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OBRAZLOZITEV:

I. UTEMEUITEV OBRAVNAVE

Obravnavane prostorski akt ternelji na predpisih s podroqa prostorskega nacrtovanja in
prostorskih sestavinah planskih aktov ObCine Domzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale st.
8/01, 13/02, 15/02, 5/04, 14/06, 6/09, 8/10, 2/11, 3/13). Predpisi s podrcqa prostorskega
nacrtovania dolocajo, da se za veljavne prostorske akte spremembe in dopolnitve pripravljajo
po istem postopku kot za nove prostorske akte.
Skladno z 20. denorn Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Domzale st. 9/11 - uradno
precisceno besedilo 2) in 61. clenom Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS,
st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-
A, 109/12, 35/13 - skI. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) je Obcinski svet pristojen
obravnavati in sprejeti odlok 0 prostorskem aktu. Namen prve obravnave odloka je seznanitev
danov Obdnskeqa sveta s predlaganimi resitvami kot izhajajo iz dopolnjenega osnutka
prostorskega akta in sprejem predlaganega sklepa.

II. DOSEDANJEAKTIVNOSTI

Sklep 0 zacetku priprave sprememb in dopolnitev obCinskega podrobnega prostorskega nacrta
za obrnoqe V11/1 »Ob obvoznici Vir« je bil objavljen v Uradnem vestniku ObCine Dornzale st.
03/2017. Pripravljen je bil osnutek prostorskega akta ter posredovan nosilcem urejanja
prostora, da podajo smernice s svojega delovnega podroqa in sektorju za stratesko presojo
vplivov na okolje, da odloci v zvezi z izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje za
predmetni prostorski akt.

Na podlagi pridobljenih smernic je bil osnutek predmetnega akta preoblikovan v dopolnjen
osnutek. Sektor za stratesko presojo vplivov na okolje v predpisanem roku ni posredoval
odlocitve v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje za predmetni prostorski akt.

III. VSEBINSKAOBRAZLOZITEV

Za predmetno ureditveno obmoqe je bil v letu 2014 sprejet odlok 0 obCinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za obrnoqe V11/1 »Ob obvoznici Vir«. Odlok je objavljen v Uradnem
vestniku ObCine Dornzale st. 06/2014.

Ureditveno obrnoqe prostorskega akta (v nadaljevanju: SD OPPN) se nahaja severna od
Saranoviceve ceste (R2 Zelodnik - Domzale), zahodno od Virske ceste in vzhodno od
obstojeCih, pretezno pozidanih povrsin z mesano namensko rabo sosednjega ureditvenega
obrnoqa z oznako Vl1-2. Ureditveno obrnoqe SD OPPN meri 4,22 ha.
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SOOPPN se izvajajo na urejevalnih enotah (UE) oznacenih v spodnji preglednici:

UE 1 obrnoqe javnih cest in javnih povrsin j

podenote UE1j1, UE1j2, UElj3 in UE1j4 j

UE2 obrnoqe trgovskega centra predmet SOOPPN

UE3 obmoqe zascitno resevalneqa centra predmet SOOPPN

UE4 obmoqe stanovanjske gradnje predmet SOOPPN

UE5 obmoqe ostalih zelenih povrsin j

UE6 obrnoqe poslovne gradnje predmet SOOPPN

Na obmoqu OPPN so predvidene spremembe in dopolnitve znotraj urejevalnih enot UE2, UE3,
UE4 in UE6. Ureditve v ostalih urejevalnih enotah se ne spreminjajo ali dopolnjujejo.

V urejevalnih enotah UE2 in UE6, ki sta predvideni za obmoqe trgovskega centra in obmoqe
poslovne gradnje se izvede dozidava poslovno trgovskega objekta A (Arkadium). Oozidava se
izvede na delu med ze obstojecima objektoma A in B, in sicer v tlorisni obliki crke L, velikosti
6,5 x 32 x 12 m. Sprememba znotraj UE2 in UE6 je bila zasnovana na podlagi usmeritev
investitorja, ter izdelanih strokovnih pod lag za dozidavo trgovskega objekta. Znotraj teh dveh
urejevalnih enot se ne spreminja potek komunalno infrastrukturnih ureditev, ter se tudi ne
zmanjsuje parkirnih povrsin (275 PM v UE2 in 60 PM v UE6)*

* Glede na Tehnicni normativ za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin,
FGG, PTI, 1991, se stevilo parkirnih mest za trgovine in trgovske hise doloca na podlagi
formule: 1PMj30-40m2 uporabne povrsine objekta.

