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STALIščEDo PRIPoMB IN PREDLoGov JAvNosTI
Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, šÍ.33/0'7, 10108Zvo-IB,108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr'), 43llI-ZIZ-C,57llŻ,511I2-ZWUDPP-A' l09l1'2; v
nadaljevanju ZPNačrt) se sprejme stališčedo pripomb in predlogov, ki so bili podani v času javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Vodice (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek SD OPN Vodice 1).
Iavna razgmitev dopolnjenega osnutka SD oPN Vodicę 1 je potekala v prostorih občine Vodice v času od
10.1.2018 do vključno 9.Ż.Ż018. občani so imeli v času javne razgrnitve omogočęn tudi vpogled v vse
izdelane strokovne podlage in ostalo gradivo in sicer v delovnem času občinske uprave v prostorih občine
Vodice. Na spletni strani www.vodice.si je bil javno razgrnjen besedilni del dopolnjenega osnutka SD
oPN Vodice 1 ter grafični del - strateški del in izvedbeni del (Prikaz območij enot urejanja prostora,
podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbęnih pogojev ter prikaz enot urejanja prostora in
gospodarske j avne infrastrukture).
Javna obravnava v okviru javne razgrnitve je potekala dnę 25'1.2018 v dvorani Kulturnega doma Vodice,
kjer so bile prisotnim podane obraz|ożitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu.

občani in zainteresirana javnost so lahko v času javne razgrnitve podali mnenja in pripombe in sicer jih je
bilo možno posredovati v pisni obliki po pošti ali po elektľonski pošti, ustno na zapisnik ali z oddajo v
vložiščuobčine Vodice, možno pa jih je bilo tudi zapisati v knjigo pripomb. Na javni obravnavi
formulirane pripombe so bile v vęčini podane tudi v pisni obliki v času javne razgmiíve. V okviru splošne
razpraye so bile podane obrazloźitye in odgovori na posamezna vprašanja prisotnih, karje tudi razvidno iz
zapisnika javne obravnave (priloga 2).

času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD oPN Vodice 1 je bilo pridobljenih 4l pripomb in
predlogov, ki so bili posredovani po pošti' elektronski pošti oz. z oddajo v vložiščuobčine Vodice. Prejeti
sta bili 2 pripombi Odbora za komunalo in urejanje prostora, ki sta bili podani na seji v okviru I. branja
dopolnjenega osnutka SD oPN Vodice 1 ter l3 pńpomb občinske uprave.

V

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek SD oPN Vodice 1 sta preučila
in pripravila pristojna služba občine Vodice za vejanje prostora ter izdelovalec prostorskega načrÍa,LUZ
d.d., stališčepa je bilo v seznanitev posredovano tudi odboru za komunalo in urejanje prostora ter
občinskemu svętu občine Vodice.
Stališčese objavi na sp|etni stľani občine Vodice http://www.vodice.si in na oglasni deski občine Vodice,
s stališčipa se dodatno seznani lastnike zemljišč, skladno z določili šestega odstavka 50. člena ZPNačrt ter
pripombodajalce, ki so podali pripombe v okviru sklopa C.
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MERILA ZA VREDNOTENJE PRIPOMB
Poleg upoštevanja izhodiščin meril Strateškega dela
merila:

oPN

so se upoštevala tudi naslednja podrobnejša

varstveni režimi in omejitve (Pobuĺie, kt so v nasprolJu z varstvenimi reżimi in z njimi povezanimi
omej in ami s o ne sprej emlj iv e),
zmanj šanj a poselitvenih območij so pogoj no sprejemljiva,

širitve za stanovanjsko gradnjo 1šĺrĺneza stanovanjsko gradĺtjo so

V

v skladu s

ciljem

zaokroževanja naselij dopustne samo kot širitve za potrebe eno ali dvo stanovanjskih gradenj, in
sicer samo kot manjše dopolnine obstoječih naselij),
širitve za gospodarske, kmetijske in turistično rekreacijske dejavnosti ter gospodarsko javno
infrastrukturo so sprejemljive v kolikor so skladne s strateškimi izhodiščiobčinskega prostorskega
načrta in so okoljsko ter prostorsko sprejemljive.

okviru tega sklopa se dosega cilje,

ki so

zaokrožęnost in zaključenost poselitvenih površin ter

usmerjanje eno ali dvo stanovanjske poselitve v naselja, kjer bo njihovo opremljanje ękonomično.

V skladu s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, śt.2ll4) in Javnim naznanilom o javni razgmitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Vodice (SD oPN
Vodice 1)' ki je bil objavljen v januarju 20l8 na spletni strani občine Vodice in poslan gospodinjstvom v
občini), se je v fazi obravnave pľipomb z javne razgrnitve obravnavalo samo pńpombe in predlogę, ki so
se nanašali narazgrnjeĺe spremembe in dopolnitve oPN Vodicę. Novih razvojnih pobud se ni spľejemalo
in upoštevalo.

NAČIN oBRAVNAVE PRIPoMB IN PREDLoGov
G]ede na t'o, da so bile pripombe in predlogi v času javne razgrnitve večinoma posredovani le po pošti oz.
v]oŽeni v vložiščuna sedežu občine Vodice smo jih tudi ob upoštevanju načina podaje uvrstili v 3 sklope
in sicęr:
A) - pripombe občinske upľave občine Vodice
B) - pripombe Odbora za komunalo in urejanje prostora

pripombe, podane v času javne razgmitve in javne obravnave (pripombe in predlogi, posredovani po
pošti, elektronski pošti in vloženi v vložiščuobčine Vodice, podani ustno na zapisnik ali zapisani v knjigo
pripomb).

C)

-

V

stališčih do pripomb je podana opredelitev oz. stališčedo pripombe, temu pa sledi obraz|oźitev stališča.
Stališčaso opredeljena na sledeče naěine:
1.

Pripombi oz. pobudi se ugodĺ ali delno ugodĺ ali pa se ne ugodi. V obrazložitvi je podana natančnejša

utemeljitev.

Pripomba se smatra kot seznanĺtev pomeni, da pripomba vsebinsko ne predstavlja konkĺetne pobude
ali pripombe, ampak zajema opaźanje ali mnenje oz. vprašanja, na katera so tudi podani odgovori.
2.

3' Za vsę pripombe, ki so bile podane kot nove pobude za spremembo namęmbnosti in ki niso bile
obravnavane v postopku priprave sD oPN Vodicę 1 velja, da se ne upoštevajo. obravnava tovrstnih

pripomb bi zahtevala ponovno javno razgrnitev in morebitno izdęlavo okoljskega poročila.

Glede na določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, śt.94lo'7 _ uradno prečiščenobesedilo),
ZPNačrt in mnenje Informacijskega pooblaščenca je za zakonito ravnanje s podatki potrebno v vsebinah
pripomb na oPN anonimizirati osebne podatke pripombodajalcev pred tem, ko jih občina objavi in
omogoči dostop do njih tretjim osebam. Anonimiziranje osebnih podatkov pomeni takšno spremembo
oblike osebnih podatkov' da jih ni mogoče povezati s posameznikom.
Zarađivarovanja osebnih podatkov stališčado pripomb niso podana poimensko, so pa oštevilčenaz
oznako sklopa ter glede na datum prejema pripombe. Podane pripombe in predloge v originalu z vsemi
prilogami ter zaporedno številko pod katero se posamezna pripomba vodi je mogoče dobiti osebno na
sędežu občine Vodice (kontaktna oseba Tatjana Resman). Podrobnejše podatke o posamezni pripombi
lahko pĺidobi izključno vlagatelj pripombe oz. predloga.
Stališčado pľipomb in predlogov so navedęna v Prilogi

1.

Pripravili
Tatjana Resman

občina Vodicę

Karla J
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OBČINE voDICE
Aco Franc Šuštar

PRILOGA

1

Datum prejema

pľipombe
Pľĺpomba

9.2.20t8

Pľĺpombeobčinske upľave
Vsebiną pripomb in predlogov je navedena v nadaljevanju, glede na način podaje
(

sej e,

ostali dokumenti,.. )

e z dne 9.2,2018

1. območje ceste v naselju OPPN Torovo se opredeli s podrobnejšo namęnsko rabo
PC - površine cest. Gre za uskladitev podrobnejše namenske rabe s stanjem v naravi.

2. V okviru določil PPIP za območje urejanja EUP Vo-58 (h{-Vodice-9) se ob
upoštevanju končnega predloga OPPN popravi dopusten taktor zaziďanosti in znaša
0,4. Do faze pnprave končnega predloga SD oPN Vodice 1, ki bo posredovan v
sprejem občinskemu Svetu, se popravi tudi navędba objave akta, saj je sprejem OPPN
predviden v februarju 2018.
3. V okviru določil PPIP za območje urejanja EUP Po_21 se preveri ustreznost
podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki določajo oblikovanje stavb v nizu.
Ustreznost se preveri glede na stanje na terenu in ob upoštevanju dejstva, da območje
vasi Polje ne sodi več v območje naselbinske kulturne dediščine.
4. Preveri Se ustreznost grafičnega pr1kaza območja EUP Vo-l7 (oPPN-Vodice-8) v
južnem delu. Grafični prikaz se uskladi z obsegom območja veljavnega zazldalnega
načrta (odlok o spremembah in dopolnitvah zaziďalnega načrta za plansko celoto ŠS
14l1-1 Vodice (I' faza - del) (Uradno glasilo občinę Vodice, št. 03/05, 7/09).
5. V tredem odstavku 9. člena odloka o SD oPN Vodice se naziv >gospodaľska
cona<< nadoĺ'.esti z nazi.vom >>obĺtna Cona<<' kar je tudi skladno z zahícvami nosilccv
urejanja prostora in upoštevnim nazivom v petem odstavku 23. člęna in tredem
odstavku 2J. člena odloka.
6. V okviru sedmega odstavka 50. člena odloka o SD oPN Vodice je določen odmik
od poljskih poti. Preveri Se ustreznost določila in možnost, da se omenjeno določilo

glede na vsebino vključi v 69. člen odloka o SD oPN Vodice (Varovalni pasovi
prometnih omrežij).
7. Dodatno se preveri določila PPIP za območje EUP Vo-l in sicer naj se v okviru
PPIP dopusti odstopanja od navedenih ľešitev na način, da se upoštevajo morebitne
spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz tazvoja projekta in prilagajanja konkĺetnim
projektnim rešitvam. Pri tęm pa se kot izhodiščęza urejanje območja še vedno
upošteva žę navedene strokovne podlage oz. dokumentacijo. Zaraďi nemoteno
izvedbe projekta se dopusti odstopanja od splošnih PIP (glede lege, velikosti,
oblikovanja,.... )' saj so posegi opredeljeni zźeizďelanlmi strokovnimi podlagami.
8. V okviru določil PPIP za območje urejanja EUP Vo-43 se briše zahÍeva po izdelavi
sanacijskega oPPN-ja, saj ta za to območje ni relavanten. Pľi navedbi dopustnih
objektov pa se upošteva določila splošnih PIP, ki veljajo za območje podrobnejše
namenskę rabe ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport.
9. Za wejanje območja EUP Vo-45 (ureditev nove lokalne ceste v Lokarje) se
predvidi urejanje z OPPN.
10. V okviru določil PPIP za območje urejanja EUP Bu-l5 se preveri usklajenost
pogojev in dopustnih posegov v območju podrobnejše namenske rabe CDk s
projektom >Večnamensko športno rekreativno igriščev lJtiktl<, ki se izvaja s
pomočjo sredstev Fundacije za šporĺ. V območju CDk sę dopusti izvędba objektov in

posegov, ki so del omenjenega projekta.
1l. V okviru določil PPIP za območje urejanja EUP Vo-8 se zaradi izvędbe projekta
>>Večnamenska športna dvorana Vodice< dopustna odstopanja ob siceršnjih splošnih
PIP glede velikosti in oblikovanja. Del zemljišča parc. šÍ.1l42llk.o.1141 Vodice po
podrobnejši namenski rabi ostaja oprede|jen kot CDi (delparc. śt.1142l1med cesto v

linije poteka meje parc. št. l l78ll k.o. 1141 Vodice.
območju EUP Vo_9 se, ne glede na določila splošnih PIP za območje
podrobnejše namęnske rabe ZS, dopusti gradnja objektov in izvajanje posegov' kotje
predvideno v okviru izdelanę strokovne podlage za urejanje tega območja, ki jo je

JZ

ďelu do

12.

V

izdelal STOLNA, Janez Urbanc s.p., april 2012.
13. Na območju EIJP Za_Zo se dopusti gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe,
s čimer se omogoči gradnja tovrstnih obj ektov za potrebe PGD Zapoge.

Stališčeobčine

Pripombam se deloma ugodi.

obľazloätev

1. Pripombo se upošteva tako, da se del Za_l 1, glede na izvedeno stanje v prostoru in
katastrsko stanje, opredeli kot PC (površine za promet).

2. Pripombo se upošteva tako, da se popravi dopusten FZ ĺa podlagi odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZN_Vodice-9 (Uradno glasilo občine
Vodice, št. 2/18).
3. Pripombo se upošteva tako, da sę v PPIP za enoto Po_2l črta stavek >Stavbe se naj
oblikujejo v nizu, vzporedno z parcelno strukturo (sever - jug)."
4. Pripombo se upošteva tako, da se na podlagi sprejetega zazida|nega načrta popravi
mejo enote

Vo-l7.

