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9.člen

H kategorizaciji občinskih cest, dolo-
čenih s tem odlokom, je bilo v skladu 
z določbo 18. člena Uredbe o merilih 
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list 
RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) 
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo št. 
37162-3/2019-129(507) z dne 23.09.2019.

10.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest in kolesarskih poti v Občini Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/11 
in 1/16).

11.člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-19/2019
Datum:  19. 12. 2019   

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (Ur. list RS, št. 61/17) v zvezi z 
61. členom Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12– ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US,14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 9. seji dne 19. 12. 
2019 sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA 
OBMOČJE »D29/1 BRINJE 1«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski 
podrobni prostorski načrt za ureditveno 
območje »D29/1 Brinje 1« (v nadaljeva-
nju: OPPN).

2. člen 
(predmet OPPN)

(1) Predmet OPPN je celovita prostor-
ska ureditev ureditvenega območja 
in infrastrukturna ureditev objektov 
in naprav ureditvenega območja.

(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo 
s tem OPPN so:
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- izgradnja trgovsko poslovnega 
objekta;

- izgradnja poslovnega objekta;
- izgradnja objekta za tehnični 

pregled motornih vozil;
- izgradnja omrežja javnih cest za 

prometno opremljanje obmo-
čja;

- ureditev prometnega priključe-
vanja na lokalne ceste LZ 071351 
Kopališka cesta in javno pot JP 
571303 Krumperška ulica;

- rekonstrukcija dostopne javne 
poti JP 571303 Krumperška ulica 
na vzhodnem delu ureditvene-
ga območja;

- ureditev komunalne in energet-
ske infrastrukture območja;

- ureditvi peš in kolesarskih poti, 
parkirnih površin za obiskovalce 
ter zelenih in urbanih površin 
območja.

(3) S tem OPPN se določijo tudi usmeri-
tve in pogoji za zagotovitev prome-
tnega priključevanja ureditvenega 
območja na javno lokalno cesto LZ 
071371 (Ihanska cesta) ter za rekon-
strukcijo križišča javnih lokalnih cest 
LZ 071351 (Kopališka cesta) in LZ 
071371 (Ihanska cesta) v krožišče.

3. člen 
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični 
del in priloge.

(2) Tekstualni del OPPN vsebuje:
- splošne določbe;

- območje OPPN;
- opis prostorskih ureditev;
- rešitve načrtovanih objektov in 

površin ter pogoji in usmeritve 
za projektiranje in gradnjo;

- zasnova projektnih rešitev in 
pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno 
dobro;

- rešitve in ukrepi za varovanje 
okolja, ohranjanje narave, var-
stvo kulturne dediščine in traj-
nostno rabo naravnih dobrin;

- rešitve in ukrepi za obrambo 
in varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom;

- načrt parcelacije;
- etapnost izvedbe prostorskih 

ureditev ter drugi posegi in 
zahteve za izvajanje OPPN;

- velikost dopustnih odstopanj od 
funkcionalnih, oblikovalskih in 
tehničnih rešitev;

- prehodne in končne določbe.

(3) Grafični del OPPN obsega:
- list 1.0: Prikaz lege območja 

OPPN v prostoru; merilo 1:2000;
- list 2.1: Območje OPPN z ob-

stoječim parcelnim stanjem, 
gospodarsko javno infrastruk-
turo in grajenim javnim dobrim; 
merilo 1:1000;

- list 2.2:  Območje OPPN z 
obstoječim parcelnim stanjem, 
gospodarsko javno infrastruk-
turo in grajenim javnim dobrim 
ter prikazom območja posega 
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v državni prostorski načrt (v na-
daljevanju: DPN); merilo 1:1000;

- list 2.3:  Območje podrobnega 
načrta s prikazom posega na 
prikazu katastrskega stanja iz 
časa uveljavitve lokacijskega 
načrta in seznamom parcel; 
merilo 1:1000;

- list 3.1:  Prikaz umestitve na-
črtovane ureditve v prostor; 
merilo 1:1000;

- list 3.2:  Prikaz umestitve načr-
tovane ureditve v prostor – pre-
rezi (tipični profil ceste v Ue1 in 
tipični profil prometnih ureditev 
ob LZ 071351 - Kopališka cesta); 
merilo 1:100;

- list 3.3:  Predlog prostorske 
ureditve; merilo 1:1000;

- list 4.0:  Prikaz ureditev glede 
poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro; merilo 1:1000;

- list 5.1:  Prikaz vplivov in po-
vezav s sosednjimi območji s 
prikazom etapnosti izvedbe na 
digitalnem orto-foto posnetku; 
merilo 1:2000;

- list 5.2:  Pr ikaz vpl ivov in 
povezav s sosednjimi območji, 
ureditev, potrebnih za varo-
vanje okolja, naravnih virov, 
ohranjanje narave, obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom; merilo 
1:1000;

- list 5.3:  Prikaz vplivov in po-
vezav s sosednjimi območji - 

območja varstva pred hrupom; 
merilo 1:1000;

- list 5.4:  Pr ikaz vpl ivov in 
povezav s sosednjimi območji – 
območje posega v DPN, merilo 
1:1000;

- list 5.5:  Prikaz vplivov in po-
vezav s sosednjimi obmo-
čji – območje posega v DPN 
na katastrskem stanju iz časa 
uveljavitve lokacijskega načrta 
in seznamom parcel, merilo 
1:1000;

- List 6.0:  Načrt parcelacije s 
prikazom javnih površin; merilo 
1:1000.

(4) Priloge OPPN so:
- sklep o pričetku priprave OPPN;
- izvleček iz nadrejenega prostor-

skega akta;
- prikaz stanja prostora;
- strokovne podlage na katerih 

temeljijo rešitve;
- smernice in mnenja nosilcev 

urejanja prostora;
- odločba, da postopek celo-

vite presoje vplivov na okolje 
(CPVO) ni potreben;

- obrazložitev in utemeljitev 
OPPN;

- povzetek za javnost;
- sklepi občinskega sveta, ki ne-

posredno vplivajo na vsebino 
prostorskega akta.
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II. OBMOČJE OPPN

4. člen 
(obseg območja OPPN)

(1) Ureditveno območje »D29/1 Brinje 
1« se nahaja v naselju Zaboršt in 
obsega površine med Kopališko 
cesto na severu, Krumperško ulico 
na vzhodu, Ihansko cesto na zahodu 
in območjem namenjenim gospo-
darskim dejavnostim in avtocesti na 
jugu.

(2) Območje prostorskih ureditev, 
določeno s tem OPPN (v nada-
ljevanju: območje OPPN) je bilo s 
Prostorskimi sestavinami planskih 
aktov Občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 9/86 
in naslednji; v nadaljevanju Prostor-
ske sestavine), ki so kot nadrejen 
prostorski akt veljali v času začetka 
postopka tega OPPN, opredeljeno 
z enoto urejanja prostora D29/1. 
Območje OPPN predstavlja del z 
Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 10/18; v 
nadaljevanju: OPN) določene enote 
urejanja prostora ZB-12 in obsega 
njen severni del z zemljiškimi par-
celami 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-Domžale.

(3) Območje OPPN, meri 2,06 ha in 
je natančno določeno v grafičnem 
delu.

