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1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU
PROSTORSKI AKT

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

IME PROSTORSKEGA AKTA

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE
ČERNIVEC V ZGORNJIH JARŠAH

IDENTIFIKACIJSKA
ŠTEVILKA
PROSTORSKEGA AKTA

v pridobivanju

PRIPRAVLJAVEC
PROSTORSKEGA AKTA

Občina Domžale

IZDELOVALEC
AKTA

Locus d.o.o.

PROSTORSKEGA

VRSTA POSTOPKA

redni postopek priprave OPPN

OBMOČJE NAČRTOVANJA

14/6 k.o. Domžale

PREDMET NAČRTOVANJA

umestitev novih kmetijskih objektov v prostor

ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Uradni list RS, št. 61/17
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12,
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17

IZHODIŠČA

Izhodišča za pripravo OPPN za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah,
Locus d.o.o., ŠP 1703, april 2018

PODLAGE

Idejna zasnova za širitev kmetije Černivec, Svet projekta d.o.o., P02IDZ/2019, januar 2019.
Geodetski načrt, GEO-INFO, Primož Peterka s.p., 221/2018, november
2018
Ekološka presoja vplivov na okolje, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
08E/2019, april 2019
Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN
za širitev kmetije Černivec v Jaršah v občini Domžale, MAprojekt, MA
06/2019, april 2019
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2 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN
Na območju Zgornjih Jarš na lokaciji obstoječega kmetijskega gospodarstva, želi investitor širiti svojo dejavnost.
Po veljavni namenski rabi prostora opredeljenem kot kmetijsko zemljišče, želi investitor zgraditi oz. dograditi hlev
za rejo govedi in spremljajoče objekte in funkcionalne površine. Kot podlago za umestitev načrtovanega posega
v prostor in za pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj je treba pripraviti in sprejeti OPPN, podlaga za načrtovanje
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora pa je 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 71/11 - UPB– 58/12 in 27/16).
Podrobneje bo ureditveno območje OPPN določeno v samem postopku priprave akta, opredeljeno pa bo v
sklopu parcele 14/6 k.o. Domžale.
Za pripravo in izvedbo postopka sprejema OPPN se upoštevajo:
-

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17
– ZKme-1D in 79/17);

-

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/2017);

-

odločitve, ki jih bo župan občine Domžale opredelil, ko bo sprejel sklep o pripravi OPPN; v sklepu bo
določil vsebino in obseg OPPN, način in postopek priprave in sprejemanja akta ter druga relevantna
organizacijska vprašanja v zvezi s pripravo akta;

-

strokovne in druge podlage, ki jih bo zagotovil naročnik.

Občinski prostorski načrt občine Domžale (Uradni vestnik št. 10/2018; v nadaljevanju OPN) v svojem izvedbenem
delu na navedeni lokaciji ne omogoča želenih gradenj, saj je na obstoječi lokaciji opredeljeno kmetijsko zemljišče.
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki določa, da je posebej določene kmetijske objekte načrtovati tudi
na kmetijskih zemljiščih, načrtovanje pa izvesti s posebnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN),
se bo investicija načrtovala na tak način.
Na območju ni predvidena izdelava OPPN.
Glavni namen izdelave OPPN je sprejetje prostorskega akta skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, s čimer
bo omogočena gradnja kmetijskih objektov.

Slika 1:Izsek iz OPN Domžale z označenim območjem spremembe.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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3 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE
Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE
NAČRTOVANIH OBJEKTOV V PROSTOR
3.1 Opis obstoječega stanja

Slika 2: Pogled iz Mengeškega polja proti kmetiji.

Kmetija je locirana v Zgornjih Jaršah. Od preostalega naselja je dislocirana in ločena s traso železnice in Kamniške
ceste. Gre za območje, kjer se stavbno tkivo (objekti kmetije, lesnopredelovalne dejavnosti in objekti namenjeni
bivanju) zajeda v Kamniško-Mengeško polje.

Slika 3: Prikaz širšega prostora z lokacijo kmetije.

V letu 1991 se je kmetijsko gospodarstvo (z investicijo stanovanjskega objekta in hleva) preselilo iz
strnjenega naselja na sedanjo lokacijo, kjer so v letu 2000 dogradili še drugi hlev, ter spremljajoče
objekte, kateri so potrebni za uspešno gospodarjenje.
Na kmetiji gospodarita dve generaciji.
Kmetijsko gospodarstvo uradno obdeluje 195 ha kmetijskih površin, od katerih je 25 ha v lasti kmetije,
170 ha pa v najemu. Usmerjena je v prirejo mleka in sicer v obstoječih dveh hlevih redijo 120 krav
molznic in 150 glav mlade govedi različnih kategorij, skupaj cca. 260 GVŽ.
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Slika 4:Fotografije obstoječih objektov na kmetiji

3.2 Obstoječe stanje poselitve
Obstoječa kmetije je bila na obstoječo lokacijo iz strnjenega naselja premeščena l. 1991. Locirana je na stiku
poselitvenih in kmetijskih zemljišč. Neposredno ob kmetiji je območje obrtno-industrijskih ter poslovnih
objektov, na nasprotni strani ceste pa niz stanovanjskih objektov.
Kmetijo, skupaj z omenjenimi industrijskimi in poslovnimi objekti Občinski prostorski načrt opredeljuje z enoto
urejanja JZ-01 z namensko rabo SK.

Slika 5:Izsek iz OPN – karta namenske rabe prostora.

Posebni prostorsko izvedbeni pogoji za JZ-01 niso predpisani. Na območju pa veljajo podrobni prostorsko
izvedbeni pogoji za namensko rabo SK.
S - Območja stanovanj
Podrobnejša
namenska raba

SK - Površine podeželskega naselja

Členitev podrobnejše
namenske rabe

SK

Osnovna dejavnost

- bivanje, površine kmetij

Spremljajoče
dejavnosti

- predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva

Območje podeželjskega naselja

- gostinstvo in turizem
- trgovske dejavnosti
- obrtne dejavnosti
- druge dejavnosti (ki služijo tem območjem): šola, vrtec, pekarna, ambulanta, veterinarska

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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S - Območja stanovanj
Podrobnejša
namenska raba

SK - Površine podeželskega naselja
ambulanta, frizerski salon, kozmetični salon, popravljalnice čevljev, fotokopirnice, foto studii,
ročne avtopralnice, nega in oskrba hišnih živali, priprava hrane, šport in rekreacija.