5. Pńpombo se upošteva tako, da sę besedno Zvezo >gospodarska
>>obrtna

cona<<.

cona<<

zamenja z
)

6. Pńpombä se upošteva tako' da se preveri ustreznost določila in morebit'en premik
določila v člęnvarovalnih pasov prometnih omĺežij.
7. Pripomba se upošteva. Podrobno določilo se popravi/dopolni tako, da se ohranja
zahteya o upoštevanju natečajne rešitve, hkĺati pa omogoča manjša odstopanja, ki jih
potrdi občinski svet občine Vodice, zaradi razvoja projekta teľ narave delovanja in
zahÍev pos amezn i h dej avno s ti znotr aj pos amezn i h obj ektov.
8. Pripomba se upošteva. Zahteva po sanacijskem oPPNju se črta.
9. Pripomba se upošteva. Enoti Vo-45 se določi urejanje z oPPN.
10. Pripomba s-e upošteva. Dopolni se PPIP z dopustnostjo gradnje naslednjih
objektov: 24ll Športna igrišča:samo igriščaza šporĺena prostem, kot so nogomet,

košąrka ipd.; 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas: otroška in drugajavna igrišča'
l1. Pripomba se upošteva tako, da se popravi meja med enotama Vo-S in Vo-9.
Novo vzhodno mejo se določi z upoštevanjem izrisa izyoza sprejetega DPN in meje
med parcelama II79l12 in ll78lI, obe k. o. Vodicę.

določil 117. člena (Íočka2.2
preveliko
spremembo vsebine SD
predstavlja
in
dejavnosti)
dopustni
objekti
Pogojno
12. Pripomba se delno upošteva. Sprememba veljavnosti

oPN Vodicę 1' Taka

Sprememba zahtęya ponovno javno razgrnitev. Delno

upoštevanje pripombe pomeni vrnitev

JV dela

enorc

Vo-9 v stanje veljavnega oPN

Vodice (CDi).
13. Pľipomba se upošteva tako, da se dopolnijo PPIP z dopustnostjo pomožnih
objektov za lastne potrebe - za potrebe izvajanja gasilske dejavnosti. Postavitev
pomožnih obiektov se dopusti pred gradnjo osnovnega objekta

Datum prejema

prĺpombe
Prĺpomba

Za đatumprejema se šteje datum seje

Pľĺpombepodane na seji odboľa za komunalo in uľejanje pľostora
ie zapisana kot izsek iz zapisnika 22. seie odboľa)

Anton Kosec je v povezavi s predlogi na 21. seji odbora za komunalo in uľejanje
prostoľa ponovno predlagal, da se v okviru oPN doda določba, da so vsa zemljišča,ki
so del kategoriziranih javnih cęSt, po namenski rabi stavbna zemljišča.Na ta način bi
SE

šali

za

kmetrjskih

šč'

kateľih poteka

kategorizirana cesta, saj morajo siceľ postopki za prome[ z zemljišči(tudi tistimi pod
cestnim |elesom javnih cest, ki So po namenski rabi kmetijska) teči po postopku'
določenem v Zakonu o kmetijskih zeml.jiščih. Prędmetni predlog naj se upošteva kot
pripomba odbora za komunalo in urejanje prostora' podana v času javne razgrnitve
sprememb in dopolnitev OPN Vodice.
Anton Aljaž je izpostavil težayę PGD Zapoge pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
na zemljišču parc. št. 20/6k.o. 1969 Zapoge. Na podlagi določil veljavnega oPN za
predmetno območje gradnja pomožnih objektov za potrebe PGD Zapoge po mnenju
upravne enote Ljubljana ni dopustna. S tem pa Se onemogoča izvedba pogodbenih
obvęznosti iz pogodbe o prenosu predmetnega zemljiščaz Republike Slovenije na
občino Vodice, ki zahteva, da se na pľedmetnem zemljiščuv določenem obdobju
zgradi objekt za potrebe gasilske dejavnostl.
Zupan Aco Franc Suštar je predlagal, da se preveri možnosti gradnje in pridobitve
gradbenega dovoljenja na podlagi ve|javnega oPN oz. možnosti dodatnih sprememb,
ki bi omogočile gradnjo za potrebe PGD Zapoge. Tatjana Resman je pojasnila, da je
postopek sprememb oPN že v tęku' Zato Se bi spremembę y zyezi s predmetno

problematiko vključilo v obstoječi postopek, Se pa pľeveľiveljavna določila in
možnosti za graďnjo. Sprejeto je bilo stališče,da se tudi predmetni predlog upošteva
kot pripomba odboľa za komunalo in urejanje prostora' podana v času javne
razgrnitve sprememb in dopolnitev OPN Vodice.
Stďišče občine

Pripombam se delno ugodi.

obľazložitev

l. Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebinę oPN Vodice - pľipomba po vsebini
predstavlja novo pobudo Za Spľęmembo oPN Vodice. Glede na vsebino Sklepa o
začetku priprave sptememb in dopolnitev odloka o občinskem pľostorskem načfiu
občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice' št. 2/14) in Javnega naznanila o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načfta občine Vodice (sD oPN Vodice 1), ki je bit objavljen v januarju 2018, se
lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in
l-: ^^ ..^_^Y^:^
ĺ
'-^--'-^:-'-^ sprtrrrrgtllUtr
-_ '_ _
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V

pred]ogu SD

oPN Vodice

voolce.

ki so skladne z okoljskimi
izhodiščiin ne pomenijo sprememb' ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev,
ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Izvedli so se tudi
1 so upoštevane pripombe,

redakcijski popravki odloka in pľilog teľ odpravile tehnične napake v grafičnem delu.

Novo pobudo Za Spręmembo prostorskega akta boste lahko vložili in bo vsebinsko
obravnavana, ko bo občina Vodice ponovno pristopila k zbiranju pobud za
spremembe in dopolnitve oPN Vodice in bo zainteręsirano javnost pozva\a k oddaji
pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta.
2. Pripomba se upošteva tako' da se dopolni PPIP v ęnoÍiZa_2O. Dopusti se gradnja
pomožnih objektov za lastne potrebe - za potrebe izvajanja gasilske dejavnosti,
postavitev pomožnih obj e ktov se dopusti pred gľadnjo osnovnega objekta.

Zaporedna
številka
pripombe

C 0

Datum pľejema
pľipombe

Pripomba

25.1.2018

Pľipombe podane ustno na javnĺ obľavnavi.
Podrobnejši zapis .je razviden iz zapisnika javne obravnave, ki je priloga Statiščdo

pripomb in predlogov javnostt.

Obrazloätev

Na pripombe podane

ncl

javni ra7pravi

se

je odgovĺtrjalo sprotno. V primeru, dtl nĺl

priponlbo ni bilo ocLgovorjeno nĺłjavni razpravi so priponlbodajaLci še enkrat pisno
vložili pripombo. Stuliščeobčine clo teh pripomb je ralvidno iz natlaljevanjo tega
ĺlokunleĺlĺa.

Zaporedna
števĺlka
pripombe
Datum pľejema
pripombe
Pľipomba

C

1

22.1.2018
Spoštovani,

v imenu civilne iniciative Repnje (v nadaljevanju CI Repnje), ki nas je pooblastila za
zastopanje v postopku urejanja sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta občine Vodice, vam pošiljamo pripombe CI Repnje na pobudo P-036-RE v
zvezí s spremembami in dopolnitvami občinskega pľostorskega načrta občine Vodice
(v nadaljevanju SD OPN 1), kot sledi.

Člani CI Repnje skladno z napotilom Javnega naznanila o javni

razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občinę Vodice (v nadaljevanju
OPN) podajajo naslednjo zahtevo'.
ZahÍevamo izločitev pobude P-036_RE iz dopolnjenega osnutka sD oPN Vodice, v
skladu z dosedanjimr mnenji in dogovori na usklajevalnih sestankih ter zagolovilom,
da bodo v omenjeni osnutek uvrščene izključno pobude, za kaÍęrę bo pridobljeno
soglasje oz. pozitivno mnenje vseh nosilk urejanja prostora (v nadaljevanju NUP)
omenjena pobuda se nanaša na spremembo namenske rabeza parcelo št. l93ll k.o.
Repnje iz primarne rabe (skupine najboljših kmetijskih zemljišč- Kl) v stavbno
zemljiščenamenjeno poslovno gospodarski coni (IG) Za potrebe selitve
avtoprevozništva iz centra naselja Repnje. Dopis o nestrinjanju z omenjeno pobudo z
utemeljitvami' sta CI Repnje ter neposľedni sosęd predmetnega območja naslovila na
občino Vodicę, NUP in Varuhinjo človekovih pravic.
Na osnovi ízraź'eĺeganestnnjanja' je bil sklican sestanek predstavnikov CI Repnje z
županom in pľistojnimi iz občine Vodice (10.02.2016; Priloga 1), na katerem je
.

župan zagotovil, da bodo v SD oPN uvrščęneizključno pobude, za katerę bo
pridobljeno soglasje oz. pozitivno mnenje vseh NUP. Identično zagotovilo' s
poudarkom: >...da je namen priprava, da sę v dopolnjen osnutek in javno razgrnitev
vključi pobude' ki bodo usklajene z NUP inzakatere bo mogoče pridobiti pozitivna
dľuga mnenja nosilcev urejanja prostora. Le-ta so namĺečpogoj za sprejem končnega
predloga oPN na seji občinskega sVeta, ki bo usklajen in zakonit.<, je bilo podano na
16. seji odbora za komunalo in urejanje prostora občine Vodice (14.o3.2ol1,3.
točka dnevnega reda; Priloga 2).
Čeprav se je dotlej Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano (v
nadaljevanju MGKP) opredelilo negativno, tako do osnovne, kot do racionalizirane
predmetne pobude (posredovane aprila Ż016),je bil na seji sprejet sklep: >Da občina
Vodice na MoP in MKGP posreduje urgenco za pridobitev dopolnjenega prvęga
mnenja k dodatni obrazložjtyĺpredmetne pobude' ki jo je pripravil pobudnik
(ZO.I.201'7).<< Odbor naj bi nadaljeval z obravnavo oz. seznanitvijo dopolnjenega
osnutka SD oPN šele po pridobitvi teh mnenj' Keľ se je MKGP 1.8.2017 do
predmetne pobude še tredič opredelilo negaLivno (Zađeva:Tretja dopolnitev prvega
mnenjak osnutku SD OPN), z jasnim zapisom: >>S predlogom iz druge dopolnitve se,
glede na zapis v vlogl občine z dnę 1'7.5.20l7, lastnik zemljiščin hkĺati pobudnik
posega P-036-RE', ne strinja. Glede na navedeno se ministľstvo ne stľinja s
predlogom občine. To mnenje bo ministrstvo upoštevalo v nadaljevanju postopka
pripľave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Vodice.'', je
bila predmetna pobuda v gradivu za 2J ' rędno sejo občinskega sveta občine Vodice
(I1 .1o.2ol1) označena kot nesprejemljiva in kot taka izključena iz SD oPN. Enako je
zapisano v dokumentu obrazložitev v 2. točki imenovanj Obrazloźitev čistopisa SD
OPN Vodice (Priloga 3), kjer je navedeno, da: >>sprememba namembnosti v okviru
pobude P-036-RE ni sprejemljiva, posledično se območje te pobude ne vključuje v
območje novo načrtovanę obrtne cone v Repnjah (območje EUP Re-20).<
Na osnovi zgoraj navedenega zahtevamo:
- izbńs predmetne pobude iz dokumentacije SD oPN Vodicę l (Viľ: dokumentacija
na spletni strani občine vodicę' http://www.vodice.si/obiavan 18954 - Javna
razgrnlÍ'ev/ Prve redne SD oPN Vodice/ Priloge/ obrazložiĹev in utemeljitev
prostoľskega akta), kjer je zanjo v tabęli (str. 3) predvidena vključitev v območje
novo načrtovane obrtne cone v Repnj ah (območje EUP Re-20) in nadaljnja obravnava

z občinskim podrobnim
(Priloga 4);

-

prostorskim načrtom (v nadaljevanju oPPN-Repnje-4)

uskladitev omenjenega izbrisa predmetne pobude

in

(trenutno napačnega)

grafičnega prikaza dostopnega na Pľostorskem in informacijskem sistemu občin (v
nadaljevanju PI50). Z oznako pobude P_036_RE je v PISO namesto predmetne
parcele l9311 k.o. Repnje' označeno področje v sklopu EUP Re-20, za katerega je
(sprejemljivo!) pobudo P_009_RE za poseg podal lastnik parcele k.o. Repnje (Priloga
5). Kljub sprejemljivosti, pobuda P_009_RE ni prikazana niti v tekstovni (iz prve
alineje), niti grafični dokumentaciji (PIS o).
Sklepamo, da je v zgoraj omenjeni dokumentaciji prišJo do napak, ki jih boste na
osnovi naše pripombe odpravili s pravilno navedbo pobud (popravkom iz P-036-RE
v P-009-RE). Hkĺati vas obveščamo, da smo naredili pozvedbe pri nosilkah urejanja
prostoľa, pri čemer nas je Ministrstvo Za kmetijstvo, gozdarstvo in prehľano obvestilo,
da je podalo že tri mnenja, v katerih je vsakič zavrnilo vaš predlog glede spremembe
oPN. V sled temu vas pozivamo' da predmetno napako nęmudoma odstranitę, sicer
bomo primorani o te obvestiti pristojne organe o nezakonitem postopku sprejemanja

OPN.

Stališče občĺne

Obľazloätev

Pľipomba se smatľa kot seznanitev.
Glede na pripombodajalčev zahtevan popravek v dopolnjenem oęnutku SD oPN
Vodice ] se lahko poda le pripombo na spremembo podľobne namenske ľabe prostora
(v nadaljevanju PNRP) in ne na posamezno pobudo.
V javno razgrnjenem gradivu dopolnjenega osnutka SD oPN Vodice ĺ je oC Repnje
opľedeljena ZGJLI na zemljiščihs parcelnimi śt.131/3,73811, 'l38/2, 739/3, 139/4,
t39ls, 140/2, ',|41/2, 14U3, 142tr, 142/2, '745, 146, 141t2, 148/2, 149, 1sO, 153/1,
'75411, 15412, 156/2, 182/4, 18215, 183/1, 798 in 799, vse o.k. Repnje, kar je jasno
ľazvidno iz grafičnega dela izvedbenega dela dopolnjęnega osnutka SD oPN (3.
Pńkaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenskę ľabę
prostora in prostorskih izvędbenih pogojev

-

čistoris).

Kaľta >>3. Pdkaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše
namęnske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - spremembe podľobne
ĺtarĺterlskc rabę prikazane na veijavnem oPi.ĺ< je Samo obrazioźiĺev
posegov/sprememb PNRP.
Prava gralična kaľta je >3. Prikaz območr; enot urejanja prostora osnovne oziroma
podľobnejše namenske rabe prostoľa in prostorskih izvedbenih pogojev _ čistoris<, na
kateri je jasno razvidno, da na zemljiščus parcelo št. 193/l o.k. Repnje ostaja stanje
iz veljavnega OPN.

Zapoľedna
števĺlka
pripombe

C2

Datum prejema
pripombe
PrÍpomba

23.1.2018
Pripombe podajam za parcelni številki 565 ter 566 v katastrski občini Zapoge glede
novogradnje ter dozidavę in nadzidavę'
Iz 60. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vodice ni razvidno' ali je
dovoljena gľadnja na manjši parceli v velikosti 360 m2' Pľav tako ni jasno, ali je še
potrebna zdruŽitev parcelnih številk (565 in 566) v primeľu novogradnje glede na to,
da ste iztaz ,>zemljiščenamenjeno Za gľadnjo< v osnutku spremenili v izraz
>gradbena parcela<..

