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OBRAZlOZITEV

S PRIKAZOM SKLADNOSTI Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI IN POVZETKOM AKTA

1. UTEMEUITEV OBRAVNAVE

Obravnavane prostorski akt temelji na predpisih 5 pcdroqa prostorskega nacrtovanja in
prostorskih sestavinah planskih aktov Obcine Dornzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale st.
8/01, 13/02, 15/02, 5/04, 14/06, 6/09, 8/10, 2/11, 3/13).
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Skladno z 20. denorn Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale st. 9/11 - UPB2) in
61. denorn Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1 B,
108/09,80/10- ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US,
14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) je ObCinski svet pristojen obravnavati in sprejeti odlok 0

prostorskem aktu. Namen obravnave odloka je seznanitev danov ObCinskega sveta s
predlaganimi resitvarni kot izhajajo iz predloga prostorskega akta in sprejem predlaganega
sklepa.

2. DOSEDANJEAKTIVNOSTI

Na pobudo druzbe LOGO SKUPINA d.o.o., Grosuplje, se je s Sklepom 0 zacetku priprave
obCinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmoqe D29/1 »Brinje 1« (Uradni Vestnik
ObCine Dornzale st. 6/17) (v nadaljevanju: sklep) zacel postopek priprave obcinskeqa
podrobnega prostorskega nacrta (v nadaljevanju: OPPN). S sklepom je bila sprejeta pobuda za
prostorsko ureditev severovzhodnega del a (gradnja poslovno storitvenega kompleksa) in
infrastrukturna ureditev objektov in naprav ureditvenega obmoqa D29/1 »Brinje 1«,

Pripravljen je bil osnutek prostorskega akta ter posredovan nosilcem urejanja prostora, da
podajo smernice s svojega delovnega pcdroqa in sektorju za stratesko presojo vplivov na
okolje, da odloci v zvezi z izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje za predmetni
prostorski akt.

Sektor za stratesko presojo vplivov na okolje je v predpisanem roku odloCil, da za predmetni
akt ni potrebna izvedba Celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi pridobljenih in upostevanih smernic NUP je bil osnutek predmetnega akta
preoblikovan v dopolnjen osnutek, ki je bil predlozen v obravnavo obcinskernu svetu in javno
razgrnitev. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 02.08.2018 do
30.09.2018, javna obravnava pa je bila dne 12.09.2018 v dvorani Knjiznice Domzale.

Predlogi in pripombe, ki so bili podani v casu javne razgrnitve in obravnave, so bili analizirani
in do njih sprejeta stalisca. Stalisca do pripomb so javno objavljena na spletni strani Obcine
Dornzale od 25.01.2019 (povezava: https:l/www.domzale.si/objava/180539). Dopolnjen osnutek
prostorskega aktaje na podlagi stalisc preoblikovan v predlog, posredovan pristojnim nosilcem
urejanja prostora in nanj pridobljena pozitivna mnenja.
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3. VSEBINSKAOBRAZLOZITEV
3.1 Koncept razvoja mestnega predela Zaborst

Na obmoqu mestnega predela Zaborst je v
skladu z urbanisticnirn nacrtorn treba
zagotoviti:

• poudarjen in oblikovan avtocestni vstop

• prenovo Kopaliske ceste (cestni profil in
pozidava vzdolz nje)

• pes navezavo med sportnirn parkom na
desnem bregu Karnniske Bistrice, cetrtjo
Zaborst in Sumberkom

• varno pes in kolesarsko povezavo med
obrnoqem predvidenega OPPN in pes
mostom pod Sumberkom

Shema 1: konceptualna shema razvoja
cetrti Zaborst

3.2 Prometna zasnova mestnega predela Zaborst

Na obrnoqu cetrti Zaborst je treba zagotoviti predvsem boljse povezave za pesca in kolesarja
ter napajanje novih obmoCij, ki se urejajo z OPPN. lzboljsati je treba predvsem naslednje
povezave:

• Kopaliska cesta se prestrukturira v mestno povezovalno cesto s sirsim profilom, ki v celoti
ornoqoca izpeljavo kolesarske steze in obojestranskega plocnika:

• vzdolz Kopaliske ceste se urnesca centralne dejavnosti;

• vzpostavi se rnocno zeleno povezavo med sportnim parkom, Zaborstorn in hribom
Sumberk; zagotovi se nova premostitev cez Karnnisko Bistrico;

• na obmoqu zazidalnega nacrta Zaborst se zagotovi sirse precne profile napajalnih cest,
ki ornoqocajo izpeljavo vsaj enostranskega plocnika:

• zagotovi se ustrezno napajanje obrncqi, nacrtovanih z OPPN.
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Shema 2: Prometna zasnova cetrti Zaborst

3.3 Ureditveno obrnoqe OPPN
3.3.1 Zasnova ureditve

Obrnoqe OPPN se nahaja na juzni strani hriba Sumberk V naselju Zaborst med
Kopalisko cesto (LZ071351) na severu, Krurnpersko ulico (JP571303) na vzhodu, Ihansko
cesto (LZ071371) na zahodu in obmoqern namenjenim gospodarskim dejavnostim in
avtocesti na juqu, Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev severovzhodnega dela
ureditvenega obrnoqa D29/1 Brinje 1 in infrastrukturna ureditev objektov in naprav
ureditvenega obrnoqa D29/1 Brinje 1 v Zaborstu. Severovzhodni del ureditvenega
obmocja D29/1 Brinje 1, ki se s predmetnim aktom celovito prostorsko ureja, meri 2,06
ha in je dolocen v qraficnern delu OPPN_
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Slika 1: Lega obrnoqa OPPN v prostoru

Na obrnoqu OPPN so predvidene sledece ureditve:
• izgradnja trgovskega poslovnega objekta;

• izgradnja poslovnega objekta;

• izgradnja objekta za tehnicni pregled motornih vozil in avtopralnice;

• izgradnja ornrezja javnih cest za prometno oprernljanje obrnoqa:

• ureditev prometnega prikljucevanja na lokalni cesti LZ 071351 - Kopaliska cesta, LZ
071371 - Ihanska cesta in javno pot JP 571303 - Krurnperska ulica;

• rekonstrukcija del a javne poti JP 571303 - Krurnperska ulica;

• ureditev komunalne in energetske infrastrukture obrncqa:

ureditvi pes in kolesarskih poti, parkirnih povrsin za obiskovalce ter zelenih in urbanih
povrsin obmcqa.

Predlog prostorskih ureditev je prikazan v qraficnern delu OPPN. Na listu »3.3 Predlog
prostorske ureditve«, je prikazan tudi predlog zazidave obrnoqa, vkljucno s predlogom
zasnove stavb, zelenih povrsin, cest in ostalih prometnih povrsin in drugih prostorskih ureditev.
Pomembno je pojasniti, da predlagane prostorske ureditve, ki so prikazane na listu »3.3 Predlog
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prostorske ureditve«, predstavljajo Ie 'usmeritveno' karto oziroma eno od rnoznih variant
prostorske ureditve. Tekstualni del odloka jasno doloca s katerimi vsebinami qraficnih prilog
morajo biti usklajeni nacrtovane gradnje in drugi posegi v prostor. Predvsem morajo posegi v
prostor jasno slediti gradbenim mejam in drugim regulacijskim crtarn, upostevati predpisane
dolocbe glede javnih povrsin. parcelacije zernljisc, zaqotavljati ustrezne urbanisticne parametre
(etaznost, pozidanost, delez zelenih povrsin itn.) ter zagotavljati vsem pogojem za
prikljucevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.

V kolikor nacrtovani objekti in druge prostorske ureditve izpolnjujejo vse pogoje odloka 0

OPPN, potem so lahko nacrtovane ureditve tudi druqacne od tistih, prikazanih v qraficnern delu
v prilogi »3.3 Predlog prostorske ureditve«. Prikazi prostorskih ureditev na listu 3.3 torej
predstavljajo prostorsko ureditev, ki ustreza merilom in pogojem dolocenirn v OPPN in na
podlagi katere je bil OPPN pripravljen, ne predstavlja pa edine rnozne resitve, ki bi lahko bila
skladna z dolocif OPPN.

Odstopanja od resitve prikazane na listu »3.3 Predlog prostorske ureditve« so dopustna v
obsegu skladnosti z ostalimi doloCili odloka, vkljucno z dolocbarni 41. elena odloka (velikosti
dopustnih odstopanj).
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Slika 2: Predlog prostorske ureditve
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Posegi in ureditve izven obrnoqa OPPN:
• posegi izven obmoqa OPPN so dopustni za potrebe gradnje gospodarske in prometne

infrastrukture, za potrebe prikljucevanja obrnoqa in za vzpostavitev povezav s sosednjimi
obmocji:

• obrnocje OPPN se preko Krurnperske ulice (JP 571303) prikljucuje na krizisee s Kopalisko
cesto (LZ 071351), ki bo zaradi ureditev v OPPN v delu rekonstruirano;

• ob Kopaliski cesti (LZ071351), ki je na tem odseku del ureditev DPN, se obstojec plocnik
preuredi ter vzpostavi nova kolesarska steza, zelenica z drevoredom in hodnik za pesce:

• ureditev nacrtovaneqa 20 kV zemeljskega izvoda iz RTP110/20 kV Domzale z vzankanjem
predvidene TP ureditvenega obrncqa:

• ureditve za potrebe odvoda padavinskih oziroma odpadnih vod obmoqa.

Obrnoqe OPPN je glede na nacrtovano podrobnejso namembnost razdeljeno na vee rnanjsih
urejevalnih enot, kot sledi:

• Ue1 - obrnoqe javnih cest in javnih povrsin:

• Ue2 - obmoqe trgovsko poslovnega objekta;

• Ue3 - obmoqe poslovnega objekta;

• Ue4 - obmoqe objekta za tehnicni pregled motornih vozil in avtopralnice.

Dopustne osnovne dejavnosti v obmoqu OPPN:

• trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti (trgovina, tehnicni pregledi motornih vozil in
avtopralnice, okoljske dejavnosti, energetika ipd.);

• pogojno so dopustne tudi druge dejavnosti, vendar ne smejo imeti verjeqa vpliva na
okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot dejavnosti, ki so v obrnoqu ze dopustne.

Urnescanje, nacrtovanje in oblikovanje objektov:

• Umestitev stavb na gradbenih parcelah je regulirana z gradbeno linijo in gradbenimi
mejami v drzavnern koordinatnem sistemu. Gradbena linija je crta, na katero morajo biti
z enim robom postavljene novozgrajene oziroma nacrtovane stavbe. Gradbena meja je
crta, ki je novozgrajene oziroma nacrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jo
dotikajo. Gradbene meje ne veljajo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in
prikljuckov nanjo;

• Stavbe morajo biti orientirane tako, da so stranice osnovnih kubusov stavb vzporedne s
pripadajocimi gradbenimi mejami. Dolocilo ne velja za dele urejevalnih enot, kjer
gradbene meje nimajo pravilne geometrijske oblike (med seboj niso pravokotne);

• Fasadne ploskve osnovnih volumnov stavb morajo biti med seboj pravokotne.
Osnovnemu volumnu stavbe se lahko odvzema ali dodaja nove volumne po enakem
pravilu. Dopustna je clenitev fasade izven prej navedenega pravila v skupni povrsini do
25% posamezne fasadne ploskve. Izbrani fasadni materiali morajo cdrazati poslovni
namen stavbe;

• Dolocena je minimalna visinska kota pritlkja stavbe v posamezni urejevalni enoti:
v Ue2 (Trgovsko poslovni objekt) 296,00 m.n.v.;
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v Ue3 (Poslovni objekt) 296,00 m.n.v.;
v Ue4 (Tehnicni pregledi) 295,70 m.n.v ..

• Podkletitev objektov je dopustna na nacin, da so prepreceni morebitni skodljivi vplivi
visokih voda in talne vode.

• Z oblikovanjem fasad stavb ob javnih povrsinah je potrebno zagotoviti kakovosten izgled
obmoqa. Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna denitev fasad ter strukturiranje
fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno. Barve
fasad naj bode v pastelnih ali sivih tonih;

• Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med zazidano povrsino in celotno
povrsino gradbene parcele. Najvecji dopustni faktor zazidanosti je 0,5.

• Dopustna visina stavb, merjeno od nivoja urejenega terena ob stavbi, je od 8 do 12 m,
dopustna etaznost stavb do P+2. Visina venca stavb, postavljenih v gradbeno linijo
(Kopaliska cesta), ne sme biti nizja od visine venca obstojece stavbe na parceli st. 1025/2
k.o. Brezovica, pri cemer morajo biti stresine, ce streha ni ravna, skrite za vencem.
Maksimalna visina enostavnih in nezahtevnih objektov je 6 m.

• Delez zelenih povrsin (DZP) v obmoqu je delez povrsin gradbene parcele, namenjene
zelenim ureditvam, ki ne sluzijo prometnim povrsinarn objekta. Najrnanjsi delez zelenih
povrsin je 20%;

• Enostavni in nezahtevni objekti z velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali
ter drugimi oblikovnimi znadlnostrni, v prostoru ne smejo izstopati;

• Strehe stavb v posamezni urejevalni enoti morajo biti enotno oblikovane. Naklon stresine
ni dolocen, dopustne so tudi ravne strehe.

Projektiranje in gradnja javnih cest

• Povrsine obstojeCih in nacrtovanih javnih cest so zajete v urejevalni enoti Ue1;

• Tipicni precni profil LZ071351 - Kopaliska cesta se na odseku med stacionazo 710 m in
stacionazo 940 m preuredi tako, da se ob juznern robu izvede kolesarska steza sirine 1,6
m, zelenica z drevoredom minimalne sirine 2,0 m in hodnik za pesce sirine 2,0 m;

• Tipicni precni profil novo nacrtovane ceste se zagotovi v sirin] minimalno 9,2 m
(dvosmerno vozisce sirine 6,0 m z obojestranskim plocnikorn sirine 1,6 m). Niveleta ceste
se prilagodi obstojecirn cestam (JP571303 - Krumperska ulica in LZ071371 - Ihanska
cesta) na katere se naveze:

• Na novo nacrtovani cesti se predvidi omejitev hitrosti 30 krn/h. Cesta se opremi s talnimi
oznacbarni »kolesar na voziscu«.

Interventne in manipulativne povrsine:

• Potrebne manipulativne, parkirne in interventne povrsine morajo biti zagotovljene
znotraj gradbenih parcel objektov;

• Glede na namembnost stavbe oziroma dejavnost je treba v okviru gradbene parcele
zagotoviti naslednje minimalno stevilo parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

Namembnost oz. dejavnost

1 PM / 20 m2 BEP

Stevilo parkirnih mest (PM)

Trgovske stavbe
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Poslovne stavbe 1 PM / 30 m2 BEP

Tehnicni pregledi motornih vozil 6 PM / stezo za pregled motornih vozil

Avtopralnica 5 PM / pralno mesto

Gostilne, restavracije, tocilnice 1 PM /4 sedeze + 1 PM / tekoci meter
toCilnega pulta oziroma minimalno 5PM

• Dimenzije parkirnih mest morajo ustrezati minimalnim pogojem glede na tip vozila in
nacin organizacije parkirisca:

• Povozne povrsine morajo biti izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma
tlakovane, obrobljene z robniki in opremljene z napravami za zascito podtalnice pred
pronicanjem skodljivlh snovi (Iovilci olj, locitev padavinske in ostale kanalizacije). Povrsine
za pesce so lahko tlakovane ali v asfaltni izvedbi.

Za urejanje ostalih povrsin in krajinske ureditve veljajo naslednji pogoji:

• visina urejenega terena ob nacrtovanern objektu mora biti prilagojena najblizjim
sosednjim zemljiscem:

• rnanjse nivojske razlike se uredijo s primernimi visinskirni premostitvami (klanCinami,
zidci, skarparni, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati grajene ovire v sistemu pes in
kolesarskih povrsin:

• ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni enoti morajo biti oblikovno skladne;

• zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije;

• vzdolz javnih poti se, znotraj gradbenih parcel objektov, zasadi visokodebelna drevesa;

• parkirisca naj se osencijo z drevjem, zernljisce pod krosnjo dreves naj bo travnato ali
pesceno oziroma tlakovano z rnrezastimi tlakovci in ne pol no tlakovano.
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Slika 3: Prikaz prometnih ureditev - tipicni precni profil

3.4 Infrastrukturno urejanje obrnoqa OPPN

V obmoqu OPPN je predvidena novogradnja naslednjih ornrezij in naprav: elektroenergetsko,
telekomunikacijsko, plinovodno, vodovodno, kanalizacijsko za odpadno vodo, kanalizacijsko za
padavinsko vodo in ornrezje javne razsvetljave. Prostori za zbiranje odpadkov so doloceni v
okviru vsake parcele za gradnjo.

V obrnoqu je dopustna uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne
crpalke, soncna energija, ipd.). Dopustna je postavitev naprav za izkoriscanje obnovljivih virov
energije za lastne potrebe.

Zaradi povecane prometne obremenitve so potrebne ureditve na Kopaliski cesti in Krurnperski
ulici (prikljucki na njih, povrsine za pesce in kolesarje). Nacrtovani posegi na obodnih cestah
izven obrncqa OPPN so naslednji:

• rekonstrukcija obstojeceqa prikljucka oziroma krizisca JP571303 (Krumperska ulica) in
LZ071351 (Kopaliska cesta);

• preureditev obstojeceqa plocnika na juzni strani LZ071351 (Kopaliska cesta) v kolesarsko
stezo sirine 1,6 m in izvedba hodnika za pesce sirine 2,0 m, ki sta med seboj locena z
zelenim drevorednim pasom mini maine sirine 2,0 m;

• ureditev novega (zacasneqa - do koncne izvedbe ureditev v ureditvenem obrnoqu D36)
cestnega prikljucka JP571302 (Krurnperska ulica) na JP571303 (Krurnperska ulica).
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Posegi in ureditve izven obrncqa OPPN za potrebe prikljucevanja najavno vodovodno ornrezje
in omrezje jayne kanalizacije:

• na obmoqu OPPN se zgradi nov javni vod vodovoda NL DN100, ki se naveze na obstojec
javni vodovodni vod NL DN100 na vzhodu (JP571303 - Krumperska ulica) in na obstojec
javni vodovodni vod NL DN200 na zahodu (LZ071371 - Ihanska Cesta);

• za potrebe obravnavanega obrnocja se zgradi nove jayne kanalizacijske vode za
komunalno odpadno vodo s traso, ki poteka v sklopu nove ceste (Ue1) in v sklopu
Krumperske ulice, do mesta prikljuCitve na novo predviden javni vod odpadne
kanalizacije PVC250 F ob severnem robu avtoceste, ki ga bo gradila Obcina Dornzale v
skladu z Nacrtorn razvojnih programov.

Posegi in ureditve izven obmoqa OPPN za potrebe prikljucevanja na elektroenergetsko
ornrezje:

• za napajanje predvidenih objektov v obmoqu OPPN se zgradi nova transformatorska
postaja 20/0,4 kV (TP). Nova TP se zgradi ob zahodnem robu ureditvenega obmoqa
OPPN, na delu parcele stevilka 1029, k.o. 1958-Brezovica;

• vkljucitev omenjene TP v SN omrezje se izvede s kabelsko kanalizacijo in vzankanjem
novega 20 kV zemeljskega voda iz RTP 110/20 kV Domzale. VkljuCitev kabelske
kanalizacije se izvede v kabelskem jasku ob severnem robu Kopaliske ceste (KJ4).

Opredelitev stroskov za gradnjo gospodarske jayne infrastrukture potrebne za izvedbo OPPN
in njihova delitev, bo predmet programa opremljanja stavbnih zernljisc, ki ga bo ObCinski svet
obravnaval pri drugi obravnavi odloka 0 OPPN.

3.5 Ukrepi za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediscine in trajnostno rabo naravnih
dobrin

Na obrnoqu OPPN ni evidentiranih zavarovanih obrnocij, naravnih vrednot, ekolosko
pomembnega obrnoqa ali posebnega varstvenega obrnoqa Natura 2000.

Na juznern robu ureditvenega obmoqa OPPN se ohranja cirn vee obstojecih dreves in grmovna
vegetacija, ki se dopolni z zasaditvami z avtohtonimi drevesnimi vrstami tega obrnoqa in stem
ohranja linijsko strukturo vegetacije.

Na obmoqu OPPN ni evidentiranih obmocij in objektov varstva kulturne dediSCine.

3.6 Ukrepi za zascito pred naravnimi in drugimi nesrecami

Ureditveno obrnoqe OPPN ni erozivno in plazovito ter se ne nahaja znotraj poplavno oqrozenih
obmoCij.

V obravnavanem obrnoqu se vse jayne prometne povrsine nacrtujejo tako, da ornoqoca]o
intervencijo v primeru naravnih in drugih nesrec. V obrnoqu je potrebno zgraditi ustrezno
hidrantno ornrezje.

3.7 Etapnost izvedbe

Z etapami je dolocena postopna gradnja.
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3.8 Strokovne podlage

Pri pripravi OPPN so bile izdelane in upostevane naslednje strokovne podlage:

• Idejna zasnova cestnega ornrezja v obrnoqih D29 in D36 Zaborst v Dornzalah, LUZ d.d.,
Verovskova 64, Ljubljana, st. projekta 5976, junij 2005

• Geotehnicno porocilo 0 sestavi tal in pogojih temeljenja objektov v sklopu
stanovanjskega naselja Zaborst pri Domzalah (obmoqe D29/1 - Brinje 1),Geoinzenirinq
d.o.o., Dirniceva 14, Ljubljana, st. projekta 20-9483/12, oktober 2012

• Hidroqeolosko porocilo 0 ponikalni sposobnosti tal na obmoqu stanovanjskega naselja
Zaborst pri Domzalah, Geoinzenirinq d.o.o., Dimiceva 14, Ljubljana, st. projekta IG-2127,
19.10.2012

• Kapacitetna analiza treh krizisc na Kopaliski cesti (LZ 071350) v Dornzalah ob navezavi
obmoqa OPPN D29/1 Brinje 1, Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, Naklo, st. elaborata
PR410-STU-P, maj 2018

• Strokovna podlaga za preveritev nacrtovanih objektov oziroma posegov na poplavnem
obrnoqu, IZVRSSektor za celinske vode, Dunajska 156, Ljubljana, st. projekta (001/18,
marec 2018

• Odvod padavinske vode na delu Krurnperske ceste v Dornzalah, ob objektu Dornzalska
vrata, KONO-B d.o.o., Grabloviceva 30, Ljubljana, st. nacrta 1646/16, februar 2016

• Strokovna podlaga za preveritev nacrtovanih objektov oziroma posegov na poplavnem
obmoqu - dopolnitev, IZVRS Sektor za celinske vode, Dunajska 156, Ljubljana, st.
projekta (001/18, april 2019

4. NADAUEVANJE POSTOPKA

Po pridobitvi mnenj je usklajen predlog odloka prostorskega akta posredovan v sprejem
Obcinskemu svetu. Obcinski svet bo s stalisci seznanjen v drugi obravnavi. Sprejeti akt se objavi
v Uradnem vestniku Obcine Dornzale.

PREDlOG SKlEPA:

Obcinski svet Obcine Domzale sprejme Odlok 0 obcinskem podrobnem prostorskem
nacrtu za obrnocje »D29/1 Brinje 1«.
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Usklajen predlog

Na podlagi 55. do 61. Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS,st. 33/07, 70/08 - ZVO-
1B, 108/09, 80/10 - ZUPUOPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUOPP-A, 109/12, 76/14 - odl.
US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) in 20. elena Statuta Obcine Domzale (Uradni vestnik
Obcine Dornzale, st. 9/11 - UPB2) je ObCinski svet Obcine Dornzale na _ seji dne _
sprejel

ODLOK
o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU

ZA OBMOCJE »D29/1 BRINJE 1«

I.SPLOSNE DOLOCBE

I. clen
(predmet odloka)

Stem odlokom se sprejme obcinski podrobni prostorski nacrt za ureditveno obmoqe 029/1
»Brinje 1« (v nadaljevanju: OPPN).

2. clen
(predmet OPPN)

(1) Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev severovzhodnega dela ureditvenega
obrnoqa 029/1 Brinje 1 in infrastrukturna ureditev objektov in naprav ureditvenega obmoqa
029/1 Brinje 1.

(2) Prostorske ureditve severovzhodnega dela, ki se nacrtujejo 5 tem OPPN so:

- Izgradnja trgovsko poslovnega objekta;

- izgradnja poslovnega objekta;

- izgradnja objekta za tehnicni pregled motornih vozil in avtopralnice;

- izgradnja ornrezja javnih cest za prometno opremljanje obmoqa:

- ureditev prometnega prikljucevanja na lokalne ceste LZ 071351 Kopaliska cesta in javno
pot JP 571303 Krurnperska ulica;

- rekonstrukcija dostopne javne poti JP 571303 Krurnperska ulica na vzhodnem delu
ureditvenega obrncqa:

- ureditev komunalne in energetske infrastrukture obrnoqa:

- ureditvi pes in kolesarskih poti, parkirnih povrsin za obiskovalce ter zelenih in urbanih
povrsin obrnoqa.

(3) Infrastrukturne ureditve objektov in naprav ureditvenega obrnoqa 029/1 Brinje 1, ki se
nacrtujejo 5 tem OPPN so:

- doloCitev infrastrukturnih koridorjev ureditvenega obmoqa D29/1 Brinje 1 5 prikazom
prikljucevanja na LZ 071371 Ihanska cesta.

3. clen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, qraficni del in priloge.
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(2) Tekstualni del OPPN vsebuje:

I. Splosne dolocbe
II. Obrnocje OPPN
III. Opis prostorskih ureditev
IV. Resitve nacrtovanih objektov in povrsin ter pogoji in usmeritve za projektiranje in

gradnjo
V. Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljucevanja objektov na gospodarsko

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
VI. Resitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediscine

in trajnostno rabo naravnih dobrin
VII. Resitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecarni,

vkljucno z varstvom pred pozarorn
VIII. Nacrt parcelacije
IX. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN
X. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnicnih resitev
XI. Prehodne in koncne dolocbe

(3) Graficni del OPPN obsega:

List 1.0: Prikaz lege obrnoqa OPPN v prostoru; merilo 1:2000
List 2.1: Obrnoqe podrobnega nacrta z obstojeCim parcelnim stanjem, gospodarsko

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:1000
List 2.2: Obmoqe podrobnega nacrta z obstojeCim parcelnim stanjem, gospodarsko

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter prikazom obmoqa posega v
DPN, merilo 1:1000

List 2.3: Obrnoqe podrobnega nacrta s prikazom posega na prikazu katastrskega stanja
iz casa uveljavitve lokacijskega nacrta in seznamom parcel, merilo 1:1000

List 3.1: Prikaz umestitve nacrtovane ureditve v prostor; merilo 1:1000
List 3.2: Prikaz umestitve nacrtovane ureditve v prostor - prerezi (tipicni profil ceste v

Ue1 in tipicni profil prometnih ureditev ob LZ 071351 - Kopaliska cesta); merilo
1:100

List 3.3: Predlog prostorske ureditve; merilo 1:1000
List 4.0: Prikaz ureditev glede poteka omrefij in prikljucevanja objektov na gospodarsko

javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:1000
List 5.1: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obrnoqi na digitalnem orto-foto

posnetku; merilo 1:2000
List 5.2: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji, ureditev, potrebnih za varovanje

okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrecarni, vkljucno z varstvom pred pozarorn: merilo 1:1000

List 5.3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obrnoqi - obrnoqa varstva pred hrupom;
merilo 1:1000

List 5.4: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obrncqi - obrnoqe posega v DPN, merilo
1:1000

List 5.5: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obrncqi - obrncqe posega v DPN na
katastrskem stanju iz casa uveljavitve lokacijskega nacrta in seznamom parcel,
merilo 1:1000

List 6.0: Nacrt parcelacije s prikazom javnih povrsin; merilo 1:1000

(4) Priloge OPPN so:

- sklep 0 pricetku OPPN,

- izvlecek iz nadrejenega prostorskega akta,
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- prikaz stanja prostora,

- strokovne podlage na katerih temeljijo resitve,

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

- cdlocba. da postopek celovite presoje vplivov na okolje ((PVO) ni potreben,

- obrazlozitev in utemeljitev OPPN,

- povzetek za javnost.

II.OBMOCJE OPPN

4. clen
(obseg obmoqa OPPN)

(1) Ureditveno obrnoqe 029/1 Brinje 1 se nahaja v naselju Zaborst in obsega povrsine med
Kopalisko cesto na severu, Krurnpersko ulico na vzhodu, Ihansko cesto na zahodu in obmocjem
namenjenim gospodarskim dejavnostim in avtocesti na jugu.

(2) Obrnoqe prostorskih ureditev, doloceno stem OPPN, je del ureditvenega obmoqa z
oznako 029/1 Brinje 1 in obsega njen severovzhodni del z zernljiskimi parcelami 1023/1-del,
1024/1, 1025/1, 1025/3, 1025/6, 1025/7, 1026/2-del, 1028/1, 1028/2, 1028/6, 1029-del, 1032-del,
1033, 1122/8, 1123/4-del, 1123/5-del, 1125/1-del, 1423/17 -del, 1423/23-del, 1423/25-del,
1423/27-del, vse k.o. 1958-Brezovica in 4318/2, 4318/6-del, 4324/1-del, vse k.o. 1959-00mzale.

(3) Obrnoqe prostorskih ureditev, doloceno stem OPPN, meri 2,06 ha in je natancno
doloceno v qraficnern delu.

5. clen
(urejevalne enote)

(1) Obrnoqe prostorskih ureditev, doloceno stem OPPN, je razdeljeno na urejevalne enote (v
nadaljevanju Ue), kot sledi:

- Ue1 - obrnoqe javnih cest in javnih povrsin:

- Ue2 - obrnoqe trgovsko poslovnega objekta;

- Ue3 - obmoqe poslovnega objekta;

- Ue4 - obmoqe objekta za tehnicni pregled motornih vozil in avtopralnice.

(2) Urejevalne enote so prikazane v qraficnern delu na listu stevilka 2.