5. člen 
(urejevalne enote)

(1) Območje OPPN, je razdeljeno na 
urejevalne enote (v nadaljevanju 
Ue), kot sledi:
- Ue1 – območje javnih cest in 

javnih površin;
- Ue2 – območje trgovsko po-

slovnega objekta;
- Ue3 – območje poslovnega 

objekta;
- Ue4 – območje objekta za teh-

nični pregled motornih vozil.
(2) Urejevalne enote so prikazane v 

grafičnem delu OPPN.

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen 
(funkcija in oblikovanje 

območja prostorskih ureditev, 
določenega s tem OPPN)

(1) Območje prostorskih ureditev, do-
ločeno s tem OPPN, je namenjeno 
poslovnim, trgovskim in storitvenim 
dejavnostim, kar vključuje izgradnjo 
novih objektov, ureditev pripadajo-
čih površin za njihovo rabo, krajinske 
ureditve in ureditev gospodarske 
infrastrukture.

(2) Pri urbanističnem oblikovanju ob-
močja je potrebno upoštevati grad-



Uradni vestnik št. 12/2019 559

beno linijo in gradbene meje, do-
ločene v grafičnem delu, ter slediti 
smerem, ki jih podajajo načrtovane 
prometne ureditve. Z oblikovanjem 
novo načrtovanih objektov naj se 
z arhitekturnimi elementi, tlorisi in 
višinskimi gabariti poudari stavbni 
niz ob Kopališki cesti.

(3) Zunanje površine je treba oblikovati 
brez grajenih ovir. 

7. člen 
(vplivi in povezave prostorskih 
ureditev s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN, na severni strani 
meji na območje državnega pro-
storskega načrta »Lokacijski načrt 
za avtocesto na odseku Blagovica 
– Šentjakob« (v nadaljevanju: DPN).

(2) V območju OPPN se z novimi ure-
ditvami v sklopu urejevalne enote 
Ue1 vzpostavlja novo omrežje javnih 
cest, ki se z rekonstruiranim priključ-
kom javne poti JP 571303 (Krumper-
ška ulica), poveže na lokalno cesto 
LZ 071351 (Kopališka cesta) in na 
preostalem delu ureditvenega ob-
močja z dvema novima priključkoma 
na lokalno cesto LZ 071371 (Ihanska 
cesta).

(3) Z ureditvijo površin za peš in ko-
lesarski promet se območje OPPN 
poveže s sosednjimi območji, ze-
lenimi in rekreativnimi površinami 
(Šumberk) in v okviru povezav 
območij na pot ob Kamniški Bistrici.

8. člen 
(posegi izven območja OPPN)

(1) Posegi izven območja OPPN so 
dopustni za potrebe gradnje gospo-
darske in prometne infrastrukture, 
za potrebe priključevanja območja 
in za vzpostavitev povezav s sose-
dnjimi območji. Posegi so dopustni 
s soglasjem upravljavca posamezne 
infrastrukture in so prikazani v gra-
fičnem delu.

(2) Območje OPPN se izven območja 
OPPN preko Krumperške ulice (JP 
571303) priključuje na križišče s 
Kopališko cesto (LZ 071351), ki se 
rekonstruira v krožišče.

(3) Ob Kopališki cesti (LZ 071351), ki je 
na tem odseku del ureditev DPN, se 
obstoječ pločnik preuredi ter vzpo-
stavi nova kolesarska steza, zelenica 
z drevoredom in hodnik za pešce.

(4) Posegi izven območja OPPN so do-
pustni tudi za potrebe ureditve 20 
kV zemeljskega izvoda iz RTP 110/20 
kV Domžale z vzankanjem predvi-
dene transformatorske postaje (v 
nadaljevanju: TP), v skladu s pogoji 
18. člena tega odloka, in za potrebe 
ureditve odvoda padavinskih oziro-
ma odpadnih vod območja, v skladu 
s pogoji 23. člena tega odloka.

(5) Podaljška nove načrtovane javne 
ceste v območju OPPN v zahodni in 
jugozahodni smeri proti Ihanski cesti 
ter rekonstrukcija križišča Kopališke 
in Ihanske ceste v krožišče predsta-
vljajo posege izven območja OPPN, 
ki so v tem aktu prikazani kot usme-
ritev za pripravo dokumentacije za 
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gradnjo. Dokumentacija za gradnjo 
se pripravi na podlagi prostorskih 
izvedbenih pogojev OPN.

9. člen 
( javne in druge skupne površine)

(1) Javne površine v območju OPPN so 
površine cest ter ureditve ob južnem 
robu Kopališke ceste v urejevalni 
enoti Ue1.

(2) Razmejitev javnih površin je prikaza-
na v grafičnem delu na listu številka 
6.0.

10. člen 
(dopustne dejavnosti)

V območju OPPN so dopustne naslednje 
osnovne dejavnosti: trgovske, poslovne 
in storitvene dejavnosti.

11. člen 
(vrste dopustnih gradenj in objektov)

(1) V območju OPPN so dopustne:
- gradnje novih objektov;
- nadzidave in dozidave objektov;
- rekonstrukcije objektov;
- odstranitve objektov;
- gradnje nezahtevnih in eno-

stavnih objektov na gradbenih 
parcelah osnovne stavbe, ki 
služijo dejavnostim na teh par-
celah oziroma teh dejavnosti ne 
ovirajo.

(2) V skladu s predpisi o enotni klasi-
fikaciji vrst objektov so v območju 
prostorskih ureditev, določenim z 
OPPN, dopustne gradnje naslednjih 
stavb:
- trgovskih stavb;
- poslovnih stavb,
- drugih upravnih in pisarniških 

stavb;
- stavb za storitvene dejavnosti.

(3) Na celotnem območju OPPN so 
dopustne gradnje infrastrukture po-
trebne za delovanje načrtovanega 
območja.

(4) V skladu s predpisi o enotni klasi-
fikaciji vrst objektov so v območju 
prostorskih ureditev, določenim z 
OPPN, dopustne gradnje naslednjih 
nezahtevnih in enostavnih objektov:
- zbirnih mest za komunalne od-

padke;
- nadstreškov (npr. kolesarnic, 

senčnic ipd.);
- komunalnih priključkov;
- urbane opreme;
- prefabrikatov kot enostavnih 

objektov;
- naprav za izkoriščanje obno-

vljivih virov energije za lastne 
potrebe.

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

(6) Industrijske stavbe in skladišča v 
območju niso dopustna.
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IV. REŠITVE NAČRTOVANIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN TER 
POGOJI IN USMERITVE ZA 
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

12. člen 
(merila, pogoji in usmeritve 
za umeščanje, načrtovanje 
in oblikovanje objektov,)

(1) Umestitev stavb na gradbenih par-
celah je regulirana z gradbeno linijo 
in gradbenimi mejami v državnem 
koordinatnem sistemu. Gradbena 
linija je črta, na katero morajo biti 
z enim robom postavljene no-
vozgrajene oziroma načrtovane 
stavbe. Gradbena meja je črta, ki je 
novozgrajene oziroma načrtovane 
stavbe ne smejo presegati, lahko 
pa se jo dotikajo. Gradbena linija 
in gradbene meje so prikazane v 
grafičnem delu na listih številka 3.1, 
3.3, 4.0, 5.2, 5.3 in 6.0.

