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1 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.
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2 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE
Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE
NAČRTOVANIH OBJEKTOV V PROSTOR
2.1 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

2.2 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.

2.3 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
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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.

Poleg gradnje hleva bi širitev predstavljala še gradnjo dveh okroglih jam za potrebe skladiščenja
gnojevke in podaljšanja koritastih silosov.

Slika 6:Ožji prikaz območja umestitve načrtovanega posega

Slika 7:Fotografija lokacije novih objektov

Slika 8:Idejna zasnova novih objektov
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2.4 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.

2.5 Prostorski prikaz zasnove območja OPPN
Podlaga za zasnovo območja OPPN je tehnična risba, izdelana v fazi idejne zasnove.

Slika 9:Izsek iz osnutka IDZ – situacija ureditve