III.OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

6. clen
(funkcija in oblikovanje obmoqa prostorskih ureditev, doloceneqa stem OPPN)

(1) Obrnoqe prostorskih ureditev, doloceno stem OPPN, je namenjeno poslovnim, trgovskim
in storitvenim dejavnostim, kar vkljucuje izgradnjo novih objektov, ureditev pripadajocih povrsin
za njihovo rabo, krajinske ureditve in ureditev gospodarske infrastrukture.

(2) Pri urbanisticnern oblikovanju obrnoqa je potrebno upostevati gradbeno linijo in
gradbene meje, dolocene v qraficnern delu, ter slediti smerem, ki jih podajajo nacrtovane
prometne ureditve. Z oblikovanjem novo nacrtovanih objektov naj se z arhitekturnimi elementi,
tlorisi in visinskimi gabariti poudari stavbni niz ob Kopaliski cesti.

(3) Zunanje povrsine je potrebno oblikovati skladno namenu, brez grajenih ovir. Potrebno je
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oblikovati robove obrnoqa prostorskih ureditev, dolocenirn stem OPPN, s prikljucki na
obstojece ornrezje javnih cest, prikljucki na obstojece pesceve in kolesarske povrsine oziroma
poti.

7. clen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmoqi)

(1) Obrnoqe prostorskih ureditev, doloceno stem OPPN, na severni strani meji na obmoqe
drzavneqa prostorskega nacrta »Lokacijski nacrt za avtocesto na odseku Blagovica - Sentjakob«
(v nadaljevanju: DPN).

(2) V obrnoqu prostorskih ureditev, dolocenirn stem OPPN, se z novimi ureditvami v sklopu
urejevalne enote Ue1 vzpostavlja novo ornrezje javnih cest, ki se z rekonstruiranim prikljuckorn
javne poti JP 571303 (Krurnperska ulica), poveze na lokalno cesto LZ 071351 (Kopaliska cesta) in
na preostalem delu ureditvenega obrnoqa z dvema novima prikljuckorna na lokalno cesto LZ
071371 (Ihanska cesta).

(3) Z ureditvijo povrsin za pes in kolesarski promet se obmcqe prostorskih ureditev, doloceno
stem OPPN, poveze s sosednjimi obmocji, zelenimi in rekreativnimi povrsinarni (Sumberk) in v
okviru povezav obrnocij na pot ob Karnniski Bistrici.

8. clen
(posegi izven obrnoqa prostorskih ureditev, dolocenirn z OPPN)

(1) Posegi izven obrnoqa prostorskih ureditev, dolocenirn z OPPN, so dopustni za potrebe
gradnje gospodarske in prometne infrastrukture, za potrebe prikljucevanja obrnoqa in za
vzpostavitev povezav s sosednjimi obrncqi. Posegi so dopustni s soglasjem upravljavca
posamezne infrastrukture in so prikazani v qraficnern delu.

(2) Obmoqe prostorskih ureditev, doloceno z OPPN, se preko Krumperske ulice (JP 571303)
prikljucuje na krizisee s Kopalisko cesto (LZ 071351), ki bo zaradi prostorskih ureditev v delu
rekonstruirano.

(3) Ob Kopaliski cesti (LZ 071351), ki je na tem odseku del ureditev DPN, se obstojec plocnik
preuredi ter vzpostavi nova kolesarska steza, zelenica z drevoredom in hodnik za pesce.

(4) Posegi izven obrnoqa prostorskih ureditev, doloceneqa z OPPN, so dopustni tudi za
potrebe ureditve 20 kV zemeljskega izvoda iz RTP 110/20 kV Domzale z vzankanjem predvidene
TP, v skladu s pogoji 18. elena tega odloka, in za potrebe ureditve odvoda padavinskih oziroma
odpadnih vod obrncqa, v skladu s pogoji 23. elena tega odloka.

9. clen
(javne in druge skupne povrsine)

(1) Javne povrsine v obmoqu prostorskih ureditev, dolocene z OPPN, so povrsine cest ter
ureditve ob juznern robu Kopaliske ceste v urejevalni enoti Ue1.

(2) Razmejitev javnih povrsin je prikazana v qraficnern delu na listu stevilka 6.

10. clen
(dopustne dejavnosti)

(1) V obmoqu prostorskih ureditev, dolocenirn stem OPPN, so dopustne naslednje osnovne
dejavnosti: trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti (trgovina, tehnicni pregledi motornih
vozil in avtopralnice, okoljske dejavnosti, energetika ipd.).

(2) Pogojno so dopustne tudi druge dejavnosti, vendar ne smejo imeti veqeqa vpliva na
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okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot dejavnosti, ki so v obmoqu ze dopustne.

11. clen
(vrste dopustnih gradenj in objektov)

(1) V obmoqu prostorskih ureditev, dolocenirn z OPPN, so dopustne:

- gradnje novih objektov;

- nadzidave in dozidave objektov;

- rekonstrukcije objektov;

- odstranitve objektov;

- gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbenih parcelah osnovne stavbe, ki
sluzijo dejavnostim na teh parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo.

(2) V skladu 5 predpisi 0 enotni klasifikaciji vrst objektov so v obmoqu prostorskih ureditev,
dolocenirn z OPPN, dopustne gradnje naslednjih stavb:

- trgovskih stavb;

- poslovnih stavb,

- drugih upravnih in pisarniskih stavb;

- stavb za storitvene dejavnosti.

(3) Na celotnem obrncqu OPPN so dopustne gradnje infrastrukture potrebne za delovanje
nacrtovaneqa obrnoqa
(4) V skladu 5 predpisi 0 enotni klasifikaciji vrst objektov so v obrnoqu prostorskih ureditev,
dolocenirn z OPPN, dopustne gradnje naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- zbirnih mest za komunalne odpadke;

- nadstreskov (npr. kolesarnic, sencnic ipd.);

- komunalnih prikljuckov;

- urbane opreme;

- prefabrikatov kot enostavnih objektov;

- naprav za izkoriscanje obnovljivih virov energije za lastne potrebe.

(5) Gradnje malih Cistilnih naprav in greznic niso dopustne.

(6) Dopustne so tudi gradnje drugih objektov, ce so Ie ti nujni za delovanje obrnoqa OPPN ter
jih je rnoqoce umestiti na obrnoqa predvidena za gradnjo pod drugimi pogoji tega odloka.
Taksni objekti ne smejo imeti veqeqa vpliva na okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot
objekti, ki so v obmoqu OPPN ze dopustni.

(7) Industrijske stavbe in skladisca v obmoqu niso dopustna.

IV.RESITVE NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN TER POGOJIIN USMERITVE ZA
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

12. clen
(merila, pogoji in usmeritve za urnescanje. nacrtovanje in oblikovanje objektov,)

(1) Umestitev stavb na gradbenih parcelah je regulirana z gradbeno linijo in gradbenimi
mejami v drzavnem koordinatnem sistemu. Gradbena linija je crta, na katero morajo biti z enim
robom postavljene novozgrajene oziroma nacrtovane stavbe. Gradbena meja je crta, ki je
novozgrajene oziroma nacrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo. Gradbena
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linija in gradbene meje so prikazane v qraficnern delu na listu stevilka 3.1 in 6.

(2) Stavbe morajo biti orientirane tako, da so stranice osnovnih kubusov stavb vzporedne 5

pripadajocirni gradbenimi mejami. Dolocilo ne velja za dele urejevalnih enot, kjer gradbene meje
nimajo pravilne geometrijske obi ike (med seboj niso pravokotne).

(3) Fasadne ploskve osnovnih volumnov stavb morajo biti med seboj pravokotne. Osnovnemu
volumnu stavbe se lahko odvzema ali dodaja nove volumne po enakem pravilu. Dopustna je
clenitev fasade izven prej navedenega pravila v skupni povrsini do 25% posamezne fasadne
ploskve. Izbrani fasadni materiali morajo odrazati poslovni namen stavbe.

(4) Minimalna visinska kota pritlicja stavbe v posamezni urejevalni enoti je:

- v Ue2 (Trgovsko poslovni objekt) 296,00 m.n.v.;

- v Ue3 (Poslovni objekt) 296,00 m.n.v.;

- v Ue4 (Tehnicni pregledi) 295,70 m.n.v..

(5) Podkletitev objektov je dopustna na nacin, da so prepreceni morebitni skodljivi vplivi
visokih voda in talne vode. Kletne etaze lahko presegajo regulacijske crte in lahko segajo najvec
do roba obrnoqa urejevalne enote.

(6) Ograje morajo biti na strani, ki meji na javno povrsino, umaknjene najmanj 1,0 m v parcelo.
Ostale ograje so lahko postavljene na parcelno mejo, ce oba lastnika 5 tem soqlasata. Ce lastnika
ne soqlasata, mora biti ograja od sosednjega zernljisca oddaljena najmanj 0,5 m.

(7) Ostali enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe, morajo biti:

- od sosednje parcelne meje oddaljeni najmanj 0,5 m, 5 soglasjem soseda pa lahko
segajo do parcelne meje;

- od meje parcele gospodarske javne infrastrukture odmaknjeni najmanj 1,5 m.

(8) Gradbene meje ne veljajo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in prikljuckov
nanjo.

(9) Z oblikovanjem fasad stavb ob javnih povrsinah naj se zagotovi kakovosten izgled
obrnoqa. Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna clenitev fasad ter strukturiranje fasadnih
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno.

(10) Barve fasad naj bode v pastelnih ali sivih tonih.

(11) Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med zazidano povrsino in celotno
povrsino gradbene parcele. Najvecji dopustni faktor zazidanosti je 0,5.

(12) Dopustna visina stavb, merjeno od nivoja urejenega terena ob stavbi, je od 8 do 12 m,
dopustna etaznost stavb do P+2. Visina venca stavb, postavljenih v gradbeno linijo (Kopaliska
cesta), ne sme biti nizja od visine venca obstojece stavbe na parceli st. 1025/2 k.o. Brezovica, pri
cerner morajo biti stresine skrite za vencem. Maksimalna visina enostavnih in nezahtevnih
objektov je 6 m.

(13) Delez zelenih povrsin (DZP) v obrnoqu je delez povrsin gradbene parcele, namenjene
zelenim ureditvam, ki ne slufijo prometnim povrsinarn objekta. V celotnem obmoqu je treba
zagotoviti 20% zelenih povrsin na rascenern terenu, pri cemer mora na posarnicni gradbeni
parceli zagotovljen minimalno 15% zelenih povrsin na rascenern terenu.

(14) Enostavni in nezahtevni objekti naj z velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo,
materiali ter drugimi oblikovnimi znaCilnostmi, v prostoru ne izstopajo.

(15) Strehe stavb v posamezni urejevalni enoti morajo biti enotno oblikovane. Naklon stresine
ni dolocen, dopustne so tudi ravne strehe.

(16) Soncni zbiralniki ne smejo presegati slemena streh in morajo biti postavljeni poravnano 5

stresino oziroma skriti za fasadnim vencem.
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13. clen
(merila, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo javnih cest)

(1) Urejevalna enota Ue1 predstavlja povrsine obstojecih in nacrtovanih javnih cest.

(2) Tipicni precni profil LZ 071351 - Kopaliska cesta se na odseku med stacionazo 710 m in
stacionazo 940 m preuredi take, da se ob juznern robu izvede kolesarska steza sirine 1,6 rn,
zelenica z drevoredom minimalne sirine 2,0 m in hodnik za pesce sirine 2,0 m.

(3) Tipicni precni profil novo nacrtovane ceste se zagotovi v sirini minimalno 9,2 m
(dvosmerno vozisce sirine 6,0 m z obojestranskim plocnikorn sirine 1,6 rn). Niveleta ceste se
prilagodi obstojecim cestam (JP 571303 - Krurnperska ulica in LZ 071371 - Ihanska cesta) na
katere se naveze.

(4) Na novo nacrtovani cesti se predvidi omejitev hitrosti 30 krn/h. Cesta se opremi s talnimi
oznacbarni »kolesar na voziscu«.

(5) Tipicni profil ceste v Ue1 in tipicni profil prometnih ureditev ob LZ 071351 - Kopaliska
cesta je prikazan v qraficnern delu na listu stevilka 3.2.

14. clen
(merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, interventne in manipulativne povrsine)

(1) Potrebne manipulativne, parkirne in interventne povrsine morajo biti zagotovljene znotraj
gradbenih parcel objektov.

(2) Glede na namembnost stavbe oziroma dejavnost je treba pri izracunu in projektiranju
parkirnih mest v okviru gradbene parcele upostevati naslednje minimal no stevilo parkirnih mest
(v nadaljevanju PM):

Namembnost oz. dejavnost Stevilo parkirnih mest (PM)

Trgovske stavbe 1 PM / 20 m2 BEP

Poslovne stavbe 1 PM / 30 m2 BEP

Tehnicni pregledi motornih vozil 6 PM / stezo za pregled motornih vozil

Avtopralnica 5 PM / pralno mesto

Gostilne, restavracije, todlnice 1 PM /4 sedeze + 1 PM / tekod meter
toCilnega pulta oziroma minimalno 5PM

(3) V primeru skupnega parkirisca za objekte z razlicnirni dejavnostmi se uposteva najveqe
potrebe po istocasnern parkiranju.

(4) Dirnenzi]e parkirnih mest morajo ustrezati minimalnim pogojem glede na tip vozila in
nacin orqanizacije parkirisca.

(5) Povozne povrsine morajo biti izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma tlakovane,
obrobljene z robniki in opremljene z napravami za zascito podtalnice pred pronicanjem
skodljivih snovi (Iovilci olj, locitev padavinske in ostale kanalizacije). Povrsine za pesce so lahko
tlakovane ali v asfaltni izvedbi.

15. clen
(merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih povrsin in krajinske ureditve)

Za urejanje ostalih povrsin in krajinske ureditve veljajo naslednji pogoji:

- visina urejenega terena ob nacrtovanern objektu mora biti prilagojena najblizjim
sosednjim zemljiscern:
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- morebitne rnanjse nivojske razlike se uredijo s primernimi visinskirni premostitvami
(klancinarni. zidci, skarparni, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati grajene ovire v sistemu
pes in kolesarskih povrsin:

- ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni enoti naj bodo oblikovno skladne;

- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije;

- vzdolz javnih poti se, znotraj gradbenih parcel objektov, zasadi visokodebelna drevesa.
Zasaditev je prikazana v qraficnern delu na listu stevilka 3.1;

- parkirisca naj se osencijo z drevjem, zernljisce pod krosn]o dreves naj bo travnato ali
pesceno oziroma tlakovano z rnrezastirni tlakovci in ne polno tlakovano.

V.ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. clen
(zasnova projektnih resitev gospodarske javne infrastrukture)

Potek obstojeceqa in stem OPPN nacrtovaneqa ornrezja gospodarske javne infrastrukture je
prikazan v qraficnern delu na listu stevilka 4.

17. clen
(prometna infrastruktura)

(1) Za potrebe prometnega prikljucevanja in prometnih ureditev na obmoqu OPPN se zgradi
nova javna cesta, rekonstruira JP 571303 - Krurnperska ulica, rekonstruira oziroma dogradi
krizisce lokalnih cest LZ 071351 - Kopaliska cesta in JP 571303 - Krumperska ulica ter dogradi
precni profil LZ 071351 - Kopaliska cesta, kot doloca 13. (len.

(2) Obrnoqe OPPN se napaja iz JP 571303 - Krurnperska ulica, na katero se naveze novo
predvidena javna cesta, v skladu z qraficnim delom.

(3) Razporeditev prometnih povrsin, elementi cest (sirine, ustrezni radiji, odmiki od objektov)
in izbrana konstrukcija morajo zagotavljati nemoten dostop interventnih vozil (pozar, rusitve).
vozil za odvoz komunalnih odpadkov in vozil zimske sluzbe.

(4) Pri dovozih do stavb, ekoloskih otokov in prostorov za odlaganje smeti se uredijo spusceni
robniki.

(5) Prometne ureditve obmoqa OPPN se izvede tako, da v naslednjih etapah omoqocajo
navezavo na obstojece omreZje javnih cest (severni in juzni prikljucek na LZ 071371 - Ihanska
cesta) in stem prometno napajanje celotnega ureditvenega obmoqa D29/1. Etapnost je
prikazana v qraficnern delu na listu stevilka 5.1.

(6) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakrsnihkoli del na pripadajocih zernljisclh
v varovalnem pasu AC je dopustna Ie s soglasjem DARS d.d ..

(7) Postavljanje objektov za obvescanje in oqlasevanje v obmoqu drzavne ceste je, skladno z
78. denorn Zakona 0 cestah, prepovedano.

18. clen
(elektroenergetsko ornrezje)

(1) Na vzhodnem delu ureditvenega obrnoqa OPPN, v sklopu Krumperske ulice, poteka
obstojeCi srednje napetostni (SN) podzemni vod. Obstojece omrezje se ohranja.

(2) Za napajanje predvidenih objektov v obrnoqu OPPN se zgradi nova transformatorska
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postaja 20/0,4 kV (TP). Nova TP se zgradi ob zahodnem robu ureditvenega obrnoqa OPPN, na
delu parcele stevilka 1029, k.o. 1958-Brezovica, v montazni izvedbi, kot samostojni objekt z
zagotovljenim stalnim dostopom za osebna vozila in gradbeno mehanizacijo. Opremljena mora
biti z ustreznimi SN bloki in nizko napetostnimi (NN) razdelilniki, ki bode zadostili potrebam
odjemalcev.

(3) Vkljucitev omenjene TP v SN ornrezje se izvede preko novega 20 kV zemeljskega voda
tipiziranega prereza (AI 3x240 rnm"). TP mora biti prehodne izvedbe, s cimer bo ornoqoceno
vzankanje v 20 kV zemeljski izvod iz RTP 110/20 kV Domzale. Vkljucitev kabelske kanalizacije se
izvede v kabelskem jasku (KJ) 4.

(4) NN blok nove TP mora biti dimenzioniran v skladu s Tipizacijo Elektro Ljubljana d.d ..

(5) Za potrebe novih ureditev se, v sklopu urejevalne enote Ue1, zgradi podzemno nizko
napetostno ornrezje. NN prikljucni vodi se izvedejo v podzemni izvedbi ustreznega prereza.

(6) Vsi predvideni zemeljski vodi na obrnoqu OPPN se uvlecejo v njim namenjeno kabelsko
kanalizacijo s kabelskimi jaski ustreznih dimenzij.

(7) V prikljucno merilne kabelske omarice predvidenih objektov se vgradi prenapetostne
odvodnike razreda 1 z ustrezno ozemljitvijo, za katero je potrebno izvesti kontrolne meritve.

(8) Po celotni trasi prikljucnih nizkonapetostnih zemeljskih vodov je potrebno poloziti
ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4 x 25 mm.

(9) Pred projektiranjem je potrebno predviden potek NN in SN vodov ter stevilo zascitnih PVC
cevi uskladiti s podjetjern Elektro Ljubljana d.d. na lokaciji OE Ljubljana okolica, Podreqe 48,
1230 Dornzale (EU).

19. clen
(plinovodno ornrezje)

(1) Po severn em in vzhodnem robu obrnoqa OPPN, poteka obstojec distribucijski vod
plinovodnega ornrezja, nazivnega premera od ON 32 do vkljucno ON 63, namenjen oskrbi
obstojeCih stavb, ki se nahajajo v obrnoqu urejanja 034, na vzhodni strani in stavbe 1958-613 na
parceli stevilka 1025/2 k.o. 1958-Brezovica, na zahodni strani. Obstojece ornrezje se ohranja.

(2) Na obmoqu OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev distribucijskega plinovodnega
ornrezja.

20. clen
(telekomunikacijsko in kabelsko ornrezje)

(1) Vzdolz vzhodnega (Krurnperska ulica) in severnega roba (Kopaliska cesta) obmcqa OPPN
potekajo obstojeCi telekomunikacijski vodi, ki se ohranjajo.

(2) Na obmoqu OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev telekomunikacijskega
ornrezja,

21. clen
(vodovod)

(1) Ob vzhodnem robu obrnoqa OPPN poteka javni vodovodni vod NL ON 100, preko
severovzhodnega dela obmoqa OPPN pa javni vodovodni vod PE 110. Obstojece ornrezje se
ohranja.

(2) Na obrnocju OPPN se zgradi nov javni vod vodovoda NL ON 100, ki se naveze na obstojec
javni vodovodni vod NL ON 100 na vzhodu (Krurnperska ulica) in na obstojec javni vodovodni
vod NL ON 200 na zahodu (Ihanska Cesta). Investitor mora predloziti projekt izgradnje javnega
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vodovoda v pregled upravljavcu javnega vodovoda in pridobiti soglasje k projektnim resitvarn.

(3) Odmike javnega vodovoda od ostalih komunalnih vodov je potrebno izvesti v skladu s
Pravilnikom 0 tehnicni izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda (Uradni Vestnik
Obcine Dornzale, st. 15/06).

(4) Objekti v ureditvenem obmoqu OPPN se bode prikljucevali na novozgrajeni vodovod,
vsak s svojim samostojnim prikljuckorn in odjemnim mestom. Zunanji vodomerni jaski morajo
biti loci rani na gradbeni parceli pripadajoci posameznemu objektu, cim blize javnemu
vodovodu.

(5) Vodovodni prikljucki morajo biti zakljuceni z vodomernimi jaski, ki morajo biti loci rani na
gradbeni parceli nacrtovaneqa objekta, Cim blizje javnemu vodovodu in stalno dostopni. V
projektni dokumentaciji morajo biti navedene dimenzije prikljuckov in obracunskih vodomerov.

(6) Za prikljuCitev objektov na javno vodovodno omrezje je potrebno pridobiti soglasje za
prikljucitev, ki ga je mozno izdati, ko bo javni vodovod zgrajen in predan upravljavcu vodovoda
v upravljanje.

(7) Na vodovodnem ornrezju ni dopustno postavljati objektov in ograj. Zagotovljeni morajo
biti predpisani odmiki od vodov.

22. clen
(hidrantno ornrezje)

(1) Za potrebe qasenja pozara se na vodovodno ornrezje vgradijo nadzemni hidranti lomljive
izvedbe. Interno hidrantno ornrezje mora biti krozno povezano in vezano na javni vod za
odjemnim mestom.

(2) Najrnanjsa razdalja hidranta od objekta znasa 5,0 m, najveqa pa 80,0 m. Hidranti so lahko
medsebojno oddaljeni najvec 80,0 m. Natancno razmestitev hidrantov, potrebno koliCino vode
in druge resitve v zvezi z varstvom pred pozarorn se doled v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

23. clen
(odpadna kanalizacija)

(1) Na obmoqu OPPN ni obstojeceqa kanalizacijskega ornrezja.

(2) Za potrebe obravnavanega obrnoqa se zgradi nove jayne kanalizacijske vode za
komunalno odpadno vodo s traso, ki poteka v sklopu nove ceste (Ue1) in v sklopu Krumperske
ulice, do mesta prikljuCitve na novo predviden javni vod odpadne kanalizacije PVC 250 F ob
severnem robu avtoceste, ki ga bo gradila Obcina Dornzale v skladu z Nacrtorn razvojnih
programov. Investitor mora predloziti projekt izgradnje jayne kanalizacije v pregled upravljavcu
jayne kanalizacije in pridobiti soglasje k projektnim resitvarn.

(3) Odmike jayne kanalizacije od ostalih komunalnih vodov je potrebno izvesti v skladu s
Pravilnikom 0 tehnicni izvedbi in uporabi objektov in naprav jayne kanalizacije (Uradni Vestnik
Obcine Dornzale, st. 15/06).

(4) Odpadna kanalizacija iz vseh nacrtovanih objektov v obmoqu OPPN se prikljuCi na novo
kanalizacijsko omreZje v obmoqu javnih cest. V projektni dokumentaciji morajo biti navedene
dimenzije hisnih kanalizacijskih prikljuckov in revizijskih jaskov, ki morajo biti locirani na
gradbeni parceli posameznega objekta, cim blizje javnemu vodu kanalizacije.

(5) Kanalizacija mora biti projektirana vodotesno, iz atestiranih materialov, vkljucno z
revizijskimi jaski in prikljucki,

(6) Odpadne komunalne vode iz kletnih prostorov je potrebno s crpanjern speljati v zunanji
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revizijski jasek.

(7) 5kladno z veljavnimi uredbami, morajo biti vse odpadne vode pred iztokom v javno
kanalizacijo oCiseene do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ne
presegajo dopustnih.

(8) Za prikljuCitev objektov na javno kanalizacijsko ornrezje je potrebno pridobiti soglasje za
prikljucitev, ki ga je rnozno izdati, ko bo javni kanalizacijski vod zgrajen in predan v upravljanje
upravljavcu javne kanalizacije.

(9) Na kanalizacijskem ornrezju ni dopustno postavljati objektov in ograj.

24. clen
(padavinska kanalizacija)

(1) Za potrebe odvoda padavinskih vod z obrnoqa OPPN se zgradi locen sistem padavinske
kanalizacije. Padavinske vode v obrnoqu OPPN se v celoti ponikajo. Ponikalna polja morajo biti
locirana izven povoznih in manipulativnih povrsin.

(2) Padavinske vode iz stresnih povrsin se speljejo v ponikalna polja preko peskolovov, iz
utrjenih, povoznih povrsin pa preko lovilcev bencina in olj. Ponikanje se zagotavlja loceno po
objektih v sklopu gradbene parcele posameznega objekta oziroma zdruzeno za vee objektov v
sklopu posamezne urejevalne enote.

(3) V obmoqu oziroma blizini krizisea lokalne ceste LZ 071351 - Kopaliska cesta, lokalne
krajevne ceste LK 071591 - Zaborst (Krurnperska ulica) in javne poti JP 571301 - Krurnperska
ulica je potrebno za odvod padavinskih vod izvesti nov preboj pod lokalno cesto LZ 071351 -
Kopaliska cesta, tako da bodo padavinske vode iz lokalne krajevne ceste LK 071591 - Zaborst
(Krurnperska ulica) in javne poti JP 571174 - Zaborst (del Krurnperske ulice) preko obrnoqa
OPPN ponikale v predvidenih ponikalnicah (ponikalno polje) na obmoqu OPPN. Potrebno je
upostevati projekt za izvedbo, KONO-B d.o.o., st. 1646/16, februar 2016.

(4) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih
revizijskih jaskov. 5istem eiseenja padavinskih vod s cest in utrjenih povrsin je lahko centralen (za
zadrzevalnikorn) ali s posameznimi lovilci olj. Lovilci olj morajo biti skladni s standardom 515TEN
858-2.

(5) Padavinske vode z objektov in pripadajocih povrsin obrnoqa OPPN ne smejo biti speljane
v naprave za odvodnjavanje AC in njenega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja in novo
nacrtovane ureditve ne smejo poslabsati ali ogroziti obstojeceqa sistema odvodnjavanja AC.

25. clen
(javna razsvetljava)

(1) V obmoqu OPPN ni obstojeceqa ornrezja javne razsvetljave. Obstojece omreZje javne
razsvetljave poteka ob severnem robu ureditvenega obrnoqa OPPN v sklopu LZ 071351 -
Kopaliska cesta.

(2) Del trase obstojeceqa ornrezja javne razsvetljave, ki poteka po juznern robu Kopaliske
ceste, se prestavi juzneje oziroma uskladi s traso nove kolesarske steze, zelenice z drevoredom
in hodnika za pesce v sklopu Ue1.

(3) Novo ornrezje javne razsvetljave ureditvenega obrnoqa OPPN se zgradi ob vseh javnih
cestah v sklopu urejevalne enote Ue1.

(4) Omrezje se napaja iz nizkonapetostne zanke, ki je vodena v ali tik ob cesti. Predvidi se
uporaba drogov za svetilke visine do 6,0 rn, opremljenih z modernimi svetlobnimi telesi in
napajanjem reguliranim preko sistema, ki dopusca casovno regulacijo in vecstopenjsko
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intenzivnost osvetlitve.

26. clen
(ogrevanje)

Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne crpalke, soncna
energija, ipd.).

27. clen
(ravnanje 5 komunalnimi odpadki)

(1) Prostori za odlaganje oziroma odvoz komunalnih odpadkov morajo biti urejeni v nivoju
dovozne ceste (Ue1), brez dvignjenih robnikov, primerno utrjeni in dostopni smetarskim
vozilom.

(2) Slepe ceste morajo imeti zagotovljena obracalisca za smetarska vozila.

VI.RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOUA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO
KULTURNE DEDISCINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

28. clen
(ohranjanje narave)

(1) Na ureditvenem obrnoqu OPPN ni evidentiranih zavarovanih obmoci], naravnih vrednot,
ekolosko pomembnega obrnoqa ali posebnega varstvenega obrnoqa Natura 2000.

(2) Na juznern robu ureditvenega obmoqa OPPN se ohrani cim vee obstojeCih dreves in
grmovna vegetacija, ki se dopolni z zasaditvami z avtohtonimi drevesnimi vrstami tega obmoqa
in stem ohranja linijsko strukturo vegetacije.

(3) Pri novih linijskih zasaditvah ob javnih cestah in objektih je potrebno izbrati avtohtone
drevesne in grmovne vrste. Upostevati je treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenasajo skodfjivi organizmi, ki pomenijo
nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, v skladu s predpisi s podroqa zdravstvenega varstva
rastlin.

(4) Zaradi varstva biotske raznovrstnosti na sirsem obrnoqu OPPN se na obmoqe ne sme
navazati zemlje, ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Ogolele povrsine se takoj
po koncanih zemeljskih delih ozeleni 5 travnimi rnesanicarni, ki vsebujejo semena avtohtonih vrst
in se najmanj tri leta po koncanih delih spremlja morebiten pojav tujerodnih vrst, ki se jih
nemudoma v celoti (s koreninami) odstrani in unici.

29. clen
(ohranjanje kulturne dediscine)

Na obrnoqu OPPN ni evidentiranih obrnocij in objektov varstva kulturne dediscine.

30. clen
(tla in podzemne vode)

(1) Med obicajnirn obratovanjem na obrnoqu OPPN ne bo pomembnih vplivov na tla.

(2) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse stavbe na obmoqu
OPPN je preveritev stanja in vplivov nacrtovane gradnje na tla in podzemne vode (qeolosko in
hidrolosko porocilo) ter dolocitev morebitnih ukrepov.
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(3) Padavinske vode iz obravnavanega obrnoqa je potrebno ponikati, pri cemer morajo biti
ponikovalna polja locirana izven povoznih in manipulativnih povrsin.