Izključujoče
dejavnosti

- proizvodne dejavnosti

Objekti

Dopustna je gradnja objektov v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 ter objektov, ki so v javnem
lokalnem interesu in gradnja drugih objektov, ki služijo spremljajoči dejavnosti oziroma
dopolnjevanju osnovne dejavnosti.

Umeščanje
spremljajočih
dejavnosti

- V namenski rabi SKj je dopustna gradna hleva za največ 100 GVŽ,

- promet in skladiščenje

- zaradi dejavnosti se lahko uredi največ šest parkirišč za osebna vozila, brez manipulacijskih in
parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
- delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.

Zelene površine
najmanj

FZP: 0.15

Največja dopustna
izraba

FZ: 0.40

Merila in pogoji za
oblikovanje

Na parceli objekta je dopustno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo, več gospodarskih objektov
(poslopij) ter pomožne objekte za potrebe funkcioniranja tako, da manipulacija poteka z
osrednje površine.

FI: 0.4

Pri prenovi in notranjem razvoju podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja kulturne in
krajinske kvalitete, zlasti v navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na robovih naselij, s čimer se
ohranja vaški značaj naselij.
gabariti

Višinski gabarit do:
10 m (stanovanjski objekti)
13 m (gospodarski objekti)
K+P+1N+M;
Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti
150 m od roba objekta.
Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10 %) največ 1 m nad koto urejenega
terena ob objektu.
Gradnja podzemnih kletnih etaž: v skladu s 85. členom tega odloka.
Razmerja gabaritov:
Praviloma podolgovat tloris min 1:1.4 osnovnega objekta, objekt je lahko zasnovan v obliki I, L, U;

fasade

oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin
in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti oziroma s
kvalitetno oblikovanimi objekti v oddaljenosti 150 m od roba objekta;
Pri dozidavah in nadzidavah ter rekonstrukcijah je treba upoštevati vse izvedbene pogoje, ki veljajo
za novogradnjo;
fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les;

strehe

- simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon 35° do 45°;
- Za EUP s podrobnejšo namensko rabo SK in oznako DŽ, PO, RD, ZB, VI, JR, JS, JZ, PS, KL, ŠR, RA,
RO, DO, KT, PR, IH, DR, HO-15, HO-16, HO-17 velja: na območjih homogenega oblikovanja streh se
oblikovanje novih streh prilagodi obstoječim enake namembnosti, v območjih heterogeno
oblikovanih streh pa naj oblikovanje streh zagotovi razvoj novih urbanističnih kvalitet (območje
definira radij 150 m od roba objekta);
- za majhne stavbe iz Priloge 2, so na celotnem območju občine dopustne ravne strehe;
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
- večkapne (štirikapne) strehe so dopustne v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna
stavbe,
- dopustni so čopi, kjer so avtohtoni;
-Ne glede na predhodna določila o oblikovanju streh, je na EUP, na katerih so površine in objekti,
zavarovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine in so razvidni iz »Prikaza stanja
prostora«, dopustno oblikovanje dvokapnih streh z naklonom strešin od 38° do 42°. Na stavbah
družbenega pomena, določenih s predpisi s področja vrst objektov glede na namen, majhnih
stavbah in pomožnih objektih v javni rabi, je dopustno oblikovanje ravnih streh, če to ni v
nasprotju z varstvenim režimom.
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S - Območja stanovanj
Podrobnejša
namenska raba

SK - Površine podeželskega naselja

Drugi pogoji

Za gradnjo novih objektov v podrobnejši namenski rabi SK, katerih BTP presega 1000 m² je
potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba natečaja za izbiro najustreznejše
strokovne rešitve ali OPPN.

3.3 Obstoječa gospodarska javna infrastruktura
Na parcelah oz. ob parcelah je obstoječe omrežje GJI in sicer:
▪ cestno omrežje
▪ omrežje pitne vode,
▪ omrežje odpadne vode,
▪ plinovodno omrežje,
▪ elektroenergetsko omrežje s trafo postajo,
▪ telekomunikacijsko omrežje.

Slika 6:Izsek iz OPN – karta GJI

3.4 Namen in cilj
Zaradi neustreznosti razmer v obstoječi dveh hlevih, prostorske stiske, neustreznih pogojev,
tehnološke opremljenosti v smislu varovanja okolja in ne nazadnje potrebe po povečanju prihodka, so
se odločili za širitev kmetijskega gospodarstva.
Širitev predstavlja gradnjo novega najsodobnejšega hleva za cca 180 krav molznic s vsemi potrebnimi
prostori, v katerega bi preselili krave iz obstoječih hlevov, kjer bi se pa sprostil prostor za ostale
kategorije živali in jim s tem omogočili primerne pogoje za rejo, katere zahtevajo vedno strožji pogoji
zakonodaje reje, v smislu dobrobiti – boljšega počutja živali.
Iz trenutnih cca 160 glav živine je predviden stalež živali po investiciji cca. 280 glav živine.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Poleg gradnje hleva bi širitev predstavljala še gradnjo dveh okroglih jam za potrebe skladiščenja
gnojevke in podaljšanja koritastih silosov.