Projektne pogoje srno pridobili s strani Sektorja za upľavljanje cest', ki zahteva
minimalni odmik od zunanjega roba ceste vsaj 6 m, čeprav so sosednje hišę bistveno
bližje cesti kot ta. Poleg tega pa Smo zaradi šiľitve cest pred leti izgubili kar vęlik del
zaziđljivegazemljiščaob cesti, Za[o

Se s tem

parcela obravnava kot majhna parcela.

Dozidava in nadzidava novega dela objektaje do največ 50 % obstoječe BTP, vendar
ni jasno razvidno, ali je z.a to potrebno gradbeno dovoljcnje. Koliko odstotkov
odstopanja od obsto.1eče BTP dopušča obnova objekta bľez gradbenega dovoljenja na

majhni parceli?

Stďišče občine

obľazloätev

Pripomba se smatra kot seznanitev.
l. Sprememba ízraza (z enakim pomenom) ne pomeni spremembo določi| oPN.
Določila za najmanjšo velikost gradbene parcele še vedno veljajo.
2. Za vsak poseg v konstrukcijo obstoječega objekta (dozidava ali nadzidava) se
zahteya gradbeno dovoljenje. Določila glede pogojev za rekonstrukcijo predpisuje
veljavni zakon o gľaditvi objektov.

Na podlagi trenutnega stanja, z upoštevanjem določil oPN in predpisov s področja
graditve objektov, gradnja novega (večjega) objekta na obstoječih stavbnih zemljiščih
postopku naslednjih SD oPN Vodice poda
pobudo za širitev stavbnega zemljišča.

ni možna. Zato se predlaga, da se v

Zapoľedna
številka
pľĺpombe
Datum prejema
pľipombe
Pľĺpomba

c_3
24.r.2018

Na podlagi pogovora z g. źupaĺomvam posredujemo pripombe na oPN' ki

so

povezane z opravljanjem gasilske dejavnostr.
S strani občine Vodice smo v brezplačno uporabo prejeli zemljiščeparc. št.: Ż0/6k.o.
Zapoge (pogodba v prilogi).
Glede na to' da mora gasilsko društvo na predmetnem zemljiščuizkazati svoje
intęrese Smo V ta namen oddali vlogo za postavitev manjšega nezahtevnega objekta
>brunarice<<, ki bi služilo predvsem shranjevanju opremę, izvędbo vaj itd.
S strani UE Ljubljana smo preje|i dopis v katerem nas seznanjajo z nękaterimi dejstvi
in okoliščinamipred lzdajo (zavrnilne) odločbe (dopis v priIogi).
Po pregledu Uľadnega glasila občine Vodice z dne 29.0L.2014 smo ugotovili nekaj
dejstev in sicer:
- da je na predmetni parceli (20/6 k.o. Zapoge), kjer je območje podrobnejše
namenske rabe >>CDk - območja centralnih dejavnosti za kulturo, upravo in gasilske
dejavnosti< možno graditi pomožne objekte za lastne potľebe (oG občine Vodice str.
41).
- da je gradnja objektov za lastne potrebe dovoljena na območjih stavbnih zemljiščob

legalno zgrajenih bivalnih objektih (str.24)
- da je graditev pomožnih objektov za lastnę potrebe moźna le na zemljiških parcelah,
ki pripadajo stavbi' h kateri se gradijo in sicer najdlje za čas njenega obstoja. (str. 24)
- da so dovoljeni le pritlični objekti, pri katerih višina slemena ne pręSęga 4m,
merjeno od najnižje točke objekta do vrha slemena (str. 24)
Ker gre v našem primeru za samostojno parcelo, ki je ločena od parcele gasilskega
doma in na njej ne stoji noben objekt pomožnega objekta (do 50m2) ni možno
postavl

[t

.

V oPN bi bilo

potrebno dodaĺi npr. samostojne objekte po 1. točki PRILOGE 2'
Uredbe o razvrščanjuobjektov glede na zahtevnost gradnje.

(Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoętažni izvedbi, ki ni
namenjena prebivanju, objekti vjavni rabi) do 50 m2)
Pri tembi še dodali' da je omejitev višine slemena (4m)za ta namen prestroga, saj ob
upoštevanju minimalne višine etaže Ż,4m do 2,6m Íer dvokapne strehe z ustręznim
naklonom ni možno izvesti znotraj teh omejttev.
Stališčeobčine

obľazložitev

Pľipombi se ugodi.
V enoti Za-20 se dopolnijo PPIP z dopustnostjo postavitve pomožnega objekta za
lastne potrebe _ Za izvajanje gasilske dejavnosti. Dopusti se postavitev pomožnega
objekta pred gľadnjo oSnovnęga objekta.

Zaporedna
številka
pľipombe

C4

Datum pľejema
pľipombe

Pľĺpomba

24.I.Ż018

Podal bi predlog za dopolnitev osnutka občinskega prostorskega načrta občinę
Vodice. Za območje k.o. 1747- Polje, št. parcele 311/3, k\ se ji spreminja
namembnost (P_007)

Gradbena čľta'ki poteka čez parcelo mi ne dopuščadovolj prostora še za gradnjo
pomožnega objekta in dovolj parkirnih mest. Gledę na širino parcele (t4 m) in
položaj mej glede na cęSto. Po postavitvi stanovanjskega objekta (dolžine cca l3m)
mi ostane 8 m (slika 1), premalo za pomožni objekt (garaźa, drvarnica..) in treh
paľkiľnih mest (odlok občine na S[an. objekt). Za stanovanjskim objektom pa ne
morem uľediti paľkirnih mest, ker mi širina parcele ne dopuščastan. objekta in poti,
zgolj osebni prehod.
Pľedlog je' da se gľadbena črta pľi meji parcele zamakne še za cca10 m (slika 2). Tako
se poveča zaziďaIĺa površina cca 110 m2 iz 380 m2 (slika 3) na 490 m2 (slika 4).

Stďišče občine

obrazložitev

Pľipombi se ne ugodi.
Keľ na obravnavanem območju v oPN ni opredeljenih gradbenih črt pľedvidevamo,
da je pobudnik z besedno zvezo >>graďbena črta< mlslil na širitev stavbnih zemljišč.
Dodatne širitve niso možne, ker je bila javno razgrnjena meja stavbnih zemljišč
usklajena z nosilcem urejanja prostora s področja kmetijstva' ki ni dopuščalvečjih
površin širitve. Za predmetno območje v ęnoti Po-l (nova širitev stavbnih površin)
bo potrebno izvesti urbano/pogodbęno komasacijo, da se zadosti vsem zahtevam
po ustrezni vęlikosti gradbene parcele in ustreznih odmikov.

Zapoľedna
števĺlka
nrinnľnhc
Datum pľejema
pľipombe

Pľipomba

oPN

C5
29.1.2018
Glede na pregledano dostopno gradivo, kot pobuĺlnik pobude št. P 128 RE, podajam
naslednje ugotovitve, pľipombe in predloge na javno razgľnitev dopolnjenega osnutka

SD oPN občine Vodice 1:
l. V javnem naznanilu je navedeno ter

iz grafičnih prilog jasno razvidno' da

so

zemljišča s parc. št. 83/3' 83l4,156/I,15612in |5711 vse k.o. Repnje vključena v SD
oPN občine Vodice ter je za navedena zemljiščapr'edlagana spľememba namenske
rabe in siceľ iz >Kl < v oSKg,.. Seznam parcel v postopku SD oPN Vodice pa je bil
povzet na osnovi zemljiškokatastrskega prlkaza, stanje julij 2015. Lęta 2016 je bila
izvedena paľcelacija delitev-zdľužitev parc.št., 83/3,83/4, 156/1 vse k.o. Repnje in so
bile brisane in nastale nove.
Ker so v dopolnjenem osnutku SD oPN občine Vodice, v območju SKg navedene
parc'št' 83/3,83l4,156/l k.o. Repnje, ki ne obstajajo, je potrebno dopolnjen osnutek
sD oPN Vodice v območju SKg v k.o. Repnje popraviti tako, cla se navędena
spľememba namęnskę ľabe zer'nljišč upošteva za parc.št. 33/6, l,56/2, 15,1 /l ďęl,
I55/2-dęl,158/2-d'el, vsę k.o. Repnje. (priloga - izris paľcel)
2. Pripombo podajam tudi na grafični pľikaz območja SKg, pľeĺlviĺlenna zemljiščihs
parc.št. 83/6, l57/1-dęl iĺ 156/2 k.o. Repnje, in se konča s fasado zadnje stľani
obstoječega objekta. objektu v spodnjem dęlu tako ni mogoče določiti nu1no
funkcionalno zemljišče,ki sę ĺloločana stavbnęm zemljišču.
Iz ĺcga raz|oga pľosini ill pľcdlagarir' da sc tlopolrrjclr oslluick SD oPN Vociicc
popravi in dopolni tako, da se območje SKg podaljšazacca 8 m (merjeno od fasade
obstoječega objekta) tako' da bo območje SKg posegalo tudi na del parc.št' 155/2in
na del paľc.št. 15812 vse k.o. Repnje' oz. kot je pľikazano v graÍičnemizrisu pľedloga
v skupni izmeľi 3 l 0 nl2. (gľatičniizľis pľedloga)'
objektrr bo tako možno določiti nujno funkcionalno zemljišče na starrbnem zemljišču,
ul'editev dostopa v spoclnjem ĺlelu objekta đovoz'lodyozizdelkov z vili
ĺn

manjšimi tovornimi vozili.
3. Podajam tudi predlog spremembe namenske rabe za de| zemljiščas parc.št. 83/6
k.o. Repnje kot izravnavo meje/linije med stavbnim območjem SKs in KI, oz. novo
predvidenim območjem SKg.
Predlog Spremembe namenske rabe se nanaša na dva manjša dela zemljiščaparc.št.
83/6' in sicer iz (novo predlaganega) območja SKg v SKs tako, da se območje SKs
poveča zaoznačeno povľšino in v delu, kotje prikazano v grafičnem izrisu predloga v
skupni izmeri 200 m2' Izravnava je predlagana zaraďi izravnave meje/linije med

območjem SKs

ín SKg in

dejanske uporabe navedenih delov zemljišča, ki

se

uporabljajo kot stavbno zemljišče v okviru območja SKs. (grafični izris predloga)
4. v sD oPN Vodice, v območju SKg, je za kmetijsko-gospodarske objekte tip
objekta ,>C<<, pri določanju strehe predpisana simetrična dvokapnica z naklonom od
35 do 45 stopinj' kar je za večje objekte v tęm okolju/območju neprimerno. Tudi
glede na uporabo objekta, je manj uporabna prostornina in je opravljanje del v njem z
viličarji (nakladanje-razkladanje blaga) zęlo Í.ęžayno.objekti večjih gabaritov in višin
z večjimi nakloni streh zelo izstopajo v okolju, in s tem tvori nov višinski dominant v
proStoÍu.

Zato predlagam, da v območju SKg, za kmetijsko gospodaľski objekt spremembo
naklona strehe in se določi primernejši naklon strehe, ali kot pri objektih tipa >>E<<
(objekti velikega merila), V Smislu, da so dovoljeni tudi manjši nakloni streh kar

pomeni od 0 do 45 stopinj. Predlagani naklon strehe je potreben ne samo zaradi boljše
uporabe/izrabe prostora objekta, temveč tudi zaradi ustrezne silhuete naselja, da
objekt ni tako vidno izpostavljen v okolju/območju.

Stališčeobčine

Pľipombam se de|no ugodi.

Obľazložitev

1. Pripomba se ne upošteva. Grafični del SD oPN Vodice 1je pripravljen v skladu s
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij zarazvoj in širitev
naselij (Uradni list RS, śt.99/01), Zato se izrisov ne popravlja. V procesu priprave SD
oPN Vodice 1 se je zemljiški kataster z datumom junij 2015 uporabil kot podloga, ki
se jo uporablja čez cęloten postopek. V toku procesa priprave in spľejemanja SD oPN

Vodice l se zemljiškega katastra, kot podlage, ne menJa.
2. Pľipombe se upošt'eva. Površina širitve shvbnega zemljiščase poveča za cca 8 m,
da se zagot'ovi zadostna velikost funkcionalnega zemljišča objektu.
3. Pripomba se upošteva. Popravi se vzhodno mejo med PNRP SKs in SKg v Re-8.

4. Pripombo se ne upošteva. Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine oPN
Vodicę - pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo oPN Vodice.
Glede na vsebino Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.
2114) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Vodice (SD oPN Vodice 1)' ki je
bil objavljen v januarju 2018, , se lahko v fazi obravnave pripomb z lavne razgrnitve
obravnavajo samo pripombe in predlogi, kl se nanašajo na razgrnjene spremembe in
dopolnitve OPN Vodice.
V predlogu SD oPN Vodice l so upoštevane pripombę, ki so skladne z okoljskimi
izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtęvale ponovno javno razgrnitev,
ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Izvedli so se tudi
redakcijski popľavki odloka in prilog ter odpravile tehnične napake v gľafičnemdelu.
Novo pobudo Za spremembo prostoľskega akta boste lahko vložili in bo vsebinsko
obravnavana, ko bo občina Vodice ponovno pristopila k zbiľanju pobud za
spremembe in dopolnitve OPN Vodice in bo zainteresirano javnost pozvala k oddaji
pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta.

Zaporedna
številka
pripombe
Datum pľejema
pripombe

C

6

29.1.2018

Pľipomba

Kot lastnica zemljiščaSsm na občino vložila dne l l .12.2017 predlog za uskladitev

namenske rabe zemljiščaz dejansko rabo na parc.št. 485/l k.o. Skaručna'
Dne 21 .12.2011 mi je občina podala odgovor na vložen ptedlog z navedbo, da v tej
fazi predloga ne morejo upoštevati, keľ na občini trenutno poteka postopek sprememb

dopolnitev občinskega prostorskega načfia občine Vodice 1, ki je że v fazl'
pľiprave dopolnjenega osnutka in bo posredovan v javno razgrnitev. Zat'o v tej fazi
predloga ne morejo upoštevati, ter predlagajo, da predlog ponovno podam v okviru
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN Vodice.

in

Ker je za predlagano kvadraturo/površino zemljiščav izmeri cca 12.000 m2
spremembo namęnske ľabe (v konkĺetnem primeru iz gozďnih površin ''G'' v

kmetijske površine ''Kĺ ")' možno izvesti Samo S spremembo občinskega pľostorskega
načrta' podajam predlog za uskladitev namenske rabez dejansko rabo na zemljišču s
parc.št. 485/1 k.o. Skaručna, na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka oPN občine

Vodice 1.
Iz uradnih javnih ęvidenc je del parcelę v izmęri 8500 m2 opredeljena s Kl, del
parcele v izmeri cca 12.000 m2 paje opredeljena s "G", ki je po dejanski rabi

travnik, del parcele (na skľajnem juŽno-zahodnęm dęlu zemljišča) v izmeri 4.95'7 m2,
pa je gozdno zemljiščetudi po dejanski rabi. Del gozda je bil zaradi žleda posekan,
gtmovja odstranjena, zemljiščeočiščenoin z omilitvenimi ukrepi je nastal travrrik v
izmeri 12.000 m2. Gozdno povtšino, ki sedaj v naravi predstavlja travnik tudi
obdelujem že nekaj let.