(4) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega ornrezja s standardiziranimi postopki.

(5) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja moznost razlivanja nevarnih snovi je treba
predvideti tehnicne ukrepe za preprecitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor v katerem bo
deponirana nevarna snov mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno
prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja.

(6) V casu gradnje je investitor dolzan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako
organizacijo na qradbiscu, da bo prepreceno onesnazen]e voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiscenja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba
zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(7) Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani take, da se ne poslabsuje stanje voda, da se
ornoqoca varstvo pred skodljivirn delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in
obrnocij varovanih po predpisih 0 ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano.

31. clen
(zrak)

(1) Pri nacrtovanju objektov v obrnoqu OPPN je potrebno upostevati predpise 0 uCinkoviti
rabi energije v objektih.

(2) V casu gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- vlazenje in skropljenje tistih povrsin, ki bi lahko povzroca!e emisije prahu v okolje (npr.
transportne poti, druge odkrite povrsine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki);

- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov;

- Ciscenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo obrnoqe qradbisca,
tako da ne bo prihajalo do onesnazevanja javnih cest;

- zrnanjsati je treba kakrsno koli odmetavanje materiala z veqih visin, nastalega pri
gradnji;

- gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra vecji od 4
rn/s):

- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na qradbiscu:

- redno vzdrzevanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije.

32. clen
(hrup)

(1) Obrnoqe OPPN je v preteznern delu opredeljeno v III. in deloma v IV. obrnoqe varstva
pred hrupom. Obrnoqa varstva so prikazana v qraficnern delu na listu stevilka 5.3.

(2) Obremenitev posameznega obrnoqa s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, dolocenih v
predpisih.

(3) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in
njihove funkcionalne povrsine, kot tudi ne zascite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bode
posledica obratovanja avtoceste, glede na ze izvedene oziroma nacrtovane ukrepe zasdte v
sklopu izgradnje Ie teo Izvedba vseh ukrepov za zascito novih objektov in funkcionalnih povrsin
je obveznost investitorjev novih posegov.
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(4) Za varstvo pred hrupom v casu gradnje in obratovanja je treba izvajati naslednje
omilitvene ukrepe:

- na manipulativnih povrsinah se ne smejo zadrzevati tovorna vozila s prizqanimi motorji;

- gradbena dela se izvajajo Ie v dnevnem casu delovnikov od 7. do 18. ure in ob sobotah
od 7. do 15. ure, v nedeljo in v praznicnern dnevu gradbenih del ni dovoljeno izvajati;

- omejiti zelo hrupna opravila na najkrajsi rnozni cas;

- razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresorji in generatorji) na tak nacin, da bo
cirn bolj oddaljena in obrnjena proc od najblizjih stanovanjskih stavb;

- uporabiti gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s cirn manjso
emisijo hrupa - pri tem je treba upostevati pravilnik 0 emisiji strojev, ki se uporabljajo
na prostem;

- postaviti polne kovinske qradbiscne ograje okoli qradbisca (visoke najmanj 2 m);

- redno vzdrzevati gradbeno opremo in mehanizacijo;

- uporaba elektricneqa toka iz ornrezja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to
rnoqoce.

33. clen
(ravnanje z gradbenimi odpadki)

Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
zacasno skladiscijo na qradbiscu tako, da ne onesnazujejo okolja:

- investitor mora zagotoviti med seboj loceno zbiranje gradbenih odpadkov;

- investitor mora zagotoviti, da nevarne grad bene odpadke odstranjujejo za to
pooblascena podjetja:

- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo
zbiralcu gradbenih odpadkov;

- investitor mora zagotoviti narodlo za prevzem gradbenih odpadkov pred zacetkorn
izvajanja gradbenih del.

34. clen
(zmanjsanje svetlobnega onesnazevanja)

(1) Osvetljevanje obmoqa (dovozne ceste, parkirisca, objekti) se zrnanjsa na najnizjo raven
oziroma se obrnocij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje.

(2) Za zrnanjsanje svetlobnega onesnazevanja je treba upostevati se naslednje usmeritve:

- za osvetljevanje naj se uporabljajo zarnice, ki oddajajo rumeno, oranzno oziroma rdeco
svetlobo in ne oddajajo UV spektra;

- svetilke naj bode nepredusno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad
vodoravnico;

- med 23:00 in 5:00 uro se zmanjsa osvetljenost vseh javnih in skupnih povrsin tako, da
se del svetilk izklopi ali se vsem zrnanjsa svetilnost.

35. clen
(elektromagnetno sevanje)

Stavbe, v katerih se stalno ali zacasno zadrzujejo Ijudje, morajo biti nacrtovane rzven
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elektroenergetskega koridorja.

VII.RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMIIN DRUGIMI
NESRECAMI, VKUUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

36. clen
(resitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecarni)

(1) Obrnoqe OPPN ni erozivno in plazovito ter se ne nahaja znotraj poplavno cqrozenih
obrnocij.

(2) Pred projektiranjem objektov je potrebno dolociti nivo podtalnice in nadaljnje nacrtovanje
prilagoditi ugotovitvam.

(3) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in nacrtovanjern stavb je treba zagotoviti
odpornost na porusitev, pri cerner je treba upostevati projektni pospesek tal 0,225 g.

(4) Z upostevanjern predpisanih standardov (51STEN 1991-4) je potrebno zagotoviti skladnost
z zahtevami Pravilnika 0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.

(5) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti nacrt za hitro
ukrepanje in voditi evidenco 0 nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na qradbiscu. Moznost razlitja
nevarnih snovi v casu gradnje objekta se zmanjsa na minimalno ob upostevanju sledeceqa:

- nadzor tehnicne usposobljenosti vozil gradbene mehanizacije;

- nadzor nad uporabo in skladiscenjern goriv ter motornih in strojnih olj:

- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi iz obstojeCih utrjenih
povrsin in objektov;

- nadzor nad ravnanjem z odpadno ernbalazo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

37. clen
(resitve in ukrepi za varstvo pred pozarorn)

(1) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za qasenje. Zgrajeno mora biti
hidrantno ornrezje z ustreznim stevilorn hidrantov. Minimalna potrebna koliCina vode se doled v
skladu s predpisi 0 pozarni varnosti v stavbah in tehnicnih normativih za hidrantno ornrezje za
qasenje pozarov,

(2) Zagotoviti je treba odmike med objekti in odmike od meje parcel ali potrebne
protipozarne locitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, zivali ali prernozenja pri pozaru ter
dostop, dovoz in delovne povrsine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu z
veljavnimi standardi.

(3) 5tavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrzevane tako, da njihova konstrukcija ob
pozaru ohrani potrebno nosilnost v casovnem obdobju, kot je za posamezno skupino objektov
doloceno s predpisi 0 pozarni varnosti objektov.

(4) Pri projektiranju objektov je treba upostevati tudi pozarna tveganja, ki so povezana:

s povecano rnoznostjo nastanka pozara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi In
tehnoloskih postopkov (kurilno olje, utekocinjen naftni plin);

- z rnoznostjo sirjenja pozara med posameznimi cbmoqi.
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VIII.NACRT PARCELACIJE

38. clen
(nacrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z nacrtorn parcelacije, ki Je dolocena in prikazana v
qraficnern delu na listu stevilka 6.

(2) Dopustna je delitev parcel za gradnjo javnih povrsin,

(3) Dopustna je delitev parcel za potrebe gradnje objektov in ornrezij gospodarske
infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje.

(4) Dopustna je delitev parcel za izvedbo posameznih etap gradnje.

IX.ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJIIN ZAHTEVE ZA
IZVAJANJE OPPN

39. clen
(etapnost gradnje)

Objekti v obrnoqu OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko
poteka socasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri cerner je potrebno:

pred ali socasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti
gradbeno dovoljenje za vso, z OPPN nacrtovano, gospodarsko javno infrastrukturo
potrebno za prikljucevanje posamezne etape;

pred ali socasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti
pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na obmoqu
prikljucevanja objekta in Ie ta predana v upravljanje pristojnemu upravljavcu.

40. clen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolzni poravnati stroske ze zgrajene komunalne opreme v skladu z Odlokom
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obrnoqe Obcine
Dornzale in stroske nacrtovane nove komunalne opreme v skladu s Programom opremljanja za
obrnoqe OPPN.

(2) V sklopu izgradnje z OPPN nacrtovane gospodarske jayne infrastrukture, so investitorji
dolzni zgraditi tudi prikljucke na posamezno parcelo za gradnjo stavbe, ki so zakljuceni z
vodomernim oziroma revizijskim jaskom, lociranim na parceli za gradnjo Cim blize javnemu
vodu.

(3) Investitorji so dolzni pridobiti soglasje upravljavca gospodarske jayne infrastrukture na
projekt (PZI) javnega vodovodnega in kanalizacijskega ornrezja s prikljucki.

(4) Pred pricetkorn gradnje so investitorji dolzni pravocasno obvestiti upravljavce
gospodarske infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakolicbe, prestavitve ali ustrezne
zascite vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

(5) S programom opremljanja in pogodbo 0 opremljanju zemljisc za gradnjo se doled
obveznost investitorjev glede komunalnega opremljanja v obrnoqu OPPN in obveznost
investitorjev za izvedbo ukrepov iz 8. elena tega odloka.

(6) V primeru poskodb gospodarske infrastrukture med gradnjo morajo investitorji 0 tem
takoj obvestiti upravljavce.
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(7) Investitorji so dolzni izdelati in izrociti upravljavcu posamezne vrste gospodarske
infrastrukture projekt izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca, v analogni in digitalni
obliki (grafika v DWG, DXF ali SHP formatu).

(8) Pred pricetkorn gradnje so investitorji skupaj z upravljavci dolzni evidentirati stanje
prometnih povrsin, zelenic, hodnikov za pesce in ostalih povrsin v okolici obrnoqa OPPN, ter na
podlagi ugotovitev zagotoviti ukrepe za ustreznost teh povrsin za povecano obremenitev v casu
gradnje in obratovanja nacrtovanih ureditev na obmoqu OPPN (ojacitev nosilnosti, doloCitev
prometnega rezirna, nadomestitev solske poti, ipd.).

(9) Po koncani gradnji so investitorji skupaj z upravljavci dolzni zagotoviti povrnitev teh
povrsin v prvotno stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh povrsin za namene, predvidene z
nacrtovanirni ureditvami.

(10) Gradnja v obmoqu OPPN bo lahko povzrodla prekomerno prometno obremenitev na
obstojecern prometnem ornrezju. Investitorji so dolzni pred pricetkorn prekomerne obremenitve
z upravljavcem javnih cest skleniti pogodbo, s katero se opredelijo medsebojne obveznosti v
zvezi z rekonstrukcijo javnih cest po prenehanju obremenitev in povecanirn rednim
vzdrzevanjern cest v casu trajanja povecane obremenitve.

(11) Investitorji so dolzni na zacetku gradbenih del skrbno odstraniti in deponirati plodno
zernljo, ter jo uporabiti za urejanje zelenih povrsin na obrnoqu OPPN.

(12) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo
nacrtovanih objektov.

(13) Investitorji so dolzni poravnati stroske potrebnih prestavitev obstojecih komunalnih vodov.

X.VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNICNIH RESITEV

41. clen
(velikosti dopustnih odstopanj)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja v okviru dolocb od 2. do 4. odstavka tega
dena.
(2) Tehnoloske naprave na fasadi in strehi stavb so izvzete iz omejitev gabaritov, dolocenih s
tem odlokom, ce gre za linijske naprave in posamezne volumske (strukturne) naprave, pritrjene
na fasadi ali strehi, ce so nacrtovane na delu stavbe, ki ni viden z javne povrsine v obrnoqu
OPPN oziroma na njegovih mejah.

(3) Odstopanja od zakolicbene situacije ceste so +1,0/-1,0 m.

(4) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske
infrastrukture zaradi ustreznejse oskrbe in racionalnejse izrabe prostora. Dopustne so tudi delne
in zacasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture
in morajo biti izvedene tako, da jih bo mozno vkljuciti v koncno fazo koncne ureditve
posameznega ornrezja gospodarske infrastrukture. Odstopanja so dopustna s soglasjem
upravljavca infrastrukture.
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XI.PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

42. clen
(gradnja in ureditve)

Za dele ureditvenega obmcqa D29/1 Brinje 1, za katerega stem odlokom resitve, pogoji in
usmeritve za prostorske ureditve niso doloceni, so dopustni posegi za potrebe gradnje
gospodarske in prometne infrastrukture za potrebe prikljucevanja ureditvenega obrncqa v
skladu s prikazom infrastrukturnih ureditev. Za druge posege v prostor se ta odlok spremeni in
dopolni.

43. clen
(vpogled)

OPPN je skupaj s prilogami na vpogled na Obcini Dornza!e.

44. clen
(zacetek veljavnosti)

Ta odlok zacne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku ObCine Dornzale,

Zupan

Toni Dragar
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l'rlpr,wIJa ...ec

r blldllli I N;H 1l1k

lidclovJIN

Orli:0VOIIlI v{1IiJ')

5ot,_'~'il~d P' 01,,11

"I•Datum hdelave geodetskega nacrta: avgust 2017
1.110 III \ 1: 1000

3.1l 1;~I: II"
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100m



tipicni profit ceste v Ue1

I mjn 1.00 I minUO 2 ~ ).00 .... 1.80

j • .20

1.....··-1 l~h&lo<t_

tipicru profil prometnih ureditev ob LZ 071351 Kopaiiska cesta
'"...,llt_ljl __ .......... II... __ II_ ........... ._ ... ~R ......... ~I .......... IIII.. ttlllWt" ..... .._..~ ... I'I .. lln_11_11.",,_un

DPN

....

, ..... :dlII'IOfiMfom

LeCt'nda

OPN • IN za AC na odseku Blagov1ca-~entJakob

Meja OPPN

..."",

Ue

........

urejevatna enota

Prometne povrttne

'=r:cJ 'rlakcvane povrslne

_ Zetene povdine

<D0 Krajinske uredltve

Sm Om

•

I~

LOCUS

kr ovm pfOJI'~,t Obffnskl podrobnl prostorskl natrt

~I

OBCINSKI POOROBNI PROSTORSKINACRTZA OBMoCJE "029/1 BRINJE 1"

V OBCINI OOM~lE

Datum izdelave geodetskega nacrta: avgust 2017

I' Lw.hll~, I Nat

Obeina Dcmfale

logo skupina d.c.c. ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Locus d.o.c., ljubljanska cesta 76, 1230 Domble
Tomaf Kmet uni\o'.dlpllnt..rh,lAPS0957 A

~t, II~d!l 01~I. 1458

Usklajen predlag

M.j 2019

Prikaz umestitve nacrtovane ureditve v prostor - prerezi

(tipicni profil ceste v Uel in tipic.ni profil prometnih ureditev ob LZ071351- Kopalfske
cesta)

I, •

o Hun

(hI1d' 50!

1: 100

3.2

156

10m



legend aI
'--_)

PE 110._.-._ s

®-.-._1._._.---\
\

\

\ urejevatna enola

c::::Jr----'L J

Predvlden objektEnola urejanja prostcra /veljavni plan/

DPN " IN ze AC na odseku Blagcvtca-Sentjekcb

Meja katastrske obclne

Meja OPPN

Dopustna uvedba nadkritja parterja

Predvidene prcmetne pcvrflne

Predvidene tlakovane pcvrune

Predvldene manlpulatlvne povrflne

Predvldene zelene povrstne

<D0 Predvidene krajinske ureditve

4310/4
~ Zemljl~ko knjl!nl prikaz

_ ObstoJecobJekt

Obstojece prometne povrslne

0-') 0 obstclece drevesna In grmovna rarest Gradbena meja

_ _ Gradbena linlJa

'1 Oostop

Izra<.ulI povr sm

2.0 Obmocje OPPN 20.630 m'
·11 H Uel"Javne povrstne" 4 094 m'"III Ue2 "rrgovskc poslovm objekt" 9.881 m1

Of' "'.: ,. Ue3 "pcslovnl objekt' 191J m'

I Ue4 "tehnkni preglerf logo in avtopratruca" 4 7411 m~

: 7~p .q 2.1 Zazidana povrftna 2.880 rn!

: I
I I I '!7' 2.2 ~tevllo predvidenih parkirnih mest 201 PM

1 ql .L a "ngovskc poslovnt oblekt" 147 PM
-t- '1' "poslovnl objekt" 14 PM

/
1\ -',

"tehnknl pregledt Logo in avtcpr alntce" 40 PM

2.3 Javne pcvrktne (lnfrastrukturne In zelene) 4.094 m2

50m Om 50

LOCUS

Krcvnl prOJt!kl Obcinski podrobni prostorski naert _
OSCINSKI POOROSNI PROSTORSKI NMRT ZA OSMOCJE "029/1 SRINJE 1"

VOSCINIOOM!A=l:.E _

Obcina Domfale

Logo skuplna d.c.c. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Locus d.c.c. Ljubljanska cesta 76, 1230 Dcmfale

Tomai Kmet unlv.djpl.inf,arh. ZAPS09S7A

PIIj:lI.wIJ.w(:(

PC'lbudn!~ / Naff'101lk

Itdl!lov.JIl"(

Odp'oV{~1 III vnd,.l

Sl.~vllk.J pI Ojdt.1 1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Predlog prostorske ureditve

Ivh.lllf.) 1 : 1000

3.3II'.tt,lt".IlII..,1

1 5 7

100m



-._._1._._.-\
\

\

---_) tncta urelanla prostora /veljavnl plan!

DPN • IN za AC na odseku Blagovlca-SentJakob

Meja katastrske obcine

Meja OPPN

Predvldene prometne povrflne-- Gradbena UnlJa

Gradbena rneja

Oostop

ZblranJe odpadkov

ObmofJe pcsega v OPN

Urejevalna enota

~ Zemljilko knjlln! prikaz

_ Obstajee objekt

Obstojece prometne povriine

c ==::. Nov prepust oz. preboj pod cestc . odvod
padavlnskih vod

,flt!dVI(I"'IO

Vodovod Vodovod

Kanalizacija odpadna Kanallzaclja odpadna

Kanalizadja padavlnska

Pllnovod

I<analizaclja padavlnska

Plinovod

I

Telekomunlkacije Telekcmuntkadle

Javna razsvetljava Javna raasveujeva

Elektrlka NN Elektrlka NN

Elektrlka SNElektrika SN

~"'~_"'TC- ElektrlkaKK

~ Ponlkovalno pclle padav. vod

I 'MUll pn\lr~1!I

2.4 Jayne povr!ine (infrastrukturne in zelene) 4.094 m'

SOm Om so

LOCUS

Obcinski podrobni prostorskl nacrtKIUVl!IllfOWkl

N. IIV rll[.jr~ ,,, OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRTZA OBMOCJE "029/1 BRINJE 1"
V OBCINI DOM~LE
Obclna Oomiale

Logo skupina d.o.o., ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domble

Tcmaf Kmet unlv.dlplln1..rh ZAPS 0951 A

Pt tIll ,lV1JiWt't

1'( budtltk / N""OUH~

Ilirl('I\f,J1 (

Orll'ovOll11 vodlJ

l II. I'IJII·.I" 1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Prikaz ureditev gtede poteka omrefij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno

infrastrukturo ter grajeno [avnc dobro

r •
1m

, b

•Datum izdelave geodetskega nacrta: avgust 2017
: 1000
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100m



Enola urejenla prostora Iveljavni plan!

OPN- IN za AC na odseku Blagovlca.~entjakob

MejaOPPN

I I I I I Infrastrukturnl korldor

Vodovod - povezave obstojel:ega omreija

Odp, kanalizaclja - navezava nil cbstolefe omre1je

Elektrlka - naveaava na obstoJele SNomrefJe

Padavlnska kanallzaclja - nov prepust pod cestc z
odvodom do obmocja ponikanja PPIO

Etapnost lzvedbe prometne infrastruktu(e

1.0 Enota urejanja prostora 029/1

2.0 Obmocje OPPN

57.473 m'

20.630 m'

Om 100100m

LOCUS

Obtinski podrobni prostorskl na~rt

OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKINACRT2A OBMOCJE "029/1 BRINJE I"

V OBCINI DOM~LE

J(rOvnt IIIOJ{'ki

rl,I7IV prnJ(I~1.'

1'11/,t.wll·lV(t

I' hudllj~ I N.lronu~

l[(hlm'.llt

Ob~ina Oomlille

logo skuptna d.o.c., Ljubljanska c. 66, 1290 GrosuplJe

Locus d.o.o., LJubljanska cesta 76, 1230 Domlale

Tomaf Kmet univ,dlplln!.arh.lAPS09S7 AUtlp,ovm III vfltll'

~\I II~a I'llOJ'·Hot 1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji na digilalnem orto-foto posnetku

r a,

(llm

vsebma h

I.' 1: 2000

5.111.1 ~(l'''llka

1 5 9

100m



tegende

-·-._1._.- --\

\

\

\

Predvldene prometne povrslneEnota urejanja prostora /veijavni pian/

DPN - IN za AC na cdseku Blagcvlca-Sentjakob -- Gradbena linlja

M~ja katastrske obclne Gradbena me]a

MeJa OPPN Dostop

Pcvezavaurejevelna enota

ZemlJI~ko knJifni prlkaz

.........
~ Javne povr~ine

_ ObstoJec.obJekt

Obstojel:e prometne pcvrstne

m~~ Ohranjena obstojeca drevesna rarest

~ ~ Zblranje odpadkov

Obmocje posega OJ DPN

Kcrnun ntru vo(h

ob::toJ('ce predvrdeno

Vodovod Vodovod

KanalizaciJa odpadna KanaUucija odpadna

KanalizaclJa padavinskaK3na1izacija padavlnska

Jin}:,,,flO varstvenc ureduve

r::::::;::]
L..::=.J... Nadzemni hidrantni prikljucek (NH100)

Pcdzemnl hldrantnl prlklJucek (PH100)

Intervencijska po v r~ina (7m x 12m)

Dostopl za lntervencl]c

IUiu:"n povrsm

2.0 ObmolJe OPPN

2.1 Zazldana pcvrslna

2.2 ~telJilo predvidenlh parkirnlh mest

2.3 Javne pcvrflne (infrastrukturne in zelene)

20.630 m'

2.880 m'

201 PM

4.094 m'

50m Om 50

\
\~ •

LOCUS

Obcinski podrobni prostorskl naert _

OBtlNSKI POOROBNI PROSTORSKINAtRT ZA OBMOCJE "029/1 BRINJE 1"

V OBtlNI OOMVlLE

KfOVlli prclekt

N.Jliv prcjc+ta

Pllpr.wlj.wt![

Pol.Hlunlf I Narm:mk

cbetne Domfale

logo skupina d.o.o., ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Locus d.o.o., ljubljanska cesta 76, 1230 Oomlale

Tomaf Kmet unfv.dlpl.lnhrh. ZAPS0957 A

ndclovalcc

OdgovO/lll vodJJ

~tl'Vllk.:J 1'1101"1-..1.. 1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji, ureditev potrebnih za varovanje okolja,

naravnih virov in ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi

nesreeeml, vkljucno z varstvorn pred poferorn

1: 1000

5.2

• r azap
kanalizacijskega
ob severnem robu AC•Datum izdelave geodetskega nacrta: avgust 2017

M~nlu

il'>lSIt'Vllb

160

100m



ler.cl1d.,

Predvldene prometne povr!lne

ale ........ ,
~-

jncta urejanja prcstcra Iveljavnl planl

DPN " IN za AC na odseku Blagovlca-Sentiakob

MeJa katastrske obcine

MeJa OPPN

-- Gradbena IInlJa

Gradbena mela.1 .. Pcvezava

Urejevalna enola

Zemljl!ko knjifni prikaz

Obstojee ohjekt

Obstojece prometne povdine

Obmocje IV. stopnje varstva pred hrupom
IOdlok 0 prostorsklh ureditvenih pogojih Z3
obmotJe ObClne Dom!ale (Uradni vestnik
Oblln. Oomhl. It. 3/12,/

Obmoeje III. stcpnie verswa pred hrupom
IOdlok 0 prostOfsklh ureditvenih pogojih za
obmoeje Obllne Oomble (Uradn! vestnik
Obl;n. Doml.l. It. 3/12,/

111,1(1111 Jlovr~1fl

20.630 m'2.0 ObmolJe OPPN

SOm Om so

LOCUS

I'fUllflllHOlekt Obcinskl podrohni prostorskl natrt ._,,- _

OBtlNSKI POOROBNI PROSTORSKI NACRT ZA OBMOtJE "029/1 BRINJE 1"

V OBtlNI OOMtillE

I'llpl,llIlj.lVt'r.

I 'Lildlll~ I N,II )( nl~

Od,,'ovol fit vnd) I

• fa,.)

I "

•Datum izdelave geodetskega nacrta: avgust 2017

1 6 1

Ohcina Domlale

Logo skupina d.o.o., Ljuhljanska c. 66, 1290 Grosuplje

locus d.o.o., ljubljanska cesta 76, 1230 Oomble

Tomal Kmet unlv.dfpllnt..uh ZAPS09S7A

1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi ohmocji ~obmocja varstva pred hrupom

1: 1000

5.3

100m



t egenda

-._1 __ -\

\

\

\

Enola urejanJa prost ora !\leljavni plan!

DPN - LN za AC na odseku Blagcvlca-Sentjakcb

Predvidene prometne povrflne

MeJa katastrske obcine

Meja OPPN

Urejevalna encta
~..-.-.-..~.........
~ Zemlji!ko knjiln! prikaz

_ Obs'ojec objekt

Obstojel:e prometne povdine

Obmol:je pcsega v DPN

2.0 Obmocj. OPPN

2.1 Obmotje posega IIOPN- LN za AC na odseku BljJlovica-~entjakob

20.630 m'

1.224 m'

!\I.l~l'P,na p,lIu'l" obmoiJu OliN

PilICl·I.1 kill obcma lasllll~

1123/3 1958 Brezovlca Radus Investlclje d.o.c.

1423/17 1958 Brezovica OL - obflna

1423/23 19588rezovica RS

1423/25 1958 8rezovica RS

1423/27 19588rezovlca RS

4318/6 195900mlale RS

10m Om 50

LOCUS

Obcinski podrobnl prostorski na~rtKU1VIII p,oJPkt

N lliV pin/I ~ 1.1 OBtlNSKI PODROBNI PROSTORSKINA'~RTZA OBMOtJE "029/1 BRINJE1"

V OBtlNI OOMtAlE
._ ._

•

'~CIOO

*_"--_
I IIHldl1l~ INfO !ll~

Oblina Oomtale

logo skupina d.c.c. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Locus d.o.c., Ljubljanska cesta 76, 1230 Dcrnfale

lomal Kmet unlv.dipl.ln!.arh ZAPS09S7A

IOflnVoihc.

OdgnvO'nt vodJ I

~, \1,1".1 P' J ~ 1.1

r:1,

1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Prlkaz vpllvcv in povezav s sosednjimi obmocji - obmocje posega v DPN

o tum

eb n L•
l t lr' Ik

1 : 1000

5.4

162
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•"

Datum izdelave lokacijskega nacrta: november 1995

~, .
~

Enota ureJanja prost ora /veljavnl planl _

DPN - LN ta AC na odseku Blagcvlca-jentlakcb

Meja katastrske abclne

Meja OPPN

ObSloJelobJekt

ObmofJe posega \I OPN

Predvldene prometne pcvrflne

Urejevalna enota

Prlkaz katastrskega stanja It lasa uveljavitve IN
Ilokacijski nalrt za AC Siagoviea - Sent jakob, Jifra
79/94, LUZd.d. in Razl/ojni zavod Dom};,1e d.d .•
november 1995)

2.0 Obmolj.OPPN

2.1 Obmocje posega v OPN -IN za AC na odseku Blagovica-~entjakob

20.630 m1

1.224 m2

PmL'j; 11" 1~.n{l·le v ubmollu DPN

parcela kat. obllna
1019/2 1958 Brezovlca
1020/2 1958 Brezovlea
1022 1958 Brezovlca
1022/10 1958 Brezovlca
102./1 1958 Srezovlea
1122/8 1958 Brezovlca

1023/1 1958 Brezcviea

102S 1958 Brezcvlca
4318 1959 Domfale

Ue3 Ue4
50m 50Om

.....................................................................
.................

............... .....
LOCUS

Obcinski podrobnl prostorskl naert

N 11VIIrnw~ I.t OB~INSKI PODROBNI PROSTORSKINAtRT ZA OBMOtiE "029/1 BRINJE 1"

V OB~INI DOMZALE

•

I'llpl.I'II!,.Wl'(

r oblJdl!t~ I r',tr J(nlk

, df lovJlrj

Oblina Dom!al.

Logo skupina d.o.o., Ljubljanska c. 66, 1290 GrosuplJ.

Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domble

Tomaf Kmet unrv.dipUnl..'h. ZAPS0957A0111:( v . u v dJl

)11 ,~ 1" II'~ 1.1 1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmotji • obmoeje posega v DPN na katastrskem

stanju iz zasa uveljavitve lokacijskega naerta in seznamom parcel

I •

t-nn

elll d I b

',11 II 1: 1000

5.511~1 .1j· tk
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100m



legenda

Encta ureJanJa prostora /veljavnl plan/ Prcmetne povrflne

DPN • LN za AC na odseku 8Iagovlca.~entJakob _ _ Gradbena linija

Mel;) katastrske obfine Gnldbena meja

Mej;) OPPN
,.-, • .- •••• 1;.........
~ale Urejevalna enota

ZemlJllko knJllni prikaz

_ Obstojef objekt

Tocka

Nova parcelacija

Javne pcvrslne

TOCkE POINT )( POINT V
Tl 470.20258 1l0.08A 57
n 470.250 85 110.12989
T3 470.24603 110.13167
T4 470.155,20 110.131.67
15 470.086,20 110.12717
T. 470.086,20 no.126,91
T7 410.CB6,66 110.12l.86
T8 470.m6,66 110.101.24
rs 410.15520 11~ 1.
TID 470.24 OJ lID. "TIl 470.214 01 11~ .,
TIl 470.18565 110.20920
rn 470.09596 Jlo.~14
T14 470.094 00 llO,2'QII,13
Tl5 470.0)4 10 no.~48
116 470.0)4,19 110.20118
TI7 470.246,10 110.14400
TIB 47O.0!i9,11 110.]32,24
TI!I 470.079,94 no.U6,20
no 470.CB681 110.])0.44
Tl1 470.01798 uo.l2109
rn 470.(11749 nO.1 ,.
rn 470.000 60 110.J1167
124 470.2S!!5 110,]2541
125 470.25149 11~ ..
no 470.25981 110.0 is
m 470.26751 110.0 51

50m

128 470.266,7.4 110.078,01
119 470.2661l 110.085 78
no 470.16437 110.10791
m 470.26254 110.12319
tar 470.264,18 110.18187
rss 470.264.16 110.182,58

'" 470.26403 110.188,43
ns 'lO. 01 110.189,14
T36 'lO. 51 110.1M 62
m 'lO. .. Uo.19fi12
T!3 470.15 06 110.20127
119 470.24968 1l0,20471
TOO 470.246,77 110.207,35
T41 470.0B6,1l llo.1!13,B6
142 470.094 56 110.19183
1<3 470.09501 110.17175
T44 41O.09S.42 110.154,!9
T45 470.019.36 110.140.87

T" 47O.21!1]6 110.1 "T47 470.24976 ]10.15151
T.. 470.2 7S 110.1 ,.
m "~2 02 11. "150 470.24611 110.20187
lSI 470,~19 llQ20J8!I
T52 470,264 51 1l0.16§,9S
153 470,2 .. 110.15564
T54 470.26191 110.140,78
rss 470.261.98 110.129,93

Om

TOCKI POINT X POINT '(
Taml 470.(86,28 110.196,37
T8M2 470.24282 110.196,37
Tlm3 470.(84 sa 110.14527
T,m4 4'10.24282 110.145,27
TlmS 470.0!I0,60 1]0.12727
T,m6 470.24718 ]10.117.27
Tlm7 470.0IJ0,60 11O.1lL49
Timi 41O.lOO.06 11QI0747
Tllm9 470.251 )7 110.07 01

50

LOCUS

Kroll", )HOlckt Obcinski podrobnl prostorskt nacrt

OStlNSKI PODROSNI PROSTORSKINAtRT ZA DSMOtJE "029/1 SRINJE 1"

V OStlNI OOMZALE

l'nLmhul / Notl nl~.

l:d!~lnvJI(,1

Obcina Oomfale

Logo skupina d.o.o., Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Locus d.c.o., Ljubljanska testa 76, 1230 Domfale

Toma! Kmet unrv.dipl,lnf.lrh. ZAPS 0951 A

!oI11·...,I~.,'PI "I"~ 1.1• fun

1458

Usklajen predlog

Maj 2019

Nacrt parcelacije s prikazom javnih povr~in

F, •

" •Datum izdelave geodetskega nacrta: avgust 2017

"
I {p ,II.,

164

1: 1000
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100m



Na podlagi 50. elena Zakona ° prostorskern nacrtovanju (Ur. list RS, s1. 33/2007) v povezavi s 273.
clenom Zakona 0 urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.list RS 61118) sprejerna ZupanObcine Domzale

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K DOPOLNJENEMU
OSNUTKU OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA

NACRTA ZA OBMOCJE »D29/1- BRINJE 1«

I. SKUPNE PRIPOMBE IN STALISCA

V skupnih pripombah so povzete in strnjene posamicne pripombe, ki se ponavljajo oziroma se
nanasajo na enako vsebino in problematiko nacrtovanih prostorskih ureditev. Zaradi celovitosti
stalisc, so te pripombe povzete in strnjene, nanje pa je zavzeto celovito stalisce. kar zagotavlja vecjo
preglednost in celovitosl staliic do pripomb.

Za vsako posamicno pripombo je v razdelku 1I. POSAMICNE PRiPOMBE IN STALISCA:

naveden sklic na skupno stalisce iz razdelka l. SKUPNE PRiPOMBE IN STALISCA ali

na posamicno pripombo odgovorjeno neposredno v posamicnih staliscih.

Skupna pripomba 1: Nacrtovana raba prostora (stanovanja)
Predlagatelji se ne strinjajo z umescanjem dejavnosti v obravnavano obmocje. Predlagatelji menijo, da
je na obravnavanem obrnocju ustrezna stanovanjska namenska raba, ne pa poslovna, obrtna ali
industrijska raba. Predlagajo nacrtovanje stanovanjskega naselja, vendar izkljucno enodruzinskih his,
ne pa tudi vecstanovanjske gradnje.

Skupno stalisce 1:
Obravnavana lokacija leii v trikotniku med avtocesto, glavno mestno vpadnico (v nadaljevanju:
mestna vpadnica) in lokalno zbirno cesto Dornzale - Ihan (Ihanska cesta).

'.~f'" ...-.~.... Ai ~'"- - .~ r ,',.. -'~t':/.
'~ ." • ,\..,': • • I ' .... " t • '"

'.:.l. ...t.,,~ ..

165



Slika 1: Izsek sirsega obmocja nacrtovanja s prikazom stavb s hisnimi stevilkami (vir: PISO;
www.geoprostor.net/piso )

V obravnavanem obmocju lezi 34 stavb s hisno stevilko in 280 zemljiskih parcel (vir: PISO). Na
obmocju je na dvanajstih od teh stavb registriranih 17 poslovnih subjektov. Obmocje je pretezno
(75%) nepozidano.

Glede na dejansko rabo prostora obravnavano obmocje ze sedaj ne moremo steti za izkljucno
stanovanjsko obmocje. V obravnavanem obmocju se ze sedaj pojavljajo raznolike dejavnosti, pri
cemer se delez nestanovanjskih rab povecuje, kar je glede na danosti lokacije pricakovano.

Z izhodisci konceptualnega dela urbanisticnega nacrta za sirse mestno obmocje Domzal in
obcinskega prostorskega nacrta (Uradni vestnik Obcine Domzale st. 10/2018); v nadaljevanju: OPN
Domzale) se obravnavano obmocje ob avtocestnem prikljucku in glavni mestni vpadnici usmerja v
centralne dejavnosti (dopusten preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih,
zdravstvenih, vzgojnih, izobrazevalnih, kultumih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

Predlagane prostorske ureditve sledijo izhodiscem podanim v OPN Domzale. Na predlagani nacin bo
vzpostavljen vrnesni pas med avtocestnim prikljuckorn in glavno mestno vpadnico ter stanovanjskim
obmocjem naselja Zaborst na jugozahodu obravnavanega obmocja med Kamnisko Bistrico in
Ihansko cesto oziroma Krumpersko ulico.

Umescanje enodruzinske stanovanjske gradnje v obravnavano obmocje ni utemeijeno tudi z
Urbanisticnim nacrtorn mesta Domzale. Osnovna ideja Urbanisticnega nacrta je razvoj in
vzpostavitev mestnih predelov ter njihovih programskih jeder. V programskih jedrih (jedro Zaborsta
je predvideno ravno na obmocju obravnavanega OPPN) je potrebno krepiti obstojece oskrbne,
storitvene in druzbene dejavnosti ter dodajati nove. Programska jedra bode na ta nacin postala
pomembni nosilci identitete in prepoznavnosti mesta tel' obmocja srecevanja, druzenja ter
zgoscevanja raznih dejavnosti.

Glavni dejavnik izjemnega prometnega polozaja Domzal je avtocesta AI, na katero se sirsi prostor
navezuje pray na obmocju Zaborsta. Ob avtocestnem prikljucku se vzpostavi ena pomernbnejsih
vstopnih tock urbane aglomeracije Domzal.

V urbanisticnem nacrtu Dornzale ugotovljeno, da je mestni predel Zaborst trenutno pozidan Ie v
rnanjsem obsegu in sicer s strukturo drobnega merila, ki na to obmocje ne sodi, razen v pas ob
Kamniski Bistrici. Ker obrnocje lezi neposredno ob pomembnem vstopu v mesto se na obmocje
umesca struktura srednjega in velikega merila. Predvsem neposredno ob avtocestnem prikljucku naj
se umesti vecje poslovne objekte visjih gabaritov. Na ta nacin bo grajena struktura vidna iz avtoceste
in bo nakazovala pomemben dogodek oziroma karakterizirala vstop v mesto. Objekti ob vstopu
morajo imeti poudarjeno simbolno, estetsko in reprezentativno vrednost, ne smejo pa predstavljati
prostorskih dominant za celotno obmocje mesta.
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Na obmocju mestnega predela Zaborst je
v skladu z urbanisticnim nacrtom treba:

• zapolniti nepozidana stavbna zemljisca
na obmocju juzno od Kopaliske ceste,

vzdolz Krumperske ceste urnescati
centralne dejavnostitdruzbene, trgovske,
poslovne in podobne dejavnosti),
mestne elemenre, ki bode nakazovali
pomembnost te mestne smeri;

vzpostaviti programsko jedro

poudariti in oblikovati avtocestni vstop
tudi z umestitvijo dominantnega objekta

Krumpersko cesto prestrukturirati v
mestno povezovalno cesto s sirsim
profilom, ki v celoti ornogoca izpetjavo
kolesarske steze 111 obojestranskega
plocnika;

vzpostaviti kakovostno pes povezavo
med sportnim parkom, Zaborstom in
hribom Sumberk

•

•
•

•

•



Skupna pripomba 2: Nacrtovana raba prostora (industrija in obrt)
Predlagatelji se ne strinjajo z umescanjem industrijskih in obrtnih dejavnosti v obravnavano obmocje.

Skupno stalisce 2:
V obmocju niso nacrtovane industrijske in obrtne dejavnosti.

Obmocje prostorskih ureditev, dolocenih stem OPPN, je namenjeno poslovnim, trgovskim in
storitvenim dejavnostim (6. clen dopolnjenega osnutka odloka).

Podrobneje so dolocene dopustne dejavnosti tel' dopustne vrste objektov v skJadu s predpisi 0 enotni
klasifikaciji vrst objektov (11. clen dopolnjenega osnutka odloka). Doloceno je tudi, da so dopustne
tudi gradnje drugih objektov, ee so Ie ti nujni za delovanje obmocja OPPN ter jih je mogoce umestiti
na obmocja predvidena za gradnjo pod drugimi pogoji tega odloka. Taksni objekti ne smejo imeti
vecjega vpliva na okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot objekti, ki so v obmocju OPPN ze
dopustni.

S predlogom odloka se ponovno preveri in uskladi, da bo zanesljivo zagotovljeno, da v obmocju ne bo
dopustna gradnja industrijskih stavb, skladisc ali podobnih dejavnosti z vecjimi vplivi na okolje.

Skupna pripomba 3: Nacrtovana raba prostora (trgovina)
Po mnenju predlagateljev je trgovskih centrov v Domzalah ze dovolj, zato dodatnega razvoja
trgovskih dejavnosti ne podpirajo. Sprasujejo se kaksna bo dodana vrednost nacrtovanih prostorskih
ureditev za razvoj Domzal.

Skupno stalisce 3:
Domzale imajo v obcini locirane stiri vecje trgovske centre in sicer:

I. Tus center (v centru mesta Domzale)

2. Mercator center

3. Breza center

4. Arcadia

Poleg trgovskih centrov imajo Domzale se vee trgovin osnovne oskrbe, med katerimi so najvecje
Hofer (Vir) in Lidl (Domzale) tel' Tus Cash & Carry - trgovina na debelo (Jarse). Poleg tega je v
obcini se vee manjsih trgovin osnovne oskrbe (Tus, Mercator) ter vee specializiranih trgovin.

V splosnern lahko ugotovimo, da je obseg trgovske osnovne oskrbe v Domzalah dober, vendar pa
prostorska razmestitev trgovin osnovne oskrbe ni optimalna. Hkrati pa je v konceptualnem delu
urbanisticnega nacrta ugotovljeno, da posamicne mestne cetrti nimajo ustrezno oblikovanih krajevnih
jeder (centrov), kjer bi bile ustrezno umescene raznoJike poslovne, centralne in storitvene dejavnosti,
ki bi bile obcanorn dosegljive praviloma pes oziroma s kolesom. Formiranje primero razporejenih
krajevnih jeder po posamicnih poselitvenih obmocjih (naseljih, mestnih cetrtib) je ena kljucnih
usmeritev bodocega urbanega razvoja Dornzal.

Dostopnost do trgovin osnovne preskrbe je bila analizirana sarno za obstojece in planirane
vecstanovanjske soseske v strokovni podlagi Analiza vecstanovanjskih sosesk v obcini Domzale
(Locus, februar 2016). V tej strokovni podlagi je bila obravnavana tudi lokacija predmetnega OPPN,
saj je bila na tej lokaciji v casu izdelave strokovne podlage nacrtovana vecstanovanjska soseska
Zaborst. Za lokacijo je bila ugotovljena slaba dostopnost do izbranih funkcij (osnovna sola, vrtec,
trgovina osnovne preskrbe, postajalisce JPP, javno otrosko igrisce, javna sporma povrsina). Glede
dostopnosti je bila soseska Zaborst ocenjena kot najslabsa izmed vseh obravnavanih vecstanovanjskih
sosesk.
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Skupna pripomba 4: Nacrtovane prostorske ureditve (zasebni in javni interes)
Predlagatelji menijo, da se z nacrtovanjem prostorskih ureditev s predmetnim OPPN zasleduje sarno
zasebni interes investitorja in se sprasujejo, kaksen je javni interes za nacrtovanje v obmocju.

Skupno stalisce 4:
S strokovnimi podlagami za pripravo obcinskega prostorskega nacrta in razvojnega programa obcine
(Analiza razvojnih moznosti obcine Dornzale: demografija, naselbinska mreza in gospodarstvo obcine
Domzale, 20 11) je bilo ugotovljeno, da se v obcini Domzale »izkazuje slabo razmerje kljucnega
razvojnega dejavnika, ki je pray odnos med zaposlitvenimi moznostmi in aktivnim prebivalstvom, saj
je imela obcina veliko manj delovnih mest kot je bilo aktivnega prebivalstva.«
Podobno neugodno stanje izkazuje tudi indeks delovne migracije (IDM), ki predstavlja razmerje med
stevilom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v obcini delovnega mesta in stevilorn delovno
aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v obcini prebivalisca (pomnozeno s 100), se v obcini Domzale
stalno poslabsuje. To pomeni, da se vse vee nasih prebivalcev vozi na dele v druge obcine, kar
povecuje obremenitev z dnevnim prometom. Ta trend zelimo z bodocim razvojem mesta spremeniti in
izboljsati, zato zelimo spodbujati bodoci razvoj delovnih mest.
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Slika 3: Indeks delovne migracije v Obcini Domzale v obdobju 2000 - 2017 (vir: Statisticni urad RS;
www.stat.si)

Na podlagi strokovnih podJag je bilo v Razvojni program Obcine Domzale 2012 - 2025 (Uradni
vestnik Obcine Domzale st. 9/2012) zapisano (poglavje 2.3):

»Obcina Domzale ima za razvoj gospodarstva izredno ugodno geopoliticno in geografsko
lego. Tradicionalno je usmerjena predvsem v obrtno-industrijsko dejavnost, v zadnjih letih pa
narasca tudi stevilo delovnib mest v terciamem in kvartamem sektorju. A intenzivna rast
prebivalstva v Domzalah ze daljse obdobje mocno prehiteva ponudbo zaposlitvenih moznosti.
Razmerje med stevilom delovno aktivnega prebivalstva in stevilom delovnih mest je
neugodno, saj ima obcina precej manj delovnih mest kot je aktivnega prebivalstva, kJjub temu
da predstavlja nespomi zaposlitveni center se za obcini Lukovica in Moravce, kar povzroca
vel ike dnevne delovne migracije. Poleg tega se povecujejo delovne migracije iz obcine v
druga zaposlitvena sredisca, predvsem v Ljubljano. Dnevne delovne migracije prinasajo
negativne posledice, ki jih povzroca prevelik promet in z njim povezani okoljski problemi.

Odlocilni razvojni indikator je indeks zaposlitvenih moznosti t.j. razmerje med vsemi
delovnimi mesti in aktivnim prebivalstvom, ki je v obcini Domzale v letu 2010 znasal 66, kar
pomeni, da je bilo 34 % delovnih mest manj kot je aktivnega prebivalstva. Ta indikator sicer
ne vpliva na prebivalstveno rast, saj obcina meji na glavno zaposlitveno sredisce Ljubljano,
tako da dnevne delovne migracije nadomescajo pomanjkanje delovnih mest (Analiza
razvojnih moznosti, 2011). Glede na vlogo in pomen Dornzal v regiji ter za doseganje
dolgorocno stabilne demografske in gospodarske situacije mora obcina teziti k temu, da bi se
stevilo delovno aktivnega prebivalstva in stevilo razpolozljivih delovnih mest v obcini
izenacilo.«

Nadalje je v Razvojnem programu v poglavju 4.3 POMEN HARMONICNEGA TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA ZA BLAGINJO PREBIVALSTVA, v podpoglavju 4.3.1 Razvojni imperative
NA VEDENO: »Nastajajoce metropolitansko obmocje »velike Ljubljane« bo se mocneje izzarevalo
gospodarske in socialne pa tudi prebivalstvene vplive na prostor obcine Dornzale, glede na to, da bode
ti vplivi imeJi se nadaJje vecji vpJiv na strani »backwash effects«2 efektov izpiranj kot »spread
effects« nalaganja, bo obcina se naprej prvenstveno tezila k gospodarski krepitvi obcine, zJasti z
odpiranjem novih delovnih mest v terciarju in kvartarju (alokacijo zaposlitvenih mest iz Ljubljane).«

V Razvojnem programu je v pogJavju 4.3.3.4 Promet je navedeno: »Prornetne preobremenitve, ki se
bodo pojavljaje ob prevelikih dnevnih migracijah, bo treba zmanjsevati tudi z razvojem ucinkovitega,
poceni in hitrega javnega transporta (hitra primestna zeleznica Ljubljana - Kamnik), predvsem pa z
ustreznejso lokacijsko razporeditvijo delovnih mest (blizje bivanju). Z vecanjern zaposli enih
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moznosti v obcini se bodo zmanjsale dnevne migracije izven obcine, kar bo ugodno vplivalo na
zmanjsevanje prom eta in z njim povezanih negativnih posledic, kot so: izguba cas a, obraba vozil,
prometne nesrece, poraba goriva in predvsem onesnazevanje okolja, saj promet predstavlja ze nad 30
% vseh stroskov in enako tudi skoraj 30 % vsega onesnazevanja okolja.

Razvojni program je sluzil tudi kot podlaga za pripravo strateskega dela obcinskega prostorskega
nacrta (OPN) Dornzale. V strateskem delu OPN Dornzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale st.
1012018) je med cilji prostorskega razvoja po dejavnostih (ll. clen) kot prvi cilj na podrocju
gospodarstva (tocka 5) zapisano »zagotavljanje prostorskih moznosti za gospodarski razvoj in razvoj
novih kvalitetnih delovnih mest v sodobnih, visokotehnoloskih proizvodnih, obrtnih in storitvenih
dejavnosti in za uravnotezeno ponudbo kvalitetnih delovnih mest na celotnem obmocju obcine.«. V
istem clenu je navedeno (tocka 7) »Zmanjsevanje primanjkljaja delovnih mest vsaj na razmerje 75%
delovnih mest v odnosu na delovno aktivno prebivalstvo«. V razdelku »Stanovanjska gradnja in
urejanje naselij« navedeno (tocka 40) tudi »Zagotavljanje kvalitete bivanja z ustrezno infrastrukturno
opremljenostjo, z dostopnostjo do druzbene infrastrukture, storitvenih dejavnosti in delovnih mest.«

V strateskern delu OPN Dornzale je v Konceptu prostorskega razvoja obcine zapisano: »S trajnostnim
razvojem in vlaganjem v vzdrzevanje in izgradnjo druzbene, prometne in komunalne infrastrukture
bomo zagotovili se bistveno visjo raven bivanja. Se naprej bomo spodbujali razvoj novih dejavnosti in
novih delovnih mest ter stem prevzeli vlogo glavnega razvojnega in zaposlitvenega sredisca regije.«.

Obcina Domzale torej, glede na ugotovitve strokovnih podlag in glede na izhodisca iz dveh kljucnih
strateskih dokumentov obcine (Razvojni program, Strateski del OPN) izgublja vlogo zaposlitvenega
sredisca, ki bi jo glede na svojo velikost morala nujno ohranjati oziroma celo izboljsevati.

Zaradi navedenih razlogov ocenjujemo, da so nacrtovane dejavnosti v obrnocju skladne z nacrtovanirn
prostorskim razvojem in razvojem dejavnosti v obcini Domzale.

Obcina Domzale bo z nacrtovanimi prostorskimi ureditvami:

Pridobila prostorske moznosti za razvoj novih delovnih mest v obcini in stem zmanjsala
obseg dnevnih delovnih migracij). Predvideno je, da bo v obmocju okvirno zagotovljenih
novih 60 delovnih mest (trgovsko-poslovni center 25 dm, Logo 20 dm, poslovni objekt 15
dm).

Zagotovila visji nivo uslug in boljso dostopnost do oskrbnih funkcij (trgovska, storitvena in
poslovna dejavnost) za lokalno prebivalstvo.

Uredila omrezje komunalne opreme na obravnavanem obmocju.

Izboljsala opremljenost s prometno infrastrukturo (rekonstrukcija Kopaliske ceste,
rekonstrukcija krizisca Kopaliske ceste in Krumperske ulice, nova povezovalna javna cesta).

Izboljsala opremljenost in podobo glavne mestne vpadnice (drevored, locen kolesarski in pes
promet).

Dobila placan komunalni prispevek za primarno komunalno opremo v okvirni visini 235.000
EUR; izracun je informativen in izveden na podlagi razpolozljivih podatkov in predpisov 0

programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmocje obcine
Domzale.

Dobila vsakoletne prihodke iz nasI ova nadomestila za uporabo stavbnega zemlj isca v okvirni
visini 16.000 EUR.

Skupna pripomba 5: Vplivi dejanske (obstojece) rabe prostora
Predlagate1ji menijo, da je obravnavano obmocje ze sedaj zelo obremenjeno z motecimi dejavnostmi
(poslovne-obrtne dejavnosti, avtomehanicne delavnice, parkirisce tovornjakov z avtopralnico) in
prometom (avtocesta, mestna vpadnica, !hanska cesta) ter posledicno z okoljskimi vplivi Ie trh.
Predlagajo ureditev ustreznih ukrepov za blazenje teh vplivov na sprejemljivo raven (h
tovornjakov ponoci, hrup pranja vozil, hrup in e:;~;j~ izpusnih plinov prometa, ipd.). ~



Skupno stalisce 5:
Na prostorski razvoj na obravnavanem obmocju je bistveno vplivala izgradnja avtoceste in edinega
avtocestnega prikljucka mesta Domzale. Ta prostorska ureditev je bistveno spremenila razmere v
obravnavanem prostoru in bo tudi v bodoce kljucno vplivala na razvojne moznosti in nacrtovane
prostorske ureditve. Zato obcina Domzale na obravnavanem obmocju ne nacrtuje vee stanovanjske
gradnje kot pretezne osnovne namenske rabe prostora, saj bi bila Ie ta v stalnem konfliktu z
neizogibnimi vplivi zaradi prometne pomembnosti obravnavanega obrnocja.

Hkrati pa se strinjamo, da nekatere obstojece dejavnosti v prostoru povzrocajo konfliktne vplive na
obstojeco stanovanjsko rabo, kar je potrebno urediti. Vprasanje je, ali so te dejavnosti in prostorske
ureditve skladne s prostorskimi in okoljevarstvenimi predpisi, kar pa je povezano s pridobitvijo
gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj in dovoljenj za obratovanje. Izdaja vseh teh dovoljenj, kakor
tudi inspekcijski na nadzor nad njimi niso v pristojnosti obcine.

Obcina Domzale bo se naprej pozomo spremljala stanje v prostoru in si bo prizadevala, da v okviru
svojih pristojnosti opozarja na morebitne nesprejemljive vplive ter bo po potrebi pozvala drzavne
organe, da ukrepajo. Zagotovitev sprejemljivih vplivov za vse deleznike, v okviru predpisov in
druzbenega dogovora, je eden kljucnih ciljev prostorskega nacrtovanja in prostorskega razvoja v
Obcini Domzale.

Skupna pripomba 6: Naertovane prostorske ureditve (promet)
Predlagatelji opozarjajo na povecanje prometa v obrnocju zaradi nacrtovanih prostorskih ureditev, ki
bodo se poslabsale prometne razmere, prometno vamost in kvaliteto bivanja nasploh. Predlagajo
izdelavo prometne studije.

Skupno stalisce 6:

Prometna studija za obmocje OPPN je bila izdelana (Kapacitetna analiza treh krizisc na Kopaliski
cesti (LZ 071350) v Domzalah ob navezavi obrnocja OPPN D2911 (Brinje 1), st. elaborata: PR410-
STU-P, Brezavscek M., Provia d.o.o., Naklo, maj 2018).

Namen studije je bila kapacitetna analiza treh kriziSc na Kopaliski ulici ob navezavi polno pozidanega
obmocja OPPN D29/1 na obstojece cestno omrezje v kriziscih KOI (I hanska - Kopaliska) in K7
(Krumperska - Kopaliska), posredno pa je obremenjeno tudi kriziSce K8 (Kopaliska - Virska - AC).
Obstojece krizisce KO 1 je nesemaforizirano, z navezavo obmocja OPPN pa se bode prometne
obremenitve v kriziscu povecale, zato je naloga elaborata tudi preveritev rekonstrukcije omenjenega
krizisca v semaforizirano kriziSce in kroziSce.
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Slika 4: Obravnavano obmocje prometne studije (Vir: Prometna studija, Provia, 2018)
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Kapaeitetna analiza obravnavanega obmocja je bila narejena s pomocjo izdelanega prometnega
modela v programski opremi PTV Vistro. Analizirano je bilo obstojece stanje v letu 2018 in polno
pozidano obmocje v planskem letu 2028. Glede na analizo stetja prom eta (poglavje 4.2.4) na
Kopaliski eesti in generaeijo novih potovanj generatorja (poglavje 4.3.2), je bila v kapaeitetni analizi
obravnavana le POPOLDANSKA KONICA.

Kapaeitetna analiza je bila narejena za razlicne ureditve obravnavanega krizisca:

SO - SCENARIJ 0: obstojeca eestna mreza - stirikrako krizisce KOI je nesemaforizirano

S I - SCENARIJ I: semaforizaeija obstojecega stirikrakega krizisca KOI. Na juznern kraku se
dod a pas za leve zavijalce

S2 - SCENARIJ 2: rekonstrukeija krizisca KOI v peterokrako krozisce

Kapacitetna analizaje bila narejena za dve fazi navezave obmocja OPPN na obstojece cestno omrezje:

FAZA I: izgradnja obmocij UE2, UE3 in UE4 ter navezava na krizisce KOI

FAZA 2: izgradnja obmocij UE2, UE3, UE4 in UEO, izgradnja povezovalne eeste med
Ihansko in Krumpersko ter navezava obmocja na krizisci KOt in K7

V kapaeitetni analizi je bila upostevana oeenjena 1% letna rast prometa, kar v desetletnem obdobju
pomeni rast prometnih obremenitev za eea t 0,5%.

Predlagani so naslednji ukrepi:

Krizisce KO J

Glede na rezultate kapacitetne analize je ugotovljeno, da bode mejne vrednosti v kriziscu KO I, ki
dolocajo uspesnost krizisca, v primeru obstojece prometne ureditve (nesemaforizirano stirikrako
krizisce) prekoracene ob izvedbi ukrepov FAZE I in FAZE 2, zato bo potrebno krifisce KO}
rekonstruirati.

V primeru preureditve krizisca KOI v semaforizirano krizisce (seenarij I) oziroma krozisce (seenarij
2) je pricakovati, da mejne vrednosti (nivo uslug NU=F) ne bode dosezene v planski dobi v nobenem
primeru. Glede na lokaeijo obravnavanega krizisca (krizisce se nahaja med dvema semaforiziranima
kriziscema na medsebojni oddaljenosti eea 250 - 300m) je ustreznejsa resitev semaforizaeija krizisca,
ki omogoca medsebojno koordinacijo krizisc. Kolone in zamude v GPS bode sicer vecje kot v primeru
ureditve krozisca. Je pa potrebno poudariti, da se bo z razvojem con na juzni strani Kopaliske ceste
sirse obmocje urbaniziralo, stem pa bo naraslo tudi stevilo pescev in kolesarjev - v tem primeru je
semaforizacija primernejsi ukrep.

Zaradi navedenih razlogov je priporocena rekonstrukcija krifisca KO} v semaforizirano krifisce,
ob tern pa je priporocena tudi ureditev sevemega kraka, kjer se zelo blizu krizisca zdruzujeta cesti iz
zahoda in vzhoda (Krumperska ulica), v skladu s pravilnikom 0 cestnih prikljuckih najavne ceste.

V kapaeitetni analizi semaforiziranih krizisc so bili uporabljeni optimizirani krmilni programi. To
pomeni, da bo za doseganje rezultatov iz kapaeitetne analize potrebno po rekonstrukciji kriZisca
KO} izvesti optimizacijo in Iinearno koordinacijo vseh krifisc.

Krizisci K7 in K8

Iz kapacitetne analize je razvidno, da se prometne razmere v obeh kriziscih ob pozidavi obrnocja
OPPN 02911 poslabsajo.

Ob tern je potrebno poudariti, da je poslabSanje prornetnih razmer v kapacitetni analizi krifisc
K7 in K8 v letu 2028 predvsem posledica ocenjene rasti prometa in ne generacije prometa
nacrtovanega obmoeja OPPN.

Krizisce K8 je ze v obstojecern stanju zelo obremenjeno in nekaj deset novih potovanj zaradi
generaeije prometa nanj ne vpliva.
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Krizisce K7 je ze danes problernaticno zaradi neurejene geornetrije juznega kraka. Ob izgradnji
bencinskega servisa se je skrajsal tudi pas za leve zavijalce z vzhodne srneri. Ob dod ani generaciji in
rasti prom eta se bode prornetne razmere se poslabsale.