(2) Stavbe morajo biti orientirane tako, 
da so stranice osnovnih kubusov 
stavb vzporedne s pripadajočimi 
gradbenimi mejami. Določilo ne 
velja za dele urejevalnih enot, kjer 
gradbene meje med seboj niso 
pravokotne.

(3) Minimalna višinska kota pritličja 
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 (Tehnični pregledi) 295,70 

m.n.v..

(4) Podkletitev objektov je dopustna na 
način, da so preprečeni morebitni 
škodljivi vplivi visokih voda in talne 
vode. Kletne etaže lahko presegajo 
regulacijske črte in lahko segajo 
največ do roba območja urejevalne 
enote.

(5) Ograje morajo biti na strani, ki meji 
na javno površino, umaknjene naj-
manj 1,0 m v parcelo. Ostale ograje 
so lahko postavljene na parcelno 
mejo, če oba lastnika s tem sogla-
šata. Če lastnika ne soglašata, mora 
biti ograja od sosednjega zemljišča 
oddaljena najmanj 0,5 m.

(6) Ostali enostavni in nezahtevni objek-
ti, ki niso stavbe, morajo biti:
- od sosednje parcelne meje 

oddaljeni najmanj 0,5 m, s so-
glasjem soseda pa lahko segajo 
do parcelne meje;

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

(7) Gradbene meje ne veljajo za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture in 
priključkov nanjo.

(8) Faktor zazidanosti gradbene parcele 
(FZ) je razmerje med zazidano po-
vršino in celotno površino gradbene 
parcele. Največji dopustni faktor 
zazidanosti je 0,5.

(9) Višina stavb, merjeno od nivoja ure-
jenega terena ob stavbi, je od 8 m 
do 12 m, dopustna etažnost stavb do 
P+2. Višina venca stavb, postavljenih 
v gradbeno linijo (Kopališka cesta), 
ne sme biti nižja od višine venca ob-
stoječe stavbe na parceli št. 1025/2 
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k.o. Brezovica, pri čemer morajo biti 
strešine skrite za vencem. Maksimal-
na višina enostavnih in nezahtevnih 
objektov je 6m.

(10) Delež zelenih površin (DZP) v obmo-
čju je delež površin gradbene par-
cele, namenjene zelenim ureditvam, 
ki ne služijo prometnim površinam 
objekta. V celotnem območju je 
treba zagotoviti 20% zelenih povr-
šin na raščenem terenu, pri čemer 
mora na posamični gradbeni parceli 
zagotovljen minimalno 15% zelenih 
površin na raščenem terenu.

(11) Strehe stavb v posamezni urejevalni 
enoti morajo biti enotno oblikovane. 
Naklon strešine ni določen.

(12) Sončni zbiralniki ne smejo presegati 
slemena streh in morajo biti posta-
vljeni poravnano s strešino oziroma 
skriti za fasadnim vencem.

13. člen 
(merila, pogoji in usmeritve za 

projektiranje in gradnjo javnih cest)

(1) Urejevalna enota Ue1 predstavlja 
površine obstoječih in načrtovanih 
javnih cest.

(2) Tipični prečni profil obstoječe javne 
ceste LZ 071351 - Kopališka cesta se 
na odseku med stacionažo 710 m 
in stacionažo 940 m preuredi tako, 
da se ob južnem robu izvede kole-
sarska steza širine 1,6 m, zelenica z 
drevoredom minimalne širine 2,0 m 
in hodnik za pešce širine 2,0 m.

(3) Tipični prečni profil novo načrtova-
ne javne ceste se zagotovi v širini 

minimalno 9,2 m (dvosmerno voz-
išče širine 6,0 m z obojestranskim 
pločnikom širine 1,6 m). Niveleta 
se prilagodi obstoječim cestam (JP 
571303 - Krumperška ulica in LZ 
071371 - Ihanska cesta) na katere se 
navezuje.

(4) Na novo načrtovani javni cesti se 
načrtuje omejitev hitrosti 30 km/h. 
Cesta se opremi s talnimi označbami 
»kolesar na vozišču«.

(5) Tipični profil obstoječe in novo načr-
tovane javne ceste v Ue1 je prikazan 
v grafičnem delu na listu številka 3.2.

14. člen 
(merila, pogoji in usmeritve 
za parkiranje, interventne in 

manipulativne površine)

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

(2) Glede na namembnost stavbe oziro-
ma dejavnost je treba pri izračunu in 
projektiranju parkirnih mest v okviru 
gradbene parcele upoštevati na-
slednje minimalno število parkirnih 
mest (v nadaljevanju PM):

Namembnost oz. 
dejavnost

Število parkirnih mest 
(PM)

Trgovske stavbe 1 PM / 20 m² BEP
Poslovne stavbe 1 PM / 30 m² BEP
Tehnični pregledi 
motornih vozil

6 PM / stezo za pregled 
motornih vozil

Gostilne, restavracije, 
točilnice

1 PM / 4 sedeže + 
1 PM / tekoči meter 
točilnega pulta oziroma 
minimalno 5PM
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(3) V primeru skupnega parkirišča za 
objekte z različnimi dejavnostmi 
se upošteva največje potrebe po 
istočasnem parkiranju.

(4) Parkirno mesto mora biti najmanj 
dimenzij 2,5 x 5,0 m v primeru par-
kiranja pravokotno na os vozišča 
oziroma dimenzij 2,0 x 6,0 m, z 
varovalnim pasom 0,5 m, v primeru 
vzdolžnega parkiranja. Umestitev 
parkirnih mest za tovorna vozila ni 
dopustna.

(5) Povozne površine morajo biti izve-
dene nepropustno, v asfaltni izvedbi 
oziroma tlakovane, obrobljene z 
robniki in opremljene z napravami 
za zaščito podtalnice pred proni-
canjem škodljivih snovi (lovilci olj, 
ločitev padavinske in ostale kanali-
zacije). Površine za pešce so lahko 
tlakovane ali v asfaltni izvedbi.

15. člen 
(merila, pogoji in usmeritve za ureditev 

ostalih površin in krajinske ureditve)

Za urejanje ostalih površin in krajinske 
ureditve veljajo naslednji pogoji:
 – višina urejenega terena ob načrto-

vanem objektu mora biti prilagojena 
najbližjim sosednjim zemljiščem;

 – morebitne manjše nivojske razlike 
se uredijo s primernimi višinskimi 
premostitvami (klančinami, zidci, 
škarpami, ipd.), ki pa ne smejo pred-
stavljati grajene ovire v sistemu peš 
in kolesarskih površin;

 – ureditve okolice objektov v posa-
mezni urejevalni enoti naj bodo 
oblikovno skladne;

 – zasaditev okolice objektov naj te-
melji na rabi avtohtone vegetacije;

 – vzdolž javnih površin se, znotraj 
gradbenih parcel objektov, zasadi 
visokodebelna drevesa. Zasaditev je 
prikazana v grafičnem delu na listih 
številka 3.1, 3.2 in 3.3;

 – parkirišča naj se osenčijo z drevjem, 
zemljišče pod krošnjo dreves naj 
bo travnato ali peščeno oziroma 
tlakovano z mrežastimi tlakovci in 
ne polno tlakovano.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH 
REŠITEV IN POGOJI GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO

16. člen 
(zasnova projektnih rešitev 

gospodarske javne infrastrukture)

Potek obstoječega in s tem OPPN na-
črtovanega omrežja gospodarske javne 
infrastrukture je prikazan v grafičnem 
delu na listih številka 2.1, 2.2, 3.2, 4.0, 
5.1 in 5.2.

