebne vodnogospodarske ureditve, vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika z Mežo, ozelenitev
območja ob vodotoku.

−

Vzpostavi se nova podoba območja - koncept zasnove urejanja prostora.

−

Upoštevati je potrebno obstoječe in potencialne kvalitete okoliškega prostora.

Do uveljavitve OPPN je dovoljeno urejanje prostora skladno z veljavnimi prostorskimi akti (?) ter skladno s
splošnimi in posebnimi določili za območja v OPN opredeljene podrobnejše namenske rabe, razen če občina
sprejme poseben odlok s katerim do izdelave OPPN ustavi / prepove vse tiste posege v prostor, ki niso
vzdrževalna dela.

3.4.
3.4.1.

OBMOČJE MINERALNIH SUROVIN ŽERJAV
OPPN CPM Rudnik 2

Območje je samo delno znotraj območja UN Žerjav vendar se nanj navezuje (promet, vplivi na okolje,…).
Potrebno določiti območje, ga morda razdeliti na več delov, predvsem pa se opredeliti do tega: ali občina želi
zadevo za vselej zapreti in sanirati ali želi z njo še naprej gospodariti (pri tem pogoje gospodarjenja seveda
postavlja občina!)

AREA ARS d.o.o.

68

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ČRNA / URBANISTIČNI NAČRT ŽERJAVA / OBVEZNA PRILOGA 4 / AREA ARS/09/2008-OPN-SP4