V fazi 1 se zaradi nove generacije povecajo predvsern obrernenitve v srneri vzhod-zahod, kar krifisce
lahko prenese. Poveca se tudi stevilo vozil, ki s srneri vzhoda zavijajo leva na Ihansko cesto. Ob
generaciji novega prom eta v letu 2018 rnejne vrednosti dolzine kolon niso presezene, v letu 2028 ob
upostevani prornetni rasti 1% in generaciji, pa maksimalne kolone znasajo cca 5-6 vozil in lahko
presezejo dolzino pasu za leve zavijaJce. Glede na to, da ob zeleni luci vsaj 2 vozili, ki zavijata levo,
zapeljeta v kriziSce se tudi ob maksimalni koloni promet v GPS hitro sprosti in racunsko maksimalna
dolztna kolon tudi v letu 2028 ni problematicna, Iz kapacitetne analize sledi, da v fazi 1
rekonstrukcija kriiisea K7 ni potrebna, je pa priporocena ureditev juinega kraka ne glede na
generacijo.

V fazi 2 se v kriziscu K7 prometne obremenitve povecajo predvsern na juznem kraku (Ihanska cesta).
Ob tern je potrebna rekonstrukcija kriiisca. Na juznern kraku se obstojeci pas preuredi v pas za
levo zavijanje, ob njem pa se zgradi nov pas za desno zavijanje. Na zahodnem kraku kriziSca se uredi
locen pas za desne zavijalce - bypass.

V nadaljnji fazi ureditve semaforiziranega je potrebna linearna optimizacija vseh treh kriiise, s
poudarkom na tern, da rnaksirnalne kolone pri zavijanju leva ne presezejo dolzine obstojecih pasov za
leve zavijalce oz. naj se v fazi rekonstrukcije krizisca uredijo pasovi za leve zavijalce v prirnerni
dolzini,

Krozisce K01 je bilo preverjeno v prometni studiji, krozisce K7 pa ni predmet te prometne studije. V
kroziscu KOI je glavni prometni tok (Domzale - AC) precej mocnejsi od obeh stranskih prornetnih
smeri, kar je neugodno za krozisce. Glede na lego krizisca med dvema semaforiziranima kriziscema je
ustreznejsa resitev semaforizacija kriziSca, ki omogoca medsebojno koordinacijo sernaforiziranih
krizisc. Kolone in zarnude v glavni prometni smeri bodo sicer nekoliko vecje kot v primeru ureditve
krozisca, vendar pa je sernaforizacija primernejsi ukrep za vodenje pesce v in kolesarjev - predvsem
na racun prometne varnosti. Krozisce zahteva tudi precej vecje posege v prostor, saj mora zaradi
zagotavljanja prornetne vamosti ob zdruzevanju petih krakov zunanji premer krozisca znasati vsaj 30
metrov, kar bi pornenilo posege na severno stran Kopaliske ceste - na obmocje gozda Sumberk.

Krozisce na rnestu obstojecega krizisca K7 bi bilo treba preveriti v namenski prometni studiji.

Skupna pripomba 7: Nacrtovane prostorske ureditve (okoljski vplivi in presoja vplivov
na okolje)
Predlagatelji menijo, da bi se z nacrtovano gradnjo povecali negativni vplivi na okolje (hrup, emisije
snovi v zrak, vpliv na podtalnico, svetlobno onesnazenje, vpliv prorneta, vpliv dejavnosti, zdrava
pridelava vrtnin in sadja, negativni vplivi na zdravje). Sprasujejo ali so izvedene ustrezne
okoljevarstvene studije?

Skupno stalisce 7:
Vplive prostorskih ureditev na okolje se v fazi prostorskega nacrtovanja presoja v celoviti presoji
vplivov na okolje, v kolikor je to zaradi nacrtovanih prostorskih ureditev potrebno.

Del vsakega postopka priprave prostorskega akta je tudi preveritev, ali je za nacrtovano prostorsko
ureditev potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Na podlagi osnutka
OPPN 0 tern odloca Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje. Ta organ je z Odlocbo st. 35409-308/2017/5 z dne 13.11.2017 odlocil, da »V
postopku priprave in sprejemanja plana, obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
obmoeje 029/1 »Brinje 1«, ni treba izvesti po stopka celovite presoje vplivov na okolje.«

Ministrstvo je v odlocbi ugotovilo naslednje:

a) Za navedeni plan ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. elena Zakona 0 varstvu
okolja in Uredbe 0 posegih v okolje, za k"",e:e :e~, izvesti presojo vplivov na okolje (ucad¥



RS, st. 51/14,57/15 in 26/17; v nadaljevanju: Uredba), ker ne vsebujejo posegov, za katereje presoja
vplivov na okolje obvezna.

b) Na podlagi 101. elena Zakona 0 ohranjanju narave se celovita presoja vplivov na okolje izvede za
plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano obmocje, posebno varstveno obmocje ali
potencialno posebno ohranitveno obmocje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Ministrstvo je za mnenje 0 verjetno pomembnih vplivih na varovana obmocja zaprosilo Zavod RS za
varstvo narave - OE Kranj, ki ugotavlja (mnenje st.: 2-11-46412-0-17/AS z dne 12. 10.2017), da se
predvidene prostorske ureditve nahajajo izven obrnocij neposrednega in daljinskega vpliva na
varovana obmocja, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana obmocja ni treba
izvesti.

c) Na podlagi 3. odstavka 40. elena ZVO se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug
plan, ee ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za
ocenjevanje verjetnih pomernbnejsih vplivov plana na okolje, skladno z dolocbami tretjega odstavka
40. elena ZVO, so dolocena z Uredbo 0 merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov
izvedbe plana, program a, nacrta ali drugega splosnega akta in njegovih sprememb na okolje v
postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS sf. 9/09, v nadaljevanju Uredba 0 merilih).

V skladu z drugim odstavkom 2. elena Uredbe 0 merilihje ministrstvo preverilo podrobnejsa merila in
v zvezi z:

znacilnostrni plana ugotovilo, da se plan nanasa na gradnjo poslovnih objektov;

znacilnostmi vplivov in obrnocij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ugotovilo,
da ne gre za kumulativne in cezmejne vplive;

pomenom in ranljivostjo obmocij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo:

da na obmocju plana ni naravnih vrednote in obrnocij biotske raznovrstnosti, kar izhaja
rudi iz predhodno citiranega mnenja Zavod RS za varstvo narave,

da na obmocju plana ni enot kultume dediscine, kar izhaja iz Registra nepremicne kultume
dediscine http://giskd6s.situla.org/giskd/,

da del obmocja lezi delno v obmocju pomembnega vpliva poplav, zato je ministrstvo za
mnenje 0 verjetno pomembnih vplivih zaprosilo Direkcijo RS za vode - Sektor obrnocja
srednje Save, ki meni (mnenje st.: 35021-5412017-2 z dne 26. 10.2017), da predlagani
posegi ne bode bistveno vplivali na stanje voda in da izvedba OPPN ne bo pomembno
vplivala na podrocje upravljanja z vodami,

ter da ni vplivov na obmocja ali krajine s priznanim varstvenim statusom na nacionalni
ravni, na ravni Evropske skupnosti ali na mednarodni ravni.

Ne glede na odlocitev da postopek CPVO za predmetni akt ni potreben, pa so v odlok vkljucene
resitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediscine in trajnostno rabo
naravnih dobrin (VI. poglavje odloka) in resitve ter ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrecami, vkljucno z varstvom pred pozarorn (VII. poglavje odloka).

Skupna pripomba 8: Nacrtovane prostorske ureditve (nova javna cesta)
Predlagatelji menijo, da bo nacrtovana kolicina in umestitev novih cest med Ihansko in Krumpersko
cesto razvrednotila bivalno okolje. Sprasujejo ali je res potreben cestni profil s sirino 9,0 m (vozisce
6,0 m in obojestranski plocnik 2 x 1,5 m). Predlagajo slepe ulice oziroma ureditve zgolj za dostop do
stanovanjskih parcel.

Skupno stalisce 8:
Z nacrtovano prostorsko ureditvijo je nacrtovana ena nova cesta, ki bo v prvi fazi sluzila kot napajalna
cesta nacrtovanega obmocja, v drugi fazi pa kot mestni vpadnici vzporedna povezava med
Krumpersko ulico in lhansko cesto. Cesta je nujno potrebna kot javna cesta, ki opremlja nepozid~n:~ r
stavbna zernljisca. Cesta ima predpisan profil Si~in~ 9~0 m (vozisce 6,0 min obojestranski plocnik ~

http://giskd6s.situla.org/giskd/,


1,5 m). Kot kljucni ukrep za umirjanje prometa na tej cesti je predvidena omejitev hitrosti na 30 krnIh
(13. clen odloka).
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Slika 5: Tipicni prometni profil na novi javni cesti (Vir: Dopolnjeni osnutek OPPN za obmocje
»Brinje J «, Locus, 2018)

Nacrtovana povezovalna cesta ni namenjena tranzitnemu in tovomemu prometu. Glede na pripombe
bo ponovno proucena sirina cestnega profila, predvsem sirina vozisca in rnoznost omejevanja
tovornega prometa na nacrtovani cesti. Prouci se tudi potreba po obojestranskem plocniku. Slepe ulice
v omrezju javnih cest niso primeme in se jih v nacrtovanju prometa nasploh izogibamo, saj
predstavljajo veliko tezavo v primeru intervencij, hkrati pa otezujejo vzdrzevanje in zagotavljanje
javnih storitev (npr. odvoz smeti, pluzenje ipd.).

Poleg nacrtovane nove ceste je predvidena tudi rekonstrukcija mestne vpadnice z rekonstrukcijo
kolesarske steze ter dograditvijo zelenega pasu z drevoredom in locenirn hodnikom za pesce,
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Slika 6: Tipicni prornetni profil na mestni vpadnici (Vir: Dopolnjeni osnutek OPPN za obmocje
»Brinje I«, Locus, 2018)

Vsa gradnja gospodarske javne infrastrukture bo predmet programa opremljanja, ki bo sprejet skupaj z
odlokom OPPN. Odlok 0 programu opremljanja opredeljuje vse stroske izgradnje stem OPPN
nacrtovane gospodarske jayne infrastrukture, etapnost izgradnje Ie te tel' ostale pogoje za
infrastrukturno opremljanje. Za del gospodarske jayne infrastrukture, ki ga bo gradil investitor bo z
Obcino Dornzale sklenjena pogodba 0 opremljanju.

Predvideno je, da bo stroske gradnje javnih cest in komunalne opreme, ki je potrebna za opremljanje
nacrtovanih novogradenj, zgradil investitor ter to infrastrukturo predal Obcini Domzale. Izvedbo
gradnjo in delitev stroskov gradnje preostale komunalne opreme pa bosta Obcina Domzale In

investitor dogovorila s pogodbo 0 opremljanju na podlagi sprejetega programa opremljanja.

Skupna pripomba 9: Nacrtovane prostorske ureditve (razvrednotenje vrednosti
nepremicnin)
Predlagatelji menijo, da bi z realizacijo nacrtovane prostorske ureditve prislo do razvrednotenja
vrednosti stavbnih zemljisc in nepremicnin stanovalcev, kar pa ni dopustno, glede na to, da je bila v
tern obmocju vedno predvidena stanovanjska gradnja. Predlagajo odskodnino v obliki ekoloske rente.

Skupno stalisce 9:
Nacrtovane prostorske ureditve ne bodo razvrednotile prostora. Prostorske ureditve so skrbno
prostorsko nacrtovane. Prometne ureditve se bodo z rekonstrukcijo cest in krizisc izboljsale. Hkrati se
bo z ozelenitvami mestne vpadnice izboljsala podoba glavnega vstopa v mesto. Z nacrtovano
komunalno opremo (kanalizacija, vodovod), ki bo zgrajena hkrati z gradnjami v obmocju se bo
izboljsala tudi raven infrastrukturne opremljenosti sirsega obmocja, Vse te nacrrovane prostorske
ureditve bi morale dvigovati skupno vrednost prostora, kar bi se pricakovano odrazalo tudi na visji (in
ne na nizji) vrednosti nepremicnin na obravnavanem obmocju.

Ekoloska renta ali kakrsnakoli drugacna oblika financnega nadomestila v obravnavanem primeru ni
utemeljena in ni predvidena.
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Skupna pripomba 10: Namenska raba prostora (postopek sprememb namenske rabe
prostora iz obmoeja stanovanj v obmocje centralnih dejavnosti)
Predlagatelji izpostavljajo spremembo namenske rabe prostora na obmocju OPPN iz stanovanjske rabe
v centralne dejavnosti. Predlagatelji menijo, da je taksna sprememba namenske rabe ni skladna z
veljavnimi prostorskimi predpisi ter z veljavnimi prostorskimi akti obcine inje zato nezakonita.

Skupno stalisce 10:
V casu zacetka priprave predmetnega OPPN so kot nadrejeni planski prostorski akt v Obcini Dornzale
veljale prostorske sestavine planskih aktov (Odlok 0 spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgorocnega druzbenega plana Obcine Dornzale za obdobje 1986 - 2000 in prostorskih sestavin
druzbenega plana obcine Domzale za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik Obcine Domzale st.
12/1995, 10/96, 311997, 1011997, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 8/06, 14/06, 6/09, 8110, 2111, 3113; v
nadaljevanju: prostorske sestavine). Postopke za pripravo prostorskih aktov je dolocal Zakon 0

prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43111 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odlocba US, 14115 - ZUUJFO in 61/17
- ZUreP-2; v nadaljevanju ZPNacrt).

Dne 1.6.2018 se je na podrocju prostorskega nacrtovanja in urejanja prostora zacel uporabljati nov
Zakon 0 urejanju prostora (Uradni list RS st. 6112017; v nadaljevanju ZUreP-2). ZUreP-2 v prehodnih
dolocbah (273. clen) doloca, da se postopki priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta,
zaceti pred zacetkom uporabe ZUreP-2 v skladu z Zf'Nacrt, koncajo po dosedanjih predpisih.

Skladno z Zl'Nacrt je za posamezno obmocje urejanja dolocena namenska raba. Namenska raba
prostora se deli na obrnocja osnovne namenske rabe prostora, ki se po nacelih preteznosti, zdruzljivosti
in dopolnjevanja posameznih dejavnosti lahko delijo na obmocja podrobnejse namenske rabe prostora.
V urbanih srediscih se podrobnejsa namenska raba doloci na podlagi urbanisticnega nacrta.

Za obmocje urejanja z oznako D29/1 Brinje 1 je bila s prostorskimi sestavinami dolocena prete rna
stanovanjska namenska raba.

Slika 7: Izsek iz prostorskih sestavin plana Obcine Domzale, veljavnega do sprejema OPN Domzale
(vir: Obcina Domzale)

Ob spostovanju nacela preteznosti pa je dopustno v obmocja stanovanj umescati tudi spremljajoce
dejavnosti (Pravilnik 0 vsebini, obliki in nacinu priprave obcinskega prostorskega nacrta ter pogojih za ~
dolocitev obmocij sanacij razprsene gradnje in obmocij za razvoj in siritev naselij; Uradni list RS st.
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99/07 in 61/17 - ZUreP-2). Kot sprernljajoce dejavnosti stejerno predvsem vse centralne dejavnosti, ki
v mestnih in krajevnih jedrih zagotavljajo ustrezno oskrbo obcanov. Skladno s prostorskimi
sestavinami je celotno obmocje D2911 veliko okvimo 6,7 ha. Del obmocja nacrtovan s predmetnim
OPPN je velik okvimo 2,0 ha. Kljub temu, da je obmocje nacrtovano z OPPN namenjeno centralnim
dejavnostim, pa je pretezni del obmocja D2911 tudi skladno s pretezno namensko rabo prostora
namenjen stanovanjem.

Namenska raba prostora se skladno z veljavnimi predpisi doloca v izvedbenem delu obcinskega
prostorskega nacrta. Obcina Dornzale je zacela s postopkom priprave obcinskega prostorskega nacrta
ze v letu 2006, torej dalec pred zacetkom priprave predmetnega OPPN. Del postopka priprave OPN
Domzale je bila tudi priprava nove karte namenske rabe prostora za celotno obmocje Obcine Dornzale.
Postopek priprave OPN Domzale je potekal skladno s predpisi. OPN Domzale je bi! javno razgrnjen
kar trikrat (junij-julij 2014, oktober-november 2015, oktober-november 2016). OPN Domzale je bil
sprejet na 29. seji Obcinskega sveta Obcine Domzale, dne 20.9.2018 (Uradni vestnik st. 10/2018).

Del postopka OPN Domzale je bila tudi sprememba namenske rabe prostora na obmocju predmetnega
OPPN. Na podlagi Razvojnega programa obcine Domzale 2012-2025, strokovnih podlag za pripravo
novega obcinskega nacrta Obcine Domzale in konceptualnega dela Urbanisticnega nacrta za sirse
mestno obrnocje Domzal je bila v pasu ob glavni mestni vpadnici predlagana sprememba namenske
rabe prostora iz stanovanj v centralne dejavnosti. Namenska raba prostora v sedaj veljavnem OPN
Domzale kot CU - osrednja obmocja centralnih dejavnosti, kot so obmocja historicnega ali novih
jeder, kjer gre pretezno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih,
zdravstvenih, vzgojnih, izobrazevalnih, kultumih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.-~ ......... _.

I. , ....

S!ika 8: Izsek iz karte namenske rabe prostora Obcinskega prostorskega nacrta obcine Dornzale (vir:
PISO; www.geoprostor.netlpiso)

Namenska raba je torej skladna s predlaganim OPPN, kar je tudi skladno z Zl'Nacrt, ki v 4. odstavku
15. elena doloca: »Obcinski podrobni prostorski nacrt mora biti skladen z obcinskim prostorskim
nacrtom«.

Ker pa je bil postopek OPPN zacet se pred sprejemom OPN Dornzale, naj dodatno pojasnimo, da je
Zf'Nacrt v 56.a clenu dolocal tudi pravila za spremembo podrobnejse namenske rabe prostora z OPPN.
Clen doloca, da je sprememba podrobnejse namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN
dopustna brez poprejsnje spremembe OPN, ce:

je sprememba potrebna za izvedbo obcinskega razvojnega program a oziroma drugega
razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in (
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je sprememba skladna s strateskirn delom obcinskega prostorskega nacrta oziroma obcinskim
strateskim prostorskim nacrtorn, ce je ta sprejet kot samostojni akt.

Kot je ze pojasnjeno v skupnem staliscu 4 je predmetna sprememba namenske rabe prostora
utemeljena z Razvojnim programom obcine 2012-2025 in strateskim delom OPN, hkrati pa je bila ta
sprememba vodena tudi v postopku priprave OPN Domzale in veckrat javno razgmjena.

Zato je Obcina Domzale ocenila, da je sprememba namenske rabe predvidena z OPPN skladna tudi s
razvojnimi usmeritvami obcine in je to predstavljalo dodaten razlog, da je sprejemljivo postopek
OPPN zaceti se pred sprejemom OPN.

Ugotavljamo torej, da postopek spremembe namenske rabe prostora iz stanovanj v obmocja centralnih
dejavnosti ni neskladen s prostorskimi akti obcine ali s prostorskimi predpisi, ker:

I. Nacela preteznosti namenske rabe niso krsena, saj nacrtovane prostorske ureditve obsegajo Ie
2,0 ha obrnocja 029/1, ki je sicer veliko 6,7 ha. Na preostalem obmocju 4,7 ha je se vedno
zagotovljena pretezna stanovanjska namenska raba prostora. Tudi ce namenska raba z OPN ne
bi bila spremenjena, bi lahko namensko rabo prostora v obmocju 02911 po nacelu preteznosti
opredelili v stanovanjsko namensko rabo. Ocenjujemo pa, da je ustrezneje namenske rabe
lociti in opredeliti enote urejanja prostora skladno z novimi prostorskimi ureditvami.

2. Je bilo mogoce tudi skladno z ZPNacrt spreminjati namensko rabo prostora tudi z OPPN, v
kolikor je bilo to utemeljeno z obcinskimi ali regionalnimi razvojnimi programi in strateskim
delom obcinskega prostorskega nacrta. Obcina Domzale je obcinski razvojni program sprejela
v letu 2012, strateski del OPN pa v letu 2018, torej se pred sprejemom predmetnega OPPN.
Tudi ce namenska raba z OPN ne bi bila spremenjena, bi lahko namensko rabo prostora v delu
obmocja 029/1 spremenili s predmetnim OPPN. Ocenjujemo pa, da je ustrezneje namenske
rabe lociti in opredeliti enote urejanja prostora skladno z novimi prostorskimi ureditvami.

3. Je bil socasno s postopkom priprave OPPN in v skladu s predpisi voden tudi postopek priprave
OPN, ki je bil zakljucen pred sprejemom predmetnega OPPN. Na obravnavanem obmocju se
je z OPN spremenila namensko rabo prostora iz S v CU. Taksno spremembo namenske rabe
prostora mora predmetni OPPN upostevati, saj mora biti po Zl'Nacrt OPPN skladen z OPN.

Skupna pripomba 11: Postopek priprave OPPN
Predlagatelji menijo, da je priprava prostorskega akta netransparentna in neskladna z zakoni ter prevec
usmerjena v izpolnjevanje zelja individualnih investitorjev (podjetij) ter da ne zagotavlja
enakopravnosti vseh deleznikov v prostoru.

Skupno stalisce 11:
Postopek priprave OPN in OPPN je predpisan z zakonom. Za pripravo OPPN je investitor podal
pobudo na Obcino Domzale skladno s predpisi in protokolom za sprejemanje prostorskih aktov v
Obcini Domzale. Pobudo je Obcina Domzale obravnavala in sprejela, ter sprozila postopek priprave
OPPN. Postopek priprave OPPN ni v nobenem primeru netransparenten in neskladen z zakoni, se
najmanj pa je selektiven. Vsakdo ima pravico podati pobudo za pripravo prostorskega akta. Na veliki
vecini stavbnih zernljisc v obcini Domzale je dopustna gradnja stanovanjske hise, brez potrebe po
dodatnem prostorskem nacrtovanju oziroma sarno na podlagi projekta za pridobite gradbenega
dovoljenja.

V dolocenih primerih, na prostorsko pornembnejsih obmocjih in tudi v primeru obravnavane lokacije
Brinje J, pa imamo v prostorskih aktih, pray zaradi zagotavljanja javnega interesa in sodelovanja
javnosti v postopkih prostorskega nacrtovanja, zapisano obveznost izdelave OPPN. Tako so
investitorji na teh obmocjih v bistveno bolj zahtevnem polozaju, saj morajo za reaJizacijo svoje
investicijske namere, pripraviti se podrobne prostorske nacrte ter jih uskladiti z vsemi delezniki v
prostoru. Pray taksno vkljucevanje javnosti v postopku OPPN pa onemogoca selektivnost ali
netransparentno obravnavo nacrtovanih prostorskih ureditev oziroma v najvecji mozni meri ornogoca
ugotavljanje in zagotavljanje javnega interesa.
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--------- - --
Skupna pripornba 12: Obravnavano obmoeje OPPN
PredIagateIji sprasujejo zakaj se z OPPN ureja sarno del obmocja naseIja, rnedtern ko se ne obravnava
tudi obstojece stanovanjsko obmocje z vplivi dejavnosti (servis in logisticni center tezke rnehanizacije,
transportnih vozil) in preostale nepozidane povrsine v obmocju urejanja D29/1? Predlaga celovito
obravnavo.

Skupno stalisce 12:
Obmocje OPPN je doloceno s Skleporn 0 zacetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
za obmocje D29/J Brinje I (Uradni vestnik obcine Domzale st. 612017; v nadaljevanju: skIep). Del
skIepa je tudi dolocitev obmocja OPPN. Nacrtovanje je glede zazidav obmocja ornejeno na znane
investicijske namere, ki jih je podal pobudnik, druzba Logo d.o.o. Za preostali del obmoeje D29/1
znane investicijske namere se ne obstajajo, zato se je Obcina Domzale odlocila, da bo na tern obmocju
nacrtovala Ie prostorske ureditve vezane na oprernljanje z gospodarsko javno infrastrukturo. Tako je
doloceno tudi v sklepu, ki doloca, da se ne glede na obmocje, izrazeno s pobudo, z nacrtovanjern
zagotovi celovitost infrastrukturnih objektov in naprav ter doloci faze njihove izgradnje.
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II. POSAMICNE PRIPOMBE IN STALISCA
Za vsako posamicno pripombo je:

naveden sklic na skupno stalisce iz razdelka 1. SKUPNE PRIPOMBE IN STALISCA ali

na posamicno pripombo odgovorjeno neposredno v posamicnih staliscih.

Posamicna pripomba 1:

Stevilka 1

D..innnlho·

V strategiji obcine Domzale je zapisano: "Prepricani smo, da bode strateske usmentve, cnjt 111

strategije, ki smo si jih zadali, pripomogli k lepsi in boljsi obcini Domzale pray za vse prebivalee in da
bomo leta 2025 s ponosom lahko potrdili, da je Obcina Domzale ugledno in uspesno gospodarsko,
sportno in kultumo sredisce, mesto priloznosti in predvsem prostor zadovoljnih Ijudi!"

lzredno negativno nas je presenetil predlog OPPN za obrnocje 029/1 Brinje 1 pripravljen za
obravnavo na obcinskem svetu, ki se nahaja v naselju Zaborst. Obmocje Brinje je v nasi neposredni
blizini. V letu 2014 se je obravnaval zadnji prostorski nacrt, ki je predvideval predvsem stanovanjsko
gradnjo. Na prostorski nacrt smo podali tehtne pripombe in podaJi predloge, ki jih ne zelite upostevati,
Nacrtovanje pozidav obmocja Zaborsta med Ihansko in Krurnpersko eesto sega ze v osemdeseta leta, v
vecini zazidalni nacrti niso bili nikoli usklajeni z zemljisci v naravi, lastniki in prebivalci, na kar smo
opozarjali pristojne sluzbe ze takrat. Zelo pomembno dejstvo je, da je bila na obravnavanem obmocju
vedno predvidena stanovanjska gradnja, tj. naselja individualnih his. Stanovalci smo gradili oziroma
kupovali hise na tern obmocju v zavedanju, da je to podrocje namenjeno stanovanjski gradnji in ne
gradnji industrijsko-obrtne cone, kar je nacrtovano v predlogu OPPN. Kot v preteklosti se tudi sedaj
dopusca projektiranje/nacrtovanje v interesu kapitala, pri cemer krajani ocitno nismo pomembni.

V nadaJjevanju podajamo argumente proti nacrtovani pozidavi predvideni v OPPN D29/1 Brinje I:

1. lz arhitektumega smisla obstojece urbane krajine, bi bilo zaradi ohranitve celovitega izgJeda
najbolj smiselno nacrtovanje stanovanjskega naseJja, ki bi zaokrozil obstojece naselje v eeloto
in stem podal vstopno razglednico obogateno z zelenim drevjem v mesto Dornzale.

2. Umescanje industrijskih in proizvodno obrtnih objektov sodi v podrocja, ki so v OPPN
dolocena za ta namen, z razlogom, ker povzrocajo raznovrstne emisije na okolje. V Evropi,
katere clanica je tudi Siovenija je to standard ze mnogo desetletij. Industrijski objekti in
objekti v katerih se odvija obrtna dejavnost NE sodijo v stanovanjska obmocja,

3. Pray tako menimo, da je v tern delu mesta ze vee kot zadosti trgovskih eentrov. Menimo, da ni
smiselna in ne dopustna dodatna gradnja trgovine, saj je kvadratura trgovskih povrsin na
prebivalea na tem podroeju vee kot zadostna, po vsej veIjetnosti pa presega priporoceno mejo. r-

4. Menimo. da smo stanovalci obstojecega naselja ob Ihanski in Krumperski eesti ze sedaj zelo ~(
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obremenjeni, ce ne ze preobremenjeni z dejavnostmi in prometom, ki se odvijajo in so bila
dodana naselju predvsem v zadnjih 20 letih. Drzava je zgradila avtocesto in vpadnico, znotraj
stanovanjskega naselja pa se sirijo poslovne-obrtne dejavnosti (avtomehanicne delavnice,
parkirisce tovornjakov z avtopralnica, ipd.). Treba je poskrbeti za ureditev ustreznih ukrepov
za blazenje teh motilcev na sprejemljivo raven (hrup tovornjakov ponoci, hrup pranja vozil,
hrup in emisije izpusnih plinov prometa, ipd.). Na Ihanski in Krumperski cesti je potrebno
poskrbeti za zmanjsanje hitrosti vozil, npr. grbine.

5. V primeru izvedbe nacrtovanih gradenj bi prislo do izvajanja poslovnih, storitvenih in obrtno
proizvodnjah dejavnosti, ki bi se dodatno precej povecale transporte in promet v tern obmocju.
To ni dopustno saj menimo, da bi prihajalo do zastojev in mirujocega prometa, ki bi dodatno
poslabsal kvaliteto bivanja, pricakovati je tudi vee prometnih nesrec in povecano ogrozenost
otrok v prometu. Potrebno je izvesti prometno studijo.

6. Z nacrtovano gradnjo bi se povecali negativni vplivi na okolje (hrup, emisije snovi v zrak,
vpliv na podtalnico, svetlobno onesnazenje, vpliv prometa, vpliv dejavnosti), katerim bi bili
prebivalci izpostavljeni tudi med vikendi. Ali so izvedene ustrezne okoljevarstvene studije?
Narocena mnenja in studije obicajno prikazujejo idealne razmere in ukrepe, realnost je
vecinoma slabsa,

7. Nacrtovana kolicina in umestitev novih cest med Ihansko in Krumpersko cesto popolnoma
razvrednoti bivalno okolje. Ce ie, bi te ceste morale biti slepe in sluziti zgolj za dostop do
stanovanjskih parcel.

8. Zaradi vseh nastetih vplivov bi bila na vrtovih vprasljiva zdrava pridelava vrtnin in sadja, kar
od nekdaj in tudi se sedaj v skladu z svetovnimi smernicami zdravega prehranjevanja
stanovalci pocnemo. Zaradi vsega nastetega bi bil povecani negativni vplivi na zdravje.

9. Ce bi se nacrtovane gradnje izvedle, menimo pa, da se zaradi vseh nastetih argumentom ne
smejo, bi prislo do razvrednotenja vrednosti stavbnih zemljisc in nepremicnin stanovalcev, kar
pa ni dopustno, glede na to, da je bila v tern obmocju vedno predvidena stanovanjska gradnja.

V pricakovanju upostevanja nasih pripornb vas lepo pozdravljamo.