17. člen 
(prometna infrastruktura)

(1) Za potrebe prometnega priključeva-
nja in prometnih ureditev na obmo-
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čju OPPN se zgradi nova javna cesta, 
rekonstruira JP 571303 (Krumperška 
ulica), rekonstruira križišče javnih 
cest LZ 071351 (Kopališka cesta) in JP 
571303 (Krumperška ulica) v krožišče 
ter dogradi prečni profil LZ 071351 
(Kopališka cesta), kot določa 13. člen.

(2) Območje OPPN se priključuje iz JP 
571303 - Krumperška ulica, na kate-
ro se naveže novo načrtovana javna 
cesta, v skladu z grafičnim delom 
OPPN.

(3) Razporeditev prometnih površin, 
elementi cest (širine, ustrezni radiji, 
odmiki od objektov) in izbrana kon-
strukcija morajo zagotavljati nemo-
ten dostop interventnih vozil (požar, 
rušitve), vozil za odvoz komunalnih 
odpadkov in vozil zimske službe.

(4) Pri dovozih do stavb, ekoloških oto-
kov in prostorov za odlaganje smeti 
se uredijo spuščeni robniki.

(5) Prometne površine se v območju 
OPPN izvede tako, da v naslednjih 
etapah omogočajo navezavo na 
obstoječe omrežje javnih cest (se-
verni in južni priključek na LZ 071371 
- Ihanska cesta) in s tem prometno 
napajanje celotnega ureditvenega 
območja D29/1. Etapnost je prikaza-
na v grafičnem delu na listu številka 
5.1.

(6) Gradnja in rekonstrukcija objektov 
ter izvajanje kakršnihkoli del na pri-
padajočih zemljiščih v varovalnem 
pasu avtoceste je dopustna le s 
soglasjem upravljavca.

(7) Postavljanje objektov za obveščanje 
in oglaševanje v območju državne 
ceste je prepovedano.

18. člen 
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na vzhodnem delu ureditvenega 
območja OPPN, v sklopu Krumper-
ške ulice, poteka obstoječi srednje 
napetostni (v nadaljevanju: SN) 
podzemni vod. Obstoječe omrežje 
se ohranja.

(2) Za napajanje predvidenih objektov 
v območju OPPN se zgradi nova 
TP 20/0,4 kV. Nova TP se zgradi 
ob zahodnem robu ureditvenega 
območja OPPN, na delu parcele 
številka 1029, k.o. 1958-Brezovica, 
v montažni izvedbi, kot samostojni 
objekt z zagotovljenim stalnim do-
stopom za osebna vozila in grad-
beno mehanizacijo. Opremljena 
mora biti z ustreznimi SN bloki in 
nizko napetostnimi (v nadaljevanju: 
NN) razdelilniki, ki bodo zadostili 
potrebam odjemalcev.

(3) Vključitev TP v SN omrežje se izvede 
preko novega 20 kV zemeljskega 
voda tipiziranega prereza (Al 3x240 
mm²). TP mora biti prehodne iz-
vedbe, s čimer bo omogočeno 
vzankanje v 20 kV zemeljski izvod 
iz RTP 110/20 kV Domžale. Vključitev 
kabelske kanalizacije se izvede v 
kabelskem jašku (KJ) 4.

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

(5) Za potrebe novih ureditev se, v 
sklopu urejevalne enote Ue1, zgradi 
podzemno NN omrežje. NN pri-
ključni vodi se izvedejo v podzemni 
izvedbi ustreznega prereza.
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(6) Vsi predvideni zemeljski vodi na 
območju OPPN se uvlečejo v njim 
namenjeno kabelsko kanalizacijo s 
kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.

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

(8) Po celotni trasi priključnih NN ze-
meljskih vodov je potrebno položiti 
ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4 x 25 
mm.

(9) Pred projektiranjem je potrebno 
predviden potek NN in SN vodov ter 
število zaščitnih PVC cevi uskladiti s 
podjetjem Elektro Ljubljana d.d. na 
lokaciji DE Ljubljana okolica, Podre-
čje 48, 1230 Domžale.

19. člen 
(plinovodno omrežje)

(1) Po severnem in vzhodnem robu ob-
močja OPPN, poteka obstoječ distri-
bucijski vod plinovodnega omrežja, 
nazivnega premera od DN 32 do 
vključno DN 63, namenjen oskrbi 
obstoječih stavb, ki se nahajajo v 
območju urejanja D34, na vzhodni 
strani in stavbe 1958-613 na parceli 
številka 1025/2 k.o. 1958-Brezovica, 
na zahodni strani. Obstoječe omrež-
je se ohranja.

(2) Na območju OPPN je dopustna 
gradnja oziroma dograditev distri-
bucijskega plinovodnega omrežja.

20. člen 
(telekomunikacijsko in 

kabelsko omrežje)

(1) Vzdolž vzhodnega (Krumperška 
ulica) in severnega roba (Kopališka 
cesta) območja OPPN potekajo ob-
stoječi telekomunikacijski vodi, ki se 
ohranjajo.

(2) Na območju OPPN je dopustna 
gradnja oziroma dograditev tele-
komunikacijskega omrežja.

21. člen 
(vodovod)

(1) Ob vzhodnem robu območja OPPN 
poteka javni vodovodni vod NL DN 
100, preko severovzhodnega dela 
območja OPPN pa javni vodovodni 
vod PE 110. Obstoječe omrežje se 
ohranja.

(2) Na območju OPPN se zgradi nov 
javni vodovodni vod NL DN 100, ki 
se naveže na obstoječ javni vodo-
vodni vod NL DN 100 na vzhodu 
(Krumperška ulica) in na obstoječ 
javni vodovodni vod NL DN 200 na 
zahodu (Ihanska Cesta). Investitor 
mora predložiti projekt izgradnje 
novega javnega vodovodnega 
voda v pregled upravljavcu javnega 
vodovoda in pridobiti soglasje k 
projektnim rešitvam.

(3) Odmike javnega vodovodnega voda 
od ostalih komunalnih vodov je po-
trebno izvesti v skladu s Pravilnikom 
o tehnični izvedbi in uporabi objek-
tov in naprav javnega vodovoda 
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(Uradni Vestnik Občine Domžale, št. 
15/06).

(4) Objekti v ureditvenem območju 
OPPN se bodo priključevali na nov 
javni vodovodni vod, vsak s svojim 
samostojnim priključkom in odje-
mnim mestom. Zunanji vodomerni 
jaški morajo biti locirani na gradbeni 
parceli pripadajoči posameznemu 
objektu, čim bliže novemu javnemu 
vodovodnemu vodu.

(5) Vodovodni priključki morajo biti 
zaključeni z vodomernimi jaški, ki 
morajo biti locirani na gradbeni par-
celi načrtovanega objekta, čim bližje 
novemu javnemu vodovodnemu 
vodu in stalno dostopni. V projektni 
dokumentaciji morajo biti navedene 
dimenzije priključkov in obračunskih 
vodomerov.

(6) Za priključitev objektov na javno 
vodovodno omrežje je potrebno 
pridobiti soglasje za priključitev, ki 
ga je možno izdati, ko bo nov javni 
vodovodni vod zgrajen in predan v 
upravljanje upravljavcu vodovoda.