Poslovno trgovski objekt Arkadium ima bruto tlorisno povrsino 10.835 m2. Ce upostevarno
normativ 1PMj35 m2 objekta, je potrebno zagotoviti najmanj 310 parkirnih mest znotraj
obmoqa UE2 in UE6.Znotraj obrnoqa UE2 in UE6je glede na obstojec odlok OPPN potrebno
zagotoviti 335 PM, kar je v skladu z upostevanirn normativom.
Urejevalna enota UE3je po prvotnem OPPN namenjena za umestitev objekta centra za zascito
in resevanje. S SOOPPN se znotraj UE3 umesti vadbeni poligon za enote zascite in resevanja,
z urejenimi prometnimi povrsinarni ter drugo komunalno infrastrukturo. Vadbeni poligon za
izpolnjevanje svojega namena vsebuje:

• plato za vaje,
• stolp za vaje,
• bazen z vodo in
• plato za tehnicno resevanje,

Betonski plato za vaje dimenzij 75 x 20 metrov v obmoqu stolpa za vaje razsirjen za 12,1 x 3,6
metra. Okolica platoja naj bo zatravljena. Vadbeni poligon je ograjen z ograjo maksimalne
visine 2m, ki naj bo od roba poligona na eni daljsi stranici odmaknjena za 2 m od platoja, na
drugi daljsi stranici pa za 10 m od platoja. Vhodna vrata za vozila in osebe v ograji naj bodo v
blizin: stolpa. Odvodnja padavinskih voda se preko linijskih poziralnikov ter preko lovilca olj
speljejo v meteorni kanalizacijo ter naprej v ponikanje.
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Stolp za vaje je tlorisnih dimenzij 7,1 x 7,1 in maksimalne visine 14 m.

Bazen za vodo je betonski, z dimenzijami 2 x 2 x 2,5 m, s prostornino 10m3 in je namenjen
simulaciji vodnega vira in izvajanju vaj za resevanje iz globin. Praznitev bazena se vrsi skozi
praznilno odprtino in skozi nadzorni jasek preko lovilca olj v javno kanalizacijo.

Plato za tehnicno resevanje je dimenzij 8 x 8 m, omejen jez linijskim poziralnikorn za odvodnjo
meteorne vode, ki bo preko lovilca olja speljana v meteorno kanalizacijo in je namenjen
izvajanju vaj tehnicneqa resevanja izpod rusevin, vajam iz dvigovanja in premikanja bremen,
razrezom osebnih vozil ipd ..

Obmoqe vadbenega poligona se nameni prakticnemu usposabljanju enotam zascite in
resevanja v sklopu katerega se izvajajo razlicne mokre in suhe vaje in sicer: vaje s cevmi, vaje z
lestvami, vaje v vrvni tehniki, resevanju iz visin in globin, vaje z izolirnimi dihalnimi aparati in
vaje v gibanju v notranjosti objektov.
Padavinsko vodo in odvecno vodo zaradi izvajanja mokrih vaj je potrebno vso odvecno vodo
speljati preko kanalet in rnascobolovilcev v meteorno kanalizacijo.
Znotraj UE 3 se spremembam ustrezno spremeni oblikovanje in stevilo parkirnih povrsin (31
PM)** ter potek meteorne kanalizacije in umestitev treh hidrantov za potrebe izvajanja vaj.
Potek ostalih komunalno infrastrukturnih vodov se znotraj UE3 ne spreminja.

** Glede na Tehnicni normativ za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin.
FGG, PTI, 1991, se stevilo parkirnih mest za sportne objekte namenjene samo vajam
(brez obiskovalcev) doloca na podlagi formule: 1PM/250m2 povrsine, Vadbeni poligon
s povrsinarni znotraj ograjenega obmoqa ima tlorisno povrsino 2714 m2. Ce
upostevamo normativ 1PM/250 m2 povrsine, je potrebno zagotoviti najmanj 11
parkirnih mest znotraj obrnoqa UE3. Znotraj obmoqa UE3 je glede na SD OPPN
zagotovljenih 31 PM, kar je v skladu z upostevanim normativom.