Slika 7:Ožji prikaz območja umestitve načrtovanega posega

Slika 8:Fotografija lokacije novih objektov

Slika 9:Idejna zasnova novih objektov

9 I 45

Izhodišča za pripravo OPPN

Slika 10:Prostorski prikaz novih objektov

3.5 Predhodno izdelane strokovne in druge podlage
▪ Idejna zasnova za širitev kmetije Černivec, Svet projekta d.o.o., P02-IDZ/2019;
Idejna zasnova v prostor umešča predvidene objekte – hlev, silose in jamo za gnojevko ter potrebne
manipulativne površine za delovanje razširjenega kmetijskega gospodarstva.
▪ Geodetski načrt, GEO-INFO, Primož Peterka s.p., 221/2018, november 2018;
Geodetski načrt je podlaga tako za izdelavo idejne zasnove, kot tudi osnovna podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
▪ Ekološka presoja vplivov na okolje, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, 08E/2019, april 2019;
Na osnovi obstoječih podatkov kmetijskega gospodarstva in IDZ dokumentacije se je izdelala ekološka presoja
vplivov na okolje. Opisan je stalež živali pred in po investiciji, potrebne najmanjše zmogljivosti skladišč za
živinska gnojila, kmetijska zemljišča, ki so v dejanski uporabi kmetijskega gospodarstva, količina letno
pridelanega živinskega N na kmetijskem gospodarstvu po investiciji, obremenitev kmetijskih površin z
živinskimi gnojili po investiciji ter operativni razvoz gnojevke, gnojnice in gnoja glede na predvideno stanje
obtežbe staleža živali na kmetijska zemljišča v uporabi po investiciji.
▪ Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN za širitev kmetije Černivec v
Jaršah v občini Domžale, MAprojekt, MA 06/2019, april 2019.
Vse izdelane strokovne in druge podlage so priloge teh izhodišč.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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3.6 Prostorski prikaz zasnove območja OPPN
Podlaga za zasnovo območja OPPN je tehnična risba, izdelana v fazi idejne zasnove.

Slika 11:Izsek iz osnutka IDZ – situacija ureditve
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4 SKLADNOST Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI IN
OMEJITVAMI TER PRAVNIMI REŽIMI
4.1 Skladnost s cilji prostorskega razvoja občine in nadrejenimi
prostorskimi akti
Pobuda je skladna s strateškim delom OPN, ne pa tudi z njegovim izvedbenim delom.
Izvedbeni del OPN Domžale na obravnavani lokaciji opredeljuje namensko rabo K1 – najboljša kmetijska
zemljišča, na katerih gradnja objektov, ki so predmet OPPN ni dopustna. Skladno z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih se bo gradnja hleva ter pripadajočih objektov načrtovala brez spremembe namenske rabe.
Spremembe, ki jih bo predvidel OPPN se bodo povzele v OPN ob prvi spremembi in dopolnitvi OPN Domžale.

1.1.1 Skladnost s cilji prostorskega razvoja s področja kmetijstva
Občinski prostorski načrt Občine Domžale za področje kmetijstva opredeljuje naslednje cilje:
▪ Razvoj kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge z usmerjanjem intenzivne in sonaravne kmetijske
proizvodnje na za to ustrezne površine ter zagotavljanje ustreznega način kmetijske proizvodnje na
vodovarstvenih območjih.
▪ Razvoj predvsem severovzhodnega in jugovzhodnega podeželskega dela občine s spodbujanjem delovnih
mest v turizmu in dopolnilnih dejavnosti kmetij.
▪ Povečanje števila delovnih mest v kmetijstvu in posledično večje samooskrbe s hrano.
▪ Določiti primerne kmetijske površine za intenzivno, celoletno pridelavo v rastlinjakih in sezonsko pridelavo
na vrtičkih.
Širitev kmetije bo omogočila nadaljnji razvoj intenzivnejšega kmetijstva v občini ter omogočala nova delovna
mesta.
Pobuda je skladna s cilji prostorskega razvoja občine s področja kmetijstva.

1.2.1 Skladnost s cilji prostorskega razvoja s področja gospodarstva, športa in rekreacije v
naravi v povezavi s turizmom, gospodarske javne infrastrukture, stanovanjske gradnje in
urejanja naselij
Z ostalimi cilji prostorskega razvoja, ki so občini prioriteta, je širitev kmetije Černivec posredno povezana in sicer:
▪ širitev bo na področju gospodarstva omogočila razvoj novih delovnih mest in s tem zmanjševala primanjkljaj
delovnih mest,
▪ s področja širitve naselij bo širitev kmetije omogočila širitev na ustrezni lokaciji,
▪ s področja ohranjanja kulturne krajine bo kmetija omogočila nadaljnjo ohranjanje kmetijskih zemljišč.
Širitev kmetije ne bo neposredno vplivala na ostale cilje prostorskega razvoja občine, omogočala pa bo nova
delovna mesta, ohranjanje kmetijskih površin in ustrezen razvoj poselitve.
Z ostalimi cilji prostorskega razvoja občine pobuda ni v neskladju.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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1.3.1 Skladnost z zasnovo prostorskega razvoja občine ter z usmeritvami za prostorski razvoj
občine
Zasnova prostorskega razvoja na lokacijo umešča območje intenzivnega kmetijstva. Obstoječa lokacija kmetije in
njena predvidena širitev ta koncept podpirata, saj bo širitev kmetije posredno omogočila tudi ohranjanje
intenzivne kmetijske pridelave na obstoječih kmetijskih zemljiščih.

Slika 12:Izsek iz strateške karte OPN – Koncept prostorskega razvoja

Iz urbanističnega vidika in vidika širitve poselitve gre za investicijo, ki neposredno ob obstoječi lokaciji kmetijskega
gospodarstva umešča nove kmetijske objekte. Lokacija se sicer trenutno intenzivno kmetijsko obdeluje, vendar
gre za območje, ki je urbanizirano iz 3 smeri – in sicer ga na zahodu omejujejo objekti obstoječega kmetijskega
gospodarstva, na jugu industrijski in poslovni objekti mizarstva na vzhodu pa trasa železniške proge Ljubljana –
Kamnik.
Torej je tako iz vidika ohranjanja kmetijskih zemljišč kot tudi iz vidika ustreznega razvoja poselitve predlagana
lokacija najustreznejša, saj ne povzroča dodatne fragmentacije kmetijskih zemljišč, hkrati pa zaključuje in strnjuje
obstoječe pozidano tkivo.
Širitev kmetije je skladna z zasnovo prostorskega razvoja občine ter z usmeritvami za prostorski razvoj občine.
Predlagana lokacija novih objektov je najustreznejša tako iz vidika ohranjanja kmetijskih zemljišč kot tudi iz
vidika ustreznega razvoja poselitve, saj ne povzroča dodatne fragmentacije kmetijskih zemljišč, hkrati pa
zaključuje in strnjuje obstoječe pozidano tkivo.