Aktivni stanovalci Zaborsta, Ihanske in Krumperske ceste

Podpora KS Slavka Slandra Dornzale k pripombam stanovalcev Zaborsta (I hanska cesta, Krumperska
cesta) na predlog OPPN obmocje 02911 Brinje I

Krajevna skupnost Slavka Slandra Dornzale podpira pobudo stanovaIcev na obmocju Zaborsta
(Ihanska cesta, Krumperska cesta) na predlog OPPN obmocje 029/1 Brinje 1. Prosimo Oddelek za
urejanje prost ora, zupana in obcinski svet, da podprejo pobudo stanovaJcev in upostevajo njihove
pripombe.

StaliSce: Pripomba se delno uposteva
I. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 1.

2. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 2.

3. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 3.

4. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 5.

5. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 6.

6. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 7.

7. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 8.

8. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 7.

9. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 9.
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Posamicna pripomba 2:

Stevilka 2

Pripomba:
Vprasanja 0 prostorskem urejanju v Obcini Domzale ob dogodkih OPPN Brinje I in delu Obcine
Domzale, ki nima sprejetega OPPN:

Na podlagi objav v Siamniku st. 8, 2018, objav na spletnih straneh Obcine Domzale, zapisnikov
dogajanj na Obcinskem svetu, pregleda javno dostopnih obcinskih aktov 0 prostorskih planih Obcine
Domzale, prosim za pisne odgovore in pojasnila na spodnja vprasan]a, vse vezano na prostorsko
nacrtovanje v obcini.

I. Predlozite prostorski akt, iz katerega bo razvidna namenska raba zernljisc na ureditvenem
obmocju Brinje 1, ki ni stanovanjska?

2. Na podlagi katerega zakona je Obcina Domzale, ki nima sprejetega OPN in ima veljavne
prostorske akte Uradni Vestnik Obcine Domzale, st. 08/01, 13/02, 15/02,05/04, 14/06,6/09,
8110,2/11,3/13, v predlaganem OPPN na zemljiscih v ureditveni enoti Brinje 1 spremenila na
zernljiscih z narnensko rabo »stanovanjske povrsine« namensko rabo v nestanovanjsko, za
gradnjo poslovnih objektov (obmocje centralnih dejavnosti?), kot je razvidno iz razgrnjenega
OPPN Brinje I?

3. Ali menite, da je predlagani OPPN Brinje 1 skladen z zakonsko dopustnimi odstopanji od
veljavnega prostorskega akta v primeru, ko obcina nima OPN?

4. Po katerem zakonu je dopustna sprememba namenske rabe obrnocja urejanja iz stanovanjske v
nestanovanjsko-poslovno v OPPN brez predhodno sprejetega OPN?

5. Kako je dolocena namenska raba zernljisc v s strani Obcine Domzale izdanih dokumentih
»Narnenska raba zernljisca« za parcele ob kupoprodaji, prenosu lastnistva parcel iz podjetja
Ceeref na podjetje Logo Skupina?

6. Zahteva po pojasnilih sila nenavadnih dogajanj na Obcinskern svetu v vezi dogodkov ob
pottjevanju OPPN Brinje 1:

6.1 Na kaksen nacin je tako neskladen OPPN Brinje 1 sploh lahko bil dan v obravnavo
obcinskemu svetu? In to ne enkrat - ampak dvakrat, v popolnoma nespremenjeni vsebini!

6.2 Na osnovi katerih dodatnih dejstev je bil vsebinsko popolnoma identicen OPPN Brinje 1
na seji marca 2018 neprimeren, dva meseca kasneje, junija 2018 pa primeren in dan na
glasovanje (ne govorim 0 dodatno prilozeni analizi prom eta)?

7. Generalna vprasanja, ki se zastavljajo ob nerazumno prekoracenern zakonskem roku
sprejemanja OPN v Obcini Domzale, in situaciji, ko je omogoceno pescici Ijudi
netransparentno in neskladno z zakoni in strokovnimi podlagami posegati v skupno okolje:

7.1 Na kaksni osnovi Obcina Domzale meni, da je upravicena do uporabe tovrstnih
selektivnih »bliznjic« prostorskega urejanja in izpolnjevanja zelja individualnih investitorjev
-podjetij, brez OPN?

7.2 Kdaj in na kaksen nacin bo Obcina zagotovila enake moznosti uporabe (pozidave)
nezazidanih stavbnih zernljisc tudi obcanorn, lastnikom stavbnih zemljisc, ki imajo z
veljavnimi prostorskimi akti ze dolocen namen stanovanjske gradnje?

Upam si trditi, da obcani verjetno nikoli ne bomo tako enakopravni investitorji, da bi na svoji I

zernljiscih lahko gradili na nacin, kot se kaze v primeru Brinje 1, in to v nase skupno dobra.

2
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Kam pa pridemo, ce bi vsak lastnik kot investitor izpolnjeval svoje zelje po gradnji, cetudi je lastnik
na svojem zernljiscu in ima pravico graditi, mimo prostorskih nacrtov?

V pricakovanju konkretnih odgovorov se v naprej zahvaljujem!

Stalisce Pripomba se ne uposteva
1. Stalisce do pripombe je podano v skupnih staliscih 1 in 10.

2. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

3. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

4. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

5. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

6. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10. OPPN Brinje ni (niti ni bil v katerikoli
fazi postopka) neskladen z nadrejenimi akti oziroma zakonodajo. Odlocitev Obcinskega sveta ne
moremo komentirati.

7. Stalisce do pripombeje podano v skupnem staliscu II.
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Posamicna pripomba 3:

Stevilka 3

Pripomba:
Zadeva: Vprasanja vezana na OPPN Brinje 1 in izostanek OPN v Obcini Domzale

V prilozenern posredujem vprasanja na OPPN Brinje 1, saj menim, da je glede na dostopne jayne
dokumente v osnovi OPPN neprimeren za kakrsnokoli javno obravnavo.

I. Sprasujem 0 podlagah, na osnovi katerih je v OPPN sploh lahko prislo do spremembe rabe
ureditvene enote in je neskladna z veljavnim prostorskirn aktom za 02911. Ali pa ima Obcina
Domzale svojevrsten status in zanjo ne velja slovenska zakonodaja? Ali pa lahko vsak lastnik
na svojem zemljiscu dela kar hoce, mimo veljavnih prostorskih aktov?

Vsekakor je nenavadno, da tudi v osnutku OPN, ki je v postopku odobravanja, za navedeno
ureditveno obmocje niso zapisani pogoji urejanja za OPPN, ampak sarno "OPPN v pripravi".
Predlagan OPN je datiran 2016, Logo Skupina je kupila zemljisca 2017, sklep 0 izdelavi
OPPN je avgust 2017. Ocitno je, da ne gre za isti "OPPN v izdelavi" oz. je Obcina v naprej
pustila "prosto izbiro" investitorju, kaj bo tam pocel?

2. Kdaj bo Obcina Domzale koncno izpolnila zakonsko dolznost in sprejela OPN? Kot je bil v
okviru svetniskega vprasanja podan predlog - iz predlaganega OPN izlocite spoma obmocja,
potrdite "zdravi del" OPN, potem pa se pregovarjajte 0 spomih obmocjih v naslednjem krogu
sprememb OPN. Ne morem se znebiti obcutka, da ste nas obcane/lastnike vzeli za taJce, da
boste od Ministrstva za krnetijstvo izsilili spome prelevalifikacije zemljisc. Investitorji, kot je
tudi v primeru Logo Skupine, in kaze praksa Obcine Dornzale od leta 20 I0 dalje, pa imajo
zagotovljen obvoz mimo OPN.

Prosim za odgovore iz priloge, kot tudi vezano na OPPN Brinje I pojasnilo na javni razgmitvi
12.9.2018.

StaliSce Pripomba se De uposteva
I. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

2. Stalisce do pripombe je podano v skupnih staliscih lOin 11.
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Posamicna pripomba 4:

Stevilka 4

Pripomba:
Zadeva: Pripomba na OPPN za obmocje »029/1 Brinje 1«
Obcina Dornzale, kot predlagatelj, daje v javno obravnavo Obcinski podrobni prostorski nacrt za
obmocje "029/1 Brinje I" in sicer:

Odlok 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje 029/1 Brinje 1
I. Tekstualni del
2. Graficni del
3. Priloge

V zakonitem roku, to je v casu jayne obravnave podajamo na omenjeno gradivo nase pripombe in
zahteve, kot sledi v nadaljevanju:

1. Preimenovanje ulice iz Krumperska utica v Kopalisko cesto, Dornzale,

Obcina Domzale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domzale, je bila z nasim
dopisom st. 205/2014 z dne 30.06.2014, to je v casu in v okviru jayne obravnave OPPN za
obmocje Brinje 1, (III. Opis prostorskih ureditev, 6. clen Odloka (funkcija in oblikovanje
obmocja OPPN) seznanjena z dejstvi in potekom pridobitve hisne stevilke z nazivom ulice v
letu 2000.
Naslov druzbe, ime ulice in hisno stevilko smo pridobili na Obrnocni geodetski upravi
Ljubljana, Izpostava Dornzale dne 26.07.2000.
Kakrsna koli sprememba ulice ali hisne stevilke posledicno pomeni velik casovni in financni
zalogaj za vsako druzbo, zato predlagamo, da se ta ne spreminja.
V primeru zahteve po spremembi naziva ulice in hisne stevilke za naso druzbo, pa zahtevamo,
da stroske v celoti nosi narocnik in predlagatelj te zahteve, oziroma predlagatelj OPPN.

2. 11. clen Odloka (vrste dopustnih gradenj in objektov) tocka 4 prosimo dodajte:

- Oovoljeno je postavljanje ograje - enostavni, tipizirani prefabrikati.

Postavitev ograje je nujno potrebna za zagotavljanje varnosti v casu, ko druzba ne posluje, se
vee pa v nocnem casu. Upamo, da ograja saj delno pripomore k zmanjsanju vandalizma, ki
predstavlja velik problem za sirso druzbo ze dalj casa in ga je zaznati v vecjem porastu.

3. 12. clen Odloka (merila, pogoji in usmeritve za umescanje, ... )

Navedeni so zahtevk.i za odmike od sosednjih parcel (tocka 6)

V graficnem delu (list 4) je razvidno, da poteka trasa novega elektro energetskega kabla in
kanalizacija padavinsk.ih - meteornih vod tocno po parcelni meji sledecih parcel: 1024/1,
102516 in 1028/6.
V primeru, da se bo izvajala kakrsna koli podzemeljska infrastruktura je predlagatelj Odloka
dolzan upostevati odmike najmanj 1,5 m od sosednjih parcel. Nehigienicno je, da predlagatelj
Odloka svojevoljno umesca v prost or novo infrastrukturo in pri tern ne uposteva dolocil -
odmikov, kot jih sam zapise v Odlok.
Zahtevamo, da se vsa gradbena dela tako izvajajo z upostevanjem odmikov od sosednjih
parcel in naj potekajo izkljucno v okviru meje OPPN.

V celoti naj se crta tocka (7) tega elena. &(
4. 13. clen, tocka 2

----------------;'23\ ,
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Razsiritev plocnika, zeleni pas in kolesarska steza (v dolzini cca 300 m). Obstojeci plocnik se
preimenuje v kolesarsko pot, dodan je drevored v sirini 3,00 m in 2,00 m hodnik za pesce, to
je na novo najmanj 5,00 m.

!DEJA I!!

Vzorcni projekt, kako se trosi denar, za nekaj, kar se ne rabi, ali se bo uporabljalo zelo malo
zaradi mocnega hrupa in strupenih plinov. Obstojeci plocnik in kolesarska pot (pescev malo,
kolesarjev skoraj nic). Zakaj?

100 m stran je vzporedno cesta pod Sumberkom, kjer ni veliko vozil, ni hrupa. Promet po cesti
do avtoceste se z otvoritvijo Petrol a vsakodnevno mocno povecuje. Predstavljeni podatki v
Knjiznici Dornzale 0 povecanern prometu na letni ravni predstavljajo pray tako povecano
nevamost za vse udelezence v prometu, se posebno za kolesarje.

Z izgradnjo kolesarske steze ob tako prometni cesti, se nevarnosti se povecujejo, kolesarja
dobesedno silimo, da uziva v plinski zavesi in ob hrupu vozil. Namesto da izvajamo vzorcno
avenijo ob najbolj prometni cesti v obcini, energijo in sredstva preusmerimo v nacrtovanje in
izgradnjo pes in kolesarskih poti na vamejse, hrupu in plinom odmaknjena podrocja, kot je pot
za Bistrico ali krozna pot okoli Sumberka.

Zasaditev dreves ob glavni cesti. Kdo bo jeseni cistil listje od dreves? Kako to izgleda, si
oglejte na podrocju Zdravstveni dom Dornzale in Vele. Listje raznosi veter po Domzalah.

Zaradi zgoraj opisanega smo proti izgradnji - razsiritvi kolesarske steze, drevoreda z
zasaditvijo dreves in jzgradnjo plocnika za pesce, Ze obstojece plocnike na tern podrocju naj
predlagatelj ustrezno poveze med seboj na celotni trasi, da se ti ne zakljucujejo v zelenicah.

V primeru, da predlagatelj vztraja pri predlagani izgradnji pa zahtevamo, da ob zakljucku
plocnika zgradi ustrezno betonsko skarpo z ograjo. Opisano je nadomestilo za predlagano -
neustrezno klancino. Visinska razlika med placnikom in nizjirn terenom zelenic ze sedaj
predstavlja na tern delu OPPN cca 1,0 do 1,5 m visine, z razsiritvijo pa se visina se povecuje,

5. 18. clen 8 tocka (2.) Nova transformatorska postaja.

Letos spomladi je novo transformatorsko postajo ob Krumperski ulici postavilo distribucijsko
podjetje Elektro Ljubljana. S predlaganim OPPN je cca 300 m razdalje predlog za se enD novo
TP.
Glede na dejstvo, da vsaka transformatorska postaja predstavlja tudi elektromagnetno sevanje,
ki povzroca tudi rakotvorne bolezni predlagamo, da se ta predlog crta.
Smotmo in tudi ekonomsko upraviceno, zdravju !judi manj obremenjujoce, da to novo
transformatorsko postajo razsirijo za predlagano mac in kapaciteto ali poleg nje postavijo
aneks transformatorske postaje. V primeru, da predlagatelj vztraja pri izgradnji nove
transformatorske postaje pa naj to umesti v prostor, da je odmik od objektov (stanovanjski in
poslovni) saj 100 m v radiju.

6. 24. clen, povezava (list 4), padavinska kanalizacija

Predlagana ponikovalnica PP 10, povezava iz seveme strani ceste na juzno stran ceste je
locirana ob novi transformatorski postaji.

Ponikovalnica predstavlja zbir odpadnih - padavinskih vod iz nov ega bloka (Domzalska
vrata) , speljano po zelenici bloka, preko ceste na juzni del predlaganega OPPN. Padavinske
vode iz tega objekta, oziroma iz tega obmocja bi moral investitor resevati ob gradnji, oziroma
pred izdajo uporabnega dovoljenja. Na obmocju - funkcionalnem zernljiscu tega bloka je
dovolj povrsin, da lastnik vse padavinske vode resuje na svojih povrsinah, zato ni nikakrsnega
opravicila, da padavinske vode resujejo na predlagani nacin.

Predlog za ponikovalnico PPJ 0 naj se tako v celoti crta iz OPPN.

Predlagatelj Odloka OPPN je v novo predlaganem Odloku OPN, ki je v fazi postopka
sprejemanja (2. branje) na nivoju Obcine Domzale zapisal:

29. clen Odlok 0 OPN
- Tocka (2) Padavinske vode je potrebno zadrzati na mestu nastanka ...
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Predlog za opustitev izgradnje ponikovalnice PPI 0 je tako povsem upravicen.

7. Graficni del: List St. 3.1 Prikaz umestitve nacrtovane ureditve v prostor

Na severnern delu nasega zernljisca, preko parcele 1024/4 in 1025/2 je vrisana povezava iz
plocnika do objekta (novo nastala pes pot). Kakrsna koli pes pot po opisanih parcelah ne pride
v postev, zato zahtevamo, da predlagatelj to idejo v celoti odstrani; crta iz OPPN.

Ze v predhodnem OPPN za obmocje 02911 Brinje I, smo vas seznaniJi (dopis st. 205/2014 z
dne 30.06.2014) 0 nedopustnih posegih v prostor, izgradnja pes poti iz plocnika do objekta
Krurnperska ulica II, z navezavo na novo zgrajeni plocnik na juzni strani OPPN.

Zakljucek:

Predlagani OPPN je iz vidika nase druzbe nesprejemljiv, ker posega v prost or in funkcionalno
zemljisce druzbe, zmanjsuje sanitame in tehnicne pogoje, ki so zahtevani za opravljanje
dejavnosti druzbe, istocasno pa povecuje pozarno ogrozenost, ki je z navedenimi posegi v
prostor tudi potencial zdravstvene ogrozenosti.

Predlagamo, da predlagatelj pri nacrtovanju infrastrukture uposteva vse zahtevane odmike tras
infrastrukture z enakimi pogoji in merili, kot jih je zapisal za zahteve 0 obveznem spostovanju
za ostale udelezence v postopku. Nikakor pa ni umestno in sprejemljivo, da predlagatelj
OPPN zaradi nestrinjanja z nacrtovanimi posegi v prostor grozi s postopki razlastninjenja
zernljisc. Te groznje so bile izrecene v sredo 12.09.2018 v prostorih Knjiznice Domzale ob
javni predstavitvi predlaganega OPPN.

Od predlagatelja pricakujemo korektno obravnavo nasih pripomb na OPPN in korektne
odzovore na opisane pripombe, ki v celoti upravicene.

Stalisce Pripomba se delno uposteva
1. Preimenovanje ulice iz Krumperika ulica v Kopalisko cesto, Domzale:

Odlok ostaja nespremenjen, saj ne spreminja imen ulic oziroma nasIova na katerem se nahaja
obstojeci objekt. Obstojeci objekt, ki se nahaja izven obmocja OPPN, na parceli st. 1025/2, k.o.
Brezovica, je s svojimi funkcionalnimi povrsinami oziroma dostopom vezan na LZ 071351
Kopaliska cesta (stacionaza: 705 m) skladno s kategorizacijo obcinskih javnih cest.

2. 11. cleD Odloka (vrste dopustnih gradenj in objektov)

Dolocila odloka se ne spremenijo, saj so vezana na obmocje prostorskih ureditev dolocenih z OPPN.

3. 12. clen Odloka (merila, pogoji in usmeritve za umescanje, nacrtovanje in oblikovanje
objektov)

Dolocila 6. odstavka 12. elena Odloka (odmiki za ostale enostavne in nezahtevne objekte, ki niso
stavbe), so ustrezna, pray tako 7. odstavek 12. elena, ki se ne crta. Za trase posameznih vodov in
lokacije objektov gospodarske infrastrukture se uposteva tudi dolocila 41. elena Odloka (velikosti
dopustnih odstopanj).

4. 13. C1en,tocka 2

Od vozisca locena kolesarska steza in hodnik za pesce, z vmesnim zelenim drevorednim pasom, v
ustreznem profilu se vzpostavlja zaradi vecje varnosti vseh udelezencev v prometu ter zaradi
izboljsanja podobe glavne prometnice, ki povezuje mesto Domzale z avtocesto. Enaka ureditev je
predvidena vzdolz celotne mestne vpadnice. Vzdrzevanje in urejanje gospodarske javne
infrastrukture izvaja izbran koncesionar. lzvedba posameznih detajlov preenega profila prometnih
ureditev ob LZ071351 Kopaliska cesta bo dolocena v fazi izdelave PGO.

5. 18. clen, toeka 2 (nova transformatorska postaja)

Potreba oziroma zahteva po postavitvi, kakor tudi umestitvi v prostor, nove TP izhaja iz smernic
pristojnega nosilca urejanja prostora (Elektro Ljubljana d.d.). (

S sp"'.iemom Zako", 0 spremembah ;n dopoln;tvah EnergelSkeg, "kon, (EZ-C) leta 2008 so b;I:~
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dolocene sirine varovalnih pasov elektroenergetskih omrezij. Omejitve za posege drugih v varovalne
pasove predpise minister pristojen za energijo. Na podlagi tega dolocila je bil sprejet pravilnik, ki
opredeljuje poseganje drugih v varovalne pasove. Pri umestitvi v prostor se uposteva tudi Uredba 0

elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju (Uradni list RS, St. 70/96 in 41/04-
ZVO-l).

6. 24. clen Odloka (padavinska kanaJizacija)

Vodenje in ureditev ponikanja padavinskih vod iz lokalnih krajevnih cest in jayne poti na obmocju
OPPN izhaja iz smemic pristojnega nosilca urejanja prostora (Obcina Domzale). V omenjenem
primeru padavinskih vod ni mozno zadrzati oziroma ponikati na mestu nastanka.

7. Graflcnt del, List st. 3.1 Prikaz umestitve nacrtovane ureditve v prostor

Prikaz mozne ureditve pes dostopne poti (povezava obstojecega objekta z javnimi povrsinami) preko
parcel st. 102414 in 1025/2, obe k.o. Brezovice, se izbrise iz graficnega dela odloka.

190



Posamicna pripomba 5:

Stevilka 5

Pripomba:
Zadeva: Javna razprava - 12.9.2018

Prosimo za posnetek in zapisnikjavne razprave, ki je bila 12.9.2018 v knjiznici Domzale za Zaborst -
OPPN 029/1 - Brinje I.

Stalisce Pripomba je Ze upostevana
Zapis jayne obravnave OPPN za obmocje D29/l - Brinje I, ki je bila 12.9.2018 v Knjiznici Domzale
je bil posredovan pripombodajalcu.

1 9 1



Posamiena pripomba 6:

Stevilka 6

Pripomba:
Zadeva: Vprasanja in pripombe za predlog OPPN 02911 Brinje 1- Zaborst Domzale

Obcina Domzale je na dveh sejah Obcinskega sveta v letu 2018 obravnavala Obcinski prostorski nacrt
za obmocje 029/1 »Brinje 1« (v nadaljevanju OPPN Brinje 1), na obmocju Zaborst pri Domzalah.

S predlogom novega OPPN 02911 »Brinje 1« - se spreminja narnernbnost iz stanovanjske v poslovno
trgovinsko conn (crpalka, trgovski center, servis in logisticni center tezke mehanizacije, transportnih
vozil).

Podrocje 02911 »BRINJE 1« je v GURS zavedeno kot kmetijsko zernljisce. Namenska raba pa za
stanovanjsko gradnjo. Obcina Domzale, je ne sarno v primeru OPPN Brinje 1, ampak na vee
obmocjih, zelo velikopotezno posegla v kmetijska zemljisca,

V Uradnem vestniku Obcine Domzale je objavljen Sklep 0 zacetku priprave obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta za obmocje 02911 Brinje I (Uradni vestnik St. 06/2017, Domzale, 28.08.2017).
Navedeni so vsi prostorski akti (Uradni Vestnik Obcine Domzale, St. 08/01, 13/02, 15/02, 05/04,
14/06,6/09,8/10,2/11,3113), ki so podlaga za pripravo prostorskega akta.
V zadnjem, preciscenem besedilu prostorskih aktov (Uradni Vestnik st. 03/12, Domzale, 27.02.2012,
stran 54) je v Tabela 1a: obmocje UZ Dornzale, za obmocje urejanja pod sifro 02911, Brinje I
osnovna narnenska planska raba stanovanjska.

Investitor LOGO d.o.o. je kupil zemljisca z namensko rabo stanovanjsko (dejanska raba zemljisc je se
vedno zavedena kot kmetijska) - po GURS. Investitor je kupil parcele med Kopalisko cesto od st.
1122/8 do st. 1033 k.o. 1958 Brezovica (v naravi travniki in nj iva).

Investitor je dye parceli kupil od OARS-a: parcela st. 4318/2, k.o. 1959 - Domzale (lD 2032248) in
parcel a st. 1122/8, k.o. 1958 - Brezovica (ill 2044129) na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremicnin (Uradni list RS, st. 44/2016 z dne 24.6.2016, tocka 4), pri cemer je Obcina Dornzale
izdala Potrdili 0 namenski rabi zemljisc st. 3502-270/2016 in st. 3502-269/2016, dne 31.3.2016 z
osnovno namensko rabo: obmocje stanovanj. Zemljisci sta v vplivnem obmocju zascitenega gozda s
posebnirn pornenorn Sumberk. Za zemljisci veljajo drugi pogoji gradnje in ustrezna dovoljenja
ministrstev. So pridobljena?

Vprasanja:

1. Zakaj se z OPPN ureja sarno del obrnocja urejanja, z enotami Ue 1 do Ue4, med tern ko je yes
ostali del obmocja urejanja, ki ostaja stanovanjski, spregledan, niti se ne obravnava vpliva
dejavnosti (servis in logisticni center tezke mehanizacije, transportnih vozil) na ze obstojeca
rnejna obmocja urejanja z dejansko stanovanjsko rabo (034, 037, 029/2) in prihodnjo
stanovanjsko namensko rabo v preostalem delu istega obmocja urejanja 029/1?

Celotno obmocje med avtocesto na jugu, Kopalisko cesto na severu, Ihansko cesto na zahodu
in Krumpersko ulico na vzhodu je potrebno obravnavati kot celoto in z enotnim OPPN in sicer
tako kot je zapisano v namenski rabi - stanovanjska gradnja.

2. Kateri prostorski akti Obcine Domzale so lahko podlaga za OPPN Brinje I, saj se neposredno
v OPPN sprerninja narnenska raba obmocja urejanja 02911 iz stanovanjske v pos!ovno oz.
storitveno in to v obmocju, ki obsega 2,05 ha?

3. Katera zakonska podlaga (zakon, clen) obcini dopusca mimo obstojecih prostorskih aktov in
OPN, sprernembo narnernbnosti rabe zemljisca v toliksnern obsegu?

1 9 2
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Po Zl'Nacrt (v veljavi do 1.6.2018)je v 29. clenu (dopustna manjsa siritev obmocja stavbnih
zemljisc). Povrsina obmocja je vecja kot 5.000 m2.
Po Zf'Nacrt, 56.a clenu (sprememba podrobnejse namenske rabe z obcinskim podrobnim
prostorskirn nacrtom), kriteriji dopustnosti niso izpolnjeni.

4. Zakaj se zeli na vsak nacin sprerneniti OPPN in narnembnost stanovanjska gradnja v
gospodarsko cono in sicer za tocno dolocenega investitorja, saj to ni v javnem interesu, arnpak
v zasebnern interesu investitorja? Zakaj se vztraja v interesu investitorja in na skodo krajanov?

Krajani Zaborsta smo proti umescanju predvidenih dejavnosti investitorja v stanovanjsko
okolje. Za take dejavnosti je namenjena gospodarska cona Zelodnik, saj je v novem OPN
opredeljena kot gibalo gospodarskega razvoja obcine Domzale .

. 5. Kako lahko enak predlog OPPN Brinje I (z dodano prometno studijo), v dveh mesecih
postane iz neprirnemega prirneren in potrjen s strani obcinskega sveta ter dan na javno
razgmitev?

Gradivi za obravnavo OPPN Brinje I na sejah sta identicni, z dodanim elaboratom k
junijskern gradivu: Prometna studija - kapaciteta analiza prometa, ki jo je izdelalo podjetje
Provia d.o.o. Elaborat je neustrezen, saj so bila merjenja opravljena sarno I dan. Ne uposteva
predvidenega povecanja tovomega prorneta, ce se realizira se parkirisce za tovoma vozila v
isti ulici in prorneta osebnih vozil zaradi avtopralnice Skerjanc.

6. Kako je predvidena rekonstrukcija Krumperske ulice, saj je ze sedaj preozka za tovorna
vozila? Ce bo siritev, katera in cigava zemljisca so predvidena za siritev?

Ulica je sedaj ozka in nevarna za vse udelezence v prometu zaradi tovornih vozil, predvsem
pescev in otrok.

7. Kako ste predvideli varno pot za solske otroke iz naselja Zaborst ob Krumperski ulici?

Pot je nevarna tudi za pesce in kolesarje, iz vasega predloga OPPN pa sploh ni razvidna siritev
in plocnik. Predvidena je siritev krizisca s Kopalisko cesto.

8. Kako naj bi bi! reguliran promet v Zaborstu, tako v casu gradnje, kot tudi kasneje?

9. Kaksna protihrupna zascita je predvidena za stanovalce Zaborsta, za cas gradnje in potern, ko
naj bi bili objekti v uporabi?

10. Zakaj zavajate javnost s trditvijo, da naj bi bilo sarno po 5 tovornih vozil na dan na tehnicnem
pregledu (izjava zupana tiskovni konferenci 27.9.2018 za Planet TV)?

Kaksna je potem profitabilnost takega objekta, ce se predvideva tako malo vozil?

II. Kako je predvidena prornetna ureditev v primeru vee tovornih vozil hkrati za tehnicni pregled?

12. Obrazlozite kako to, da se dovoljuje tudi predvidena dejavnost avtopralnice, saj sta v
Krumperski ulici ze za tovorna vozila (PREZA) in za osebna vozila (Skerjanc),

13. Kdo zagotavlja, da naj bi se zgradilo sarno tisto, kar je v predlogu, ce pa se ze sedaj predlog
sprerninja?

14. Kako to, da je v soglasju direkcije za vode, navedeno tudi Ue2 - bencinska crpalka?

15. V elaboratu OPPN Brinje I je predvidena transformatorska postaja, ki v elaboratu ni vidna,
Kje bo njena lokacija?

Zahtevarno odrnaknjenost od stanovanjskih his vsaj 100 m.

16. Na javni razpravi 12.9.20]8 je bilo receno, da bo ob Kopaliski cesti na juzni strani, urejen
razsirjen plocnik s kolesarsko stezo in drevesi. Kdo narn zagotavlja da bo to izvedeno? V
kaksni dolzini je to predvideno?

17. V predlogu OPPN Brinje I je navedena pes pot Sumberk - Karnniska Bistrica. Kje je
predvidena? Je predvidena cez parkirisce, trgovsko poslovni center, tehnicne preglede, rned
tovornirni vozili?