4. ZAKLJUČEK
Urbanistični načrt Žerjav (UN) je strokovna podlaga za izdelavo podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev in
je zato obvezno izhodišče za izdelavo vseh, z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) predvidenih, strokovnih
podlag in občinskih podrobnih prostorskih načrtov znotraj območja UN Žerjav ter kot strokovna podlaga za
pripravo vseh projektnih dokumentacij na tem območju. V pomenskem smislu pa pride njegova vsebina do
veljave samo takrat, ko se z njo v čim večji meri poenotijo tako naročnik Občina Črna na Koroškem kot tudi
prebivalci obravnavanega območja. Samo kot taka se lahko zariše v prostor.
Območje Žerjava pojmujemo kot del trojice »Žerjav – Črna – okolica«, kjer se dejavnosti enega dela trojica
dopolnjuje z dejavnostmi v ostalih dveh oz. določene dejavnosti v enem segmentu sploh ni in se ga zagotovi v
drugem. Razlogi za obravnavanje v skupku so ekonomičnost, izraba obstoječega potenciala in krepitev
nastavljenih kvalitet, pogoj za delovanje trojice pa predvsem krepitev kvalitetnih povezav.
Kot eno od izhodišč snovanja UN je vizija kraja, ki bistveno odstopa od današnjega stanja. Današnja podoba
kraja je dediščina preteklosti, ki jo je močno označila gospodarska dejavnost. Posledice močno degradiranega
okolja (poškodbe gozda, onesnažena prst,…) so do neke mere že sanirane, vendar še niso to, kar pojmujemo
kot ustrezno bivalno okolje. V prid nujnosti močnejšemu posegu v načrtovanje prostora pa govorita vsaj dva
razloga: prvi je dejstvo, da industrija v tem kraju ostaja, drugi pa višje zahteve po kvalitetah bivanja. Ohranjanje
industrije onemogoča nadaljevanje sanacije okolja do te mere, da bi bila ta primerna za bivanje v neposredni
bližine. Ker industrija v kraju ostaja (glej pojasnila v nadaljevanju) je potrebno za bistveno izboljšanje stanja
dodati nov strateški korak. Zahteve po višji kvaliteti bivanja kličejo po novem pogledu na sobivanje industrije
in stanovanj. Ti dve dejavnosti ne moreta nastopati neposredno ena ob drugi. Umestiti se morata ločeno ena od
druge, med njima mora biti locirana prehodna tamponska cona. Glede na specifiko dejavnosti in prostora v
katerega sta umeščeni je smiselno, da se industrija ohranja na lokaciji na kateri je, bivanje pa se usmeri na
drugo lokacijo (se umika).
Podrobneje o bivanju stran od industrije. Zaradi vplivov, ki jih ima industrija v Žerjavu na svojo okolico, ne
glede na to kako okoljsko naravnana je, njena okolica ni primerna za bivanje. In, ker je program bivanja bolj
prilagodljiv in mobilen, UN predlaga, da se bivanje usmeri v druga območja (v dolino ob Jazbinskem potoku, ki
je od centralnega dela ločena zaradi oblike doline, in naselje Črna). Ker je tematika bivanja zelo občutljiva, saj
posega v zasebne zgodbe prebivalcev je potrebno pojasnilo. »Usmerjanje drugam« pomeni, da vsi nadaljnji
načrti v osrednji del Žerjava ne bodo umeščali novih stanovanj, da pa se današnja stanovanja ohranjajo v
obstoječem obsegu in se šele postopno, z zamenjavo generacij praznijo in prestrukturirajo; industrija pa mora
poskrbeti za vse korake, ki bodo, v okvirih možnosti, ki presegajo zgolj zakonsko predpisane v največji možni
meri zagotavljale kvalitete bivanja. Predstavitvi navedenih razlogov in posledic predloga je potrebno nameniti
veliko pozornost, prebivalcem pa omogočiti, da dobijo vse informacije, ki so potrebne, da spoznajo smiselnost
predlaganega in konkretnih posledic, ki jih ima predlog za vsakega posebej.
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Industrija in sobivanje. Kljub temu, da UN predlaga prostorsko ločitev bivanja in industrije se bo to zgodilo šele
postopoma in nikakor ne daje industriji dovoljenja za neomejeno poseganje v prostor. Industrija mora v
prihodnosti krepiti vsa možna sredstva s katerimi omogoča ohranjanje kvalitetnega naravnega okolja (emisija
hrupa, čistilne naprave, oblikovna primernost,…) in to ne glede na to ali gre za prehodno obdobje, ko je v centru
naselja še prisotna dejavnost bivanja, ali gre za obdobje, ko bo center namenjen le še oskrbnim, kulturnim,
poslovnim… funkcijam. Načrtovalska praksa je industrijo umeščala po različnih kriterijih (glede na razpoložljive
vire, na degradirana ali odročna področja,…); ne glede na vzrok umestitve in dejansko pozicijo industrije se
mora ta v vsako okolje vključiti odgovorno. Izgovor, da je neko območje degradirano, nobeni dejavnosti ne daje
odveze od odgovornosti za ohranjanje okolja (v vizualnem, ekološkem in funkcijskem smislu).
Prehodna cona ima dve pomembni vlogi: predstavlja tamponsko območje med proizvodnjo in centrom
naselja (tudi bivalnim) ter območje s katerim se trenutni obseg proizvodnih površin razširi. Kot tako lahko deluje
le pod naslednjimi pogoji: da se v območje umeščajo neagresivne oblike proizvodnje in spremljevalni programi
(pisarne, tišje dejavnosti, nizke emisije hrupa), da območje ni prehodno za avtomobilski promet (ločeno
napajanje z ene in druge strani, vmes pa le pešpoti). Vlogo pregrade krepi tudi z velikim deležem zelenih
površin (visoko rastje!). S celotno pojavnostjo (kvalitetne arhitekturne in krajinske rešitve) pa predstavlja
območje kjer individualni investitor svojo prisotnost v prostoru (kapitalski interes) upraviči tudi s posegi za
dobrobit obstoječega prebivalstva in naravnega prostora.
Čeprav se osrednji del, z vidika površine, nameni predvsem industriji, pa UN predvideva ohranjanje in vsebinsko
bogatitev območja centra naselja. Kljub temu, da se bivanje premakne, je potrebno zagotoviti izboljšanje
ponudbe za krajane (oskrba, kultura, druženje,…)
Bivanje se usmerja v dolino Jazbinskega potoka vendar je potrebno ohranjati členjenost prostora (zidano –
zeleno – zidano…) in določiti dejavnosti, ki se lahko umestijo ob dejavnost bivanja.
Prometna shema mora krepiti ločenost prometa namenjenega delovanju industrije in naselja samega. Poseben
izziv je tudi zasnova vozlišča ob uvozu v center naselja, kjer se sekajo prometne trase, industrija in obvodni
prostor.
UN poudarja pomen povezav in bo v nadaljevanju natančneje definiral potek posameznih povezav med
podobnimi dejavnostmi (rekreacijski splet, turistična pot, …). Povezave so tematske kar pomeni, da niso le
prehodi ampak se njihova tematika (tematika prostorov, ki jih povezujejo), odslikuje tudi na trasi sami. Tako
potek povezave nakaže režim oblikovanja na njeni trasi oz. režim oblikovanja, ko se na eni trasi prekrije več
dejavnosti.
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V smislu dejavnosti se povečuje pomen samozaposlitve (večja prilagodljivost spreminjajočim potrebam in
specifikam kraja) ter dejavnosti vezanih na naravne in kulturne danosti, ki krepijo zaposlitvene možnosti ter, na
drugi strani, bogatijo ponudbo dejavnosti za prebivalce kot porabnike (turizem, kmetijstvo, široka paleta
dejavnosti izhajajočih iz prisotnosti ogromne količine lesne mase). V naselju je prisoten interes za umeščanje
obrtnih dejavnosti. V okviru UN je predlagana umestitev obrti v gospodarsko cono v Žerjavu. Vendar pa je
dejstvo, da so potrebe že zdaj in ne morejo čakati na neke potencialne izpraznitve. V nadaljevanju je potrebno
natančno definirati pogoje umeščanja obrti v obstoječo strukturo naselja.
Iz zgoraj navedenega je utemeljena tudi svoboda s katero UN Žerjav umešča (samo strateško), določene
manjkajoče dejavnosti izven svojega območja (v Črno ali v okolico). Ti predlogi so uporabni na nivoju celotnega
OPN-ja in jih bo UN razvijal tudi v nadaljevanju. V Žerjav se umešča velik del dejavnosti, ki zagotavlja
zaposlitvene možnosti za celotno območje, kar povečuje njegov pomen kljub temu, da ni občinsko središče.
Predstavnike trojice Žerjav, Črna in okolico naj se pojmuje enakovredno in jih je smiselno vključevati v vse
skupne in tudi formalno sicer ločene odločitve.
V fazi osnutka OPN je izdelan šele konceptualni del UN. V dosedanjih usklajevanjih s prebivalci in nosilci
dejavnosti je bila prehojena že dolga pot od predloga postopne polne izpraznitve celotnega Žerjava (izločitev
bivanja in prepustitev industriji) do predlagane rešitve. UN Žerjav bo v nadaljevanju, na podlagi smernic nosilcev
urejanja prostora in nadaljnjem izvajanju že utečenih kontinuiranih urbanističnih delavnic zagotovo še dopolnjen
ter skladno z zakonom tudi nadgrajen s podrobnejšim delom (podrobnejši urbanistični načrt).
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D. POGLAVJE, PODROBNEJŠI DEL URBANISTIČNEGA NAČRTA

PODROBNEJŠI
NAČRTA
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1. UVOD K PODROBNEJŠEMU DELU URBANISTIČNEGA NAČRTA
1.1.

SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA V ZVEZI Z UN
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1.2.
1.2.1.

SPREMEMBE V UN
KOMENTAR DELAVNICE »U+R IZIVI« ARHITEKTURNO URBANISTIČNA UREDITEV ČRNE NA KOROŠKEM –
DELAVNICA

Delavnica in z njo povezane aktivnosti, so se odvijale od aprila do avgusta v letu 2012 v okviru sodelovanja
Občine Črna na Koroškem in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Rezultati delavnice so nam dostopni
v obliki tiskane mape.
Vsebina je razdeljena na tri glavne dele, obravnava ločeno naselje Črna, naselje Žerjav in kmetijo Mežnar.
Črno, kot najobširnejši segment obravnava v štirih podpoglavjih, ločeno se tako posveča povezavam, centru,
rudarjevem in urbani opremi.
-Povezave prepoznava kot element s katerim lahko dvigujemo kvaliteto javnega prostora, s tem ga prilagodimo
tudi kolesarjem, pešcem in invalidom. Nadgradnjo peš povezav vidi v tvorbi treh krožnih povezav znotraj treh
posameznih prostorskih krakov, ki pa se stikajo v centru in se lahko povežejo v povezavo višjega reda. Predlaga
izvedbo novega sprehajalnega mostu pri hotelu. Predlaga konkretne poteke tras različnih tematskih poti.
-Pri poglavju ceste, za katere predlaga prenovo, uvaja konkretne nove profile, pri zasnovi je vidna predvsem
prostorska analiza posameznih kritičnih točk in skrb za zagotavljanje varnega prostora za pešce in kolesarje.
-Pod poglavjem, namenjenem razvoju centra, se osredotoči na vnos javnih vsebin (knjižnice,