4.2 Skladnost s pravnimi režimi
Načrtovan poseg oziroma območje parcel št. 14/6 k.o. Domžale posega na sledeča varovanja:
▪ najboljša kmetijska zemljišča,
▪ varovalni pas železnice,
▪ 3. območje varstva vodnih virov,
▪ območje predvidenih državni prostorskih aktov v pripravi – Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2kV
Beričevo-Podlo.
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Slika 13:Izsek iz prikaza stanja prostora

Na ostala varstvena in varovalna območja (območja varstva narave, območja varstva kulturne dediščine,
poplavna območja, območja varstva gozdov, …) pobuda ne sega.
Pobuda bo podana v mnenja nosilcem urejanja prostora. Ob upoštevanju njihovih pogojev, bo pobuda skladna
s pravnimi režimi v prostoru.

Slika 14: Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – nnajboljša kmetijska zemljišča

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Slika 15:Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – varovalni pas železnice

Slika 16:Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – 3. območje varstva vodnih virov

Slika 17:Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – območje državnega prostorskega akra v pripravi.
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5 IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA NAČRTOVANJE
Skladno z 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih lokalna skupnost lahko z OPPN spremeni namensko rabo
prostora brez poprejšnje spremembe OPN, če je taka sprememba izpolnjuje zakonske zahteve. Izpolnjevanje
zahtev je podano v nadaljevanju.

5.1 Izpolnjevanje pogojev za načrtovanje objektov z izdelavo OPPN
po ZKZ
Lokalna skupnost lahko, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni
kmetijski dejavnosti:
▪ stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
▪ stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali),
vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
▪ stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe
za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne,
sušilnice sadja ipd.);
▪ druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije).
V sklopu OPPN bodo načrtovane stavbe za rejo živali (hlev), stavbe za spravilo pridelka (silosi) ter stavbe za
skladiščenje gnojevke.
Objekti iz tega člena se najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge,
registrirane za dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtujejo na kmetijskih zemljiščih
nižjih bonitet.
Objekti se načrtujejo neposredno ob obstoječem kmetijskem gospodarstvu.
Za načrtovanje objektov po tem členu mora lokalna skupnost osnutku OPPN priložiti elaborat, iz katerega je
razvidno, da se objekti iz tega člena načrtujejo v skladu s prejšnjim odstavkom.
Elaborat bo priložen k osnutku. V prilogi 1 je priložena idejna zasnova predvidenih objektov.

5.2 Izpolnjevanje pogojev glede kmetijskih subjektov za izdelavo
OPPN po ZKZ
V postopek priprave OPPN iz tega člena so lahko vključene le pobude subjektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
▪ v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJFC, 90/15 – ZIUPTD in 102/15);
▪ v primeru kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo, organiziranega kot samostojni podjetnik
ali pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo pobude iz petega odstavka tega člena
z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer mora
biti ta prihodek večji od 30.000 eurov;

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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▪ v primeru zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva, mora zadruga v letu pred vložitvijo vloge iz petega
odstavka tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 50.000 eurov svojega letnega
prihodka;
▪ v primeru agrarne skupnosti, registrirane v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15),
mora agrarna skupnost imeti v lasti najmanj 20 ha kmetijskih zemljišč.
Nosilec kmetije je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju. Dokazilo je v prilogi 2.
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6 VKLJUČEVANJE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Predlagamo vključitev sledečih nosilcev urejanja v postopek:
▪

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana;

▪

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana;

▪

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja
srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana;

▪

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

▪

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale;

▪

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;

▪

PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;

▪

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru
priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni
akt.
Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda
▪

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje je potrebno pred tem v
postopek vključiti:
▪

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;

▪

MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

▪

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

▪

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana;

▪

Zavod za gozdove Slovenije, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana;

▪

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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7 SODELOVANJE Z JAVNOSTJO
Javnost se vključuje skladno z Zakonom o urejanju prostora in sicer:
▪

v fazi oblikovanja izhodišč
108. člen ZUreP-2
(3) Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina pri
oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb,
javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja
prostora.

▪

v sklopu javne razgrnitve in obravnave
112. člen ZUreP-2
(1) Po pridobitvi mnenj in odločitev iz prejšnjega člena, občina dopolni osnutek OPN in okoljsko poročilo
ter ju javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in javno razgrne.
(2) Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni
krajši od 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek
OPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo mora
občina zagotoviti tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
(3) Občina prouči pripombe javnosti k osnutku OPN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga javno
objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način.
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8 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO OPPN
Faza

Nosilec

rok

Priprava izhodišč

Načrtovalec

april 2019

Sprejem Sklepa o pripravi OPPN; objava na
spletu in v Uradnem Vestniku Občine
Domžale

Občina

april 2019

Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov in
odločbe o izdelavi CPVO

Načrtovalec

Priprava gradiva – 10 dni po
potrditvi gradiva s strani občinske
uprave
Pridobivanje mnenj o verjetnosti
vplivov – 30 dni
Pridobivanje odločbe CPVO – 21
dni po pridobitvi smernic

Priprava osnutka OPPN

Načrtovalec

30 dni po pridobitvi CPVO odločbe

Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev
urejanja prostora na osnutek OPPN

Načrtovalec

Priprava gradiva – 10 dni po
potrditvi osnutka s strani občinske
uprave
Pridobivanje mnenj – 30 dni

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN na
podlagi pridobljenih mnenj

Načrtovalec

15 dni po prejetju vseh mnenj
nosilcev urejanja prostora

Sprejem dopolnjenega osnutka v 1. obravnavi
na občinskem svetu

Občinski svet

Glede
na
razpisane
občinskega sveta

Javna razgrnitev in javna obravnava

Občina

30 dni

Priprava stališč do pripomb in predlogov,
podanih v času javne razgrnitve

Občina, načrtovalec

15 dni po
razgrnitve

Izdelava predloga OPPN

Načrtovalec

15 dni po sprejetju stališč do
pripomb s strani župana

Načrtovalec

Priprava gradiva – 10 dni po
potrditvi osnutka s strani občinske
uprave

Pridobivanje mnenj nosilcev
prostora na predlog OPPN

urejanja

zaključku

seje

javne

Pridobivanje mnenj – 30 dni
Izdelava usklajenega predloga OPPN

Načrtovalec

15 dni po prejetju vseh mnenj
nosilcev urejanja prostora

Druga obravnava in sprejem OPPN na
občinskem svetu

Občinski svet

Glede
na
razpisane
občinskega sveta

Objava odloka v Uradnem Vestniku Občine
Domžale in posredovanje v PIS

Občina

Glede na izid Uradnega vestnika

seje

Slika 18:Pregled faz in rokov izdelave OPPN

V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko
spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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9 PRILOGA 1 – POBUDA ZA IZDELAVO OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV
KMETIJE ČERNIVEC
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KIETIJSXO GOZDARSKA OEJAVI{OST TO A2 CERXIVEC
Grogordideva 4