(7) Na vodovodnem omrežju ni dopu-
stno postavljati objektov in ograj. 
Zagotovljeni morajo biti predpisani 
odmiki od vodovodnih vodov.

22. člen 
(hidrantno omrežje)

(1) Za potrebe gašenja požara se na 
vodovodno omrežje vgradijo nad-
zemni hidranti lomljive izvedbe. 
Interno hidrantno omrežje mora biti 

krožno povezano in vezano na javni 
vod za odjemnim mestom.

(2) Najmanjša razdalja hidranta od 
objekta znaša 5,0 m, največja pa 
80,0 m. Hidranti so lahko medseboj-
no oddaljeni največ 80,0 m. Natanč-
no razmestitev hidrantov, potrebno 
količino vode in druge rešitve v zvezi 
z varstvom pred požarom se določi 
v projektu za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja.

23. člen 
(ravnanje z odpadnimi vodami)

(1) Na območju OPPN ni obstoječega 
javnega kanalizacijskega omrežja 
komunalnih odpadnih voda.

(2) Za potrebe obravnavanega obmo-
čja se zgradi nove javne kanaliza-
cijske vode za komunalno odpadno 
vodo s traso, ki poteka v sklopu nove 
ceste (Ue1) in v sklopu Krumperške 
ulice, do mesta priključitve na novo 
predviden javni vod odpadne kana-
lizacije PVC 250 F ob severnem robu 
avtoceste, ki ga bo gradila Občina 
Domžale v skladu z Načrtom ra-
zvojnih programov. Investitor mora 
predložiti projekt izgradnje javne 
kanalizacije komunalnih odpadnih 
vod v pregled upravljavcu javne 
kanalizacije in pridobiti soglasje k 
projektnim rešitvam.

(3) Odmike javne kanalizacije komu-
nalnih odpadnih vod od ostalih 
komunalnih vodov je potrebno 
izvesti v skladu s Pravilnikom o teh-
nični izvedbi in uporabi objektov in 
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naprav javne kanalizacije (Uradni 
Vestnik Občine Domžale, št. 15/06)..

(4) Odpadna kanalizacija iz načrtovanih 
objektov v območju OPPN se priklju-
či na novo kanalizacijsko omrežje ko-
munalnih odpadnih vod v območju 
javnih cest. V projektni dokumenta-
ciji morajo biti navedene dimenzije 
hišnih kanalizacijskih priključkov 
in revizijskih jaškov, ki morajo biti 
locirani na gradbeni parceli objekta, 
čim bližje javnemu vodu kanalizacije 
komunalnih odpadnih vod.

(5) Kanalizacija komunalnih odpadnih 
vod mora biti projektirana vodote-
sno, iz atestiranih materialov, vključ-
no z revizijskimi jaški in priključki.

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

(7) Skladno z veljavnimi uredbami, 
morajo biti vse komunalne odpadne 
vode pred iztokom v javno kanali-
zacijo komunalnih odpadnih vod 
očiščene do take stopnje, da mejne 
vrednosti parametrov odpadnih 
voda ne presegajo dopustnih.

(8) Za priključitev objektov na javno 
kanalizacijsko omrežje komunalnih 
odpadnih vod je potrebno prido-
biti soglasje za priključitev, ki ga je 
možno izdati, ko bodo javni kanali-
zacijski vodi komunalnih odpadnih 
vod zgrajeni in predani v upravljanje 
upravljavcu javne kanalizacije komu-
nalnih odpadnih vod.

(9) Na kanalizacijskem omrežju ni do-
pustno postavljati objektov in ograj. 
. Zagotovljeni morajo biti predpisani 
odmiki od vodov komunalnih od-
padnih vod.

24. člen 
(padavinska kanalizacija)

(1) Za potrebe odvoda padavinskih 
vod z območja OPPN se zgradi lo-
čen sistem padavinske kanalizacije. 
Padavinske vode v območju OPPN 
se v celoti ponikajo. Ponikalna polja 
morajo biti locirana izven povoznih 
in manipulativnih površin.

(2) Padavinske vode iz strešnih površin 
se speljejo v ponikalna polja preko 
peskolovov, iz utrjenih, povoznih 
površin pa preko lovilcev bencina 
in olj. Ponikanje se zagotavlja loče-
no po objektih v sklopu gradbene 
parcele objekta oziroma združeno 
za več objektov v sklopu posamezne 
urejevalne enote.

(3) V območju oziroma bližini križišča 
lokalne ceste LZ 071351 – Kopališka 
cesta, lokalne krajevne ceste LK 
071591 – Zaboršt (Krumperška ulica) 
in javne poti JP 571301 – Krumperška 
ulica je potrebno za odvod pada-
vinskih vod izvesti nov preboj pod 
lokalno cesto LZ 071351 – Kopališka 
cesta, tako da bodo padavinske 
vode iz lokalne krajevne ceste LK 
071591 – Zaboršt (Krumperška ulica) 
in javne poti JP 571174 – Zaboršt (del 
Krumperške ulice) preko območja 
OPPN ponikale v predvidenih poni-
kalnicah (ponikalno polje) na obmo-
čju OPPN. Potrebno je upoštevati 
projekt za izvedbo, KONO-B d.o.o., 
št. 1646/16, februar 2016.

(4) Za izvedbo padavinske kanalizacije 
se predvidi uporaba vodotesnih cevi 
in tipskih revizijskih jaškov. Sistem 
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čiščenja padavinskih vod s cest in 
utrjenih površin je lahko centralen 
(za zadrževalnikom) ali s posame-
znimi lovilci olj. Lovilci olj morajo biti 
skladni s standardom SIST EN 858-2.

(5) Padavinske vode z objektov in pripa-
dajočih površin območja OPPN ne 
smejo biti speljane v naprave za od-
vodnjavanje AC in njenega cestnega 
sveta. Izvedba odvodnjavanja in 
novo načrtovane ureditve ne smejo 
poslabšati ali ogroziti obstoječega 
sistema odvodnjavanja AC.

25. člen 
( javna razsvetljava)

(1) V območju OPPN ni obstoječega 
omrežja javne razsvetljave. Obstoje-
če omrežje javne razsvetljave poteka 
ob severnem robu ureditvenega 
območja OPPN v sklopu LZ 071351 
- Kopališka cesta.

(2) Del trase obstoječega omrežja javne 
razsvetljave, ki poteka po južnem 
robu Kopališke ceste, se prestavi 
južneje oziroma uskladi s traso nove 
kolesarske steze, zelenice z drevore-
dom in hodnika za pešce v sklopu 
Ue1.

(3) Novo omrežje javne razsvetljave 
ureditvenega območja OPPN se 
zgradi ob vseh javnih cestah v sklo-
pu urejevalne enote Ue1.

(4) Omrežje se napaja iz NN zanke, ki 
je vodena v ali tik ob cesti. Predvidi 
se uporaba drogov za svetilke višine 
do 6,0 m, opremljenih z modernimi 
svetlobnimi telesi in napajanjem re-

guliranim preko sistema, ki dopušča 
časovno regulacijo in večstopenjsko 
intenzivnost osvetlitve.

26. člen 
(ogrevanje)

Dopustna je uporaba vseh okoljsko spre-
jemljivih virov energije (plin, toplotne 
črpalke, sončna energija, ipd.).