Iz

razloga uskladitve namenske rabe zemljiščaz dejansko rabo, racionalnosti
obdelave kmetrjskih površin pľedlagam in s predlaganim tudi soglašam, da se del
navedene parcele, ki je sedaj opredeljeno kot gozdno zemljišče ''G'' v izmeri cca
l2.000 m2, izvzamę iz gozdnih zemljišč,ter opredeli kot kmetijsko zemljišče z
oznako " Kl ".

Prosim, da predlog pľoučite,se do njega pozitivno opredelite tęr ga vključite v
predlog SD OPN Vodice 1.
Zapred\agano spremembo namenske rabę del zemljišča s parc.št. 485/ĺ k.o. Skaručna
v izmeri cca l2.000 m2, sem s strani Zayoďazagozdove Slovenije, območne enote
Ljubljana, pridobila tudi pozitivno pľedhodno mnen

je.

Stališčeobčĺne

PľipombÍ se ne ugodi.

0bľazložĺtev

Pripomba se ne nanaša na spľemenjene vsebine oPN Vodice - pripomba po vsebini
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN Vodice. Glede na vsebino Sklepa o
začetku priprave sprememb in dopolnitev od|oka o občinskem prostorskem načr1u
občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 2/I4) in Javnega naznanila o javni
razgrnitvi dopo|njenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta občine Vodice (SD oPN Vodice 1)' ki je bil objavljen v januarju 2018, se
lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in
predlogi' ki se nanašajo na razgrnjene spľemembe in dopo|nitve oPN Vodice.
V predlogu sD oPN Vodice ĺ so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi
izhodiščiin ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev,
ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Izvedli so se tudi
redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile tęhnične napake v grafičnem delu.
Novo pobudo Za spremembo prostorskega akta bostę lahko vložili in bo vsebinsko
obravnavana, ko bo občina Vodice ponovno pristopila k zbiľanju pobud za
sprememhe in ĺlopolnitvę oPN Voĺ]ice in bo zainręręsirano javnost pozlala k orlclaji
pobud z obvestilom preko tiskanih medtlev in spleta.

Zaporedna
številka
pľipombe
Datum prejema
pľipombe
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29.1.2018

Pľipomba

Po pregledu gradiva na javni razgrnilvi, kot pobudnica pobude št. P 034 Voj'
podajam naslednje ugotovitve, pripombe na dopolnjen osnutek SD oPN občine
Vodice l.
Pobuda št. P 034

Voj, zajema spremembo namenske rabe del parc.št. 61412, in
celotno zemljiščes parc.št. 614ĺ3 obe k.o. Skaručna in sicer iz primarne rabe
kmetijskih površin >>Kl << v stavbno zemljišče>SSs<<, namenjeno stanovanjski
gradnji.

Po presoji občine ob upoštevanju pobude, je bila pobuda delno sprejemljiva in sicer v
zmanjšanem obsegu in sicer, da se namembnost zemljišča spremeni v obsegu, ki
omogoča gradnjo dveh stanovanjskih stavb, meja stavbnih zemljiščSe poravna z mejo
stavbnih zemljiščna južni strani ceste (območje EUP Sk-21). V tem obsegu je bila
tudi vključena v postopek SD oPN Vodice. Zemljiščase nahajajo na robu naselja in
imajo dostop do javne poti, lega zemljiščje strma in zato neprimerna za obđelavo.Z
odločitvijo občine in s predlaganim sęm se tudi stńnjala.
V konkretnem primeru, sprememba namenskę rabe zemljiščpredstavlja širitev
obstoječe stanovanjske poselitve in nebi imela vpliva na: obstoječo kakovost bivalnih
razrner, na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestit'ev različnih
dejavnosti v prostoru, se nę nanaša na pľenovo obstoječih pľostorskih ureditev, poseg
nebi imęl vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
Po obvęstilu občinę je bila pobuda s strani MKGP zavrnjena, raz|og pa mi ni poznan'

Zemljišča se nahajajo v naselju, kjer so velike količine neizkoriščenih stavbnih
zemljiščza predlagaĺo namembnost. V kolikor je bila zahteva NUP-ov, da 1e za
predlagani poseg potrebno podati predlog nadomestnih zemljišč,bi mę morala občina
pozvati k dopolnitvi pobude za pripravo predloga nadomestnih zemljišč.V dodatni
obrazložitvi razvojne pobude sem tudi navedla, da v primeru tovľStne zahteve, nudim
nadomęstno zemljišče- nepozidano stavbno zemljišče.
V javnem naznanilu o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPN Vodice 1 je v
IIl. točki navedeno samo zemljiščes parc. śt.61412 k.o. Skaručna, kateręmu se
spreminja namenska raba in sicer za tisti del zemljišča,ki je že stavbno, se sedaj
,.,
kar sploh ni bila podana pobudďpredlog.
spreminja v območje
'rKl za
javnega
naznanila pa pojasnjuje, daje predmetna parcela navedena
Dodatno pojasnilo
zaraďi minimalne spremembe namenske rabe ali vpliva na določeno zemljiško
parcelo, ter da so v Seznam parce| zajeÍa vsa zemljišča, katerih površina spremenjene
namenskę rabe je večja od 0,5 m2. Pojasnilo je nerazumljivo in zavajajoče.
.,)
(prikaz spremembe namenske rabe iz območja
v območje
'>SS<<
"K1
glede
pobude s strani
obveščanjďusklajevanja v času postopka izvedbe SD oPN
polaganjejavne
infrastrukture
občine z menoj ni bilo, na dogovor za ďane služnosti za

po mojih zemljiščih,pa Se je pozabilo. Ceprav ste zatrjevali, da je pobuda
sprejemljiva v obsegu, ki Ste ga sami predlagali in s čimer sem se tudi strinjala, je

niste vključili v dopolnjen osnutek sD oPN Vodice 1. Nastala mi je velika materialna
škoda, |<l paza vas seveda ni pomembna.
Ugotavljam tudi, da sem bila v postopku SD oPN Vodice 1, s strani oběine nęenako
obravnavana in glede podpore do pobude zaveďena, kar očitno kaže dejstvo, da niti
del predmetnih zem|jiščni vključenih v dopolnjen osnutek SD oPN' čeprav bi bilo
lahko, čę bi bil dejanski interes občine pozitivno rešiti pobudo.

Stďišče občine

obľazložitev

Pľipomba se smatra kot seznanĺtev
Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD OPN Vodice I in je bila na
podlagi sklepov sprejetih na 4. seji odbora za komunalo in urejanje prostora občine
Vodice, zdne8.4.2015, in sprejetega sklepa na 6. redni seji občinskega Sveta občine
Vodice z dĺe ŻI.4.Ż0l5 obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v
nadaljnje postopke SD OPN Vodice 1.
Y fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec uľejanja prostora s področja kmetijstva
ocenil da je ,poseg v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in
varstvo kmetijskih zemljišč,ker gre za Stanovanjsko ąli drugo gradlýo na najboljših
kmetijskih zemljiščihoziroma na zemljišču v Ąivski rąbi v odprtem kmetijskem
prostoru' za gradnje, ki posegajo v nenačeta območja kmetijskih zemljiščali so
predlagane na območjih, ki so bila v preteklosti melioriraną in"/ąIi komasirana z
velikinú javnini sredstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi kmetijskimi zemljišči
stabše kategorije, vendar niso preučene variantne možnosti gradnje na slabših

zemljiščih,ker gre z'a namene, za katere predpisi ne dopuščajospremembe namenske
rabe najbol jših kmetijskih zemljišč.<, z'ato je zahtęval nięgovo izločitev.

Zapoľedna
števĺlka
pripombe

c I

Datum pľejema
pľipombe

Pľĺpomba

30.r.20r8

V letu 2012 smo na občino podal dopolnitev pobude v okviru oPN Vodice.
Že akrat smo morali na lastne stroške izvest projekt za štiri stanovanjske hiše. Pri
dopolnitvi smo jasno izrazili da smo zainteresirani za situacijo 2Prya situacija pa pod
pogojem da občina odkupi pot.
Sprejeli ste situacijo l in nimate intęľęsa odkupiti pot.
ugoYor' da se ne strinjamo z odločenim'

V pľvi razgrnitvi

smo podali

V

upanju da nas boste ponovno obravnavali smo sę zmotili, saj nas niste nič
obravnavali niste nam podali nobenih argumentov zakal situacija 2 ni dobra.
Zato vam podajam moje argumente zakajje situacija 2 bo|jša:
- Samo tri hiše so priključene na Kamniško cesto,
- če bodo v naselju Tipo prometne povľšineopľedeljene kot javno dobro bo Iažje
pľik|jučititľi hiše' saj so tam stanujoči v strahu da bi se vozilo vse povpľek kar v
situaciji 1 lahko pńde do tega saj bo marsikdo vozil tam,
- situacija 2 omogoča umirjen promet,
- predlagana situacija 2 je tudi bolj všečživečimv naselju Tipo.
V uľadtrem glasilu občine Vodice št. 1,29.01.2014 ste napisali, če bi želeli
spremembe da bi bilo potrebno izvesti OPPN, zďaj me zanima če to še velja saj je bilo
25.01.2018 na javni obravnavi povedano, da OPPN-ja ni potrebno tam, kjer je skupaj
manj kot 5 hiš.

Stďišče občine

Pľipombĺse ne ugodi.
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še vedno veljajo določila Za eno[o

Vodice.

Ker ima ęnota Vo-59
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Vo-59 kot so naveĺlena v Prilogi
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1

zaŕn

odloka oPN

določęnę podrobne prostorske izvędbene pogoje,

Z

upoštevanjem 44. ć|ena (vľste prostoľskih izvedbenih pogojev) odloka, splošni pogoji
v 131. členu (območja' za katere je predvidena izdelava OPPN) rre veljaio.

Zapoľedna
številka
pripombe

C9

Datum pľejema
pľipombe
Pľipomba

Pripombodajalka prosim za sprostitev parcele K.O. Vesca 1145 parcela śt.344/Ż

Stališčeobčĺne

Pľipombi se ne ugodi

obľazloätev

Pľipomba sę ne nanaša na spremenjene vsebine oPN Vodice - pripomba po vsebini
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN Vodice. Glede na vsebino Sklepa o
začetku pliprave spľememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice' št. 2114) in Javnega naznanila o javni
razgrniivi ciopoinjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega pľostorskega
načfta občinę Vodice (sD oPN Vodice ])' ki je bil objavljen v janualju 2018' se
lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in
pľedlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in clopolnitve oPN Vodice.
V pľedlogu SD oPN Vodice l so upoštevane pripombe' ki so skladne z okoljskimi
izhodiščiin ne pomenijc spľememb, ki bi zahte."'ale ponovno.javno razgrnitev,

3l .l

.201 8
iz.

OPPN. Da se na parceli lahko začne graditi. Glede poti se lahko dogovorimo in
odmerimo v širini 3m.

ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Izvedli so se tudi
redakcrjski popravki odloka in pľilog ter odpravile tehnične napake v grafičnem delu.
Novo pobudo Za Spremembo prostorskega akta boste lahko vložili in bo vsebinsko

obravnavana' ko bo občina Vodice ponovno pristopila k zbiranju pobud za
spľemembe in dopolnitve oPN Vodice in bo zaintęresirano javnost pozvala k oddaji
pobud z obvestilom pľeko tiskanih medijev in spleta.

Zapoľedna
številka
pľipombe
Datum prejema
pripombe
Pľipomba

c10
5.2.2018
Podajam pripombo k javni razgrnitvi oPN Vodice (20ĺ 8).
Parcela 1 155/1, k.o. 1'74l Vodice:
Grę za zemljišče, ki je po dejanski rabi njiva v neposredni bližini domačije, zato że
vedno nasproĘem stanovanjski namenski rabi dela tega zemljišča(SSs, 455m2), saj
je v mojem dolgoročnem interesu ohraniti kmetijsko rabo (K 1) tega zemljišča.
Ponovno podajam pripombo k javni razgrnitvi OPN Vodice 2018 (prej sem sem v
ustreznih rokih večkĺatnespremenjeno podajal pobude k spremembi tega zemljišča iz
stanovanjske pozidave v obdęlovalno kmetijsko zemljiščedejanske in namenskę
rabe).

Razlogi:
.