18. Kdo in kako bo prebivalcern Zaborsta pokril morebitno skodo ob gradnji predvidenega?

19. Obrazlozite kako je z ekolosko rento za prebivalce Zaborsta, zaradi bistveno
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kvalitete bivalnega okolja?

20. Obrazlozite kdo in kako bo prebivalcem Zaborsta placal odskodnino, zaradi razvrednotenja in
zrnanjsanja vrednosti nepremicnin?

21. Kako lahko trdite da v Zaborstu ne bo parkirisc za tovorna vozila, ce pa je ze obstojece
(Preza), ki je delno cisto ob stanovanjskih hisah.

V pravkar sprejetem OPN je zapisano v 23. clenu, da se parkirisca za tovorna vozila usmerja
izven stanovanjskih obmccij. Kaj boste storili z obstojecim parkiriscern za tovorna vozila?

22. Kako dobro poznate evropsko direktivo 0 nicelni toleranci benzena v bivalnem okolju? Kako
boste uskladili evropsko direktivo 0 benzenih in tovorna vozila (vkljucno s parkiriscem za
tovornjake )?

23. Obrazlozite zakaj nameravate predvidena nova krizisca semaforizirati? Zakaj niso predvidena
krozisca?

V prometni studiji so krizisca neustrezna, pa vendar predvideni semaforji. Na seji 21.6. so
svetniki zadolzili zupana, da umesti 2 krozisCi ter jih financno ovrednoti.

24. Obrazlozite kako se bo reseval prometni kaos, ki bi vsekakor nastal, ce bi postavili predvidene
semaforje?

Kopaliska cesta je najbolj obremenjena cesta, saj ja to edini prikljucek za avtocesto za
Domzale in sirso okolico.

25. Kaj bode Zaborst in Domzale pridobile z umescanje predvidenih dejavnosti v to obmocje?
Kaksna bi bila dodana vrednost za Domzale?

Pridobimo sarno skoraj 20.000 m2 novega asfalta.

26. V juznem delu obmocja 029 - Zaborst je sedaj dejavnost tovornega prometa (tovornjaki,
cisterne ..) s pralnico tovomih vozil in parkirisce tovornjakov za vse.

Kateri »strokovnjak« je naredil programsko zasnovo, da so lam lahko tovornjaki? Kako se je
lahko izdalo dovoljenje s strani obcine za dejavnost, ki je skodljiva za okolje in prebivalce?
Obrazlozite z argumenti, kako se lahko tovorni promet vrsi skozi naselje his!

Predlog:

Glede na to, da je to obrnocje ze »degradirano« (po zaslugi obcine), predlagamo, da se zgradi
novo stanovanjsko naselje, ki bo uporabljalo sarno cisto energijo (elektrika) in ne bo
onesnazevalo okolja.

Pricakujerno vase argumentirane in natancno obrazlozene odgovore na postavljena vprasanja,
saj na vecino vasi predstavniki obcine in projektanta niso tocno, niso znali, niso hoteli ali pa
niso smeli odgovoriti na javni razpravi 12.9.2018 v knjiznici Dornzale.

Odgovore pricakujemo v cim krajsem casu oziroma vsaj 14 dni pred naslednjo obravnavo
predloga OPPN 029 Brinje 1 na seji sveta obcine Domzale.

Stalisce Pripomba se delno uposteva

1. Stalisce do pripombe j e podano v skupnem staliscu 12 in I.

2. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

3. Stalisce do pripombeje podano v skupnem staliscu 10.

4. Stalisce do pripombe je podano v skupnih staliscih 1,2 in 4.

5. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 6. Odlocitev obCinskega sveta ne moremo30¥
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komentirati.

6. Rekonstrukcija Krumperske ulice je stem aktom predvidena Ie na obmocju rekonstrukcije
kriiisca s Kopalisko cesto in do odcepa z novo javno cesto, ki napaja obmocje nacrtovanja. Je pa
rekonstrukcija Krumperske ceste dopustna skladno z veljavnimi prostorskimi akti. Obcina
Domzale bo proucila potrebo po rekonstrukciji in skladno z ugotovitvami pripravila nacrte za
rekonstrukcijo preostalega dela Krumperske ceste, vkljucno z vodenjem pes in kolesarskega
prometa.

7. Stalisce do pripombe 7 je podano v prejsnjem staliscu (stalisce 6).

8. Regulacija prometa v casu gradnje, je redna naloga obcine in bo izvedena skladno s predpisi in
uveljavljeno prakso. Prometne ureditve v obmocju nacrtovanja v casu obratovanja so razvidne iz
gradiva OPPN.

9. Ukrepi varstva pred hrupom so doloceni v 32. clenu dopolnjenega osnutka odloka OPPN.
Obmocje OPPN je v preteznern delu opredeljeno v III. in deloma v IV. obmocje varstva pred
hrupom. Obrnocja varstva so prikazana v graficnem delu na listu stevilka 5.3. Obremenitev
posameznega obmocja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, dolocenih v predpisih.

10. Nacrtovani tehnicni pregledi vozil so namenjeni tako osebnim kot tovornim vozilom, je pa
pregledov tovornih vozil stevilcno malo. Po izkusnjah iz tehnicnih pregledov v Grosupljem
dnevno oskrbijo 5 do najvec 10 tovornih vozil. Tovorna vozila na tehnicni pregled pridejo prazna.

11. Tovoma vozila se morajo na tehnicni pregled napovedati, tako da zastoji tovornih vozil na
tehnicnih pregledih niso mogoci,

12. lnvestitor je v pobudi predlagal kot spremljajoco dejavnost tudi avtopralnico. Glede na osnovno
dejavnost, ni razloga za omejevanje spremljajoce dejavnosti. Izvajalec dejavnosti mora za
opravljanje dejavnosti zagotoviti ukrepe, da so vplivi na okolje, ki izhajajo iz dejavnosti v okviru
dopustnih.

13. Prostorski akt je se v pripravi in se v postopku priprave lahko tudi spreminja. Ko bo prostorski akt
sprejet, bo veljal kot predpis, njegove spremembe pa bodo dopustne Ie po postopku, ki je enak
postopku priprave. Gradnje bodo dopustne Ie v obsegu, kot ga bo predpisoval sprejeti odlok.

14. Pobuda, ki je bila pripravljena v letu 2017, na podlagi katere je bila pripravljena projektna naloga
in sklep 0 zacetku priprave je vseboval tudi lokacijo bencinskega servisa. Pray tako je bil
bencinski servis vkljucen tudi v osnutek OPPN za pridobitev srnernic pristojnih nosilcev urejanja
prostora. Na podlagi prejetih smernic in ponovnih preveritev idejnih zasnov glede prometnega
urejanja obmocja pa se je pripravil dopolnjen osnutek OPPN, ki je bil tudi sprejet na obcinskem
svetu in javno razgrnjen. Iz dopolnjenega osnutka je bil bencinski servis umaknjen, vee prostora
pa je bilo namenjeno ostalim prostorskim ureditvam.

15. Lokacija predvidene transformatorske postaje je prikazana na listu stevilka 4 »Prikaz ureditev
glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro« ter na listu stevilka 5.1 »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obrnocji na
digitalnem orto-foto posnetku« graficnega dela OPPN in sicer na zahodnem delu parcele stevilka
1029 k.o. Brezovica.

16. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 8.

17. Pes pot med naseljem Zaborst in Sumberkom je predlagana v strokovnih podlagah za urbanisticni
nacrt sirsega mestnega obmocj a Dornzal. Povezovala naj bi sportni park Domzale preko po novi
nacrtovani brvi preko Kamniske Bistrice, stanovanjsko naselje Zaborst in gozd Sumberk. Pot bo
vecinoma (zaradi obstojece poselitve) potekala po plocniku, delno pa bo vkljucena v obmocje
nove nacrtovane stanovanjske zazidave na vzhodni strani Ihanske ceste, skladno z novim nacrtorn
namenske rabe prostora. Pespot ni predvidena skozi obmocje stem OPPN nacrtovanih prostorskih
ureditev, je pa ob novi javni cesti zagotovljen obojestranski hodnik za pesce.

18. Stalisce do pripombeje podano v skupnem staliscu 9.

19. Stalisce do pripombe je podano v skupnem sraliscu 9.

20. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 9.

21. Parkirisca za tovoma vozila v obmocju nacrtovanja niso predvidena in tudi niso dopustna. ObCina~
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bo ponovno proucila problematiko obstojecega parkirisca za tovomjake, ki pa lezi izven obmocja
nacrtovanja in ni predmet obravnavanega OPPN. V primeru neJegaJnih posegov v prost or ali
nesprejemJjivih in presezenih okoJjskih vplivov opravJjanja dejavnosti (hrup, zrak, voda, bivaJno
okoJje ipd.) pa so za ukrepanje pristojne drzavne inspekcijske sluzbe.

22. Okoljski predpisi, vkljucno z evropskimi direktivami zavezujejo vse uporabnike prostora. Vsi
poslovni subjekti, ki bode delovali v obravnavanem prostoru, bode morali svoje dejavnosti
prilagoditi prostorskim in okoljskim predpisom, drugace ne bode mogli opravljati svoje
dejavnosti. Dejavnost tehnicnih pregledov vozil, ki bi lahko bila iz vidika obremenjevanja okolja
od nacrtovanih dejavnosti najbolj sporna, se opravlja v zaprtih prostorih z nadzorovanimi
okoljskimi vplivi. Trgovska, poslovna in storitvena dejavnost, ki je predvidena na preostaJem delu
obmocja pa se praviloma umesca v obmoeja centralnih dejavnosti, kjer je dopustna tudi
stanovanjska gradnja, ker so okoljski vplivi teh dejavnosti na stanovanjska obmocja praviloma
sprejemljivi.

23. Stalisce do pripombe je dodatno pojasnjeno tudi v skupnem staliscu 6.

24. Stalisce do pripombe je dodatno pojasnjeno tudi v skupnem staliscu 6.

25. Stalisce do pripombe je dodatno pojasnjeno tudi v skupnem staliscu 4.

26. Programsko zasnovo je izdelal prostorski nacrrovalec. Izvajalec dejavnosti je dolzan zagotoviti
ukrepe za preprecitev prekomemih vplivov na okolje. Vplivi, ki izhajajo iz dejavnosti morajo biti
v okviru dopustnih. Skozi naselje his je tovomi promet omejen na mero, ki izhaja iz potreb
naselja his.
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Posamicna pripomba 7:

Stevilka 7

Pripomba:
Zadeva: Pripombe in vprasanja za predlog OPPN 029 Brinje 1- Zaborst Domzale

Obcina Domzale s predlogom novega OPPN 02911 »Brinje 1« (v nadaljevanju OPPN Brinje I)
spreminja narnernbnost iz stanovanjske v gospodarsko - poslovno - trgovinsko cono (trgovsko
poslovni center, servis in logisticni center tezke mehanizacije in transportnih vozil). Pray tako je v
nacrtu predvidena povezovalna cesta med Krumpersko ulico in Thansko cesto.

Vprasanja:

I. Zakaj je previdena cesta (ulica) sirine 6 m s plocnikorna na obeh straneh - torej skupaj 9 rn?
Komu je ta cesta namenjena, sarno za lastnike parcel in stanovaJce ob tej cesti?

Pripomba: Stanovalci smo proti tej cesti, ee bo namenjena sirsemu prometu in bode po njej
dovoljen tovorni promet. Stanovalci smo proti tej cesti v taki sirini. Plocnik ni potreben z obeh
strani cest. Dovolj je samo na juzni strani ob obstojecih ograjah.

Predlog: Cesta (ee se bo zgradila) naj se zgradi kot slepa ulica z dostoporn za stanovalce in
lastnike parcel.

2. Kako bo poskrbljeno za urniritev prometa na tej povezovalni ulici? Lezeci policaji, grbine ...?

Pripomba: Nujno in obvezno izvesti ukrepe za urniritev prometa na tej predvideni ulici.

Predlog: Predlagamo grbine na vee sektorjih ulice.

3. Kako je predvidena protihrupna zascita za obstojece stanovalce na tej predvideni ulici?

Pripomba: Protihrupna zascita mora biti, ker je ulica predvidna zelo blizu obstojecim hisarn.

Predlog: Predlagamo vsaj 2 rn visoko betonsko ali ustrezno protihrupno ograjo.

4. Kako so predvideni uvozi na to predvideno ulico za stanovalce iz Thanske 5 in Thanske 7?
Torej kako do obstojecih his?

Predlog: Uvozi naj se naredijo v dogovoru s stanujocimi ob tej predvideni ulici.

5. Kako bo speljana nova infrastruktura - komunalni, elektricni in telekomunikacijski vodi?

Predlog: Predlagamo, da se vsa infrastruktura obstojecih his poveze na nove vode.

6. Kako in kdo bo pokril skodo na neprernicninah (hise, garaze, dvorisca, komunalnih vodih ...),
nastalo ob in zaradi gradnje predvidene ulice?

Pripomba: Glede na predvideno gradnjo, se bode pojavile poskodbe na neprernicninah in
vodih. Zahtevamo pokritje in sanacijo vse skode na nepremicninah (hise, garaze, dvorisca,
komunalnih vodih, napeljavah ... ), ki bi nastala ob in zaradi gradnje.

7. Kdo bo stanovalcem izplacal ekolosko rento zaradi spremembe okolja na slabse in bistveno
poslabsanih pogojev bivanja (povecan hrup, onesnazenje zraka, svetlobno onesnazenje)?

Pripomba: Zaradi dejavnosti, ki ne sodijo v bivalno okoJje in bistveno povecanega prometa,
ter bistveno poslabsanih pogojev bivanja smo stanovalci Zaborsta upraviceni do rente.
Stanovalci smo svoje nepremicnine kupovali in gradili v Zaborstu, v prepricanju in v zvezi z
obcinskirni odloki, da je obmocje namenjeno izkljucno stanovanjski gradnji.

Predlog: Predlagamo da stanovalcem pripada renta zaradi bistveno poslabsanih
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bivanja.

8. Vkaksni visini smo prebivalci upraviceni In kdo nam bo izplacal odskodnino zaradi
razvrednotenja nasih nepremicnin?

Pripomba: Nase nepremicnine bodo izgubile na vrednosti, saj nihce ne bo kupil hiso, kjer
bodo takoj zraven dejavnosti, ki ne sodijo v bivalno okolje.

Predlog: Zahtevamo odskodnino zaradi predvidene spremembe OPPN za obmocje in
predvideno gradnjo gospodarske cone, ter stem razvrednotenja nasih nepremicnin.

9. Kako je predvidena izgradnja predvidene ulice in s tern v zvezi uporaba zemljisc lastnikov ob
tej predvideni ulici?

Pripomba: Predvidena cesta ni v javnem interesu, ampak v zasebnem interesu investitorja.

Predlog: Vse stroske in morebitno urejanje zemljisc je v interesu investitorja in zato naj tudi
investitor za ulico odstopi svoje zemljisce.

10. Kje naj bi bila postavljena predvidena nova transformatorska postaja, ki je v predlogu OPPN
Brinje I?

Pripomba: V predlogu OPPN Brinje I, nikjer ni zaslediti lokacije transformatorske postaje.

Predlog: Ce bo postavljena, potem zahtevamo postavitev vsaj 100 m oddaljeno od
stanovanjskih his.

11. Zakaj je v predlogu OPPN Brinje 1, predvidena tudi povezovalna cesta med Ihansko cesto pri
veterinarskem domu novo povezovalno cesto (Krumperska - Ihanska) - v skupni sirini 9 m
(1,5 m + 6 + 1,5 m)?

Pripomba: Navedite tehten razlog za predvideno povezovalna cesto med Ihansko cesto pri
veterinarskem domu novo povezovalno cesto (Krumperska - !hanska) - v skupni sirini 9 m
(I,5m+6+1,5m).

Predlog: Povezovalna cesta med Ihansko cesto pri veterinarskem domu in povezovalno cesto
na obmocju OPPN Brinje 1 (Krumperska - Ihanska), je predimenzionirana in sploh ni
potrebna. V primeru izvedbe, zahtevamo izvedbo vseh zascitnih ukrepov (protihrupne ograje,
omejitev prometa), ekolosko rento in odskodnino zaradi razvrednotenja vrednosti
nepremicnin.

12. Zakaj se z OPPN ureja samo del obrnocja urejanja, z enotami Ue 1 do Ue4, med tern ko je yes
ostali del obmocja urejanja, ki ostaja stanovanjski, spregledan, niti se ne obravnava vpliva
dejavnosti (servis in logisticni center tezke mehanizacije, transportnih vozil) na ze obstojeca
mejna obrnocja urejanja z dejansko stanovanjsko rabo (D34, D37, D29/2) in prihodnjo
stanovanjsko namensko rabo v preostalem delu istega obmocja urejanja 029/1?

Pripomba: Po Zl'Nacrt, 56.a clenu (sprememba podrobnejse namenske rabe z obcinskirn
podrobnim prostorskim nacrtom), kriteriji dopustnosti niso izpolnjeni. Pri sprejemanju
prostorskih aktov kot v primeru OPPN Brinje 1 ne gre za osamljen primer nedopustnih,
netransparentno vodenih postopkov, in ocitnih prizadevanj Obcine Domzale v izpolnitvi
interesa enega invesritorja, ob tem pa v skodo obcanov (Iastnikov sosednjih zemljisc in
stanovanjskih stavb).

Predlog: Od investitorja in obcine kot predlagatelja, se zahteva izpolnitev vseh zahtev
stanovalcev v obmocju Zaborsta - Brinje I.

Vase pisne odgovore pricakujern v roku 15 dni, oz. najmanj 1 teden pred naslednjo obravnavo na seji
obcinskega sveta.

StaliSce Pripomba se delno uposteva
J. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 8.

2. Na povezovalni cesti je kot kljucni ukrep za umirjanje prom eta predvidena omejitev hitrosti na 30
km/h (13. clen odloka). Ostali ukrepi za umirjanje prom eta niso predvideni, bodo pa uvedeni v
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kolikor bo ugotovljeno, da so taksni ukrepi upraviceni.

3. Protihrupna ograja ob novi predvideni cesti ni predvidena. Nacrtovana javna cesta se ne razlikuje
od drugih javnih cest v naseljih v obcini Domzale. Gradnja protihrupnih ograj ali zidov v naselju
ni sprejernljiva zaradi podobe naselja. Poleg tega pricakovani prornet na obravnavani ulici,
vkljucno z ukreporn ornejitve hitrosti ne opravicujeta potrebe po izgradnji protihrupne ograje.

4. Dovozi do obstojecih hiS so predvideni neposredno iz nove jayne ceste, s cimer bosta obe
stanovanjski hisi pridobili dodaten prostor, ki ga sedaj zaseda dostopna cesta do obeh his.
Prikljucki bode usklajeni z lastniki obeh his.

5. Nacrt kornunalne oprerne celotnega obmocja je opisan v odloku (V. poglavje, 16. do 27. clen) in
prikazan v graficnem delu odloka (list stevilka 4 »Prikaz ureditev glede poteka omrezij in
prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«). Na novo
kornunalno opremo bode prikljuceni tudi obstojeci objekti.

6. Morebitno skodo, ki bi med gradnjo nastala na nepremicninah ali na gospodarski javni
infrastrukturi bo skladno s predpisi pokril investitor novogradnje. Obveznosti investitorjev in
izvajalcev so dolocene v 40. clenu odloka.

7. Stalisce do pripornbe je podano v skupnem staliscu 9.

8. Stalisce do pripornbe je podano v skupnem staliscu 9.

9. Stalisce do pripornbe je podano v skupnem staliscu 7.

10. Lokacija predvidene transfonnatorske postaje je prikazana na listu stevilka 4 »Prikaz ureditev
glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro« ter na listu stevilka 5.1 »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocji na
digitalnern orto-foto posnetku« graficnega dela OPPN in sicer na zahodnern delu parceJe stevilka
1029 k.o. Brezovica.

I1. Povezovalna cesta rned novo vzporedno povezovalno cesto in Ihansko cesto ni predmet
obravnavanega OPPN, je pa del sirse prometne zasnove celotnega obmocja OPPN. Cesta je
potrebna zaradi povezovanja javnih cest v omrezje javnih cest in za oprernljanje nepozidanih
stavbnih zemljisc juznega dela urejevalne enote D21. Cesta bo podrobneje nacrtovana v postopku
priprave OPPN za jumi del urejevalne enote D21, ko bo na tern obmocju znana investicijska
namera. Takrat bo tudi ponovno presojana sirina vozisca ceste oziroma celotni precni profii.

12. Stalisce do pripombe je podano v skupnih staliscih 4, 5, 10, 11 in 12.
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Posamicna pripomba 8:

Stevilka 8

Pripomba:
Zadeva: Predlogi in vprasanja na OPPN 02911

Sem proti gradnji ceste, ki je predvidena kot povezovalna cesta med Ihansko in Krumpersko cesto.
Predlagam, da se zgradi enosmema ulica iz Ihanske ceste do konca parcele Ivana Psaga. V primeru
realizacije po predvidenem planu pa bi bila potrebna:

postavitev proti zvocne ograje,
hitrostne ovire, hitrost 30 kmIh,
uvozi do obstojecih his na omenjeni cesti (povezovalna cesta Ihanska cesta - Krumperska cesta).

Zanima me ureditev krizisca, ki naj bi potekal skozi nase dvorisce oz. parcelo st. 4349 k.o. Brezovica.

Vprasanja:

1. Kdo bo kril morebitno skodo zaradi izgradnje ceste mimo nasih his?

2. Kaksna bo zvocna zascita in dovoljena hitrost na lej cesti?

3. Kaksna je misljena infrastruktura ob izgradnji ceste? (vodovod, kanalizacija, plin)

Stalisce Pripomba se delno uposteva
1. Morebitno skodo, ki bi med gradnjo nastala na nepremicninah ali na gospodarski javni

infrastrukturi bo skladno s predpisi pokril investitor novogradnje. Obveznosti investitorjev in
izvajalcev so dolocene v 40. clenu odloka.

2. Protihrupna ograja ob novi predvideni cesti ni predvidena. Nacrtovana javna cesta se ne razlikuje
od drugih javnih cest v naseljih v obcini Domzale. Gradnja protihrupnih ograj ali zidov v naselju
ni sprejemljiva zaradi podobe naselja. Poleg tega pricakovani promet na obravnavani ulici,
vkljucno z ukrepom omejitve hitrosti ne opravicujeta potrebe po izgradnji protihrupne ograje.

3. Nacrt komunalne opreme celotnega obmocja je opisan v odloku (V. poglavje, 16. do 27. clen) in
prikazan v graficnern delu odloka (list stevilka 4 »Prikaz ureditev glede poteka omrezij in
prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«). Na novo
komunalno opremo bodo prikljuceni tudi obstojeci objekti.
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Posamicna pripomba 9:

Stevilka 9

Pripomba:
Zadeva: Predlog na OPPN D29/1

Sem popolnoma proti predlogu OPPN 02911, ker mejim na zemljisce, kjer naj bi se izvajala dela. Ze
tako so vse ceste (lhanska, Krumperska in Kopaliska) preobremenjene, z izvedbo nacrta, ki ga
predlagate, pa bi bilo se veliko huje. Zaradi vedno gostejsega prometa se ze delajo razpoke na in v
hisah.
Ne glede na vse studije, ki so bile opravljene, krajani iz neposredne blizine zernljisc najbolj verno in
obcutirno koliko hrupa in skode povzroca vedno gostejsi promet.

Stalisce Pripomba se delno uposteva
Predlagateljica ni podala konkretne pripombe, razen nasprotovanja celotnemu OPPN. Stalisca do
pripombe so podana v splosnih staliSCih.
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Posamiena pripomba 10:

Stevilka 10

Pripomba:
Zadeva: Skladno z javno objavo in v predpisanem roku prosim za odgovore na temo OPPN Brinje )

Odlok 0 razglasitvi Sumberka za gozd s posebnim namenom, je bil sprejet dne 27.6. 2007, z
uveljavitvijo naslednjega dne s podpisom zupana Tonija Oragarja. Predmet odloka je dolocitev
obmocja razglasitve, vplivnega obmocja, rezima gospodarjenja in izvajalca tega rezima ter rezima s
podrocja poseganja v prostor, zavezanca za zagotovitev sredstev za stroske, ki nastajajo zaradi
posebnega rezirna gospodatjenja ali posebnega rezima ureditve in opreme gozda s posebnim namenom
ter nadzor nad izvajanjem odloka.

V 10. clenu odlok doloca izdelavo Nacrta ureditve obmocja razglasitve Sumberka, v 13. clenu pa
postavlja rok "... se izdela najkasneje v roku dveh let od pricetka veljavnosti tega odloka.«, po
zagotovilih vodje oddelka za prostor (na javni obravnavi OPPN Brinje l ), zahtevan in predpisan
dokument NI izdelan!

Vprasanja:

I. Kdaj g. zupan namerava obcinskernu svetu predlagati Nacrt ureditve obmocja razglasitve
Sumberka, kot gozda s posebnim namenom? Kako bo g. Zupan ukrepal proti odgovornim
osebam, ki bi morale ta predpis pripraviti in uveljaviti? (glede na to, da bi zahtevani Nacrt
moral biti izdan najkasneje 28.6. 2009)

Zupan je na podlagi strokovnih meril projektanta Locus d.o.o. vlozi! spremembo OPPN
Brinje-l. V predlogu v tocki 3.5 seznanitve obcinskega sveta s predlaganim OPPN Brinje-I z
naslovom: »Ukrepi za ohranjanje narave, varstvo kulturne dedi seine in trajnostno rabo
naravnih dobrin«, navajajo Naturo 2000, nikjer pa ne omenjajo vplivnega obmocja gozda s
posebnim namenom, ceprav so posesti v lasti investitotja neposredno navedene v Odloku
Sumberk pod vplivnim obmocjem.

V 2. odstavku 13. elena Odloka Sumberka za gozd s posebnim namenom je navedeno, da je
Nacrt ureditve obmocja razglasitve Sumberka strokovna podlaga za pripravo prostorskih
aktov.

2. Kako zagovatjate verodostojnost predlaganega OPPN Brinje-I, ko pa ni bil izdelan na
predpisani strokovni podlagi za pripravo prostorskih aktov? Zakaj v predlogu OPPN Brinje-I
ni naveden in upostevan Odlok Sumberk? Kako bo ocitno neizdelan dokument vplival na
verodostojnost ze izdanih lokacijskih dovoljenj, na sirsem prostoru Sumberka? (recimo
postavitev ze obstojece bencinske crpalke)

Za vse posege v obmocje vplivnega pasu iz 3. elena odloka Sumberk, je potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za gozdove, ki ga projektant ni pridobil in ga
prilozil predlaganemu OPPN Brinje-l ,

3. Kako so projektni pogoji in morebitna soglasja vplivala na pripravo predlaganega OPPN
Brinje-I? Zakaj predlagate nepopoln OPPN Brinje-I v obravnavo obcinskemu svetu? Kaksen
in koliksen bo financni prihodek predlaganega projekta? Koliko bo novih delovnih mest, in
kaksen bo splosen ekonomski ucinek na proracun obcine? Kako se bode pridobljena sredstva
porabila za dobrobit krajanov Zaborsta in lastnikov zemljisc v obmocjih B29, 034, D36?
Koliko sredstev boste namenili iz obcinskega proracuna za zmanjsanje vrednosti zernljisc in
morebitno ekolosko rento krajanom Zaborsta in lastnikov zemljisc v obmocjih B29, D34,
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spremembe OPPN-ja ne zelijo imeti vee posesti na degradiranem podrocju B29?

Kot lastnik posesti v obmocju B29, zaradi degradacije obrnocja pricakujern ponudbo za
menjavo posesti v najmanj enak.i izmeri in enak.ih parametrov »zemljisce za stanovanja« v
ozjern obmocju Domzal.

Kje obcina Domzale razpolaga z menjalnimi zemljisci oziroma kaksna je ponudba obcine za
menjavo v naravi?

Na podlagi katerih vsebinskih tock pravkar sprejetega OPN, predlagatelj sledi veljavnemu
OPN s predlogom OPPN Brinje-I? Kjer so razhajanja zakaj so ter kako jih predlagatelj
zagovarja?

Na podlagi navedenih dejstev in podatkov iz javno dostopnih predpisov in evidenc gre pri
izdelavi odloka OPPN Brinje-l, za malomarno in nestrokovno izdelan predlog projektanta
Locus d.o.o., Druga moznost pa je, da gre za namerno zavajanje domzalskih svetnikov,
krajanov Zaborsta in ne-nazadnje pa tudi investitorja Logo d.o.o. s strani zupan a in
proj ektan ta?

Prosim da se opredelile do zgornjih trditev.

Ni pomembno kaj jaz povem, pomembno je kaj Vi slisite.

Stalisce Pripomba se delno uposteva
I. Nacrt krajinske arhitekture kot nacrt ureditve obmocja v skladu z Odlokom 0 razglasitvi

Sumberka za gozd s posebnim namenom (Uradni vestnik Obcine Domzale 10107) j e bil izdelan v
aprilu 2008 (projekt sl. KA-00I/07). Predmetni odlok ni odlok 0 prostorskem aktu, zato ni
predvidena obravnava in sprejem nacrta, kot je to predvideno za prostorske akte.

2. Z odlokom so v vplivno obmocje zajeta zemljisca ali njihovi deli, ki lezijo znotraj 30 metrskega
pasu neposredno ob gozdnem prostoru. Mera predstavlja stojno visino odraslega drevja. Vplivni
pas je namenjen varovanju gozdnega prostora v obmocju razglasitve in varnosti objektov.

3. Obcina je k osnutku OPPN prejela smemice pristojnih nosilcev urejanja prostora in jih pri
pripravi dopolnjenega osnutka tudi upostevala. Osnutek je bil na podlagi smernic bistveno
spremenjen (odmik.i, profili cest, opremljanje s komunalno opremo, umik bencinskega servisa,
prestrukturiranje obmocja, prometne ureditve, merila in pogoji za varstvo pred nesrecami itn.).

Odlok, ki je bil posredovan v obravnavo ni bil nepopoln.