27. člen 
(ravnanje s 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 vozi-
lom.

(2) Slepe ceste morajo imeti zagotovlje-
na obračališča za smetarska vozila.

VI. REŠITVE IN UKREPI 
ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE IN 
TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH 
DOBRIN

28. člen 
(ohranjanje narave)

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni 
evidentiranih zavarovanih območij, 
naravnih vrednot, ekološko po-
membnega območja ali posebnega 
varstvenega območja Natura 2000.
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(2) Na južnem robu območja OPPN se 
ohrani čim več obstoječih dreves in 
grmovna vegetacija, ki se dopolni z 
zasaditvami z avtohtonimi dreve-
snimi vrstami tega območja in s tem 
ohranja linijsko strukturo vegetacije.

(3) Pri novih linijskih zasaditvah ob 
javnih cestah in objektih je potreb-
no izbrati avtohtone drevesne in 
grmovne vrste. Upoštevati je treba 
omejitve vnosa rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih pred-
metov, s katerimi se lahko prenašajo 
škodljivi organizmi, ki pomenijo 
nevarnost za zdravstveno varstvo 
rastlin, v skladu s predpisi s področja 
zdravstvenega varstva rastlin.

(4) Zaradi varstva biotske raznovrstno-
sti na širšem območju OPPN se na 
območje ne sme navažati zemlje, ki 
vsebuje dele invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst. Ogolele površine se 
takoj po končanih zemeljskih delih 
ozeleni s travnimi mešanicami, ki 
vsebujejo semena avtohtonih vrst 
in še najmanj tri leta po končanih 
delih spremlja morebiten pojav 
tujerodnih vrst, ki se jih nemudoma 
v celoti (s koreninami) odstrani in 
uniči.

29. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni evidentiranih 
območij in objektov varstva kulturne 
dediščine.

30. člen 
(varstvo gozdov)

(1) Na severnem robu območja OPPN 
se nahaja območje gozda, ki je za-
varovano z Odlokom o razglasitvi 
Šumberka za gozd s posebnim 
pomenom (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 10/2007). Območje 
razglasitve in vplivni pas gozda s 
posebnim pomenom je prikazano 
v Prikazu stanja prostora.

(2) Posegi v območje razglasitve in 
vplivni pas gozda s posebnim 
pomenom so prikazani na grafični 
prilogi 5.1, 5.2 in 5.3.

(3) Severni del rekonstrukcije križišča 
Kopališke in Krumperške ceste v 
krožišče posega v območje razgla-
sitve gozda s posebnim pomenom. 
Načrtovana prostorska ureditev je 
je dopustna in skladna s 3. alinejo 7. 
člena navedenega odloka.

(4) Za vse posege v območje razglasitve 
in v območje vplivnega pasu gozda 
s posebnim pomenom je v postopku 
pridobitve gradbenega dovoljenja 
treba pridobiti projektne pogoje 
in soglasje pristojnega Zavoda za 
gozdove.

31. člen 
(tla in podzemne vode)

(1) Med običajnim obratovanjem na 
območju OPPN ne bo pomembnih 
vplivov na tla.

(2) Sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za vse stav-
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be na območju OPPN je preveritev 
stanja in vplivov načrtovane gradnje 
na tla in podzemne vode (geološko 
in hidrološko poročilo) ter določitev 
morebitnih ukrepov.

(3) Pred uporabo cevovodov za od-
padno vodo je potrebno preveriti 
vodotesnost internega kanalizacij-
skega omrežja s standardiziranimi 
postopki.

(4) Na vseh napravah in objektih, kjer 
obstaja možnost razlivanja nevarnih 
snovi je treba predvideti tehnične 
ukrepe za preprečitev 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.

(5) V času gradnje je investitor dolžan 
zagotoviti stroge varstvene ukrepe 
in nadzor ter tako organizacijo na 
gradbišču, da bo preprečeno one-
snaženje voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih 
snovi. V primeru nezgod je treba 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev.

(6) Vsi posegi v prostor morajo biti na-
črtovani tako, da se ne poslabšuje 
stanje voda, da se omogoča varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda, 
da se zagotavlja ohranjanje naravnih 
procesov, naravnega ravnovesja 
vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
varstvo naravnih vrednot in območij, 
varovanih po predpisih o ohranjanju 
narave, kar mora biti v projektni 

dokumentaciji ustrezno prikazano 
in dokazano.

32. člen 
(zrak)

(1) Pri načrtovanju objektov v obmo-
čju OPPN je potrebno upoštevati 
predpise o učinkoviti rabi energije 
v objektih.

(2) V času gradnje je treba izvajati na-
slednje omilitvene ukrepe:
- vlaženje in škropljenje tistih 

površin, ki bi lahko povzročale 
emisije prahu v okolje (npr. 
transportne poti, druge odkrite 
površine, gradbeni materiali, 
ravnanje z odpadki);

- pokrivanje tovornjakov pri od-
vozu gradbenih odpadkov;

- čiščenje tovornih vozil in grad-
bene mehanizacije preden 
zapustijo območje gradbišča, 
tako da ne bo prihajalo do 
onesnaževanja javnih cest;

- zmanjšati je treba kakršno koli 
odmetavanje materiala z večjih 
višin, nastalega pri gradnji;

- gradbena dela se ne smejo 
izvajati v vetrovnem vremenu 
(pri hitrosti vetra večji od 4 m/s);

- prepovedano je kurjenje raznih 
materialov in odpadkov na 
gradbišču;

- redno vzdrževanje in pravilno 
delovanje gradbene mehani-
zacije.
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33. člen 
(hrup)

(1) Območje OPPN je v pretežnem 
delu opredeljeno v III. in deloma v 
IV. območje varstva pred hrupom. 
Območja varstva pred hrupom so 
prikazana v grafičnem delu na listu 
številka 5.3.

(2) Obremenitev posameznega ob-
močja s hrupom ne sme presegati 
mejnih ravni, določenih v predpisih.

(3) Za varstvo pred hrupom v času gra-
dnje in obratovanja je treba izvajati 
naslednje omilitvene ukrepe:
- na manipulativnih površinah 

se ne smejo zadrževati tovorna 
vozila s prižganimi motorji;

- gradbena dela se izvajajo le v 
dnevnem času delovnikov od 
7. do 18. ure in ob sobotah od 
7. do 15. ure, v nedeljo in v pra-
zničnem dnevu gradbenih del 
ni dovoljeno izvajati;

- omejiti zelo hrupna opravila na 
najkrajši možni čas;

- razmestiti hrupno gradbeno 
opremo (kompresorji in ge-
neratorji) na tak način, da bo 
čim bolj oddaljena in obrnjena 
proč od najbližjih stanovanjskih 
stavb;

- uporabiti gradbeno opremo, 
tovorna vozila in gradbeno me-
hanizacijo s čim manjšo emisijo 
hrupa – pri tem je treba upošte-
vati pravilnik o emisiji strojev, ki 
se uporabljajo na prostem;

- postaviti polne kovinske grad-
biščne ograje okoli gradbišča 
(visoke najmanj 2 m);

- redno vzdrževati gradbeno 
opremo in mehanizacijo;

- uporaba električnega toka iz 
omrežja za pogon opreme pri 
gradbenih delih, kjer je to mo-
goče.