Njiva II55l1 ,k.o. 114I Vodicę se nahaja v neposredni bliŽini kmetije,
. Prvovrstno kmetijsko zemljišče(orna njiva, propustna zemlja, gojenje vrtnin, lažje
anj ę vaťStva polj š či n pred di vj adj o)'
. Kmetovanję ędini vir preživljanja družine,

zagotavlj

. Njiva v neposredni bližini njive s parc. številko l155/1, k.o. l74I Vodice, je
najboljše kmetijsko zemljiščeK 1 (priložena skica).
Predlagam, da se:
1. zemljišču1155/1 v celoti določi kmetijska raba.
2. območje kmetijskih zemljiščzaokroźj na ĺI51/3,1156/1in moje zemljišče1155/1.
Stďĺščeobčine

obľazložitev

Zapoľedna
številka
pripombe
Datum pľejema
pľĺpombe
Pľipomba

Prĺpombi se ne ugodi.
oPN naselju Vodice' ki je občinsko središče,opľedeljuje območja pľostoľskih rezerY
za novogľadnje. Eno od takih območij je pas južno od regionalne cestę VodicęMoste. V primeru izvzęma predmetnega zemljišča iz kompleksa stavbnih zemljišč bi
v omenjenem pasu nastala vrzel, pri čemer bi ostanek stavbnih zemljiščna zahodni
strani ne bi omogoča| racionalne rabe pľostora in postavitve objektov.

c11
6.2.2018

Clani CI Repnje, skladno z napotilom Javnega ĺaznani\a o javni

razgrnltvi

dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine Vodicę (v nadaljevanju
oPN), podajamo dodatno pripombo in pľosimo za pisna pojasnila nekaterih vprašanj,
navedenih v nadaljevanju.
Člani CI Repnje nasprotujemo uporabi oznake nesprejemljive pobude, t.j. P-036-RE

v gradivu, ki

obravnava spremembo podrobne namenske rabe prostora (v
nadaljevanju PNRP) v okviru območja EUP Re-20. Na 27. redni seji (ĺ 7. 10. Ż011) je
občinski svet na osnovi treh navedenlh negativnih mnenj nosilk urejanja prostora (v
nadaljevanju NUP), ki so bila o predmetni pobudi (P-036-RE) prejeta do
dogovorjenega roka sprejel končni sklep, da se v 3O-dnevno Javno razgrnitev
posreduje gradivo iz katerega je omenjena pobuda izk1jučena (vir: dokument
Obrazloźitev iz gradivaza2J. reďno sejo, dostopnega na občinski internetni strani). V

2. točki omenjenega gradiva je navedeno, da:<...sprememba namęmbnosti v okviru
pobude P 036 RE ni sprejemljiva, posledično se območje te pobude ne vključuje v
območje trovo načttovane obrtne cone v Repnjah (območje EUP Re 20).>
Prosimo torej za obrazložitev razlogov' vsebine in pravnih podlag za naknadno
vključitev na osnovi predloga (že tretjega) za nadomestitev izgubljenih kmetijskih

zemljiščza potrebe pobude P-036-RE, ki je bil iz strani občine Vodice na
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) poslan 22. 12. 20I'7, a s
strani MKGP do l 9. 0 1 . 201 8 še ni bil obravnavan.
V dopisu, ki ste nam ga posredovalĺ 23.01. 20l8 ste navedli, da je bila: >uporaba
oznak pobud pri prikazu sprememb PNRP v SD oPN povzeta zaradi zahtęve NUP po
sledenju sprememb PNRP. območja sprememb so se tekom usklajevalnih sestankov
spreminjala (manjšala) mędtem, ko so oznake ostajale enake. Oznaka P 036 RE se je
ohranjala (čeprav ni vęč yęza\a na prvotno pobudo) zaradi laźjega sledenja
zapisnikom usklajevalnih sestankov med različnimi NUP in občino. Kęr so na

načrtovanem območju GoC Repnje v veljavnem oPN 3 različnę PNRP (Kĺ, G in
PO) se je za spremembo PNRP za posamezno rabo opredelil le en poligon z eno
oznako (čepravje bilo znotraj tega poligona lahko več pobud).<
Prosimo za obrazloźitev :
- ,na podlagi katerih zahÍev NUP sę je upoľaba oznak pobud pri pľikazu spľememb
PNRP v SD OPN ohranila,
- na katero pobudo (prosimo zaizpis parcel) je torej po novem vezana pobuda P 036
RE, ki je sedaj del EUP_20_Re,
- kako je torej obravnavana in sledljiva sprejemljiva pobuda P 009 RE v okviru EUP
20 Re, oziroma, zakaj ni bil za spremembo PNRP za posamezno ľabo raje opredeljen
poligon z oznako P 009 RE?
Zęleli bi izvedeti za raz7oge, vsebinę in pravne podlage za nadaljevanje vlaganja
pľedlogov za nadomestitev izgubljenih kmetijskih zemljiščza deklarirano
nesprejemljivo pobudo (P-036-RE). Ali ponavljajoče se vloge na MKGP in izbor
oznak v gradivu pomenijo, da je pripravljena občina predmetno pobudo vključiti v
sD oPN tudi po koncu Javnę razgrnitve, če bo odgovor MKGP pozitiven? Na kakšen
način?

Stďišče občine

Obrazložĺtev

Pripomba se smatra kot seznanitev.
Uporaba oznak pobud se je ohranjala na podlagi zahteve v Splošnih smerĺicah s
področja varovanja kmetljskih zemljišč (februar 2011).
Pobuda P 036 Re ni vezana na NOBENO drugo pobudo. Obseg EUP Re_20 je jasno

prikazan v gratičnem delu (z vidnimi parcelnimi rnejami). V javno razgrnjenem
gradivu dopolnjenega osnutka sD oPN 1 je oC Repnje opľedeljena ZGoLI ĺa
zemljiščih s parcelnimi śt.131/3, ]38/I,138/2,13913' 139l4,139/5, 14ol2,'741/2,
141/3, 142/1, 142t2, 145, '.746, 141t2, 148/2, 149, 150, 153t1, 754/1, '754/2, 156/2,
]8Ż/4,182/5,183/I,798 in 799, vse o.k. Repnje' kar je jasno razvidno iz grafičnega
dela izvedbenega dela dopolnjenega osnutka SD

oPN Vodice l (3. Pľikaz območij

enot rrrejanja prostoľa osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in
prostorskih izvędbenih pogojev

- čistoris).

Zakaj nl bila uporablj ena oznaka P-009-RE je bilo źę razloženo v dopisu, ki ga je
pripombodajalec prejel v času javne razgrnltve.
Po javni razgrnitvi bo občina Vodice v predlogu SD oPN Vodicę l upoš[evala samo
pripombe. ki so sk|adne z okoljskimi izhodiščiin ne pomenijo spremomb, ki bi
zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oziľoma usklajevanje z nosilci
ureJanJa pľostoľa.

Zapoľedna
številka
pľipombe
Datum pľejema
pľipombe

C12
6.2.2018

Pľipomba

Del zemljišča (parc. śt'11211 k.o. ŠinkovTurn), ki ga pred|a1am Za

Stališčeobčine

Pľipombi se ne ugodi.
Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD OPN Vodice 1 in je bila na
podlagi sklepov sprejetih na 4. seji odbora za komunalo in urejanje prostora občinę
Vodice, zdne8.4.2015, in sprejetega sklepa na 6. redni seji občinskega sveta občinę
Vodice z đne2I.4.2015 obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v
nadaljnje postopke SD oPN Vodice ĺ.
Y f azi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja kmetijstva
ocenil da je >poseg v nasprotju s predpisi in usmeritvami z'a širjenje poselitve in
varstvo knletij,skih zemljišč'ker gre z'a stĺlnovanj'sko ali drugo gradnjo ntl najbol.jših
kmetijskih z'emljiščihoz'iromĺl nĺl zemljišču v njivski rabi v oelprtem kmetijskem
prostoru, za gradnje, ki posegajo v nenąčeĺaobmočja kmetijskih zemljišč ali so
predlagane na območjih, ki so bila v preĺeklosti meliorirana in/ali komasirana z
velikimi javnimi sredstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi kmetijskimi zemĘišči
sląbše kategorije, vendar niso preučene variantne možnosti gradnje na slabših
zemljiščih, ker gre za namene, za katere predpisi ne dopuščajospremembe namenske
rabe najboljših kmetijskih zemljišč.<'zato je zahteval njegovo izločitev

obrazložitev

Zapoľedna
številka
pripombe
Datum prejema
pľipombe
Pľipomba

Stďĺščeobčĺne

obľazIožitev

spremembo

namembnosti, ima neposredni dostop iz glavne ceste. Parcelo po celotni širini iz
vzhodne strani obdaja gozd in ima precejšen naklon, kl je za kmetijsko obdęlavo
neprimeren in zahteven. Poleg tega je zemlja tterodovitna. Vsa komunalna
infrastruktura (elektrika, telefon, voda) je na paľceli. Priložene So vse fotokopije, iz
katerih je to razvidno. Preostali del zemljiščaima urejeno dovozno poÍ' Za nemoteno
obdelavo. Torej predlagam, da se spremeni namembnost vzhodnega dela zemljišča,
ker je ta neprimeren za kmetijsko rabo. Na tem delu parcele je nekaj zemljiščaže
zaziď|jivega. Predlagam, da bi se povečal obseg zazidljivega zemljišča.

c13
6.2.2018

Del zemljišča (parc. šĹ. l7ll1 k.o. šinkov Turn)' ki ga predlagam za

spremembo

namembnosti, ima neposľedni dostop ĺz g1avne ceste. Parcelo po celotni šiľiniiz
vzhodne strani obdaja gozd in ima precejšen naklon, ki je za kmetijsko obdelavo
neprimeren in zahteven. Poleg tega je zemlja nerodovitna. Vsa komunalna
infrastruktura (elektrika, telefon, voda) je na paľceli. Priložene So vse fotokopije, iz
katerih je to razvidno. Preostali del zem|jiščaima urejeno dovozno poÍ za nemoteno
obdelavo. Torej predlagam, cla se spremeni namembnost vzhodnega dela zemljišča,
ker je ta neprimeren za kmetijsko rabo. Na tem delu parcele je nekaj zemljiščaže
zazĺdliivega. Predlagam, da bi se povečal obseg zazidljivega zemljišča.

Pľĺpombi se ne ugodi.
Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD oPN Vodicę 1 in je bila na
podlagi sklepov sprejetih na 4. seji odbora za komunalo in urejanje prostora občinę
Vodice, zdne8.4'2o15, in sprejetega sklepana 6. redni seji občinskega Sveta občinę
Vodice z dnę 2l.4.2ol5 obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v
nadaljnje postopke SD OPN Vodice l.
Y fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja kmetijstva
ocenil da je >poseg v nĺlsprotju 's predpisi in usnleriĺvclmi za šir.jenje poselitve in
varstvo kmetij.skih z'elnljišč, ker gre Za 'stanovanjsko uli drugo gradnjo nĺl najbĺ;lj,ĺih
kmetijskih zemljiščihoziroma na zemljišču v njivski rabi v odprtem klneĺijskem
prosĺoru, za gradnje, ki posegajo v nenĺłčetaobmočjcl kmetijskih zelnĘiščaLi so
predLagane na območjih, ki so bila v preteklosti meLiorirana in"/aLi komasirana z
veLikinú javnimi sreclstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi klnetijskimi zemljišči
slcłbšekategorije, vendar niso preučene varitlntlle možnosti gradnje na slabšill
zemljiščih,ker gre Za namene, Za katere predpisi ne dopuščcĺjospremembe namenske
rabe najboljših klnetijskih zenlljišč.<,zaÍo j e zahteval njegovo izločitęv

Zapoľedna
številka
pripombe

c14

Datum pľejema
pľipombe

Pripomba

1.2.2018
Spoštovani,

času javne razgrnitve osnutka sD oPN Vodice l ni upoštevana moja pobuda za
spremembo namenskę ľabe zemljiške parcele 401/5 k.o. 1969 Zapoge, ki sem jo
vložila 30.5.2oI4.
Parcela 4oI/5 letĺ ob cesti, ki je kategonzirana občinska cesÍa z oznako JP 96225I
Torovo-Pustnicę in je isti rang cęste Torovo.
Na parceli in preko nję poteka gospodaľska javna infrastľuktura (elektrika,
vodovod...). Parcela meji na sosednjo zazidljivo' pozidano zemljišče.
ocenjujem, da zazidl1iva gradbena parcela in s tem novogradnja, ne ogroža oz. ne
moti že začrÍaneuľbanistične ZaSnoVe naselja Torovo - postavitev manj zahtevnega

v

objekta.

V prvotnih osnutkih oPN (leto 2009 in 2010) je bil del navedene paľcele źe označen voden kot zaziďIjivS spremembo namembnosti zemljiščaželim pomagati svojima otrokoma pri reševanju

stanovanjskega problema, saj druge možnosti'

-

zazidljive parcele nimamo in

zavedamo, da je v današnjem času tudi težko rešiti stanovanjski problem mladih.

Iz

Í.ega razloga vas

osnutku SD OPN.

Stďišče občine

obľazložitev

se

prijazno prosim za ugodno rešitev moje pobude in pripombe k

Pripombi se ne ugodi
Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD oPN Vodicę l in je bila na
podlagi sklepov sprejetih na 4. seji oĺlbora za komunalo in uľejanje prostora občine
Vodice' zdnę8.4.Ż0l5, in spľejeĹega sklepa na 6. redni seji občinskęga Sveta občine
Vodice z dne 21 .4.20l5 obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v
nadaljnje postopke SD OPN Vodice 1.

Y

Íazĺpľidobivanja prvega mnenja je nosilec ureiania prostora s podľočiakmetiistva

ocenil da 1e rposeg v nasprotju,s preĺlpisi in usmeriĺvĺlmiz.ĺl 'íirjenje poselitve in
yarsĺvo kmetijskih zemljišč,ker gre za Sĺanovanjsko ąli drugo gradnjo na najboljših
kmetijskih zemljiščih oziroma na z'emljišču v njivski rabi v odprtem klnetijskem
prostoru, za gradnje, ki posegajo v nenačeĺclobmočja kmetijskih zemljišč ali so
predlagane na območjih, ki so bila v preteklosĺi meliorirana in/ali komasirana z
velikimi javnimi sredstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi kmetijskimi zemljišči
slabše kategorije, vendar niso preučene varicLntlle možnosti gradnje na slabših
zemljiščih' ker gre Za namene, za kątere predpisi ne dopuščajo,ĺpremembe namellske
rabe najboljših kmetijskih zemljišč.<, zato je zahteval njegovo izločitev.

cls

Zapoľedna
številka
pľipombe
Datum pľejema
pripombe

Pripomba

1.2.20t8
občani Vodic v osnutku SD oPN Vodice

l

zasledimo pĺedvideno novo povezovalno

cesto, regionalno cesto Vodice-Brnik, kljub zagotovilom občine Vodice v
preteklosti' da občina odločno nasprotuje povezovalni cęsti, ki bi pomenila prometno
povezavo pľeko Pustnic.

oDLoK o oBČINSKEM PRoSToRSKEM NAČRTU oBČINE VoDICE na večih
mestih določa prestavi[ev ľegionalne ceste Vodice_Spodnji Bľnik na območje
Pustnic:

>8. člen (cilji prostoľskega razvoja)

(3) obnoviti in zagotoviti je treba ustrezno promętno infrastrukturo tako lokalno
kakor državno. Za potľebe razvoja gospodarske cone Lokarje se izvede lokalno
obvoztlo cęSto S pr'ikijučkotll lla l'egiorlaino cesĹo Voĺlice-Nĺosie.Dopoini se

prometno omrežje na območju Pustnic. ob izvędbi železniške povezave LjubljanaBrnik se ob trasi te|eznicę izvęde prestavitev regionalne ceste Vodice-Sp.Brnik. Na
dveh odsekih avtoceste Ljubljana-Kranj sta predvideni gľadnji pľotihrupnih ograj
(Pustnice, Repnje). Na vstopu v naselje Vodice (vzhodno od avtocestnega priključka
Vodice) se locira P&R s kateľim se' v navezayi z źeleznjco in avtocesto. vzpostavi
ena od intermodalnih prestopnih točk omrežja LUR.
(4) Razvija|o se bo omĺežjepeš in kolesarskih poti. V naseljih in med naselji se bo v
okviru prostorskih možnosti dograjevalo hodnike za pešce ter kolesarske steze in poti.
Za potrebe nadgradnje regionalnega kolesarskega omrežja se bo prednostĺo zgradilo
oziroma uredilo kolesarske steze ali poti v smereh Valburga-Vodice-Zeje in Sp.
Brnik-Vodice-Skaručna-Ljubljana. Kolesarsko pot Se uredi tudi ob prestavljeni
regionalni cesti Vodice-Sp.Brnik.<
15. člęn (prometna infrastruktura)