Zgornje Jarse
1235 Radomlje
Datum: 12.04.2019

OBCI A DOMzALE
Oddelok za uroranlo proatora
Ljubljanska costa 69
1230 00MZALE

Zadeva:

POBUDA ZA IZDELAVO OBCINSKEGA POOROBNEGA PROSTORSKEGA
NACRTA ZA SIRITEV KMETUE CERNIVEC

V skladu z veljavno prostorsko zakonodajo t6r zakonodap s podroaja kmelijstva, sprejetim protokolom
sprejemanja obainskih prostorskih naartov v Obaini Dom le in gled6 na nase investicjjske namere, vam
podaiamo pobudo ra aaaotek poatopka i2dolava obaiBkaga podrobnega proatoBkega nadrta za
alrllev kmetljo Comkec.
Zakon o kmotijskih zemljistih (Uradni list RS,5l.71i'1'l - UPB- 58/12 in 27116) v 3.6a alenu omogoda
nadrtovanie kmeiijskih objoktov z obdinskim podrobnim prostorskim nadrtom na kmetijskih zemljisdih brez
spremembe namenske rabe prostora. V ta namen so bila pripravljena izhodisaa, ki so smiselno po\rzela
idejno zasnovo nadrtovanih kmelrskih objektov ter preverila lokac(o z vidika izpolnjevanja pogojev za
izdolavo obdinskoga prostorskega nadrta tor skladnosli z nadreienimi prostorskimi akti in pravnami rezimi.
lnvestitorji srno zaradi investicijske namere sklenili pogodbo za urbanistiano nacrtovanje z druZbo LOCUS
d.o.o., kije pripravila zgorai omenjena izhodisaa. lzhodiaaa so prilozsna pobudi.
Prosimo vas, da naso pobudo pregledate ter nam podate nadaljnje usmeritve za prostorsko nadrtovanje
in usmedtvs za nadaljevanje aklivnosti za pdpravo strokovnih podlag in gradiv 2a izdelavo obainskega
podrobnega prostorskega naarta.
Kontaktne osebe za izvedbo projekta so:
KMETIJSKO GOZDARSKA DEJAVNOST Toma, Cemlvec: Tomaz Cemivec,041
LOCUS d.o.o.: Nina Lipu6aok, 031 376 413
Za prijaznost in sodelovanje se vam l€po zahvaljujemo.

Kmet

OPPN – kmetija Černivec

10 PRILOGA 2 – MNENJE KMETIJSKO SVETOVALNE
SLUŽBE
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
LJUBLJANA
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Enota Domžale, Vir, ša ranovičeva .21 a,
1230 Domžale
Tel.: 01 72 41 845, 041 310 165
E-naslov: irena.zlatnar@lj.kgzs.si

Vir, 15.2. 2019

Štev.:304/ll-8976

MNENJE KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE O
UTEMELJENOSTI
POSEGA NA NAJBOLJŠE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE V KORIST KMETIJE

OBČINA: DOMŽALE

VSEBINA
ZAP. ŠT. POSEGA 1 NASELJE

PODATKI
JARSE
Razširitev obstoječe kmetije z izgradnjo
hleva za govedo in spremljajoč imi
funkcionalnimi površinami

LASTNIK KMETIJE
ČERNIVEC TOMAŽ
GREGORČIČEV A 4

1235 RADOMLJE
PODATKI O KMETIJI:
- POVRŠINA ZEMLJISCA

-

ST ALEZ ŽIVINE, PRIDELEK

OBDEL. ZEMLJA: 195,0 ha v lasti in
naJemu
GOZD: 6,0ha
DRUGE POVRŠINE: ni
Intenzivna živinorejsko poljedelska kmetija,
usmerjena v proizvodnjo mleka, mesa in žit.
Na kmetiji redijo krave molznice, plemenske
telice in teleta. Letna proizvodnja kmetije je:
1.095.000,00 1 mleka, 4.500 kg govejega
mesa in 3 5 telet.

-

OBJEKTI NA KMETIJI IN
STROJNA OPREMLJENOST

-

-

NASLEDNIK, RAZVOJNA
SPOSOBNOST KMETIJE

Obstoječi objekti na kmetiji so novejši,
sodobni: goveji hlev na prosto rejo, koritasti
silosi, strojna lopa.
Ves strojni park je novej ši in v lasti.

Nasledstvo je zagotovljeno.

Kmetija je družinska z registrirano
dopolnilno dejavnostjo predelave in prodaje
mesa, za ostale vrste dopolnilnih dejavnosti
pa obstajajo v prihodnosti tudi vse možnosti.
Na kmetiji živita in delata dva rodova in so
trije člani kmetijskega gospodarstva kmečki
zavarovanci, eden paje na njej redno
zaposlen, tako da se preživljajo izključno z
dohodkom iz kmetijstva štiri polne delovne
moči in so zagotovljena štiri delovna mesta.
PODATKI O PREDLAGANEM OBJEKTU:
Razširitev obstoječe kmetije z izgradnjo
- NAMEN, VELIKOST IN
hleva
za govedo dolžine 95 m, širine 35 m
KAPACITETA OBJEKTA
in višine 14 m in s spremlj ajočimi
funkcionalnimi površinami na parceli št.:
14/6 k.o.Domžale.
Kmetija
je
intenzivna
živinorejsko
- UTEMELJENOST NALOZBE
poljedelsko, usmerjena v proizvodnjo mleka
, mesa in žit. V zadnji nekaj letih se je obseg
obdelovalnih zemljišč v lasti in najemu
povečal, posledično sorazmerno temu tudi
pridelana lastna kvalitetna voluminozna
krma, kar je osnova za možnost povečave
črede, za katero pa so obstoječe kapacitete
na kmetijskem gospodarstvu premajhne.
Tako je nastala potreba po povečavi
kapacitet hleva za govedo ter spremljajočimi
funkcionalnimi površinami. Navedena
povečava na navedeni parceli je nujna,
upravičena in potrebna za nadaljevanje in
izvajanje povečane proizvodnje na kmetiji.
Navedena parcelaje sedaj v naravi travnik.
STROKOVNO MNENJE O
ZEMLJIŠČU 2 NAMENJENEM
ZA GRADNJO OBJEKTA
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
NA KMETIJI

LOKACIJA OBJEKTA
- MOZNOST LOCIRANJA NA
SLABŠEM ZEMLJIŠČU
- POSEG V KOMPLEKS ALI
NA MELIORIRANO/KOMASIRANO ZEMLJIŠČE

Te možnosti ni!