V urejevalni enoti UE4 se izvede sprememba, ki ornoqoca gradnjo tako vrstnih kot tudi
samostojeCih his znotraj obstojecih gradbenih mej in gradbenih linij. Gradbene meje in
gradbene linije se znotraj UE4 ne spreminjajo. Znotraj teh dveh urejevalnih enot se ne spreminja
potek komunalno infrastrukturnih ureditev in ostalih veljavnih dolocil.

IV. NADAUEVANJE POSTOPKA

Predlozeni odlok poslje ObCinski svet v 15 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
Predlogi in pripombe, ki se bode zbrali v casu razgrnitve in obravnave, bodo analizirani in do
njih sprejeta stalisca. Dopolnjen osnutek bo na podlagi stalisc preoblikovan v predlog in
posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi mnenj bo usklajen predlog
posredovan v sprejem ObCinskemu svetu. ObCinski svet bo s stalisCi seznanjen pri obravnavi
usklajenega predloga.
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PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Domfale sprejme Odlok 0 spremembah in dopolnitvah obcinskeqa
podrobnega prostorskega nacrta za obmocje V1111 »Ob obvoznici Vir« v prvi obravnavi
in ga posreduje v 15 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
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Na podlagi 61. elena Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 - ZVO-
1B, 108/09, 80/10 - ZUPUOPP,43/11- ZKZ-(, 57/12, 57/12 - ZUPUOPP-A, 109/12, 76/14 - odl.
US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNaert) in 20. elena Statuta ObCine Domzale (Uradni
vestnik Obdne Dornzale, st. 9/11 - uradno preCiseeno besedilo 2) je ObCinski svet ObCine
Dornzale na redni seji dne, sprejel

OOLOK
o spremembah in dopolnitvah obdinskeqa podrobnega prostorskega nacrta

za obmofje VIllI »Ob obvoznici Vir«

I. SPLOSNE OOLOCBE
1. elen

(predmet odloka)

(1) Stem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve obcinskeqa podrobnega
prostorskega nacrta za obmoqe V11/1 »Ob obvoznici Vir« (v nadaljevanju SOOPPN), ki je
bil sprejet z odlokom 0 Obcinskern podrobnim prostorskim nacrtorn za obmocje V11/1
»Ob obvoznici Vir« (Uradni vestnik ObCine Dornzale, st. 6/2014).

(2) Predmet SO OPPN je umestitev vadbenega poligona za enote zascite in resevanja,
dozidava trgovskega centra in sprememba tipologije stanovanjskih stavb na povrsinah, kjer
ureditve, nacrtovane s prvotnim OPPN se niso realizirane.

(3) SO OPPN (dopolnjen osnutek), je pod stevilko 260/17, septembra 2017 izdelalo podjetje
BOSON, trajnostno nacrtovanje d.o.o., Ljubljana.

2. elen
(vsebina in oblika SO OPPN)

(1) SO OPPN vsebujejo tekstualni in grafieni del in priloge z naslednjo vsebino:

A. Tekstualni del (Odlok SOOPPN)
Graficn] nacrti
Izsek iz kartografskega dela plana Obcine Dornzale, s prikazom lege
obrncqa OPPN na sirsem obmoqu
Obrnoqe OPPN z obstojeCim parcelnim stanjem
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmoqi
Ureditvena situacija obrnoqa OPPN
Prikaz poteka omrezij in prikljucevania na gospodarsko javno
infrastrukturo

C. Povzetek glavnih tehnicnih znaCilnosti oziroma podatkov 0 prostorski
ureditvi

O. Priloge SOOPPN
0.1 Sklep 0 zacetku priprave SOOPPN za obrnoqe V11/1 »Ob obvoznici

B.
B.1

B.2
B.3
B.4
B.5

Vir«
0.2 Izvlecek iz hierarhicno visjih prostorskih aktov
0.3 Prikaz stanja prostora na obravnavanem obrnoqu
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D.4 Seznam strokovnih podlag in upostevanib predpisov
D.5 Seznam nosilcev urejanja prostora, analiza smernic in pridobljena

mnenja
D.6 Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta
D.7 Povzetek za javnost (v fazi dopolnjenega osnutka SD OPPN)

(2) Zaradi sprememb in dopolnitev SD OPPN se spremeni tekstualni in qraficni del osnovnega
OPPN.

3. elen
(obrnoqe SO OPPN)

(1) Obrnoqe SD OPPN je celotno obrnoqe OPPN. Meja ureditvenega obmoqa ter meje
urejevalnih enot se s spremembami in dopolnitvami ne spreminja.