hostla,

podjetniškega inkubatorja), vsebin, ki že same po sebi asociirajo razvoj, pretok ljudi in idej. Kot vodilni element ki
lahko približa vnose prebivalcem in turistom so skladne arhitekturne rešitve. Predlaga konkretne lokacije za
umestitev vsakega od programov, v obstoječe objekte v centru.
Komentar: poglavje na temo povezav in cest dopolnjuje usmeritve UN in predstavlja eno od možnih programskih
oz. tehnoloških rešitev. Posebno kvaliteto pa predstavlja poglavje arhitekturnih rešitev, ki predlaga posege v
konkretne objekte, njihov potencial in dobro idejno skico možnih korakov razvoja.
Glavno problematiko Rudarjevega vidi v neurejenem javnem prostoru vrtičkov, cestne infrastrukture, garaž,
neatraktivni veduti TAB - , neurejeni rečni brežini, neurejeni osvetljavi, odsotnosti identitete. Predlaga postavitev
urbanistične mreže v katero se enakomerno razporedi različne zelene površine, parkirne prostore, dovozne
ceste in vrtičke. Prej razsuti objekti postanejo, s pomočjo mreže, poti in skupnih vrtičkov povezani v več manjših
skupkov. Skupke metodično poimenuje po vrsti sadnega drevja, ki naj bi bil umeščen v slehernega (kot npr.
ambient ringloja). Skupki so nasploh bistven element zamisli saj je prostor med njimi prostor srečanj in možne
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socialne prenove (več druženja), pod poglavjem arhitekturnih prenov različne intenzivnosti pa objekte celo
povezuje z zunanjimi hodniki, bivalnimi terasami in podobno.
V podrobnejšem koraku predlaga uskladitev barvne palete objektov ter uporabo enotnega avtohtonega lesa kjer
je že prisoten in za potencialne nove arhitekturne člene (zunanji vhodi…).
Pod poglavjem arhitekturne prenove predstavi možnost energetske sanacije in spremembe tlorisov. Trenutna
razporeditev stanovanj ne zagotavlja kvalitetne orientacije, z zasnovo zunanjih vhodov ter dovoljenih posegov v
notranje stene pa je možno shemo medsebojne razporeditve stanovanj in njihove notranje strukture spremeniti
in s tem izboljšati pogoje bivanja.
Komentar: pomembna je uvodna odločitev, ki celo Rudarjevo, levo in desno od ceste, obravnava kot eno enoto,
ki jo je potrebno reševati skupaj ter metoda predloga, ki grajene, zelene, cestne,…elemente obravnava kot
preplet. Pod vprašajem pa je odločitev, ki v jedra skupkov, ki nastanejo, umešča vrtičke. Kot alternativo je
potrebno pretehtati možnost, ki vrtičke umesti v večjo skupno površino, osrednje prostore posameznih skupkov
pa zasnuje kot druge oblike zelenih površin. Kot način odločanja med eno in drugo možnostjo predlagamo javni
pogovor s prebivalci, delavnico oz. fazno izvajanje (če zadeva zaživi). Vrtički na poljavnih površinah med bloki
morajo namreč ustrezati tudi estetskim zahtevam, ki jih od zasebnih vrtov ne moremo zahtevati.
Dodaten komentar velja območju, ki ga delavnica ne zazna kot posebnega, območje manjših večstanovanjskih
objektov (petorčki, šestorčki), ki predstavljajo specifično stavbno dediščino, bivališča za delavce (podobno v
Velenju). V območju je potrebno ohranjati logiko razmerja zeleno, grajeno, volumne objektov, kar omogoči
vključitev večine predlogov (barve fasad, notranja prenova tlorisov, potencialni vrtički), ni pa zdržljiv s tako
imenovanimi velikimi in drznimi posegi v obliki skupnih zunanjih hodnikov, skupnih teras in podobno. Ohranjajo
naj se tipične, preproste mase.
Urbana oprema - komentar: kvaliteto predstavlja predlog enotnega oblikovanja urbane opreme, predstavljeni sta
dve možnosti, ki izhajata iz abstrakcije nekega konkretnega elementa (reka, drevesa). Določen element
pripovednosti, zgodbe je v tem primeru dober nastavek, ki pa ga je potrebno realizirati v celoti in ne kombinirati z
drugimi. Obe predlagani zasnovi sta izvedeni v lesu, lokalno močno zastopanem materialu (možnost izdelave na
mestu…). Kljub vsemu pa določeni nekateri elementi urbane opreme stroge navezave na »zgodbo« ne
potrebujejo (luči z lesenimi stebri) in jih je bolje izvesti v estetsko in materialno lahkotnejši različici.
(Komentar: Potrebno preveriti ekonomsko racionalnost predlaganih posegov na objektih.)
Naselje Žerjav: delavnica opredeli štiri glavne točke razvoja naselja: cestni prostor kot trenutno neizrabljen
prostor mnogih potencialov, ambiente reke kot prostor bogatih ambientalnih možnosti, športni program kot
glavni aktivator dogajanja ter naravne danosti kot hrbtenico razvoja turizma. Posebej navede pomen industrije in
rudarstva kot elementa na katerem se lahko tvori turistično galerijsko razstavna dejavnost (prikaz razvoja
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industrije, industrija kot ekološki problem, prikaz postopkov sanacije…). V poglavju rešitev predlaga umestitev
kvalitetne urbane opreme, prikaz bogate zgodovine, izgradnjo javnega prostora (bivalna ulica,…).
Komentar: iz prikazanega je razvidno dobro opazovanje prostora na terenu in njegovih otipljivih možnosti,
popolnoma pa je odsotna komponenta s katero pripravljavci rešitve verjetno še niso bili seznanjeni (kdaj kaj), ki
dobre zamisli označi kot nerealne. Izsledki prostorske študije in dodaten komentar na … () predstavijo dejansko
stanje kvalitete naravnega okolja in ga ocenijo kot neprimernega za bivanje (daj citat iz komentarja).
Kot dobre in tudi uporabne moramo razumeti predloge o muzejski zbirki na temo industrije, sanacije, ekologije,
zgodovine kraja,…in skrbi za javni prostor strogega centra, tudi, če se dejavnost bivanja umika, ohranjajo pa se
nekateri objekti (npr. elementi dediščine) v katere se lahko umesti nove programe. Kvaliteten javni prostor mora
biti element novih zasnov tudi, ko se v Žerjavu (v skladu z urbanističnim načrtom) koncentrirajo obrtne,
industrijske in spremljajoče dejavnosti.
Kmetija Mežnar: delavnica predstavi možen razvoj tipične tradicionalne kmetije Mežnar (Koroški celk),
kompleksa različnih objektov (hiša, žaga, hlev, kašča,..). Predlaga tri koncepte mešanja različnih bodočih rab (
nastanitev, obrt, turizem) in oceni njihove prednosti in slabosti. Predlaga arhitekturno prenovo enega od
obstoječih objektov (zasnova tlorisa in prenova zunanjosti), pri notranji zasnovi ohranja statično hrbtenico
objekta in vanjo umesti popolnoma novo zasnovo, pri zunanji podobi pa se popolnoma prilagodi značilni podobi
koroške arhitekture. Predlagani objekti novega kampa so ena od možnih rešitev: zanimivi, tipološko in
posledično tudi vizualno novi objekti, so prostorsko ločeni od obstoječega skupka objektov in predstavljajo
možno dopolnitev tradicionalne arhitekturno – urbanistične celote celka.
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2. PODROBNEJŠI DEL URBANISTIČNEGA NAČRTA
ZAKONSKO PREDPISANE VSEBINE

2.1.
2.1.1.

VSEBINA PODORBNEJŠEGA DELA - ZAKONSKA OPREDELITEV

Podrobnejši del urbanističnega načrta (40. člen)
(1) V podrobnejšem delu urbanističnega načrta se na podlagi konceptualnega dela opredeli:
−

območja celovite prenove,

−

območja notranjega razvoja,

−

območje širitve naselja, ki vključuje tudi območje sanacije iz 28. člena tega pravilnika,

−

posamezna večja zaključena območja javnih in zelenih površin naselja (območja zelenega sistema),

−

ostala območja, kjer se vzdržuje oziroma izboljšuje obstoječi stavbni fond in kjer niso predvideni večji
posegi v prostor.

(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se proučijo in okvirno prikažejo oziroma opredelijo:
−

enote urejanja prostora,

−

podrobnejša namenska raba,

−

elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov,

−

javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra,

−

opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo s prikazom območij urejanja zemljišč za
gradnjo in možnostmi za njihovo opremljanje,

−

prometne ureditve, vključno z javnimi površinami za mirujoči promet.