Posegov ni!

DRUGE UTEMELJITVE
POSEGA
Z VIDIKA RAZVOJA KMETIJE

Pripravila:
Irena Zlatnar

~et

~ ~CL.1

Vsi razlogi že zgoraj navedeni, za nadaljni
razvoj kmetije je povečava hleva za govedo s
spremlajočimi funkcionalnimi površinami
velikega pomena , potrebna ter strokovno
upravičena..

OPPN – kmetija Černivec

11 PRILOGA 3 – EKOLOŠKA PRESOJA VPLIVOV NA
OKOLJE
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Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00
fax: (02) 251 94 82
E-pošta: http://www.kmetzav-mb.si/
od 1892

Datum, 04.04..2019
Številka: 08E/2019
Černivec Tomaž
Gregorčičeva ulica 4
Zg. Jarše
1235 Radomlje
MID 100334420

Zadeva: Ekološka presoja vpliva na okolje
Na osnovi obstoječih podatkov kmetijskega gospodarstva in IDZ dokumentacije P02DGD/2019, januar 2019, hleva za govedo, katero je izdelalo projektivno podjetje Svet
Projekta d.o.o., Maribor, se je izdelala ekološka presoja vplivov na okolje.
1. Stalež živali
Skupni stalež pred investicijo

Teleta do 6 mesecev
Mlado govedo 6-12 mes
Mlado govedo 1- 2 leti
Govedo nad 2 leti
SKUPAJ

kom
28
18
73
108
227

(kg)
75
150
300
500

(GVŽ)
0,15
0,30
0,60
1,00

(GVŽ)
4,20
5,40
43,80
108,00
161,40

kom
35
30
85
220
370

(kg)
75
150
300
500

(GVŽ)
0,15
0,30
0,60
1,00

(GVŽ)
5,25
9,00
51,00
220,00
285,25

Skupni stalež po investiciji

Teleta do 6 mesecev
Mlado govedo 6-12 mes
Mlado govedo 1- 2 leti
Govedo nad 2 leti
SKUPAJ

2. Potrebne najmanjše zmogljivosti skladišč za živinska gnojila
Po »Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov« Ur. list RS , št.
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17 predstavljajo najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za
živinska gnojila za govedo naslednje kapacitete:
Domača žival
Teleta do 6 mesecev
gnojevka (1,30 m3 /žival)
3

gnoj (0,80 m /žival)
3

gnojnica (0,70 m /žival)

Število
živali

Gnojevka

0

Gnoj

Gnojnica

0,00

35

28,00

35

24,50

Mlado govedo od 6 mesecev do 1 leta
3

gnojevka (3,40 m /žival)
3

gnoj (1,80 m /žival)
3

gnojnica (1,70 m /žival)
Mlado govedo od enega do dveh let
gnojevka (5,80 m3 /žival)
3

gnoj (4,20 m /žival)
3

gnojnica (2,90 m /žival)
Govedo nad dve leti
gnojevka (7,10 m3 /žival)
3

gnoj (7,00 m /žival)
3

gnojnica (3,50 m /žival)
Krave
gnojevka (11,80 m3 /žival)

0
30

54,00

30
85

51,00
493,00

0

0,00

0
40

0,00
452,00

0

0,00

0
180

gnoj (7,00 m3 /žival)

0

gnojnica (3,70 m3 /žival)

0

SKUPAJ:

0,00

0,00
2124,00
0,00
0,00
3069,00

82,00

75,50

Skupne potrebne kapacitete za skladiščenje gnojevke in gnojnice morajo znašati: 3150 m3
Skupne potrebne kapacitete za skladiščenje gnoja morajo znašati: 82,00 m3
Skupne obstoječe kapacitete in kapacitete iz projektne dokumentacije znašajo
2200 m3 (obstoječe) in 2300 m3 (projektirane) = 4500 m3
Skupne obstoječe kapacitete za skladiščenje gnoja znašajo 240 m3 .
Projektna dokumentacija in obstoječe skladiščne kapacitete, predvidevajo zadostne
kapacitete za skladiščenje gnojevke, gnojnice in gnoja

3. Kmetijska zemljišča, ki so v dejanski uporabi kmetijskega gospodarstva.

Vrsta zemljišča
Njive in vrtovi - GERK 1100

Po investiciji
(ha)

Pred investicijo
(ha)
103,56

113,56

47,81

57,81

0

0,00

0

0,00

151,37

171,37

Začasni travnik - GERK 11300
Travniki - Gerk 1300
Pašniki - GERK 1330
Travniški sadovnjak - GERK 1222
Plantažni sadovnjaki - GERK 1221
Vinogradi - GERK 1211
Kmetijska zemljišča

Kmetijsko gospodarstvo je v postopku pridobivanja 20,0 ha kmetijskih površin, zato se lahko
po investiciji upoštevajo tudi te površine.
4. Količina letno pridelanega živinskega N na kmetijskem gospodarstvu po
investiciji

Vrsta živine
Teleta
Mlado govedo 6-12 mes
Mlado govedo 1- 2 leti
Govedo nad dve leti
Konji
Prašiči
Perutnina
SKUPAJ

Število Organskega N/žival
živali
kg
35
10,50
30
21,00
85
42,00
220
70,00
0
60,00
0
14,40
0
0,17
370

Skupaj žival. N/žival
kg
367,50
630,00
3570,00
15400,00
0,00
0,00
0,00
19967,50

5. Obremenitev kmetijskih površin z živinskimi gnojili po investiciji
Kmetijsko gospodarstvo na osnovi uradnih evidenc in površin, za katere si pridobivajo
dokumentacijo, obdeluje 171,37 ha kmetijskih površin.