(1) Problematična je zasičęnost regionalne ceste čęznaselje Vodicę. Na področju
naselja Vodic je sprejet državni prostoľski načrt, ki je vključen v sistem povezovalne
ceste męd gorenjskim in štajerskim avtocestnim krakom.
(2) omrežje dľžavnih cest v občini je primerno razvejano, vendar pa je njihovo stanje
slabo in So ceste potrebne rekonstrukcije. Cilj občine je, da se z izgradnjo železniške

povezave Ljubljana-Sp. Brnik prestavi regionalno cesto Vodice-Sp. Brnik iz
strnjenega dela naselja Vodice.
(3) občinske lokalne ceste in javne poti so primerno razvejane, vendar v slabem
stanju. Zapotrebe razvoja gospodaľske cone Lokarje se izvede lokalno obvozno cesto
s priključkom na regionalno cesto Vodice-Moste. Na podlagi variantnih rešitev se

dopolni prometno omĺežjena območju Pustnrc.
(4) Javni avtobusni promet je organiziran kot regionalni in mestni potniški promet.
od jeseni 2012 so vzpostavljenę proge mestnega in medkrajevnega javnega
potniškega promęta s katerimi upravlja Ljubljanski potniški promet in zagotavlja
povęZavo naselja Vodice Z mestom Ljubljana ter krožni povęZavi med naselji
Zap o ge-Y o ďi ce-Polj e pri V o di c ah i n V o di ce-Zapo ge-Medvode.
(5) Pľičakovati je širitev avtocęSte Ljubljana_Kranj za še en vozni pas na vsaki strani
vozišča.Vsi postopki v zvęzi z širitvijo avtocestę so v pristojnos[i države.
(6) ob avtocestni povezavi Ljubljana-Kĺanj je predvidena gradnja železniškeproge
Ljubljana-Brnik. Umestitev železniškepovezave v prostor se bo izvedla s študijo
variant' in postopkom državnega prostorskega načrta. Interes je, da se na ozemlju
občine Vodice umesti žęlezniškapostaja.
(7) Kolesarsko omrežje je vključeno v omrežje sistema Ljubljanske urbane regije. Na

območju občine Vodice se bo omĺežjenadgradilo z ureditvijo kolesarskih stez
oziroma poti v smereh Žeje-Vodice-Valburga in Ljubljana-Skaručna-Vodice-Sp.
Brnik.
2'7. čLen (urbanistično oblikovanje naselij)

V razvoju naselja se upošteva koncept razvoja Vodic, ki temelji na:
- ohranjanju prepoznavnih morfoloških značilnosti: dolgoročno se ohranja strnjena

pozidava, ki je nastala ob oblikovanju uličnega 51Stema;
- Usklajeni namęnski rabi prostora: načrtuje se medsebojno dolgoročno usklajena
namęnska raba prostora, pri kateri bodo stanovanjska območja ustręZno oddeljena od
za njih najbolj motečih industrijskih in bodo hkrati dosęžene najmanjše oddaljenosti
do dnevno potrebne oskrbe, kjer bo zadostna opremljenost s skupnimi in zelenimi
površinami stanovanjskih območij ;
- Razporeditev dejavnostl: V Vodicah se zagotavljajo nove površine za ďruźbęnę
dejavnosti in sicer na južnem delu naselja za poÍrebe gľadnje večnamenske športne
dvorane z zunanjimi športnimi igriščiin novega gasilskega doma ter za razvoj in
širitev obstoječih objektov zaizobtaźęvanje (oŠ,vľtec). Na zahodnem delu naselja pa
površine za potrebe gradnje P&R.
- Infrastruktura: Za nadaljnji razvoj Vodic je bistvenega pomęna ureditęv sistema
kanďizacije odpadnih in padavinskih voda, ter nadaljnja plinifikacija naselja, izvedba
obvoznę cęSte V Lokarje in ceste na območju Pustnic.<

PRIPOMBE NA PREDLAGANI ODLOK:
Iz karte 2 strateškega dęla oPN: Zasnova gospodarske javne infrastrukture ni

razvidna morebitna nova regionalna cesta Vodice-Brnik. Karta dve je v tem delu
zavajajoč,a. Prav tako je v Karti 2 zarisana lę kolęsarska steza, ki se v tekstovnem dęlu
urędi ob ptestavljeni regionalni cęsti Vodice- Sp. Brnik, ki ni vrisana' V zvezi s tem
želimo izpostaviti tudi to, da lekstovni del nikjer ne upošteva in navaja gradnje južne
obvoznice, ki je že določena in bo pomenila veliko razbremenitev strnjenega dela
Vodic, zato prestavitev regionalne ceste ni potrebna.
Nestrinjanje s postavitvijo nove - prestavitve regionalne ceste utemeljujemo tudi z
dejstvom, da bi s prestavitvijo ceste le-ta obremenila celotno naselje Pustnice, ki je že
tako preobremenjeno s hrupom. Pustnice so po našem mnenju eno redkih, če ne edino

naselje v državi, ki se nahaja neposredno ob avtocesti ter še ni zaščitenos
protihrupnimi ograjami, čeprav je ta del avtoceste eden najstarejših v drźavi.
Prestavitev cestę ni smiselna tudi z vidika obremenjenosti občanov, saj bi s tem
ukľepom dodatno obręmenili občanę Pustnic, ne bi pa učinkovito razbremenili
občanov, ki stanujejo na Brniški cesti. Štęviloprebivalcev ob Brniški cesti ne odstopa
vęliko od števila prebivalcev Pustnic, ki bi jih takšna nova povezava prizadela.
Prestavitev regionalne ceste je popolnoma nedefiniľana, brez navedbe trasę v kartah,
kar je popolnoma nesprejem|jivo. Potrębo po prestavitvi ceste je potrebno izkazaÍi
[udi s prometno študijo, vplivi na okolje in dokazati ekonomsko upravičenost.
Iz karte 2 strateškega dela oPN: Zasnova gospodarske javne infľastrukture nadalje ni
razvidna železniškapovezava Ljubljana - Brnik, kljub temu, da se omenja tako V
tękstovnem kot grafičnem delu - v legendi. Glede večkrat izpostavljene gradnje
železniškeproge Ljubljana-Brnik (>>ob avtocestni povezavi Ljubljana-Kranj je
predvidena gradnja železniške proge Ljubljana-Brnik.<) se je država že konec leta
20ló odločila, da gradnja železnlcę Ljubljana-Brnik ni ekonomsko upravičeno ter je
opustila državno strategijo gradnje źe7eznice. Država je ugotovila, nobena od
obravnavanih možnosti ni oko[jsko sprejemljiva, zaÍ'o jih skladno z veljavno
prostorsko zakonodajo ni bilo več mogoče obravnavati. Kot posledica optimizacije
možnosti se je tudi pri ekonomskem vrędnotenju izkazalo, da na podlagi izračunanih
kazalnikov finančne donosnosti ter ekonomske donosnosti investicije obravnavanę
možnosti ękonomsko niso upravičęnę. V zyezi s Lem Zato zahtevamo, da tudi občina
Vodicę gradnjo žęlęznice umakne iz oPN, saj gradnja železniške proge ni več
predvidena. Y zvezi s tem naj se umakne tudi navedba o Železniškem postajališču.
Taje nesmiselna tudi tzraz\oga, da stroka na tako kĺatki razdalji' kot je Brnik-Vodice,
ne priporoča železniškegapostaja1išča.

Ż je nađaljerazviden nov avtocestni priključek na seveľnem dę|u občine. S
pľiključkom se stľinjamo in ga podpiramo, ob tem pa seveda pričakujemo in
zahtevamo zagotovilo, da ta priključek ne bo povezan na priključek Vodice, torej da
Se nov priključek ne bo navezoval na obstoječi AC Vodice, kar bi pomenilo

Iz Karte

povezovalno cesto skozi naselje Pustnice.

NA PODLAGI NAVEDENE,GA SPODAJ PODPISANI OBCANI VODIC

ZAHTEVAMO, da se:
- v tekstovnem in grafičnęm delu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Vodicę povsod briše tękst in se po potrebi
umaknę iz grafič,nega dęla, kjeľ se navaja prestavitev obstoječe regionalne ceste
Vodice-Brnik na novo traso v Pustnicah.
- v tekstovnem in grafičnem delu odloka o spremembah in dopołnitvah odloka o
tlbčilrskcnl prosĹorskem načrĹu občine Vodice povsod bľišetekst in se po potĺebi
umakne iz grafičnega dela kjer se omenja in navaja nova železnica in železniška
postaja v Pustnicah.

- v tekstovnem in grafičnem delu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem pľostorskem načrtu občine Vodice povsod briše tekst in se umakne iz
grafičnega dela, kjer se navaja nova kolesarska steza skozi Pustnice.
- v tekstovnem in graÍičnemdelu odloka o spremembah in dopolnitvah

občinskęm prostorskem načrtu občine Vodicę povsod briše tekst
umakne iz gľaťičnegadela' kjeľ se navaja ľazšiľitevavtoceste.

odloka o
in se po potrebi

Podpirarno povezovalno cesto Brniška cesta-Pustnice (Variantna rešitev Za
dopolnitev promętnęga orĺĺ_ežjarra obrlročju F\rsillic - l5. čierr' 3. odsĹavck Ĺeľ

za.isana v grafičnęm delu) s predlogom, da sę ta povezovalna cesta omeji na prvo
fazo skladno zzazidljivim območjem ob Bľniški cesti.

Stďišče občine

Obrazloätev

Pripombi se delno ugodi
Pripombo se upošteva v dęlu, ki sę nanaša na umik navajanja prestavitve obstoječe
regionalne ceste, novę źeleznĺcein želęzniške postaje tęr nove kolesarske steze mimo
Pustnic, iz tękstualnega in grafičnega de|a oPN Vodice.
Pripomba se ne upošteva v delu, ki zahtęva umik navajanja razširitvę avtoceste.
Navedba širitve avtoceste v oPN je namľečzahleva nosilca urejanja prostota, Zato Se
pripomba ne upošteva.
Pripombodajalec navaja, da se v tekstualnem delu oPN ne navaja južne obvoznice.
Južna obvoznica je spľejeta na podlagi DPN (kar pomeni, da je stvar načrtovanja
države) in je zato Samo povzeta v grafičnem delu oPN Vodice.
Pripombodajalec navaja nov avtocestni priključek na seveľnem delu občine. V SD
oPN Vodice l tega posega ni, zaÍo do te ugotovitve občina ne more zavzeti stališča.

Pripomba glede poteka povezovalne ceste med Brniško cesto in Pustnicami se
upošteva na način, da se povezovalna cesta omeji na del, ki sega do obstoječega
območja stavbnih zemljišč' v nadaljevanju pa poteka v skladu s potľebami ob
nadalinii pozidavi območ a.
j
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Pri javni razgrnitvi oPN ugotavljam, da moja pobuda (parc.št. 62411 k.o. Skaľučna)
vložęna dne 8.4.2015 nibila potrjena. ZanimĄo me razlogi zakaj? Glede na to, da gre
za manjši poseg v prostor, sem pričakoval da bo moj predlog siguľno umeščenv
prostorski načrt.

območje, ki Sem ga predlagal Za spremęmbo je degradirano in ni primerno
kmetovanje' v večini pa gre po namenski rabi za gozdne površine (glej PISO).
Izpostaviti želim tudi to, da v primeru spremembe namenske rabe v predlagano,
tręnutnęga stanja ne bom spreminjal (dodatno tlakoval površin, gradil objektov,..'),
saj želim ohľaniti naravno okolje' ki bo uporabnikom prijazno.

Menim, da je moja ideja velik doprinos tudi za občino Vodice, saj trenutno v občini
ni površin Za goste, ki kampirajo. Nekje sem zasledil, da občina dela na razvoju
ltlrizma in tukaj Se vam ponuja odlična priložnost. Z izgradnjo kanalizacije bodo
ljudje pľeneha|i spuščatifekalije v Poljšak, zato bo potok primeręn tudi za poletno
kopanje.

Vezano na zgoraj navędeno v času javne razgrnitve vlagam to pripombo na pľedloga
oPN in prosim' da ponovno pľesodite mojo pobudo. V kolikor bo s strani nosilcev
uľejanja pľostora vloga zavrnjena, me zanima s kakšnimi argumenti

.

Stališčeobčine

Pripombi se ne ugodi.

obľazloätev

Predmetna pripomba se je obravnavala za potrebe priprave strokovnih podlag Razvoj
turizma v občini Vodice, zakar je tudi bil javno objavljen poziv za zbiran1e razvojnih
pobud s področja turizma. Pobuda ni bila obravnavana v sklopu Pregleda in ana7lze
podanih pobud iz javnega in zasebnega sektorja za potrebe oPN, saj je bila Í'a analiza
že zaključena (zbiranje pobud za SD oPN Vodice l, je trajalo od1. 4. Ż014 ďo 13. 6.
2014).

pobude je bilo ugotovljeno, da je predlagan del zemljišča
nęustrezen zaizvajanje dejavnosti kampa in parkirišča za avtodome' saj ne zagotav|ja
neoviranega cestnega dostopa' hkrari pa posega v območje naravne vrednote'

Pri ana]izi lokacije

Zaporedna
številka
pľipombe
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V odprtem roku za ctajanje pripomb in precllogov na razgľnjen c1opo|njen osnutek SD
oPN Vodice 7 v zvezi z dopustno gradnjo objektov za potrebe kmetije V ęnoti
urejanja prostora si- 24 v Šinkou"rn Turnu podajam nas|ednje manjše pripombe:
1. Prostorski izvedbeni pogoji v razgrnjenem dopolnjenem osnutku SD OPN za to
EUP določajo, da mora biti hlev za drobnico odmaknjen od javne ceste na S strani
najmanj 30 m. Tak odmik je prevelik. Zarađitakega odmika bi bilo treba precejšen
del stavbe postaviti na zamočvirjenem teľenu z visoko podtalnico zaradi bližnjega
potoka in zavaľovanega vodnega vira. Zato bj bila gľadnja (in tudi kasnejša
eksploatacija) stavbe in pripadajoče funkcionalne površine oz. dvoriščaoteźena.