34. člen 
(ravnanje z gradbenimi odpadki)

Glede ravnanja z odpadki je treba izva-
jati naslednje omilitvene ukrepe:

 – investitor mora zagotoviti, da iz-
vajalci gradbenih del gradbene 
odpadke hranijo ali začasno skla-
diščijo na gradbišču tako, da ne 
onesnažujejo okolja;

 – investitor mora zagotoviti med 
seboj ločeno zbiranje gradbenih 
odpadkov;

 – investitor mora zagotoviti, da nevar-
ne gradbene odpadke odstranjujejo 
za to pooblaščena podjetja;

 – investitor mora zagotoviti, da iz-
vajalci gradbenih del gradbene 
odpadke oddajo zbiralcu gradbenih 
odpadkov;

 – investitor mora zagotoviti naročilo 
za prevzem gradbenih odpadkov 
pred začetkom izvajanja gradbenih 
del.
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35. člen 
(zmanjšanje svetlobnega 

onesnaževanja)

(1) Osvetljevanje območja (dovozne 
ceste, parkirišča, objekti) se zmanjša 
na najnižjo raven oziroma se obmo-
čij, za katera osvetljevanje ni nujno 
potrebno, ne osvetljuje.

(2) Za zmanjšanje svetlobnega one-
snaževanja je treba upoštevati še 
naslednje usmeritve:
- za osvetljevanje naj se upora-

bljajo žarnice, ki oddajajo ru-
meno, oranžno oziroma rdečo 
svetlobo in ne oddajajo UV 
spektra;

- svetilke naj bodo nepredušno 
zaprte in usmerjene v tla, brez 
sevanja svetlobe nad vodorav-
nico;

- med 23:00 in 5:00 uro se zmanj-
ša osvetljenost vseh javnih in 
skupnih površin tako, da se 
del svetilk izklopi ali se vsem 
zmanjša svetilnost.

36. člen 
(elektromagnetno sevanje)

Stavbe, v katerih se stalno ali začasno 
zadržujejo ljudje, morajo biti načrtovane 
izven elektroenergetskega koridorja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA 
OBRAMBO IN VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM

37. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo 

in varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN ni erozivno in 
plazovito ter se ne nahaja znotraj 
poplavno ogroženih območij.

(2) Pred projektiranjem objektov je 
potrebno določiti nivo podtalnice 
in nadaljnje načrtovanje prilagoditi 
ugotovitvam.

(3) Z izbiro konstrukcije, dimenzionira-
njem in načrtovanjem stavb je treba 
zagotoviti odpornost na porušitev, 
pri čemer je treba upoštevati pro-
jektni pospešek tal 0,225 g.

(4) Z upoštevanjem predpisanih stan-
dardov (SIST EN 1991-4) je potrebno 
zagotoviti skladnost z zahtevami 
Pravilnika o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov.

(5) Za primere razlitja nevarnih snovi 
(olja, goriva) je potrebno pripraviti 
načrt za hitro ukrepanje in voditi 
evidenco o nevarnih snoveh, ki se 
uporabljajo na gradbišču. Možnost 
razlitja nevarnih snovi v času gradnje 
objekta se zmanjša na minimalno ob 
upoštevanju sledečega:
- nadzor tehnične usposobljeno-

sti vozil gradbene mehanizacije;
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- nadzor nad uporabo in skladi-
ščenjem goriv ter motornih in 
strojnih olj;

- nadzor nad ravnanjem z odstra-
njenimi gradbenimi elementi iz 
obstoječih utrjenih površin in 
objektov;

- nadzor nad ravnanjem z od-
padno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov.

38. člen 
(rešitve in ukrepi za varstvo 

pred požarom)

(1) Potrebno je zagotoviti vire za 
zadostno oskrbo z vodo za ga-
šenje. Zgrajeno mora biti hidran-
tno omrežje z ustreznim številom 
hidrantov. Minimalna potrebna 
količina vode se določi v skladu s 
predpisi o požarni varnosti v stavbah 
in tehničnih normativih za hidrantno 
omrežje za gašenje požarov.

(2) Zagotoviti je treba odmike med 
objekti in odmike od meje parcel ali 
potrebne protipožarne ločitve in za-
gotoviti pogoje za varen umik ljudi, 
živali ali premoženja pri požaru ter 
dostop, dovoz in delovne površine 
za intervencijska vozila, ki morajo 
biti v skladu z veljavnimi standardi.

(3) Stavbe morajo biti projektirane, 
grajene in vzdrževane tako, da nji-
hova konstrukcija ob požaru ohrani 
potrebno nosilnost v časovnem 
obdobju, kot je za posamezno sku-
pino objektov določeno s predpisi 
o požarni varnosti objektov.

(4) Pri projektiranju objektov je treba 
upoštevati tudi požarna tveganja, 
ki so povezana:
- s povečano možnostjo nastanka 

požara zaradi uporabe požarno 
nevarnih snovi in tehnoloških 
postopkov (kurilno olje, uteko-
činjen naftni plin);

- z možnostjo širjenja požara med 
posameznimi območji.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

39. člen 
(načrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z na-
črtom parcelacije, ki je določena in 
prikazana v grafičnem delu na listu 
številka 6.0.

(2) Dopustna je delitev parcel za gra-
dnjo javnih površin.

(3) Dopustna je delitev parcel za po-
trebe gradnje objektov in omrežij 
gospodarske infrastrukture ali za 
potrebe urejanja pravic zaradi nji-
hove gradnje.

(4) Dopustna je delitev parcel za izved-
bo posameznih etap gradnje.
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IX. ETAPNOST IZVEDBE 
PROSTORSKIH UREDITEV TER 
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE OPPN

40. člen 
(etapnost gradnje)

(1) Gradnje in druge prostorske uredi-
tve določene s tem OPPN se lahko 
izvajajo etapno.

(2) Etapa predstavlja:
- sklop gradenj posamične vrste 

gospodarske infrastrukture ali
- sklop gradenj zahtevnih ali 

manj zahtevnih stavb, vključno s 
spremljajočimi nezahtevnimi in 
enostavnimi objekti ter predpi-
sanimi krajinskimi ureditvami.

(3) Gradnja objektov v posamezni 
etapi lahko poteka sočasno z 
izgradnjo gospodarske infra-
strukture, pri čemer je potreb-
no:

- pred ali sočasno z izdajo grad-
benega dovoljenja za objekt 
posamezne etape pridobiti 
gradbeno dovoljenje za vso, z 
OPPN načrtovano, gospodar-
sko javno infrastrukturo potreb-
no za priključevanje posamezne 
etape;

- pred ali sočasno s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja za po-
samezni objekt mora biti prido-
bljeno uporabno dovoljenje za 
gospodarsko javno infrastruk-
turo na območju priključevanja 
objekta in le ta predana v upra-
vljanje pristojnemu upravljavcu.

41. člen 
(etapnost priključevanja območja 

OPPN na omrežje javnih cest)

(1) Priključevanje območja OPPN na 
omrežje javnih lokalnih cest se iz-
vede etapno.