Pridelanega živinskega N (kg)
Oddanega živinskega N (kg)
Prejetega živinskega N (kg)
Skupaj uporabljenega živinskega N (kg)
Površine gnojene z živinskimi gnojili (ha)
Obremenitev živinskega N/ha (kg)

(-)
(+)

19968
0
0
19968
171,37
116,52

Skupaj letna pridelana količina N bo znašala 19968 kg, kateri bo razporejen v približno 4538
m3 gnojevke.
Površine za razvoz znašajo 171,52 ha, kar bo pomenilo obremenitev 117 kg N/ha, oziroma
26,48 m3/ha.

6. Operativni razvoz gnojevke, gnojnice in gnoja glede na predvideno stanje obtežbe
staleža živali na kmetijska zemljišča v uporabi po investiciji

1071612 HIDELH1

Maksimalna
količina
Skupna količina
gnojevke za Predvideno
Površina
gnojevke
Raba
enkratni
število
[ha]
[m³/gerk/letno=26,48
raztros
raztrosov
m3/ha]
[13,24
m³/ha/gerk]
N-1100
21,49
284,53
2
569,06

1072003 ČRNELO

N-1100

8,21

3228970 HIDELHH3

N-1100

Gerk-pid
št.

Domače ime

108,70

2

217,40

6,71

88,84

2

177,68

2

285,98

1071610 ZA LEKOM

N-1100

10,80

142,99

3229391 DOMA

N-1100

1,54

20,39

2

40,78

1071604 SKOK

N-1100

2,04

27,01

2

54,02

1071616 PRI BAJERJU

N-1100

6,25

82,75

2

165,50

4829748 JENČIČ 1

N-1100

0,27

3,57

2

7,15

1072002 NA ŠKERJANČEVOM

N-1100

1,13

14,96

2

29,92

1719832 ROŠČEVA

N-1100

1,50

19,86

2

39,72

1071615 TRAVNIK

N-1100

1,43

18,93

2

37,87

2

54,81

4077843 ŠETRAVOU

N-1100

2,07

27,41

3218688 DOMA

N-1100

1,45

19,20

2

38,40

1071607 ZA PŠATO

N-1100

1,83

24,23

2

48,46

4212629 OCVIRK

N-1100

0,69

9,14

2

18,27

4983161 ZA LEKOM 1

N-1100

0,21

2,78

2

5,56

1071614 ZA PŠATO

N-1100

0,51

6,75

2

13,50

1071997 PROTI HOMCU

N-1100

0,43

5,69

2

11,39

4829792 ZA PŠATO 1

N-1100

0,16

2,12

2

4,24

2

9,27

1071995 PROTI HOMCU

N-1100

0,35

4,63

1071996 PROTI HOMCU

N-1100

0,31

4,10

2

8,21

4092099 ZA PROGO 1

N-1100

0,49

6,49

2

12,98

1072001 POD PREŠNICO

N-1100

0,25

3,31

2

6,62

1719833 OB HLEVU

N-1100

4,65

61,57

2

123,13

3332822 OB HLEVU 2

N-1100

0,11

1,46

2

2,91

5103480 ŠKONCA SEME S

N-1100

0,65

8,61

2

17,21

4250160 NAD TINETOM

N-1100

0,56

7,41

2

14,83

2

12,98

4250168 PRI BOROVCU

N-1100

0,49

6,49

4250134 POD CESTO PRI NJ

N-1100

0,17

2,25

2

4,50

1041050 ZA ŠTALO

N-1100

2,09

27,67

2

55,34

1040670 PRI BIČKU

N-1100

0,70

9,27

2

18,54

1720161 H2

N-1100

13,63

180,46

2

360,92

3324915 ŽUŠMOV

N-1100

3,32

43,96

2

87,91

1719823 ZAVRTI

N-1100

0,66

8,74

2

17,48

3324933 JERMENCE

N-1100

0,89

11,78

2

23,57

2

7,68

2

103,80

1719827 UDANOVKA

N-1100

0,29

3,84

1071993 ZA POTJO

N-1100

3,92

51,90

5680757 POD CESTO

N-1100

0,52

6,88

2

13,77

2458030 PRI LEKU

N-1100

0,73

9,67

2

19,33

5970147 ZAVRTI 1

N-1100

0,13

1,72

2

3,44

5969849 H2 1

N-1100

0,04

0,53

2

1,06

10,00

132,40

2

264,80

113,67

1504,99

NOVI GERK

N-1100

3009,98

1067264 VELIKA NJIVA

T-1300

0,91

12,05

2

24,10

3228471 PREŠNICA

T-1300

0,41

5,43

2

10,86

1052919 DELE

T-1300

5,84

77,32

2

154,64

1071999 DOMA

T-1300

3,50

46,34

2

92,68

1071998 ZA KOŠENINAMI

T-1300

3,99

52,83

2

105,66

2

103,80

5430643 PRI LOJZETU

T-1300

3,92

51,90

4126434 VRANKAR

T-1300

1,46

19,33

2

38,66

5184236 PETERLIN

T-1300

1,63

21,58

2

43,16

3229948 NA ŠKERJANČOVEM

T-1300

0,46

6,09

2

12,18

4402854 NOVAKOVO

T-1300

1,11

14,70

2

29,39

4829752 VRANKAR 1

T-1300

0,89

11,78

2

23,57

2456342 PRI KLANČARJU

T-1300

0,87

11,52

2

23,04

4388965 ZA PŠATO 1

T-1300

0,02

0,26

2

0,53

2

21,71

2456344 PRI KLANČARJU

T-1300

0,82

10,86

3230708 ZA KAMNOSEKOM

T-1300

0,37

4,90

2

9,80

4636876 ZALOKA

T-1300

0,67

8,87

2

17,74

4829678 JENČIČ

T-1300

0,31

4,10

2

8,21

4836782 ZA KAMNOSEKOM 1

T-1300

0,20

2,65

2

5,30

3230817 OREL

T-1300

0,46

6,09

2

12,18

4829822 ZA PŠATO ZABRET

T-1300

0,09

1,19

2

2,38

5312698 ZA PŠATO 2

T-1300

0,28

3,71

2

7,41

2

4,50

1067265 MALA NJIVA

T-1300

0,17

2,25

3230509 VRT

T-1300

0,18

2,38

2

4,77

4567850 DOMA 1

T-1300

0,20

2,65

2

5,30

3230482 PRI KOZOLCU

T-1300

0,17

2,25

2

4,50

5568437 LOJZE

T-1300

0,93

12,31

2

24,63

5408591 TRATE 2