Stalisce do ostalih pripomb iz 3. tocke so podana v skupnih staliscih 4 in 9.
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Posamicna pripomba 11:

Stevilka 11

Pripomba:
Zadeva: Pripombe na predlog Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje
urejanja »Brinje 1«

Spostovani,

Na naslovni organ, ki s sklepom svojega obcinskega sveta z dne 21.6.2018 zacel postopek sprej ema
Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje urejanja »Brinje 1« (v nadaljevanju
OPPN Brinje 1), se obracamo v imenu Civilne iniciative Zaborst Domzale ter krajana Psag Ivana,
Ihanska 7, Dornzale. Pooblastili za zastopanje prilagamo temu dopisu.

Krajani zaselka Zaborst v Domzalah, ki neposredno mejijo na podrocje urejanja prostora 02911 v
OPPN Brinje I, so predlog sprememb tega izvedbenega prostorskega akta obravnavali in mu v celoti
nasprotujejo. Kljucni razlogi za nasprotovanje sprejetju OPPN Brinje I v taksni obliki, izhaja iz
pripomb, ki jih je za civilno iniciativo dne 27.9.2018 pripravila dr. Manca Plazar, sodna izvedenka za
arhitekturo - urbanizem, in terjamo jasna odgovore na vse tam navedene pripombe in zakljucke, ki naj
se stejejo za del teh pripomb.

Nadalje moramo opozoriti se na nekatere dolocbe Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, st.
61117, v nadaljevanju ZureP-2), ki se uporablja od 1.6.2018 dalje. Navedeni zakon je v prehodni
dolocbi drugega odstavka 299. elena razveljavil dotlej veljavni Zakon 0 prostorskem nacrtovanju
(Zl'Nacrt), razen v 89. clenu, kar jasno pomeni, da se mora postopek sprejetja OPPN Brinje I, ki je bil
zacet dne 21.6.2018, voditi po dolocbah ZureP-2 in ne po dolocbah Zl'Nacrt, na kar se sklicuje
naslovni organ ter njegov obcinski svet v Javnem naznanilu z dne 10.7.2018 in sklepu z dne
21.6.2018.

Ze na tern mestu moramo opozoriti, da mora biti v postopku sprejema prostorskega akta v polnosti
udejanjeno nacelo sodelovanja javnosti, saj morajo v zadevah urejanja prostora pristojni obcinski
organi omogocati sodelovanje javnosti pri odlocanju in sprejemanju prostorskih aktov tako, da je
javnosti omogoceno zgodnje in ucinkovito sodelovanje. Nadalje pa ima vsakdo pravico dajati pobude,
predloge, pripombe in mnenja na prostorske akte, do katerih se mora organ v postopku njihove
priprave opredeliti in 0 tern obvestiti javnost (cetrti odstavek II. elena ZUreP-2).

Ker se s predlogom OPPN Brinje I v delu enote urejanja prostora spreminja namenska raba prostora iz
stanovanjske v obmocje centralnih ali celo proizvodnih dejavnosti, moramo ze na tern mestu opozoriti,
da je potrebno pri prostorskem nacrtovanju naselij in krajine varovati njihovo obstojeco podobo,
merilo in krajinski okvir, kar vse preprecuje umescanju obmocja centralnih in proizvodnih dejavnosti
povsem poleg strnjene obstojece in predvidene stanovanjske poselitve. Pray tako pa je potrebno pri
dolocanju namenske rabe prostora potrebno izhajati iz usmeritev strateskih prostorskih aktov (35.elen
Zurep-2), cesar pripravljavec OPPN Brinje I ne spostuje, saj zeli s predlogom nizjega obcinskega
prostorskega akta spremeniti prostorsko zasnovo tega dela obcine, ki vodi v drugacen temeljni razvoj
tega obmocja, Ne gre tako namrec vee Ie za izvedena prostorska vprasanja, ternvec se slednje dotika v
celoti strateskega prostorskega razvoja obcine. Obcinski prostorski podrobni nacrt kot nejnizji
prostorski izvedbeni akt pa ni skladno z ZUrep-2 za taksno pocetje ustrezen predpis. S tern v zvezi
opozarjamo se najasne dolocbe 48. in 49. elena ZUrep-2. Po prvem odstavku 49. elena zakona morajo
biti prostorski akti medsebojno uskJajeni, pri cemer se uposteva njihova hierarhija in pravna narava.
Prostorski izvedbeni akti pa tako ne smejo biti v nasprotju s prostorskimi strateskimi akti. Izrecno pa
je doloceno, da mora biti OPPN skladen z dolocbami OPN in drugih strateskih aktov (peti odstavek
49. elena ZUreP-2). S sprejemom OPPN pa ne sme priti do spremembe namenske rabe prostora, brez A11
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poprejsnje spremembe OPN, razen ce je taka sprememba:

potrebna za izvedbo obcinskega razvojnega programa ali drugega razvojnega projekta v skladu
z regionalnim razvojnim programom,
skladna s eilji prostorskega razvoja obcine,
skladna s pravnimi rezimi in
gre za spremembo iz bolj v manj intenzivne namenske rabe prostora.

Ze na tern mestu opozarjarno, da morajo biti zgoraj navedeni stirje pogoji izpolnjeni kumulativno.
Predlog OPPN niti ne utemeljuje izpolnjenosti pogojev za taksen poseg, tudi sieer ni videti
uteme!jenih razlogov, da bi lahko prislo do predlagane spremembe namenske rabe prostora iz manj
intenzivne stanovanjske poselitve v obmocje eentralnih ali celo proizvodnih dejavnosti, ki bistveno
bolj obremenjujejo prostor in naravni habitat, zato je predlagani sprejem OPPN Brinje 1 neutemeljen.

Nikakor pa ne moremo spregledati posledie spremembe predlagane prometnega rezima in posledie
nameravanih gradenj na obmocje stanovanjske poselitve. Na seji 21.5.2018 je obcinski svet
naslovnega organa pod tocko 11. sprejel sklep, ki je zadolzi zupana, da do drugega branja
predmetnega odloka v gradivo umesti 2 rondoja (krizisce Ihanske in Kopaliske ter krizisce Kopaliske
in Krumperske uliee) in ju financno ovrednoti v programu opremljanja, kar je v popolnem nasprotju s
predlagano prometno studijo, ki predpostavlja Ie postavitev semaforiziranega krizisca na glavni v
padniei v Domzale iz smeri AC Ljubljana - Maribor. Ravno tako na javni predstavitvi OPPN Brinje I
dne 12.9.2018 naslovni organ ni predstavil moznosti prometne ureditve s kroznimi krozisci, kot je to
obcinski svet nalozil zupanu. .

V eeloti pa je zanemarjen vpliv, ki ga bo imel povecan promet, predvsem s strani tezkih (tovomih)
vozil, ki ze tako bistveno bolj obremenjujejo okolje, na okolisko in predvideno stanovanjsko naselje
ter na zdravje in zivljenje Ijudi v neposredni okoliei. Potrebno je upostevati, da predlagana postavitev
vecje trgovine terja izvajanje rednih dostav blaga, ki se vrsi s tovomimi vozili, pray tako se bodo
povecal priliv osebnih vozil iz naslova obiskovaleev centra. Predlagana postavitev obrata za izvajanje
tehnicnih pregledov pa ze sarna po sebi pomeni kopicenje osebnih in tovomih vozil na izrazito
majhnem obmocju, ki je postavljen sredi podrocja stanovanjske poselitve. Pripravljavee OPPN Brinje
I je tako v eeloti zanemaril vplive, ki jih tako koneertirano zbrani izpusni plini vozil lahko imajo na
zivljenje in zdravje okoliskih prebivaleev. Sele z novejsimi studijami je namrec bilo spoznano, da je
ravno promet - tocneje izpusni plini iz vozil - najbolj pripomorejo k povecanju vrednosti emisij
benzena v zraku. Glavni vir benzena so namrec pray emisije iz prom eta, posebno odkar je slednji
zamenjal svinee v beneinu. Benzen je hlapna organska spojina, ki se nahaja v naftnih derivatih.
Vrednost benzena v naftnih derivatih je visja od vsebnosti v surovi nafti. Letna povprecna
koneentraeija benzenaje na podezelju nizja kot v mestih z vecjo gostoto !judi in prometa. Letna mejna
koneentracija za varovanje zdravja !judi je 5 ug/m'. Benzen je rakotvorna snov in sodi v prvo skupino
rakotvomih snovi po kJasifikaeiji Mednarodne Ageneije za Raziskavo Rakotvornih Snovi, zato
dolgorocno in nepopravIjivo kvamo vpliva na zdravje Ijudi. Predlog OPPN Brinje I vsega navedenega
v zvezi s povecano kolicino prometa sredi obmocja stanovanjske poselitve sploh ne navaja, se manj pa
potrebno strokovno obravnava. Glede na predvidene dejavnosti je namrec moe pricakovati povecanje
stevila tovornih vozil za eea. 4.000 na letni ravni.

Ciani Civilne inieiative Zaborst Dornzale tako zahtevajo, da se predlagatelj OPNN Brinje I in njegov
pripravljavee v eeloti opredelita do podanih pripomb na javno razgmjeni predlog OPPN Brinje 1, po
preucitvi nasprotnih argumentov in zaradi varstva jayne koristi, ki mora biti temeljno poslanstvo
naslovnega organa, pa postopek sprejema OPPN Brinje 1 v eeloti zakljuci.
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1. Pricakujerno jasno pojasnilo, kako je mogoce, da je pri umescanju prostorskih ureditev in
objektov v prostoru pri OPPN Brinje I ocitno glavno, ee ne edina merilo »izkazan investicijski
interes«, ki je ocitno zasebni in nejavni? Kako pojasnjujete uravnoteZenje tega zasebnega
investicijskega interesa z javnim interesom, ki naj bi ga lokalna skupnost, v tern primeru
Obcina Dornzale, po svoji funkciji nedvoumno varovala?

Ob analizi prostorskih sestavin, sklepa 0 zacetku postopka in razgrnjenega osnutka OPPN
Brinje 1 se poraja vprasanje, kako je bilo mogoce ze s sklepom 0 zacetku postopka OPPN v
dolocenem obmocju (v tern primeru v obmocju urejanja z oznako 029/1) predvideti
dejavnosti, ki po nadrejenem pros tors kern aktu, prostorskih sestavinah, tam niso mogoce? V
nadrejenem prostorskem aktu so namrec v obmocju 02911 predvidena stanovanja. Katera
zakonska podlaga je pripravljavcu OPPN Brinje 1 to ornogocila?

2. Pricakujemo odgovor oziroma pojasnilo (ne)zakonitosti tega, da OPPN Brinje I v obmocju
urejanja 029/1 predvideva razvoj rabe storitvenih in poslovnih dejavnosti, ki jih nadrejeni
prostorski akt (prostorske sestavine) tam ne predvideva.

3. Pricakujerno izrecno navedbo elena zakona oziroma navedbo dolocbe iz prostorskih sestavin
kot nadrejenega prostorskega akta, ki dopusca izvedbo navedenih prostorskih ureditev. Pri tem
naj se pripravljavec ne sklicuje na spremembe namenske rabe z OPPN, ki jih omogoca I 15.
clen ZUReP-2. Zakonski pogoji, ki jih doloca navedeni clen, namrec v danem primeru niso
izpolnjeni:

115. clen je mogoce izvajati zgolj v primeru uveljavljenega OPN, Obcina Domzale pa
ima uveljavljene prostorske sestavine in ne OPN;

tudi v primeru, ko bi obcina Domzale imela uveljavljen OPN, bi za izvedbo tega elena
v sklepu 0 zacetku postopka moral a ugotoviti, da so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka tega elena (sprememba mora biti potrebna za izvedbo obcinskega razvojnega
programa ali drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim
program om), kar v sklepu 0 zacetku postopka OPPN Brinje I ni vsebovano in je
postopek voden brez te moznosti.

Pripravljavec se bo verjetno skliceval na to, da je obmocje z oznako S namenjeno pretezno
bivanju, sicer pa tudi komplementarnim dejavnostim, ki so v funkciji obstojecih stanovanjskih
oziroma bivalnih obmocij. Pojasnimo naj, da so komplementarne dejavnosti, ki so dopustne v
obmocju bivanja, sarno tiste, ki napajajo interno stanovanjsko obmocje, ne pa tudi sosednjih
ali sirsih bivalnih obmocij.

Oejavnosti, rabe in objekti, ki so predvideni v obmocju OPPN Brinje I, brez dvoma presegajo
nivo komplementarnih ali dopolnilnih dejavnosti stanovanjske rabe, saj zaradi svoje funkcije
in dimenzij napajajo sirse obrnocje in kot take predstavljajo oskrbne ali storitvene dejavnosti,
ki jih namenska raba prostorskih sestavin uvrsea med centralne dejavnosti (C) ali celo (P).

Sklep 0 zacetku priprave Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje 029/1
Brinje 1 (v nadaljevanju: OPPN Brinje 1) je Obcina Dornzale objavila v Uradnem vestniku, 5t.
0612017 z dne 28.8.2017.

V sklepu 0 zacetku priprave OPPN Brinje 1 je navedeno, da je za obmocje z oznako D29/1
»Brinje 1« s prostorskimi sestavinami planskih dokumentov Obcine Domzale (Odlok 0

spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgorocnega plana obcine Dornzale za
obdobje 1886-2000 in srednjerocnega druzbenega plana obcine Domzale za obdobje 1986-
1990 za obmocje Dornzale (Uradni vestnik obcine Dornzale, st. 08/01, 13/02, 15/02, 05/04,
14/06, 6/09, 8/10, 2/11, 3/13); v nadaljevanju: prostorske sestavine, predpisana izdelava
podrobnega prostorskega nacrta. Navedeno pomeni, da se obravnavano obmocje z oznako
029/1 »Brinje 1« ne rno<c urejati s Erostorskirni ureditvenirni Eogoji, ternvec je treba EC:~{ I
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izdajo morebitnih upravnih dovoljenj za posege v prostor uveljaviti prostorski izvedbeni nacrt,
v tern primeru obcinski podobni prostorski nacrt. V sklepu 0 zacetku postopka je navedeno
tudi, da je 5 prostorskimi sestavinami doloceno obmocje navedeno pretezno bivanju.

Ob pregledu in analizi Odloka 0 spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgorocnega plana obcine Dornzale za obdobje 1886-2000 in srednjerocnega druzbenega
plana obcine Domzale za obdobje 1986-1990 za obmocje Domzale (Uradni vestnik obcine
Dornzale, st. 08/01, 13102, 15102, 05104, 14/06, 6109, 8/10, 2111, 3113); v nadaljevanju:
prostorskih sestavin, je mogoce ugotoviti naslednje:

da se je dolocila prevladujoca namenska raba za posamezna obmocja; plansko
dolocene vrste namenske rabe so naslednje:
obmocja z oznako (S) - obmoeje je pretezno namenjeno za stanovanja: obmocja so
pretezno namenjena za stalno bivanje ali obcasno bivanje;
obmocja z oznako C - obmocje je namenjeno pretezno za oskrbne, storitvene in
poslovne dejavnosti (centralne dejavnosti);
obmocja z oznako P - obrnocje je pretezno narnenjeno za proizvodno servisne
dejavnosti: industrija in proizvodna obrt, servisi in remonti za velika vozila,
mehanizacijo itd., gradbene cone, vecja obmocja, narnenjena intenzivni kmetijski
proizvodnji itd. V ta obmocja praviloma ne sodijo stanovanja in spremljajoce
dejavnosti (sole, vrtci itd.} (Uradni vestnik, st. 8/2001);
da je bilo ureditveno obmocje z oznako D29 - Brinje I, kjer je bil sprejet zazidalni
nacrt, razdeljeno v dva dela. Juzni del obmocja se je namenil izgradnji veterinarske
klinike z oznako D29/2 - Zaborst - veterinarska klinika, nadalje se ureja s
prostorskimi ureditvenimi pogoji; za to obmocje se je prevladujoca namenska raba
sprernenila iz S;
stanovanja v D - javna infrastruktura. Prevladujoca namenska raba obmocja izdelave
OPPN Brinje I je ostala S - stanovanja, nacin urejanja pa ZN (zazidalni nacrt) (Uradni
vestnik, st. 6/09);
da je bil nacin urejanja obmocja D2911 spremenjen iz ZN v OPPN (Uradni vestnik, 5t.
8/10);
daje mogoce v posameznih obmocjih urejanja z vee funkcijami uporabiti tudi dolocbe
oziroma oznake Sm - obrnocja z vee funkcijami: stanovanjsko, obrtno, mesano, kot se
je uporabilo na obmocju urejanja z oznako Preserje (Uradni vestnik, st. 2/11);
da je obmocje z oznako D29/1 - Brinje I se vedno namenjeno stanovanjem in da se
ureja z OPPN (Uradni vestnik, st. 03113).

Namenska raha S - stanovanja je razvidna tudi ob vpogledu v graficni del prostorskih sestavin
v PISO Obcine Domzale. Namenska raba S - stanovanja obsega celotno obmocje izdelave
OPPN Brinje 1.

4. Pricakujemo pojasnilo pripravljavca, kako je rnogoce brez spremembe namenske rabe S -
stanovanja in upostevajoc vsebino prostorskih sestavin v obmocje OPPN umestiti dejavnosti,
ki vsekakor ne sodijo med dejavnosti bivanja, tern vee rned dejavnosti C - centralnih dejavnosti
(trgovina, poslovne dejavnosti) ali celo P - proizvodne dejavnosti (mehanicni servis), ki so
tudi po prostorskih sestavinah nezdruzljive s stanovanji? Pripravljavec naj jasno in
nedvoumno pojasni zakonsko osnovo za tovrstno odlocitev.

5. Pripravljavec naj pojasni, kako bo v obmocje D29/1 - Brinje 1 z oznako namenske rabe S -
stanovanja po morebitni izvedbi OPPN Brinje I se mogoce umescati stanovanja, saj so
nezdruzljiva z dejavnostjo P - proizvodne dejavnosti (rnehanicni servis)? Kaj to pomeni za
zakoni tost samih prostorskih sestavin?

6. Pricakujerno odgovor pripravljavca, zakaj v obmocju z oznako D2911 ni bila izvedena
sprememba namenske rabe iz S v Cali Sm, ki bi ornogocala izdelavo in uveljavitev OPPN
Brinje I v taki vsebini, kot je javno razgrnjen?

7. Pricakujemo pojasnilo, kakoje mogoce, daje bila se v letu 2013 tu potrjena namenska raba S-
stanovanja in kaj se je spremenilo do sprejema sklepa 0 zacetku postopka OPPN Brinje 1v letu
2017, da obcina Domzale ocenj uje, da ta raba ni vee ustrezna (kot j e to tudi jasno zapisano v
predmetnern sklepu).

Obmocje lezi ob prometnern vozliscu, juzno od lokalne zbirne ceste 071350 (Kopaliska cesta),
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na kateri dnevno migrira 16000 vozil (podatek za leta 2016, vir Preveritev stanja obremenitev
centralnega dela naselja Dornzale z motomim prometom, PNZ, junij 2017). V sklepu 0

pricetku priprave OPPN Brinje 1 je navedeno, da je smiselno za radi tega »V okviru
preteznosti na delu obmocja ob cesti umescati dejavnosti, ki niso obcutljive na vplive
prometa«. Na severnem delu obmocja je izkazan investicijski interes za storitvene in poslovne
dejavnosti.

8. Pricakujemo odgovor na stalisce, da dejavnosti, ki so nacrtovane v OPPN Brinje 1, presegajo
nivo pricakovanih dopolnilnih dejavnosti stanovanjske namenske rabe oziroma bivanja, ki je
glede na prostorske sestavine mogoc v obrnocjih namenske rabe z oznako S.

Pomembni del je tudi vprasanje zavarovanja javnega interesa, izrazenega skozi kakovost
bivanja obstojecih prebivalcev kontaktnih obmocij. Sklep 0 zacetku po stopka OPPN Brinje 1
se glede umestitve vrste dejavnosti sklicuje za izkazan investicijski interes (za storitvene in
poslovne dejavnosti) zaradi obmocja ob cesti, ob kateri dnevno migrira 16.000 vozil. Zaradi
tega, kot je rnogoce razumeti, umestitev stanovanj ne bi bila smiselna, saj je obremenitev
obmocja ob cesti prevelika. OPPN Brinje 1 umesca dejavnosti in objekte, upostevajoc
izkljucno izrazen investicijski interes.

9. Pricakujerno odgovor oziroma pojasnilo pripravljavca obcine Domzale do nasprotja med
lastnimi navedbami, izrazenimi v sklepu 0 zacetku postopka OPPN Brinje 1 glede umescanja
nove stanovanjske pozidave, in vsebino razgrnjenega osnutka OPPN Brinje 1, ki kaze
negativen odnos do obstojece stanovanjske pozidave v kontaktnih obmocjih ob taisti cesti, ki
bo z umestitvijo novih storitvenih in poslovnih dejavnosti obremenjena se veliko bolj, kot je
bilo to izrazeno v sklepu 0 zacetku postopka.

Predlog prostorske ureditve OPPN Brinje I vkljucuje trgovsko poslovni objekt, objekt,
namenjen tehnicnim pregledom, ter objekt »Ortosana«, Po vsebini gre za specializirane
dejavnosti, ki niso komplementame ali dopolnilne dejavnosti stanovanjskim dejavnostim.

10. Pricakujemo jasen odgovor pripravljavca obcine Domzale glede tega, kako so bile izbrane
dejavnosti, ki se umescajo v obmocje OPPN Brinje I, ki predstavlja del obmocja z oznako
D2911 in ima stanovanjsko namembnost? Gre za trgovsko poslovni objekt, objekt, namenjen
tehnicnim pregledom, ter objekt »Ortosana«. Pricakujerno pojasnilo, ali so bile izbrane tiste
dejavnosti., ki jih obmocje z namensko rabo S - stanovanja potrebuje za svoje delovanje.

II. Ce je odgovor, da so bile dejavnosti umescene glede na dejanske potrebe v prostoru in glede
na potrebe danega obmocja z oznako S - stanovanja, naj pripravljavec predlozi vse pobude, ki
izrazajo potrebo za umestitev dejavnosti v OPPN Brinje 1. Ob tern naj pojasni, kako je pri
umestitvi dolocene dejavnosti izrazen javni interes oziroma interes lokalne skupnosti.

Iz sklepa 0 zacetku postopka OPPN Brinje I je razvidno, da se je pripravljavec zavedal, da je
lokalna cesta, ob kateri se OPPN izvaja, zelo obremenjena s prometom 16000 vozil (podatek
za leto 2016, vir Preveritev stanja obremenitev centralnega dela naselja Domzale z motornim
prometom, PNZ, junij 2017). Kljub temu je predvidel umestitev dejavnosti, ki generirajo
dodatni promet.

12. Pricakujemo pojasnilo, kako opravicujete umestitev dejavnosti, ki generirajo dodatne
prometne obremenitve, v obmocju Z oznako S, ki med drugim predstavlja kontaktno obmocje
stanovanjskega obmocja?

17. clen javno razgrnjenega odloka OPPN Brinje I (prometna infrastruktura) doloca, da se za
potrebe prometnega prikljucevanja in prometnih ureditev na obmocju OPPN zgradi nova
javna cesta, rekonstruira lP 571303 - Krumperska ulica, rekonstruira oziroma dogradi krizisce
lokalnih cest LZ 071351 - Kopaliska cesta in lP 57) 303 - Krumperska ulica ter dogradi precni
profiJ LZ 071351 - Kopaliska cesta, kot doloca 13. clen. Obmocje OPPN se napaja iz lP
571303 - Krumperska ulica, na katero se naveze novo predvidena javna cesta, v skladu z
graficnim delom. Prometne ureditve obmoeja OPPN se izvede tako, da v naslednjih etapah
ornogocajo navezavo na obstojece omrezje javnih cest (severni in juzni prikljucek na LZ
071371 - Ihanska cesta) in stem prometno napajanje celotnega ureditvenega obmocja D2911.
Etapnost je prikazana v graficnem delu na listu stevilka 5.1.

13. Iz prometne Stud;ie je mogoce razurne: :0 :e izvedba pethakega semafodz;ranega kdZ;S:: ~



pogoj za cim manjse zamude in prometne zastoje. Kako lahko pojasnite, da izgradnja
petkrakega semaforiziranega krizisca ni predvidena ze v prvi fazi oziroma etapi izgradnje
prostorskih ureditev in kot taka pogoj za izvedbo tudi vseh ostalih prostorskih ureditev,
vkljucno z objekti?

Prometna studija obravnava tudi generaeijo novega prometa, ki ga generira nova vrsta rabe, in
ga loci od internega in mimobeznega prometa, ter obravnava razlicne seenarije. Nikjer pa
transparentno ne podaja odgovora oziroma oeene, kaksen je pricakovani PLDP na oziroma
njegovo povecanje, ki izhaja izkljucno iz novih prostorskih ureditev.

14. Pricakujemo jasen odgovor, koliko prometa bo generiral posamezni objekt, predviden z OPPN
Brinje I. Pricakovano rast PLDP locite od pricakovane rasti PLDP zaradi zunanjih vzrokov.
Pojasnite, kaksen bo delez PLDP po izgradnji trgovsko poslovnega objekta, po izgradnji
objekta, namenjenega tehnicnim pregledom, ter po izgradnji objekta »Ortosana«.

Sirsi javnosti nerazumljiva prometna studija, ki je bila izdelana za potrebe postopka OPPN
Brinje I, pomeni zamegljevanje dejanskega stanja in prikazovanja navideznega resevanja
povecanega nivoja prom eta z umestitvijo petkrakega semaforiziranega krizisca.

15. Sirsi javnosti razumljive vhodne podatke (delez PLOP: 16.000 vozil dnevno) v zakljuckih
prometne studije dopolnite z razumljivimi podatki v rezultatih prometne studije: povecan
PLDP zaradi izgradnje trgovsko poslovnega objekta, povecan PLOP zaradi izgradnje servisa,
povecan PLOP zaradi izgradnje objekta »Ortosana«.

Stalisce Pripomba se delno uposteva
1. Stalisca do pripombe so podana v skupnem staliscu 4 in 10.

2. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

3. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

4. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

5. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

6. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

7. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

8. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

9. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu 10.

10. Stalisce do pripombeje podano v skupnem staliscu 10.

11. Stalisce do pripombe je podano v skupnem staliscu lOin 4.

12. Stalisce do pripombe je podano v skupnih staliscih 1,2,3,4 in 10.

13. Pogoj za dopustne zamude in zastoje ob prostorskih ureditvah je ze v prvi fazi ureditev
semaforiziranega krizisca ali ureditev peterokrakega krozisca. Stalisce do pripombe je podano v
skupnem staliscu 10. Za generaeijo prom eta je stalisce do pripombe podano v naslednjem
staliscu (stalisce st.14 do posarnicne pripombe st. 11).

14. Generaeija novega prometa je bila dolocena na osnovi dopolnjenega osnutka OPPN-ja za
obmocje D2911 (Brinje 1), posredovanega s stani izdelovalca. Oeena je bila narejena s podatki iz
prirocnika »Trip Generation Manual 9th Edition«, ki je uveljavljen v nasern prostoru. Poleg
omenjenega prirocnika je bilo uporabljeno tudi programsko orodje TIPS, ki bazira na publikaeiji
»Trip Generation 7th Edition«

Generacija obmocja OPPN Brinje po objektih:

• UE2: Trgovsko-poslovni objekt generira cca 2.600 potovanj na dan, kar pomeni eca
1.300 vozil na dan. Predpostavljamo, da je na dnevni bazi delez tranzitnih potovanj vsaj ('--.
40% - to so vozila, ki potujejo po Kopaliski cesti in se »spotoma« ustavijo (preusmerijo s ,I
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Kopaliske ceste) v trgovsko-poslovnem objektu, zato dodatno ne obremenjujejo
Kopaliske ceste. To pomeni, da objekt UE2 v celotnem dnevu generira cca 800 vozil.

• UE3: Objekt »Ortosana« v celotnem dnevu generira cca 70 potovanj - cca 35 vozil na
dan.

• UE4: Objekt tehnicnih pregledov in avtopralnice na dnevni bazi generira cca 360
potovanj - cca 180 vozil na dan. Od tega je cca 10-20 tovomjakov.

15. Stalisce do pripombe je podano v prejsnjern staliscu (stalisce st.14 do posarnicne pripombe st.
II ).
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Posamiena pripomba 12:

Stevilka 12

Pripomba:
1. Zaborst je zaradi preobremenjenega prikljucka na avtocesto ze sedaj preobremenjen s hrupom

in onesnazenjem, zato nam obcanom ni potrebno vsiljevati dodatno te neprijetnosti.

(necitljiv podpis)

2. Kot krajan Zaborsta sprasujern obcinske svetnike:

- Ali ni Zaborst zeleni pas oziroma pljuca Domzal, oziroma od kdaj ni?
- Cestna infrastruktura ze zdaj iz nasih izkusenj ni primerna za obstojeci promet, kaj bo sele

kasneje na vase ponujeno varianto! Mislim, da varianta Brinje 1 ne vzdrzi'

(necitljiv podpis)

3. Kot obcanka Domzal si zelim predvsem za obcane in obcanke, da zivimo v zelenem in ucnem
okolju za otroke in nase zanamce. Zaborst postaja vse bolj naseljen in pozidan. Po mojem
mnenju je dovolj Ijudi na tern obmocju za katerega so svetniki glasovali (Odlok 0 podrobnem
prostorskem nacrtu za obrnocje urejanja »Brinje I« v prvi obravnavi). Ce je ze nujno potrebno
lokacijo pozidati, glede na to, da jo ima v lasti gospodarstvenik, sem izkljucno v namene
poucne narave za mladino ali starejse. Predlog; medgeneracijski center, hostel (necitljivo) s
poucno note za otroke in mladino in medgeneracijsko druzenje. Nisem za podporo OPPN
Brinje. Hvala za posluh.

(ni podpisa)

Stalisce Pripomba se delno upesteva
Predlagatelji niso podali konkretnih pripomb. Predlagatelji nasprotujejo predlaganemu OPPN v
celoti. Stalisca do pripombe so podana v splosnih staliscih.

~-:;i/// r>' J

.' It - ~

~ I :,

I •,
.\

\

';\ \
.~ L~-

211


	vabilo.pdf
	2-48.pdf
	49-75.pdf
	76-120.pdf
	121-150.pdf
	151-164.pdf
	165-211.pdf
	212-214.pdf
	215-258.pdf
	259-261.pdf
	262-267.pdf
	268-272.pdf
	273-282.pdf
	283-295.pdf
	296-298.pdf
	299-333.pdf

