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TEKSTUALNI DEL  

 

I. SPLOŠNO 

Prikaz stanja prostora obsega območje občinskega podrobnega prostorskega načrta s 100 – metrsko 

razširitvijo. 

 

II. DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ 

Pri dejanski rabi se je povzelo rabo MKGP, ki je bila digitalizirana na osnovi digitalnega ortofoto načrta 

v merilu 1:5000. Dejanska raba se uporablja za potrebe kmetijskih evidenc po letu 2004, ter se 

nenehno prenavlja in dopolnjuje. 

Glede na dejansko rabo tal so na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta predvsem 

travniki, njive in vrtovi ter manjše površine sadovnjakov in pozidanih zemljišč. (vir: MKGP; 

http://rkg.gov.si, november 2019). 

Pregledni prikaz dejanske rabe zemljišč je v grafičnem delu OPPN: List št. 2 Prikaz dejanske rabe 

zemljišč (M 1 : 5.000).  

 

III. VARSTVENI REŽIMI 

III.1 Bilanca varstvenih območij – sprejeti in veljavni prostorski akti: 

Na razširjenem obravnavanem območju je sprejet in veljaven državni prostorski akt: 

- Občinski prostorski načrt občine Domžale (št. 10-2018, objavljeno 26. 09. 2018) 

III.2 Varstvena območja – najboljša kmetijska zemljišča 

 

Slika 1: Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – najboljša kmetijska zemljišča 

Na območju obravnave je več najboljših kmetijskih zemljišč. 

http://rkg.gov.si/
https://www.domzale.si/act/26649
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III.3 Varstvena območja – varovalni pas železnice 

 

Slika 2: Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – varovalni pas železnice 

Na območju obravnave je železniško omrežje ter posledično pripadajoči varstveni pas. 

 

III.4 Varstvena območja – 3. območje varstva vodnih virov 

 

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

Na območju obravnave je 3. območje varstva vodnih virov (vir: MOP ARSO, http:/gis.arso.gov.si, 

november 2019).  

 



OPPN za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah OSNUTEK 

 

    

 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.   STRAN 4 OD 5 

III.5 Območje predvidenih državnih prostorskih aktov v pripravi – Državni prostorski 

načrt za rekonstrukcijo DV 2kV Beričevo-Podlo 

 

Slika 4: Izsek iz varstvenega oz. varovalnega režima – območje državnega prostorskega akra v pripravi.  

 

Ostalih varstvenih in varovalnih območij (območja varstva narave, območja varstva kulturne dediščine, 

poplavna območja, območja varstva gozdov, …) na območju OPPN ni.  
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IV. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI 
UPORABE POSAMEZNIH DELOV GRAFIČNEGA DELA PRIKAZA STANJA 
PROSTORA 

Velik vpliv na kvaliteto podatkov ima nedvomno natančnost prostorskih podatkov oziroma merilo in na 

kateri geodetski podlagi so bile te podlage izdelane (topografski načrti v merilu 1:5.000, 10.000, 

25.000, 50.000 in 100.000, digitalni katastrski načrti - DKN, digitalni ortofoto načrti DOF, itd…), saj je 

od tega odvisna tudi pozicijska natančnost 

Veljavni prostorski akt, ki prikazuje osnovno namensko rabo, zasnovo infrastrukture, delitev občine na 

posamezne enote urejanja so praviloma v natančnosti DKN, medtem ko so območja varstva naravnih 

vrednot ter kulturne dediščine, ter ostalih varovanj izdelani predvsem na temeljnih topografskih načrtih 

ali digitalnih ortofoto načrtih v merilu 1:5.000 in 1:10.000, nekatere pa celo v merilu 1:25.000 oziroma 

1:50.000. Dejanska kmetijska raba ter register stavb pa sta izdelana na podlagi ortofoto načrta. 

Zaradi različne lokacijske natančnosti podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in dejanske rabe 

ter zaradi nepopolnosti podatkov lahko pride do napačnega grafičnega preseka med podatki. Tako 

dobljen presek zemljiškega katastra z namensko rabo lahko ne odraža dejanskega pravnega stanja in 

katastrskega stanja v naravi. Za pravilno razlago dobljenih rezultatov je potrebna ustrezna strokovna 

interpretacija grafičnih podatkov.  

Tako smo za prikaz stanja v prostoru uporabili digitalni katastrski načrt ter sloj plastnic iz temeljno 

topografsko kart TTN.  

Ker trenutno republiški prostorsko informacijski sistem PIS in podatkovna baza na MOP še nista 

vzpostavljena v skladu z Uredbo o vsebini in načinu vodenja prostorskega informacijskega sistema in 

Pravilnikom o prikazu stanja v prostoru, smo podatkovne baze za občino Domžale uporabili iz 

zgoščenk, ki so bile posredovane iz strani ministrstva za okolje in prostor septembra 2008, oziroma so 

bili podatki pridobljeni v fazi izdelave strokovnih podlag med letoma 2005 in 2017. Tako se lahko od 

tistih, ki bodo posredovani iz prostorskega informacijskega sistema države tudi razlikujejo. Stanje v 

prostoru je pripravljeno za potrebe pridobivanja smernic za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta »OPPN za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah«. 

 