T-1300

0,07

0,93

2

1,85

5103482 ŠKONCA SEME S

T-1300

0,61

8,08

2

16,15

5103435 DOLE PRI JAMI

T-1300

1,06

14,03

2

28,07

2

13,77

4250084 PRI MLINARJU ZA P

T-1300

0,52

6,88

4250178 KAMNIŠKI ZRAVEN

T-1300

0,40

5,30

2

10,59

5811002 TRAVNIK
ZA GRABNOM SEME
5103453 S

T-1300

0,01

0,13

2

0,26

T-1300

0,19

2,52

2

5,03

5759320 STANISLAV UTIK

T-1300

0,71

9,40

2

18,80

4130319 ZA CESTO

T-1300

1,61

21,32

2

42,63

4250126 POD CESTO PRI NJ

T-1300

0,06

0,79

2

1,59

5112979 V ŠINKOVEM TURNU T-1300

2,23

29,53

2

59,05

1026904 PRI GMAJN

T-1300

0,34

4,50

2

9,00

3591689 ZA ŠTALO

T-1300

0,23

3,05

2

6,09

5430818 ZA ŠTALO 1

T-1300

0,28

3,71

2

7,41

1026553 SNOŽET

T-1300

1,60

21,18

2

42,37

2

16,15

1026549 U ŠTAMPREH

T-1300

0,61

8,08

1040369 KOTU

T-1300

0,56

7,41

2

14,83

1026546 ŠTAMPREH

T-1300

0,38

5,03

2

10,06

2454089 DOBRAVA

T-1300

0,56

7,41

2

14,83

3591463 VRT

T-1300

0,08

1,06

2

2,12

1718712 BIRKOV

T-1300

1,30

17,21

2

34,42

4014811 GRAJSKA

T-1300

0,70

9,27

2

18,54

4319381 TREBEŽ 1

T-1300

0,38

5,03

2

10,06

2

1,85

4554215 OB HLEVU 3 1

T-1300

0,07

0,93

3332801 OB HLEVU 3 1

T-1300

0,08

1,06

2

2,12

1067269 NA BIRKOVEM

T-1300

1,17

15,49

2

30,98

1067268 V HOMEC

T-1300

0,96

12,71

2

25,42

2458007 POD CESTO

T-1300

0,33

4,37

2

8,74

4901687 DOMA 1

T-1300

0,46

6,09

2

12,18

1067266 MAMINA NJIVA

T-1300

0,28

3,71

2

7,41

T-1300

10,00

132,40

2

57,70

763,95

NOVI GERK

SKUPAJ N-1100 [ha]

264,80
1527,90

113,67

SKUPAJ SD-1222 [ha]

0,00

SKUPAJ T- 1300 (ha)

57,70

SKUPAJ V- 1211 (ha)

0,00

SKUPAJ (ha)
SKUPAJ RAZVOZ GNOJEVKE [m³/gerk/letno]

171,37
4538,00

7. Zaključek
Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu po investiciji bo
znašala torej 117 kg N/ha letnega vnosa, kar je manj od dovoljenih 170 kg N/ha.
Ob upoštevanju kmetijskih površin gnojenih z živinskimi gnojili 171,37 ha,in staležu 285,25
GVŽ, bo predstavljala obremenitev 1,66 GVŽ/ha, kar je tudi manj od dovoljene 2,5 GVŽ/ha.
Lahko zaključimo, da s predvideno naložbo kmetijsko gospodarstvo ob upoštevanju vseh
navedenih pogojev ne bo prekoračilo mejnih vrednosti, katere so dovoljene na osnovi
»Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov«.

Pripravil:
Bojan Kogal, dipl. ing. gradb.

Direktor:
dr. Stane Klemenčič
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12 PRILOGA 4 – IZPIS IZ OBVEZNIH ZDRAVSTVENIH
ZAVAROVANJ

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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IZP. DOMŽALE
1230 DOMŽALE, Ljubljanska c. 70
Tel.: 01/30 77 484; Faks: 01/72 40 816
http://www .zzzs .si

IZPIS OBVEZNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ OSEBE
Priimek in ime:
Datum Rojstva:
Naslov:

ČERNIVEC

TOMA Ž

15.10.1968
GREGORČIČEVA

ULICA 4

1235 RADOMLJE
Stran:
Zavezanec (naziv in naslov )

Tra janje obv. zavar.

..r sta

Zav.

podl.

ure

22.08.2018

051

40

01.01.2004 21.08.2018

052

40

01.11.1998 31.12.2003

052

42

konec

pričetek

ČERN I :EC

TO!IAŽ

GREGORČIČE\'A

1

ULI CA 4

1230 DOMŽALE
ČERNIVEC

ALOJZIJ KMET

KAMNIŠKA 34

1235 RADOMLJE
ČERNIVEC

ALOJZIJ KMET

KAMNIŠKA 34

1235 RADOMLJE

Datum:
19.02.2019

Izpis ~ :
Agata

;er-
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LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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pregrada
pregrada

pregrada

0,90
2,10

0,90
2,10

pregrada

pregrada

pregrada
KMETIJSKO, INDUSTRIJSKI IN DOM
PROJEKTIVNI BIRO
SVET PROJEKTA d.o.o.
Tržaška cesta 53, p.p. 1243
2000 Maribor
Tel: 059 059 002 Fax:059 059 003
info@svetprojekta.si www.svetprojekta.si
Številka
projekta

P02-IDZ/2019

Naročnik

ČERNIVEC TOMAŽ
GREGORČIČEVA ULICA 4
1235 RADOMLJE

Objekt
Vrsta
projekta
Vrsta
načrta

Risba
Vodja projekta
Projektant
Merilo

M 1:50

HLEV ZA GOVEDO
IDZ
IDEJNA ZASNOVA ZA ŠIRITEV KMETIJE
ČERNIVEC NA PODLAGI OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORKEGA NAČRTA
TLORIS PRITLIČJA
Bojan Kogal, dipl. ing. grad.

G-1795

Svet projekta d.o.o.
Datum:

januar 2019

List številka

2
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