(3) V podrobnejšem delu urbanističnega načrta se določijo območja, za katera se urbanistično arhitekturne
rešitve pridobijo na podlagi javnega natečaja z usmeritvami.

2.2.
2.2.1.

OBRAZLOŽITEV NAČINA OPISA
RAZLAGA POJMOV

AREA ARS d.o.o.

77

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ČRNA / URBANISTIČNI NAČRT ŽERJAVA / OBVEZNA PRILOGA 4 / AREA ARS/09/2008-OPN-SP4

3. OPREDELITEV OBMOČIJ SKLADNO ZAKONODAJO
OBMOČJA CELOVITE PRENOVE

3.1.
3.1.1.

OBMOČJA CELOVITE PRENOVE - ZAKONSKA OPREDELITEV

Območja prenove naselja (35. člen)
−

(1) Območja prenove so območja ali površine, na katerih se izvaja celovita prenova ali delna prenova.

−

(2) Celovita prenova se določi, kadar je treba izboljšati funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske,
bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere v določenem naselju ali delu naselja, ali kadar
je ob tem mogoče z ohranitvijo identitetnih vrednosti naselja in arhitekture ter kulturne dediščine ustvariti
kvalitetne pogoje za razvoj naselja. Območje celovite prenove se na podlagi strokovnih podlag občinskega
prostorskega načrta lahko določi tudi za naselja, za katera ni predvidena izdelava urbanističnega načrta.
Celovita prenova se izdela tudi za degradirana območja oziroma območja z več porušenih, poškodovanih,
neprimerno izrabljenih ali opuščenih objektov, ki so predmet prenove.

−

(3) Območje delne prenove se določi za površine v naselju, ki so zaradi neprimerne ali ekstenzivne rabe,
neustrezne kakovosti bivanja ali neprimerne komunalne opremljenosti razvrednotene.

−

(4) Za območje celovite prenove se izdela občinski podrobni prostorski načrt, ki se lahko izdela tudi za
posamezna območja delne prenove.

Območja celovite prenove (42. člen)
(1) Za območja celovite prenove naselja se v urbanističnem načrtu opredelijo usmeritve za program celovite
prenove, ki obsegajo:
−

vrsto in namen celovite prenove,

−

način celovite prenove z gospodarskega, socialnega, kulturnega, okoljskega, energetskega, urbanističnega
in arhitekturnega vidika,

−

vrsto finančnih in drugih instrumentov ter ukrepov za pripravo in izvajanje celovite prenove,

−

pogoje in usmeritve za posege v prostor in druge ureditve na območjih celovite prenove, ki veljajo do
sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(2) Za posamezna območja celovite prenove se lahko določijo prioritete in usmeritve glede postopnega
uresničevanja načrtovanih prostorskih ureditev prenove.
(3) Za območja celovite prenove se izdela občinski podrobni prostorski načrt. Konservatorski načrt kot njegov
obvezni sestavni del se izdela le v primeru, kadar je v območje celovite prenove vključena zavarovana
arhitekturna, naselbinska ali arheološka dediščina.
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3.1.2.

OBMOČJA CELOVITE PRENOVE S POJASNILOM ZA IZBRANO OPREDELITEV
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3.2.

OBMOČJA NOTRANJEGA RAZVOJA

3.2.1.

OBMOČJA NOTRANJEGA RAZVOJA - ZAKONSKA OPREDELITEV

Območje notranjega razvoja naselja (34. člen)
(1) Območja notranjega razvoja naselja so površine, kjer se s prenovo, sanacijo, oziroma racionalno rabo
ekstenzivno izrabljenih stavbnih zemljišč in ob skrbi za ohranjanje kvalitetne urbane in arhitekturne dediščine
zagotavlja kvalitetnejše bivalne razmere.
(2) Zgoščevanje grajenih struktur znotraj obstoječih stavbnih zemljišč je možno ob zagotavljanju kvalitetnih
bivalnih razmer v skladu z merili in pogoji za določitev velikosti parcel in objektov, vendar ne kot pozidava javnih
površin.

3.2.2.

OBMOČJA NOTRANJEGA RAZVOJA S POJASNILOM ZA IZBRANO OPREDELITEV:
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3.3.

OBMOČJE ŠIRITVE NASELJA, KI VKLJUČUJE TUDI OBMOČJE SANACIJE IZ 28. ČLENA
TEGA PRAVILNIKA

3.3.1.

OBMOČJA ŠIRITVE - ZAKONSKA OPREDELITEV

Območje širitve naselja (43. člen)
(1) Za območje notranjega razvoja se določijo usmeritve za delno prenovo, racionalno rabo ekstenzivno
izrabljenih površin ter za zagotavljanje prostorskih ureditev in posegov v prostor, ki so v javnem interesu.
3.3.2.

OBMOČJE ŠIRITVE NASELJA S POJASNILOM ZA IZBRANO OPREDELITEV
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3.4.

POSAMEZNA VEČJA ZAKLJUČENA OBMOČJA JAVNIH IN ZELENIH POVRŠIN NASELJA
(OBMOČJA ZELENEGA SISTEMA)
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3.5.

OSTALA OBMOČJA, KJER SE VZDRŽUJE OZIROMA IZBOLJŠUJE OBSTOJEČI STAVBNI
FOND IN KJER NISO PREDVIDENI VEČJI POSEGI V PROSTOR.
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4. PODROBNEJŠA ZASNOVA POSAMEZNIH OBMOČIJ
4.1.