II. SPREMEMBE IN OOPOLNITVE OOLOKA
4. elen

(predmet OPPN)

(1) Drugi odstavek 2. elena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorske ureditve, ki se nacrtujejo stem OPPN so:

umestitev trgovskega centra,
umestitev vadbenega poligona za enote zascite in resevanja,
umestitev poslovnega objekta,
umestitev stanovanjskih his,
prometna ureditev obmoqa, dovozi, dostopi, parkirne povrsine,
ureditev gospodarske javne infrastrukture in prikljucevanja nanjo,
ureditev zunanjih povrsin (pespoti in dostopi, zelenice).«

5. elen
(urejevalne enote)

(1) 5. (len se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obrnoqe OPPN je razdeljeno na urejevalne enote, kot sledi:

UE1: obrnoqe javnih cest in javnih povrsin,
UE2: obmoqe trgovskega centra,
UE3: obrnoqe vadbenega poligona za enote zasdte in resevanja,
UE4: obmoqe stanovanjske gradnje,
UE5 obrnoqe ostalih zelenih povrsin,
UE6: obmoqe poslovne gradnje.«

6. elen
(funkcija obmodja)

(1) Drugi odstavek 6. elena se spremeni tako, da se glasi:
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»(2) Na vzhodnem delu ureditvenega obmoqa se umesti trgovski center s pripadajoCimi
manipulativnimi povrsinarni. Na juznem delu ureditvenega obrncqa se umesti manjsi poslovni
objekt. Na severozahodnem delu ureditvenega obrnoqa se umesti vadbeni poligon za enote
zascite in resevanja. Na zahodnem delu obrnoqa se umestijo enostanovanjske stavbe.«

7. elen
(vrste objektov)

(1) V prvem odstavku 10. elena, se za zadnjo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»- 24201 Obrambni objekti,
- 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje«.
(2) V drugem odstavku 10. elena se brise besedilo zadnje alineje, ki govori 0 dovoljenih
zacasnih ureditvah v UE3.

8. elen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti UE3)

(1) Prvi odstavek 15. elena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urejevalna enota UE3je namenjena gradnji vadbenega poligona za enote zascite in
resevanja, s prometnimi povrsinarni ter drugo gospodarsko infrastrukturo. Vadbeni poligon
mora za izpolnjevanje svojega namena vsebovati najmanj:

plato za vaje,
stolp za vaje,
bazen z vodo, in
plato za tehnicno resevanje«.

(2) Drugi odstavek 15. elena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Maksimalna visina stolpa za vaje je 14 m.«.
(3) Cetrti odstavek 15. elena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V UE3je potrebno zagotoviti do 30 parkirnih mest«.
(4) Brise se peti odstavek 15. elena.

9. elen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue4)

(1) Prvi odstavek 16. elena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urejevalna enota UE4je namenjena gradnji vrstnih his in samostojeCih his s potrebnimi
prometnimi povrsinarni ter drugo gospodarsko infrastrukturo obrnoqa, prikazano v
qraficnern delu odloka.«

10. elen
(skupna dolocila glede gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Prvi odstavek 19. elena se spremeni tako, da se na koncu prve alineje doda tekst, ki se
glasi:

»razen znotraj UE3, kjer je dopustna maksimalna visina ograje 2m«.
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(2) Na koncu zadnjega odstavka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na obmoqu UE3je dovoljena gradnja enostavnih objektov in sicer: Pomozni objekti
namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecarni ter pomozni objekt za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, dopustno je zgraditi vadbeni prostor, plezalni
objekt ali vadbeni bunker.«

11. elen
(ohranjanje narave)

(1) Peti odstavek 32. elena se spremeni tako, da se na koncu stavka doda tekst, ki se glasi:
»Za osvetljevanje zunanjosti objektov, zunanjih povrsin (parkirisca, manipulacijske povrsine ...)
in cest naj se uporabijo popolnoma zasencena svetila z ravnim zascitnirn in neprodusnim
steklom, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Uporabi se sijalke s poudarjenim rumenim
delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru«.

III. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

12. elen
(hramba in vpogled)

(1) SD OPPN je skupaj s prilogami na vpogled na Oddelku za urejanje prostora ObCine
Dornzale.

13. elen
(zacetek veljavnosti)

(1) Ta odlok zacne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku ObCine Dornzale.

ObCina Dornzale
ObCinski svet
Stevilka:
Datum:

ZUPAN
Toni DRAGAR
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