(2) V prvi etapi se izvede rekonstrukcija 
dela Krumperške ulice, rekonstrukci-
ja križišča Krumperške ulice in Kopa-
liške ceste v krožišče ter preureditev 
obstoječega pločnika ob Kopališki 
cesti z vzpostavitvijo nove kolesar-
ske steze, zelenice z drevoredom 
in hodnikom za pešce, skladno z 
grafičnim prikazom na listih številka 
3.1, 3.2, 3.3, 4.0 in 5.2;

(3) V naslednjih etapah se izvede re-
konstrukcija križišča Kopališke in 
Ihanske ceste v krožišče ter nave-
zava na obstoječe omrežje javnih 
cest (severni in južni priključek na 
LZ 071371 - Ihanska cesta), skladno 
z usmeritvami iz grafičnih prikazov 
na listih številka 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1 
in 5.2. 

(4) Izvedba prve etape je obvezen po-
goj za priključevanje območja OPPN 
in za gradnjo stavb in druge prostor-
ske ureditve v območju OPPN.

(5) Odseki javnih cest in rekonstrukcija 
križišča javnih lokalnih cest LZ 071351 
(Kopališka cesta) in LZ 071371 (Ihan-
ska cesta) v krožišče izven območja 
OPPN, se lahko gradijo sočasno z 
novo javno cesto v območju OPPN, 
ali v posamični etapi kasneje.
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42. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolžni poravnati stro-
ške že zgrajene komunalne opreme 
v skladu z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale in stroške načrto-
vane nove komunalne opreme v 
skladu s Programom opremljanja 
za območje OPPN.

(2) V sklopu izgradnje z OPPN načrto-
vane gospodarske javne infrastruk-
ture so investitorji dolžni zgraditi 
tudi priključke na posamezno parce-
lo za gradnjo stavbe, ki so zaključeni 
z vodomernim oziroma revizijskim 
jaškom, lociranim na parceli za gra-
dnjo čim bliže javnemu vodu.

(3) Investitorji so dolžni pridobiti so-
glasje upravljavca gospodarske 
javne infrastrukture na projekt (PZI) 
javnega vodovodnega in kanaliza-
cijskega omrežja s priključki.

(4) Pred pričetkom gradnje so inve-
stitorji dolžni pravočasno obvestiti 
upravljavce gospodarske infrastruk-
ture zaradi uskladitve posegov in 
zakoličbe, prestavitve ali ustrezne 
zaščite vodov ter nadzora nad iz-
vajanjem del.

(5) S programom opremljanja in po-
godbo o opremljanju zemljišč 
za gradnjo se določi obveznost 
investitorjev glede komunalnega 
opremljanja v območju OPPN in 
obveznost investitorjev za izvedbo 
ukrepov iz 8. člena tega odloka.

(6) V primeru poškodb gospodarske 
infrastrukture med gradnjo morajo 
investitorji o tem takoj obvestiti 
upravljavce.

(7) Investitorji so dolžni izdelati in iz-
ročiti 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 pričetkom gradnje so investi-
torji skupaj z upravljavci dolžni evi-
dentirati stanje prometnih površin, 
zelenic, hodnikov za pešce in ostalih 
površin v okolici območja OPPN, ter 
na podlagi ugotovitev zagotoviti 
ukrepe za ustreznost teh površin 
za povečano obremenitev v času 
gradnje in obratovanja načrtovanih 
ureditev na območju OPPN (ojačitev 
nosilnosti, določitev prometnega 
režima, nadomestitev šolske poti, 
ipd.).

(9) Po končani gradnji so investitorji 
skupaj z upravljavci dolžni zagoto-
viti povrnitev teh površin v prvotno 
stanje oziroma zagotoviti ustreznost 
teh površin za namene, predvidene 
z načrtovanimi ureditvami.

(10) Gradnja v območju OPPN bo lahko 
povzročila prekomerno prometno 
obremenitev na obstoječem pro-
metnem omrežju. Investitorji so 
dolžni pred pričetkom prekomerne 
obremenitve z upravljavcem javnih 
cest skleniti pogodbo, s katero se 
opredelijo medsebojne obveznosti 
v zvezi z rekonstrukcijo javnih cest 
po prenehanju obremenitev in po-
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večanim rednim vzdrževanjem cest 
v času trajanja povečane obremeni-
tve.

(11) Investitorji so dolžni na začetku 
gradbenih del skrbno odstraniti in 
deponirati plodno zemljo, ter jo 
uporabiti za urejanje zelenih površin 
na območju OPPN.

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

(13) Investitorji so dolžni poravnati stro-
ške potrebnih prestavitev obstoječih 
komunalnih vodov.

(14) Investitorji so dolžni financira-
ti dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in izvedbo 
rekonstrukcije križišča Krumperške 
ulice (JP 571303) s Kopališko cesto 
(LZ 071351) v krožišče v skladu s 
programom opremljanja. Doku-
mentacija za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za krožišče se pripravi na 
podlagi določil tega odloka in OPN.

X. VELIKOST DOPUSTNIH 
ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH 
IN TEHNIČNIH REŠITEV

43. člen 
(velikosti dopustnih odstopanj)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna 
odstopanja od rešitev, določenih s 
tem odlokom, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju geolo-
ških, hidroloških, geomehanskih in 
drugih razmer ter pri projektiranju 
objektov in ureditev, poiščejo reši-
tve, ki so primernejše z gradbeno 
tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika. S takšnimi odstopanji se 
ne smejo poslabšati prostorske 
in okoljske razmere na območju 
OPPN. S takšnimi odstopanji morajo 
soglašati nosilci urejanja prostora, 
na katere se odstopanja nanašajo. 
Pri realizaciji OPPN so dopustna 
odstopanja v okviru določb od 2. 
do 4. odstavka tega člena.

(2) Tehnološke naprave na fasadi in 
strehi stavb so izvzete iz omejitev 
gabaritov, določenih s tem odlo-
kom, če gre za linijske naprave in 
posamezne volumske (strukturne) 
naprave, pritrjene na fasadi ali strehi, 
če so načrtovane na delu stavbe, ki 
ni viden z javne površine v območju 
OPPN oziroma na njegovih mejah.

(3) Odstopanja od zakoličbene situacije 
javnih cest so +1,0/-1,0 m.

(4) Odstopanja od grafičnih prikazov 
prostorskih ureditev rekonstrukcije 
cest in križišč izven območja OPPN 
so +2,5/-2,5 m.
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(5) Dopustne so spremembe tras po-
sameznih vodov in lokacij objektov 
gospodarske infrastrukture zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše 
izrabe prostora. Dopustne so tudi 
delne in začasne ureditve, ki morajo 
biti v skladu s programi upravljav-
cev gospodarske infrastrukture in 
morajo biti izvedene tako, da jih bo 
možno vključiti v končno ureditev 
posameznega omrežja gospodar-
ske infrastrukture. Odstopanja so 
dopustna s soglasjem upravljavca 
infrastrukture.

(6) Predlog prostorske ureditve, vključ-
no z zasnovo stavb, zelenih povr-
šin, prometnih površin in drugih 
prostorskih ureditev na gradbenih 
parcelah stavb, ki je prikazana v 
grafičnem delu na listu številka 3.3, 
predstavlja usmeritev oziroma eno 
od možnih variant prostorske ure-
ditve. Dopustne so tudi drugačne 
zasnove stavb, zelenih površin in 
drugih prostorskih ureditev, v kolikor 
so te skladne s prostorskimi izved-
benimi pogoji tega odloka.

XI. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

44. člen 
(vpogled)

OPPN je skupaj s prilogami na vpogled 
na Občini Domžale.

45. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-20/2019
Datum:  19. 12. 2019

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.