DOLINA JAZBINSKEGA POTOKA

4.2.

KONCEPT RAZVOJA DOLINE JAZBINSKEGA POTOKA

Slika 29: Območje poselitve ob Jazbinskem potoku.

4.2.1.

PODROBNEJŠE USMERITVE RAZVOJA DOLINE JAZBINSKEGA POTOKA

4.2.2.

Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja doline Jazbinskega potoka

Območje predstavlja preplet zelenih površin in skupkov grajene strukture vzdolž Jazbinskega potoka in ceste.
Tudi v prihodnje se ohranja logika prostorskih vnosov, ločenih grajenih skupkov med katerimi so zelene
površine različnega značaja.
Ohranja se tudi dejavnosti (prevladuje dejavnost bivanja), možne so dopolnitve z manjšimi dodatnimi
dejavnostmi, ki pa morajo biti združljive z dejavnostjo bivanja.
Na območju trenutne večje zelene površine se v okviru OPPN definira zasnovo večjega skupka kolektivnih oz.
individualnih stanovanjskih objektov s pripadajočimi zelenimi površinami. Območje lahko deluje kot sodobna
stanovanjska soseska. Prek območja potekajo zelene peš povezave. Zagotovi se parkirne kapacitete za potrebe
območja v obliki zelenih parkirišč, nasploh se krepi zeleni značaj območja.
V primeru umestitve kolektivnih objektov se vsak od njih zasnuje kot skladen prostorski vnos avtonomnega
značaja. Navezavo na kulturni prostor predstavlja predvsem inovativna uporaba avtohtonih materialov,
navezavo na sodobnost pa umestitev sodobnih materialov in energetsko varčnih tradicionalnih in sodobnih
tehnoloških rešitev.
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Posegi v obstoječe stanovanjske objekte oz. zasnova novih naj izraža njihov namen in značaj objektov.
Navezavo na kulturni prostor Koroške arhitekturne krajine predstavlja predvsem inovativna uporaba avtohtonih
materialov in uporaba preprostih, praviloma podolžnih stavbnih mas, navezavo na sodobnost pa umestitev
sodobnih materialov in energetsko varčnih tradicionalnih in sodobnih tehnoloških rešitev. Neposredno
prenašanje rešitev značilnih za druge arhitekturne regije (kot npr. kraška hiša,…), ter vnašanje arhitekturnih
elementov značilnih za trško in grajsko arhitekturo (stolpiči, polkrožni izzidki…) niso priporočljivi.
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4.3.
4.3.1.

CENTER – OSREDNJI DEL
KONCEPT RAZVOJA CENTRA – OSREDNJEGA DELA

Slika 30: Intenziviranje centra naselja.

4.3.2.

PODROBNEJŠE USMERITVE RAZVOJA CENTRA – OSREDNJEGA DELA

4.3.3.

Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja osrednjega dela

Obstoječe območje predstavlja trenutni center naselja s stanovanjskimi in javnimi objekti. Z umikanjem
stanovanjskih objektov pa se postavi vprašanje kaj z javnimi objekti od katerih nekateri predstavljajo zanimive
arhitekturne rešitve (Kulturni dom…) in celo elemente dediščine (zasebne vile). Objekte se ohrani, vanje se
lahko umesti dejavnosti vezane na dejavnosti obrtno industrijske cone (kot npr. pisarne) oz. prostore za prikaz
dediščine kraja (prikaz razvoja industrije, razstave z okoljsko problematiko in podobno)
Izrazito stanovanjske objekte se, skladno z umikanjem dejavnosti bivanja, nameni dejavnostim vezanim na
delovanje obrtno industrijske cone (pisarne) oz. odstrani. V kolikor gre za objekte iz zdravju škodljivih materialov
se le te odstrani.
Reciklaža in ponovna naselitev naj tako postane času primeren trajnosten prostorski poseg.
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4.4.

CENTER – OBMOČJE SPREMEMB

4.4.1.

KONCEPT RAZVOJA CENTRA – OBMOČJA SPREMEMB

Slika 31: Spreminjanje prostora – poslovni center, aktivna cezura med naseljem in industrijo.

4.4.2.

PODROBNEJŠE USMERITVE RAZVOJA CENTRA – OBMOČJA SPREMEMB

4.4.3.

Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja razvoja centra – območje sprememb

Območje postane nov prostor umeščanja objektov vezanih predvsem na dejavnost obrti in proizvodnje. Hkrati
pa mora biti zasnovan na način, ki v prehodnem obdobju ne moti dejavnosti bivanja (raven hrupa).
Novi objekti in njihove pripadajoče površine se zasnuje kot kvalitetne arhitekturne in krajinsko arhitekturne
rešitve.
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4.5.
4.5.1.

OBMOČJE PROIZVODNJE IN INTENZIVNIH POVEZAV
KONCEPT RAZVOJA OBMOČJA PROIZVODNJE IN INTENZIVNIH POVEZAV

Slika 32: Spreminjanje prostora – ohranjanje industrije vendar njena intenzivna okolja sanacija in intenzivno oblikovno
preurejanje.

4.5.2.

PODROBNEJŠE USMERITVE RAZVOJA OBMOČJA PROIZVODNJE IN INTENZIVNIH POVEZAV

4.5.3.

Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območja proizvodnje in intenzivnih
povezav

Območje predstavlja pomemben element v nadaljnjem razvoju Črne in Žerjava saj se vanj usmerja proizvodne
dejavnosti večje in manjše intenzivnosti, z upoštevanjem bližine obstoječih stanovanjskih objektov.
Pri zasnovi novih objektov oz. prenovi starih se upošteva več kriterijev, poleg tega, da so objekti prilagojeni svoji
osnovni namembnosti morajo biti okoljsko sprejemljivi in se, v največji možni meri, prilagoditi dejstvu, da so
umeščeni v ozek naravni prostor kjer se bodo vsaj še v prehodnem obdobju nahajali stanovanjski objekti.
Okolica objektov mora biti zasnovana kot kvaliteten poljavni prostor s kar največjo količino zelenih vnosov, ki
krepijo zeleni značaj območja kot celote in prijetnost bivanja za delavce obratov. Pomembna je arhitekturna
zasnova, ki mora presegati zgolj tehnične rešitve in zagotoviti tudi okoljskim in estetskim kriterijev. Kot možne
načine zagotavljanja prostora za nove dejavnosti naj se, v skladu z obstoječimi smernicami k trajnostnim
posegom, uporabi ponovno uporabo obstoječih objektov, prenova, zapolnitev sivih con in podobno.
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5. ZAKLJUČEK
Urbanistični načrt Žerjav (UN) je strokovna podlaga za izdelavo podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev in
je zato obvezno izhodišče za izdelavo vseh, z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) predvidenih, strokovnih
podlag in občinskih podrobnih prostorskih načrtov znotraj območja UN Žerjav ter kot strokovna podlaga za
pripravo vseh projektnih dokumentacij na tem območju. V pomenskem smislu pa pride njegova vsebina do
veljave samo takrat, ko se z njo v čim večji meri poenotijo tako naročnik Občina Črna na Koroškem kot tudi
prebivalci obravnavanega območja. Samo kot taka se lahko zariše v prostor.
Območje Žerjava pojmujemo kot del trojice »Žerjav – Črna – okolica«, kjer se dejavnosti enega dela trojica
dopolnjuje z dejavnostmi v ostalih dveh oz. določene dejavnosti v enem segmentu sploh ni in se ga zagotovi v
drugem. Razlogi za obravnavanje v skupku so ekonomičnost, izraba obstoječega potenciala in krepitev
nastavljenih kvalitet, pogoj za delovanje trojice pa predvsem krepitev kvalitetnih povezav.
Kot eno od izhodišč snovanja UN je vizija kraja, ki bistveno odstopa od današnjega stanja. Današnja podoba
kraja je dediščina preteklosti, ki jo je močno označila gospodarska dejavnost. Posledice močno degradiranega
okolja (poškodbe gozda, onesnažena prst,…) so do neke mere že sanirane, vendar še niso to, kar pojmujemo
kot ustrezno bivalno okolje. V prid nujnosti močnejšemu posegu v načrtovanje prostora pa govorita vsaj dva
razloga: prvi je dejstvo, da industrija v tem kraju ostaja, drugi pa višje zahteve po kvalitetah bivanja. Ohranjanje
industrije onemogoča nadaljevanje sanacije okolja do te mere, da bi bila ta primerna za bivanje v neposredni
bližine. Ker industrija v kraju ostaja (glej pojasnila v nadaljevanju) je potrebno za bistveno izboljšanje stanja
dodati nov strateški korak. Zahteve po višji kvaliteti bivanja kličejo po novem pogledu na sobivanje industrije
in stanovanj. Ti dve dejavnosti ne moreta nastopati neposredno ena ob drugi. Umestiti se morata ločeno ena od
druge, med njima mora biti locirana prehodna tamponska cona. Glede na specifiko dejavnosti in prostora v
katerega sta umeščeni je smiselno, da se industrija ohranja na lokaciji na kateri je, bivanje pa se usmeri na
drugo lokacijo (se umika).
Podrobneje o bivanju stran od industrije. Zaradi vplivov, ki jih ima industrija v Žerjavu na svojo okolico, ne
glede na to kako okoljsko naravnana je, njena okolica ni primerna za bivanje. In, ker je program bivanja bolj
prilagodljiv in mobilen, UN predlaga, da se bivanje usmeri v druga območja (v dolino ob Jazbinskem potoku, ki
je od centralnega dela ločena zaradi oblike doline, in naselje Črna). Ker je tematika bivanja zelo občutljiva, saj
posega v zasebne zgodbe prebivalcev je potrebno pojasnilo. »Usmerjanje drugam« pomeni, da vsi nadaljnji
načrti v osrednji del Žerjava ne bodo umeščali novih stanovanj, da pa se današnja stanovanja ohranjajo v
obstoječem obsegu in se šele postopno, z zamenjavo generacij praznijo in prestrukturirajo; industrija pa mora
poskrbeti za vse korake, ki bodo, v okvirih možnosti, ki presegajo zgolj zakonsko predpisane v največji možni
meri zagotavljale kvalitete bivanja. Predstavitvi navedenih razlogov in posledic predloga je potrebno nameniti
veliko pozornost, prebivalcem pa omogočiti, da dobijo vse informacije, ki so potrebne, da spoznajo smiselnost
predlaganega in konkretnih posledic, ki jih ima predlog za vsakega posebej.
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Industrija in sobivanje. Kljub temu, da UN predlaga prostorsko ločitev bivanja in industrije se bo to zgodilo šele