Iz tega razloga pľedlagam, da se ta minimalni odmik od cestę zmanjša na 20 m. S
takim odmikom bo še vedno zadoščeno pogojem Za ustrezno veduto na Cęĺkev
Marije Device pod Turnom in ostanke gradu ŠenkovTurn, še posebej, ker je za
gľadnjo stavb na tem območju predpisano soglasje Zavod,a za varstvo kulturne
dediščinek PGD-ju in bo v fazi projektiľanja možna še dodatna in dokončna tovrstna

prevęľltev.

2' Y zvezí z umestitvijo strojne lope - skednja V prostof je pa verjetno pri navedbi
lokacije prišlo da napake. Te stavbe glede na lokacijo hleva v tej EIJP ni možno
postaviti severozahodno od hleva. Zato predlagam, da se v tekstu PIP navede, da bo ta

stavba locirana severno oz. severovzhodno od hleva.
3. Pri hlevu naj se dopusti možnost poteka slemena Y-Z oz. Jv- sZ, pri strojni lopi skednju pa S-J oz. SV-JZ.
4. Zaradi ustręzne interpretacije besędila PIP, tudi pred upravnimi organi, predlagam
šę, da se pn navedbi posega na parcelo št. 414/l navedę večji del; torej naj se tekst
tega stavka g7asi: >>Z gradnjo sę posega na večji del parcele śt.414/I in na severno
polovico parcele št.41613 k. o. Šinkov Turn.<

5. V predmetni EUP naj se predpiše Ĺudi dopustnost gradnje drugih pomožnih
kmetijsko-gozdarskih objektov ob soglašanju pristojne službe Za vars[vo kulturnę
dediščine.
śr^l:Yx^ ^LY:_^
\Jtąilsl;t Uuulllt

Obľazložitev
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Podrobni pľostorski izvedbęni pogoji Za el'loto Si_24 so bili usklajeni in zahtevani s
strani MinistľStva Za Kulturo in ZVKDS. Pripombo se pogojno upošteva in sicer tako,
da se PPIP za enoto Si 24 dopolni.

Zapoľedna
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pľipombe

c18

Datum pľejema

pripombe
Pľipomba

9.2.2018

Y zvezi z

javno ľazgrnitvijo občinskega prostorskega načrta podajam naslednjo
pripombo.
Prosim, da sę za dostop do naše hiše, zaradi ízgradn1e krožiščana sedanjem kľižišču
regionalnih cest, v OPN predvidi nov dostop, tako kot je prikazano v posredovani
skici in sicer nasproti ĺlovoza k občini Voclicę.

Stališčeobčine

Pľipombi se ne ugodi.

Obrazloätev

Pripomba se nę nanaša na spremenjene vsebine oPN Vodice - pdpomba po vsebini
predstavlja novo pobudo Za spľęmembo oPN Vodice. Glede na vsebino Sklepa o
začetku pľiprave spľememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.2l14) in Javnega naznanila o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta občine Vodice (SD oPN Vodice l)' ki je bil objavljen v januarju 20l8, se
lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve oPN Vodice.
V predlogu sD oPN Vodice 1 so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi
izhodiščiin ne pomeni.jo spľememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev,

ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Izvedli so se tudi
redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile tehnične napake v grafičnem delu.
Novo pobudo Za Spremembo prostorskega akta boste lahko vložili in bo vsebinsko

obravnavana, ko bo občina Vodice ponovno pristopila k zbiranju pobud za
spremembe in dopolnitve oPN Vodice in bo zaintęręsirano javnost pozvala k oddaji

pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta.

Zapoľedna
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pľipombe
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Pišem vam po pooblastilu pripombodaj alca iz Repenj in vam priloženo posredujem
pooblastilo za zastopanje z zaprosi|om, da se vsa bodoča pisanja posredujejo
neposredno pooblaščenki.

Moja stranka je podala pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta občine Vodice 1 za spremembo namembnosti zemljišča,parc. št. l9311' k.o.
Repnje in ki jo občna Vodice obravnava pod št. P 036 RE.
Predlog pobude je sprememba dela kmetijskega zemljiščav stavbno zemljišče,
l

namenjeno izgradnji objekta za skladiščenjein upravni del tęr 'lzgraďnjo parkińšča za

tovorna vozila. Pobudnik je namĺečsamostojni podjetnik, ki se ukvarja z dejavnosdo
avtoprevozništva in tręnutno zaposluje dvajset delavcev. Predlog je, da se namęnska
rabazemljišča,parc. št 193/1, k.o. Repnje spremeni izkmetijskega zemljišča (K 1) v
območje proizvodnih dejavnosti (IG) .
občina Vodice je pobudo sprejela in jo umestila v osnutek sprememb in dopolnitev
oPN Vodicę in za naselje Repnje predvidela širitev stavbnih zemljiščza potrebe

izvedbe gospodarsko obrtne cone Repnje. Pobuda je namĺečdobila podporo
občinskega sveta Občine Vodice. Predlog je bi1 upoštevan v minimalnem posegu v
kmetijsko zemljišče,ki se še potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti lokalnega
podjetnika, torej moje stranke.
Glede na podano pobudo je občina Vodice izvedla več usk|ajevalnih sestankov tako s
pobudnikom, kot tudi s nosilci urejanja prostora, predvsem z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo 1e zavzelo stališče,da razpolaganje s
stavbnimi zemljiščina kmetijskih površinah ni sprejemljiv ukrep brez vračila po

boniteti in površini primerljivih stavbnih zemljiščv kmetijska zemljišča.Pobudnik je
občini predložil vęč predlogov vračila po površini in boniteti pľimerljivih zemljiščkot
kompenzacijo za upoštevanje pobude št. P 036 RE v velikosti cca 10.000 m2. Tako

je občina Vodice v

usklajevanje na ministrstvo posredovala predlog zmanjšane
(34.]20 m2) obrtne cone v Repnjah' ki upošteva tudi pobudo št. P-036-RE, kjer so
bila zagol'ovljena nadomestna zemljišča, ki bodo služila kmetr.1ski dejavnosti. obrtna
cona je bila po predlogu locirana izven naselja Repnje in je primerno oddaljena tako
od stanovanjskega dela, kot tudi od vaľovalnega pasu avtocęSte. Predlagana obrtna
cona je bila poĘena tako na odboru za komunalno dejavnost, kot tudi na občinskem
svetu občine Vodice in je namenjena izključno za znane pobudnike (med katerimi je
moja stranka) in investitorje, ki vsi so občani občine Vodice.
Tako je občina Vodice dne 21.12.2011 ministrstvu posľedovala predlog za
nadomestitev izgubljenih kmetijskih zemljiščza potrebe upoštevanja pobude
P-036-RE in podala zagotovilo pobudniku, dabo po pridobitvi pozitivnega mnenja z
ministrstva to tudi upoštevala in pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za okolje ln
prostor ter jo vnesla v gradivo in nove grafike SD OPN Vodice.

Namęsto tega je dnę 3.1 .2018 objavila javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka spľememb in dopolnitev občinskega pľostorskega načrta
občine Vodice (SD oPN Vodice l)' iz kateregaízhĄa da sę v postopku sD oPN
Vodice 1 spreminja namenska raba zemljiških parcel ki so navedenę v Ĺem naznanilu,
mecl drugim tudi parc. št. l93il, k.o. Repnje, kar je predlog pobude šL. P-036-RE'
Izhajajoč iz navędenega naznanila pa občina v okvir [ega ni povze|a tudi zemljiških
parcel, katerim se spreminja namembnost zaradi l.t. kompenzacijc za udejanjenje

zgoTaj navedene pobude in siceľ parc. št. 823 in 8l3 obe k.o. Bukovica, ki obe
zemljiščiimata zagotovilo lastnikov te, da sę namęnska raba teh zemljiščlahko
spremeni za potrebe rcalizacije pobude moje stranke.

Po dodatni obrazložitvi občine Vodice pa gre ugotoviti, da pobuda št P-036-RE
sploh ni umeščena v dopolnjeni osnutek oPN z obrazloźitvijo, da nima pozitivnega

mnenja nosilca urejanja, torej ministrstva, kar je preuranjena ugotovitev.
Pobudnik torej iz navedenega razloga nasprotuje stališčuobčine in postopanju, kotjo
je podala v konkretnem primeru. Gre namreč Za namerno in očitno Zavestno zavajanje

pobudnika. občina Vodice je namĺečposredovala ministrstvu v podajo stališče
pobudnika o kompenzaciji zemljišč,zato da bo pobuda sprejeta. Do navedenega
predloga ministrstvo sploh še ni zayze|o svojega stališča, pa je občina kljub temu ali
pa ravno iztegarazlogaizvedla javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.
občina Vodice je v določbi Ż4. člena oPN med drugim določila, ďa sę zaĺaďi

íz cenÍra naselja na južnem robu naselja Repnje
do|goročno načĺujenove površine, namenjene za obrtno dejavnost in kmetijsko
proizvodnjo. Navedęno pomeni, da je občina v svojem obstoječem prostorskem aktu
zavzela strategijo umika obrtnih dejavnosti v naselju Repnje, męd katero šteje tudi
dejavnost pobudnika, na rob naselja, zato je pravno nevzďrźno, da se dejavnosti
ostalih obrtnikov lahko širi in prenaša na rob vasi, medtem ko se dejavnost pobudnika
ne upošteva. Pravno je tudi ĺeyzďrźna drža občine, da pobudniku vliva upanje da
umeščapobudo v osnutek po pridobitvi pozitivnega mnenja ministrstva, dejansko pa
izvede postopek mimo pridobljenega mnenja. Navedeno ravnanje je moralno
postopnega umika obrtnih dejavnosti

nedopustno, pravno pa nev zďrźĺo.
V 3. odstavku 9. člena osnutka je določeno, da se bo ob naselju Repnje uredila nova

gospodarska cona za potrebe razvoja in širitve obstoječih lokalnih gospodarskih
dejavnosti. Lokalna gospodarska dejavnost pa je tudi dejavnost pobudnika. Zato
pravno ni vzdržno, da se obrtna cona planira in projektira na zemljišče, kí pobude št
P_036-RE ne zayzamę. Navedeno pomeni lahko zgolj neenako obravnavanje' kaľje
nedopustno in v nasprotju z ustavno Varovano človękovo pravico enakosti pred
zakonom in enakega varstva pravic iz 14. jn 2Ż. člena Ustave RS. Ravnanje občine je
po oceni pobudnika pľotiustavno. Strategija občine, kot je bila sporočana tudi na.javni
razgrnitvi je bila, da se z osnutkom zajame vse. Zakaj se torej pobude pobudnika ni

mogoče upoštevati, čeprav Za

nepoJaSnJęno.

to

predpostojijo

vsi potrebni pogoji,

ostane

Pobudnik stoji na stališču, da občina Vodice nepravično obľavnava pobudo moje
stranke še posebno ob dejstvu da je bilo v preteklosti glede tega izvedenih źe več,
usklajevalnih sestankov. Pobudnik stoji na stališču' da občina nikakor ni upoštevala
pobude in temeljnega načela prostorskega načrtovanja, to je načelo usmerjanja
prostorskega razvoja naselij oziroma je to načelo povzela zelo arbitrarno v interesu
očitno lę nekaterih. Zato pobudnik izpostavlja vprašanje zakaj so bile pobude
določenih občanov upoštevane' druge pa brez razloga ne? Z7astj ga zanima, kje so
razIogi, da se pobudo, za katero meni, da je v celoti tehtna in argumentiľana, ni
upoštevala.

Zaradi navedenega pobudnik daje pripombe na dopolnjeni osnutek občinskega
prostorskega načrta občine Vodice in pričakuje, da bo občina prisluhnila predlogu
občana občine Vodice, da se mu omogoči sprememba namembnosti zemljiščaparc.
št. 193/1, k.o. Repnje' za izvajanjc gospodarske dejavnosti v njem in zaposlitev
večjega šLevila delavcev. Pobudnik ptedlaga, upoštevaje dejstva da bo ministrstvo
podala pozitivno stališčedo obravnavane pobude saj je pobudnik sledil zahtevam
ministrstva in podal izravnalni predlog nadomestnih zemljišč,da se pobuda št.
P 036 RE v velikosti cca 10.000 m2 umesti v predlog sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta občine Vodice in tako vodi postopke sprejema oPN

vključujočto pobudo.
Stališčeobčine

obľazložitev

Pripomba se smatľa kot seznanitev.
Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD OPN Vodice t in je bila na
podlagi sklepov sprejetih na 4. seji odbora za komunalo in urejanje prostora občine
Vodice' z dnę 8.4.2015, in sprejetega sklepa na 6. redni seji občinskega Sveta občlne
Vodice z dnę 2l .4.Ż0l5 obravnavana kot sprejemljiva in pnmerna Za vključitev v
nadaljnje postopke SD OPN Vodice 1.

V fazi pridobivanja prvega mnenja so nosilci urejanja prostora s področja kmetijstva'
prostora in zdravja ocenili poseg širitve oC Repnje v nasprotju s predpisi in
usmeritvami za širjenje poselitve in vaľstvo kmetijskih zemljišč,Zato So zahtevali
izločitev posega oziroma zmanjšanje površin oC Repnje. V sklopu večih
usklajevalnih sestankov so predmetni NUP zahtevali zmanjšanje obsega oC Repnje
na območje pod obstolečo poljsko pot (parc. št. 783/l
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V

zgornji zadeyi vas obveščamo, da Zastopamo pravne interese pripombodajalke,
stanujoče v Utiku. Na vas se obračamo v povezavi Z na novo ureditvijo javne
infrastrukture na območju vaše občine. Naša stranka je lastnica parcel, ki bodo z
predmetno gradnjo infrastrukture obremenjene oziroma jim bo po novem prostorskem

planu spremenjena namembnost. Glede na javno razgrnitev načrtovanega
prostorskega plana bodo v tem sklopu spremenjene namembnosti na sledečih tręh
parcelah v lasti naše stranke:
- parc. št. l l 84 k.o. Bukovica, zađęvnaparcela bo še vedno opredeljena kot varovalni
gozd, vendarje najužni strani zadevnę parcele predviden cevovod za toplo vodo (če
je to pravilno razbrati) in bo raba šę vędno kmetijska, vendar bo na tem męstu možna
pozidava (zaradi izvędbe infrastrukture), vendar ne gre za stavbno zemljišče;prosim
za kľatko potľditev navedenega ali si Ĺo pravilno razlagamo;

- paÍc. št. 1185 k.o. Bukovica, bo še vedno opredeljena kot njiva in kot kmetijsko
zemljišče,raba bo šę vedno kmetijska in iz predloženę dokumentacije ni mogoče

razvideti, kako in iz kakšnega razloga bo na tem mestu Spremenjena namembnost, po
naši oceni na tem mestu ne bo izvedenega nikakršna nova infrastruktura, v tem sklopu
vas naprošamo za kratko pojasnilo;
- parc. št. l ĺ 86 k.o. Bukovica, bo prav tako še vedno opredeljena kot njiva in kot
kmetijsko zemljišče,raba bo še vedno kmetijska in iz preďIožene dokumentacije je
razvidno, da to zemljiščespada pod urejanje Po-5, tudi v tem sklopu ni razvidno' da
bi na tem zemljiščupotekala kakršnakoli na novo postavljena infrastľuktura in vas
tako pozivamo za kratko pojasnilo.