postopoma in nikakor ne daje industriji dovoljenja za neomejeno poseganje v prostor. Industrija mora v
prihodnosti krepiti vsa možna sredstva s katerimi omogoča ohranjanje kvalitetnega naravnega okolja (emisija
hrupa, čistilne naprave, oblikovna primernost,…) in to ne glede na to ali gre za prehodno obdobje, ko je v centru
naselja še prisotna dejavnost bivanja, ali gre za obdobje, ko bo center namenjen le še oskrbnim, kulturnim,
poslovnim… funkcijam. Načrtovalska praksa je industrijo umeščala po različnih kriterijih (glede na razpoložljive
vire, na degradirana ali odročna področja,…); ne glede na vzrok umestitve in dejansko pozicijo industrije se
mora ta v vsako okolje vključiti odgovorno. Izgovor, da je neko območje degradirano, nobeni dejavnosti ne daje
odveze od odgovornosti za ohranjanje okolja (v vizualnem, ekološkem in funkcijskem smislu).
Prehodna cona ima dve pomembni vlogi: predstavlja tamponsko območje med proizvodnjo in centrom
naselja (tudi bivalnim) ter območje s katerim se trenutni obseg proizvodnih površin razširi. Kot tako lahko deluje
le pod naslednjimi pogoji: da se v območje umeščajo neagresivne oblike proizvodnje in spremljevalni programi
(pisarne, tišje dejavnosti, nizke emisije hrupa), da območje ni prehodno za avtomobilski promet (ločeno
napajanje z ene in druge strani, vmes pa le pešpoti). Vlogo pregrade krepi tudi z velikim deležem zelenih
površin (visoko rastje!). S celotno pojavnostjo (kvalitetne arhitekturne in krajinske rešitve) pa predstavlja
območje kjer individualni investitor svojo prisotnost v prostoru (kapitalski interes) upraviči tudi s posegi za
dobrobit obstoječega prebivalstva in naravnega prostora.
Čeprav se osrednji del, z vidika površine, nameni predvsem industriji, pa UN predvideva ohranjanje in vsebinsko
bogatitev območja centra naselja. Kljub temu, da se bivanje premakne, je potrebno zagotoviti izboljšanje
ponudbe za krajane (oskrba, kultura, druženje,…)
Bivanje se usmerja v dolino Jazbinskega potoka vendar je potrebno ohranjati členjenost prostora (zidano –
zeleno – zidano…) in določiti dejavnosti, ki se lahko umestijo ob dejavnost bivanja.
Prometna shema mora krepiti ločenost prometa namenjenega delovanju industrije in naselja samega. Poseben
izziv je tudi zasnova vozlišča ob uvozu v center naselja, kjer se sekajo prometne trase, industrija in obvodni
prostor.
UN poudarja pomen povezav in bo v nadaljevanju natančneje definiral potek posameznih povezav med
podobnimi dejavnostmi (rekreacijski splet, turistična pot, …). Povezave so tematske kar pomeni, da niso le
prehodi ampak se njihova tematika (tematika prostorov, ki jih povezujejo), odslikuje tudi na trasi sami. Tako
potek povezave nakaže režim oblikovanja na njeni trasi oz. režim oblikovanja, ko se na eni trasi prekrije več
dejavnosti.
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V smislu dejavnosti se povečuje pomen samozaposlitve (večja prilagodljivost spreminjajočim potrebam in
specifikam kraja) ter dejavnosti vezanih na naravne in kulturne danosti, ki krepijo zaposlitvene možnosti ter, na
drugi strani, bogatijo ponudbo dejavnosti za prebivalce kot porabnike (turizem, kmetijstvo, široka paleta
dejavnosti izhajajočih iz prisotnosti ogromne količine lesne mase). V naselju je prisoten interes za umeščanje
obrtnih dejavnosti. V okviru UN je predlagana umestitev obrti v gospodarsko cono v Žerjavu. Vendar pa je
dejstvo, da so potrebe že zdaj in ne morejo čakati na neke potencialne izpraznitve. V nadaljevanju je potrebno
natančno definirati pogoje umeščanja obrti v obstoječo strukturo naselja.
Iz zgoraj navedenega je utemeljena tudi svoboda s katero UN Žerjav umešča (samo strateško), določene
manjkajoče dejavnosti izven svojega območja (v Črno ali v okolico). Ti predlogi so uporabni na nivoju celotnega
OPN-ja in jih bo UN razvijal tudi v nadaljevanju. V Žerjav se umešča velik del dejavnosti, ki zagotavlja
zaposlitvene možnosti za celotno območje, kar povečuje njegov pomen kljub temu, da ni občinsko središče.
Predstavnike trojice Žerjav, Črna in okolico naj se pojmuje enakovredno in jih je smiselno vključevati v vse
skupne in tudi formalno sicer ločene odločitve.
V fazi osnutka OPN je izdelan šele konceptualni del UN. V dosedanjih usklajevanjih s prebivalci in nosilci
dejavnosti je bila prehojena že dolga pot od predloga postopne polne izpraznitve celotnega Žerjava (izločitev
bivanja in prepustitev industriji) do predlagane rešitve. UN Žerjav bo v nadaljevanju, na podlagi smernic nosilcev
urejanja prostora in nadaljnjem izvajanju že utečenih kontinuiranih urbanističnih delavnic zagotovo še dopolnjen
ter skladno z zakonom tudi nadgrajen s podrobnejšim delom (podrobnejši urbanistični načrt).
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E. POGLAVJE, VIRI IN LITERATURA
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