Glede na to, da gre očitno za obręmęnitev zemljišč z morebitno infrastruktuľo in s tem
zmanjšanje vrednosti teh parcel zaradi morebitne obremenitve podajamo v povezavi z
navędęnim na predvidene spremembę namęmbnosti pripombe, Y Za Í'o predvidenem
roku, predvsęmzaraďi nejasnosti v dokumęn[aciji' ki opredeljuje spremembo in s [em
izkoriščamo zahtevo, da se celotna zadeva poJasnl.

Stališčeobčine

Obraz|oätev

Pľipomba se smatra kot seznanitev
Na podlagi napisanega se sklepa, da pnpombodajalec navaja spremembe, ki se bodo
izvajale na robovih predmetnih parcel. Gre za uredilev melioľacijskega kanala (ki
poteka čez celotno občino), Zato Se je določil koridor ob obstoječem jarku' ki bo
potreben zaizvĄanje del ob urejanju kanala. območje se bo uľejalo na podlagi OPPN
Vodice - ĺ (enota urejanja prostora Vo-569). Pojasnila glede sprememb in
predvidenih ureditev v okviru urejanja melioracijskega kanala so bila pravnemu
zastopniku lastnice predmetnih zemljiščposredovana tudi v času javne razgrnitve.

Način urejanja in namen so jasno razvidni na karti 3. Prikaz območ1 enot urejanja
prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in pľostorskih
izvędbenih pogojev.

Zapoľedna
števĺlka
pripombe

c21

Datum pľejema
pripombe

9.Ż.2oI8

Pľipomba

Pripombodajalka, lastnica parcelne številke 1300/1 k.o. 1143 Bukovica v času javne
obravnave dopolnjenega oPN ponovno vlagam vlogo za parcelno št. l 300/7 k.o.
Bukovica' da se delno opredeli kot stavbno oz. zazlďljlvo zemljišče.Na tem zemljišču
bi sin želel zgraditl stanovanjsko hišo, zato bi prosila Za spremembo del zemljišča v
stavbno zemljiščevsaj za eno stanovanjsko hišo. S tem, da spreminjam prvotno vlogo
Za Spremembo celotnega zemljiščana eno samo paľcelo, ki se drži tik ob ograji
stanovanjske hiše in naša hiša ne bi ovirala pogleda na cerkev Sv. Štefana,če se
pelješ po cesti smer Selo - Utik. Pripombo oz. prošnjo utemeljujem S tęm, da smo
vam V Zameno pred leti pńvolili v odkup zemljišča za lokalno cesto, takrat je bilo to
zemljiščeše v okviru "Uštinovę kmetije' , last mojega očęta. Z ureditvijo lokalnę cęstę
je zemljiščeizgubilo prvotno obliko travnika, z ureditvijo cestiščaje površina
dvignjena Zacca 40 cm in s tem se je izgubila tudi kvalitęta zemlje. Vam smo šli na
protĺ za uręditęv ceste, ki je lokalnega pomena in vas pľi tem nismo oviľali. Jazpa
prosim za posluh pri moji prošnji za ęno zazidIjlvo paľcelo.

Stališče občine

Pľipombi se ne ugodi.
Pobuda za širitev stavbnih zemljiščje bila že obravnavana v postopku Pregleda in
ana]ize podanih razvojnih pobud iz 1avnega in zasebnega sektorja, ki je pľedstavljal
enega od pľvih koľakov v pľipravi SD oPN Vodice 1.
Ugotovljeno je bilo, d'a >Sklądno S tem postopkom preverjenih poclatkov ill pogojev

obľazložitev

občina predlaga, da se pobuda ne vključi v postopek sprememb in dopolnitev. Pobĺłda
predstavlja sprenlembo obstoječega morfološkegcl yzorca poselitve in zlivanje naselij.
Zemljiščase nahajajo naselju kjer so še rezerve prostih stavbnih povr,íin, zato
krakasĺe širitve navzven' ki ne predstuvLjajo zapolnitev vrzeli ali zaokrožitev
funkcionalnih zemljišč,niso sprejemljive.", Zato Sę te širitve stavbnih zemljiščni

vključilo v SD oPN Vodice

Zaporedna
šteülka
pripombe
Datum pľejema
pľipombe
Pripomba

1.

c

22

9.2.2018

V

predvidenem ľoku vlagam pripombo

na Dopolnjen osnutek

spľemernb in

dopolnitev občinskega prostorskega načrĺaobčine Vodice (SD oPN Vodice).

V okviru javne

ľazgrnitve Sem ob pregledu dokumęntacije

bil

seznanjen

z'

neupoštevanjem mojih pobud za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
(l306/5; 1306/6; 1306/1, vsa katastrska občina l741 Vodice) v stavbna zemljišča,
katere ľedno oz. v skladu s postopki zbiranja pobud vlagam źe oďleta2004.
Pripombo vlagam iz dvęh razlogov:
- področje Pustnic, kjer ležijo moje parcele, Se v pozidalnem smislu širi (tudi v
neposredni bližini)' kljub temu pa moje dolgoletne pobude na tem istem področju,
niso uspešne,

- cęsta (Lebarška) ki me.ji na mojo parcelo 130615, bo (plansko) strateška povezava
Pus[nic s cen[rom Vodrc, kar pomeni da imajo moje parcele dostop do komunalne
i

n

lrastruktnre.

občini Vodice in občinskemu svetu občine Vodice pľedlagam, da o moji pobudi
ponovno pretehta. Predlagam ponovno posredovanje mojih predlogov
so g la so

Stališčeobčine

obrazložitev

daj al

c

em in zav zetję za ob

č an

a u go dn

e g

a s tal

i šč

a.

Pľipombi se ne ugodi.
Pobuda se je obravnavala v fazi pripľave osnutka sD oPN Vodice l in je bila na
podlagi sklepov spľejetih na 4. seji oclbora za komunalo in urejanje prostoľa občine
Vodice, zdnę8.4.20l5, in sprejetega sklepa na 6. ľedni seji občinskega Svęta občine
Vodice z dĺę 2l .4.2015 obľavnavana kot spľejemljiva in primerna za vključitev v
nadaljnje postopke SD OPN Vodice l
ý fazi priciobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostoľa s pociľočja kmetijstva

ocenil da je >poseg v nasprotju s predpisi in ĺtsmeritvąmi za šiĘenje poseLitve in
varstyo kmetijskih zemljišč,ker gre zą Stanovanjsko ali drugo graúzjo na najboljših
kmetijskill zemljiščihoziroruą na zemljiščĺtv lljivski rabi v odprtem ktnetijskełn
prostoru' za gradnje, ki posegajo v nenačeta območja kmetijskih zemljiščali so
predlagane na območjih, ki so bila v preteklosti meliorirana ililali komasirąna z
velikimi javnimi sredstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi kmetijskimi zemljišči
sląbše kategoľije, vendar niso preučene variąntne možnosti gradnje na slabših
zemljiščih, ker gre z(t namene, za kateľe predpisi ne dopuščĘospľemembe namenske
rabe najboljših kmetijskih 7enlljišč.<, zato je zahLeya| njegovo izločitev.
Negativno mnen je do pobude je zayzęlo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Zaporedna
številka
pripombe
Datum pľejema
pľĺpombe
Pľípomba

c23
9.2.2018

Pripombodajalec, stranka v postopku po Zakonu o katastru in drugih predpisih
ugotavljam, da le zemljišče parc. śt.1296lI k.o. 1143 Bukovica s površino 3.293 m2
v geodetskih evidencah kot ID 51 15383 namenjena centralnim, družbenim
dej

V

avnostim po odgovarj

aj

očih šifrah dej avnosti.

je zmotno a|i pomotno območje opredeljeno drllgače. Iz
razgrnjenih materialov ni ľazvidno, da bi pľipravljavec (strokovna oz. registrirano
podjetje za ízďęlayo oPN in OPPN za Í.ako odločitev imela adekvatno razlago, ker
strokovnih podlag za to ni, je pa tudi odločitev strokovno ne utemeljena (Zaradi
razgrnjenem predlogu

odloka o varstvu pred hrupom v stanovanjskih naseljih).

ZaLo

je

pobuda utemeljena, pooblaščencl po ZDIJZ, Zakonu

o

dostopu do

informacije javnega zĺača1al. stopnje pa se na'laga, da ugotovi, kdo in na podlagi
kateľega akta ali pobude je nastala sprememba.
V skladu z vašim pozivom Za Spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega

načrta občine Vodice vas v postavljenem roku v zvezi z zgoraj navedenim
zemljiščem obveščam, da bi želel, da se iz območja EUP Bu-ĺ 2 oziroma iz območja s
podrobnejšo namensko rabo zemljišč CU izvzame zemljiščeparc. št. 1296ll k.o. 1143
Bukovica s površino 3.293 m2 oziroma najmanj % te površine, kar pomeni 1650 m2.
Zemljišče je bilo v preteklosti (pred letom 1987) namenjeno stavbni gradnji, in se na
tem delu zemljiščadovoli zazidljivost ter dovoli gradnja stanovanjske hišę. Dęl
zemljišča, ki naj se izvzame in spremeni v zazidljivo zemljišče namenjeno
stanovanjski gradnji, okvirno predstavlja del, kotje šrafiran na pnloženi skici. Ker sę
zemljiščenahaja v urbanem okolju med stanovanjskimi zgradbami z vseh strani
zemliiščaIe moja pobuda utemeljena.
Stališčeobčine

obľazloätev

Pľĺpombi se delno ugodi.
Pripombi se delno ugodi v delu, ki se nanaša na spremembo PNRP. Keľ sprememba
PNRP v stanovanjske površine predstavlja novo pobudo za spremembo oPN Vodice'
se je ne upošteva. Se pa spremembo PNRP v ZS (površinę za šport in rekreacijo)
izyzame in ohranja stanje PNRP iz veljavnega pľostorskega akta (CU - osrednja
območ| a centralnih dejavnosti).

Zapoľedna
šteülka
pľĺpombe

c24

Datum pľejema

pľipombe
Pripomba

9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjęnemu osnutku SD oPN Vodice l.
Parcele 11012, 431/4, 43'l/5 vse k.o. 1744 Sinkov Turn.

omenjene parcele so kmetijske površine prve kategorije in razširitev zazĺdljivosti
nanle nr pflmerna.

Ce dnrge v občini, recimo v Selu ni možna širitev zazidljivosti na

kmetijske
povľšine,ni prav nobene podlage. da se [o dovoli v Kosezah.
ob tem se bo pa še pľecej osenčilo obstoječe objekte in jim krepko poslabšalo bivalne
pogoJe.

Vsak, ki

Se

mu Spľeminja namembnost zemljiščbi moral prej pľidobiti soglasje vseh v

vpli vnem območju novogradnj e.

Za spľemembo kmetijskih površin prve kategoľije' bi pa moral lastnik prej dobiti tudi
soglasje ministrstva za kmetijstvo.

Stališčeobčine

Pripombĺ se ne ugodi.

obľazložitev

Predlagatelj ni lastnik zemljišča, zato je pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpntožnika.
Prędmętna šińtev stavbnih zemljišč ie bila rrsklajena z MKGP.

Zapoľedna
številka
pľipombe

c2s

Datum pľejema
prĺpombe

Pripomba

9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice
Parcęle 1OO/5,I3ll2,135/3 vse k.o. 1744 Šinkov Turn.

1

.

omenjene parcele so kmetijske površine prve kategorije in razširitev zazidljivosti

nanJe nl pnmerna.

Ce clrugje v občini, recimo v Selu ni možna širitev zazidljivosti na kmetijske
površine, ni prav nobene podJage, da se to dovoli v Šinkovem Turnu.
Vsak, ki se mu spreminja namembnost zemljiščbi moral ptej pridobiti soglasje vseh v
vpli vnem območju novogradnj e.
Za spremembo krnetijskih povľšin prve kategorije, bi pa moral lastnik pľej dobiti tudi
soglasje Mi nistľst.ra za kľnetij st.,'o.
Zahteyam, da občina Vodice pred spľemembo namembnosti omenjenih parcel pridobi
sogl asje Ministrstva za kmetij stvo.

Stališčeobčine

Obľazložitev

Pľipombi se ne ugodĺ.
Predlagatelj ni Iastnik zenljišča,zalo je pľipomba neuptavičena, saj se z opľedelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpľitožnika.
Predmetna širitev stavbnih zemljiščje biIa usklajena z MKGP.

Zapoľedna
številka
pripombe

c26

Datum pľejema
pľĺpombe

Pľipomba

9.2.2018
Imaľn pripornbe k dopolnjenemu csnutku SD oPI{ \zcdice
Parceli 414/1,416/3 obek.o. 1144 Šinkov Turn.

l.

omenjene parcele so kmetijske povtšine pľve kategoľije in razširitev zazid|jivosti

nanJę nl pÍlmerna.

Ce druge v občini' ręcimo v Selu ni možna širitev zazid|jivosti na kmetijske
površine, ni prav nobene podlage' cla se to ĺlovoli v Šinkov".Turnu, še posebej pa ne
?-

!^..1.^,-.:
l-.-. t-^t.. .-- ,--:-t-r :t
t:
-iY:
--irĺiCŃUiĺiu' l,lKi l^^,
iĺĺlaZť
si\Ui'aj ova
nťŃLai-a llelZKoflscclllll
stavt]ilĺll
Zeiili.i lsc.

..^1.^--.

v lasti ali posľedni lasti že oktog dva hektaľa drugih popolnoma
primernih a neizkoľiščenihstavbnih zemljišč (paľcele 469/1,41113,4'71lŻ,35lI,35/3,
35/4,38/0,39/0 k'o. Šinkou Turn), kjeľ bi zlahka naľedil ali povečal hlev za drobnico.
Poleg tega ima v lasti tudi obstoječi hlev na parceli 41l/1 k.o. ŠinkovTuľn, obstoječe
cmrtin nslarele
snseíle J-ie nl'irlnhil
v lcqľ če .ncerlnin hiěn nr
gospoclarske objekte in s ""_]_
_
ť"_'paľceli 413/1 k.o. Šinkov Turn in gospodaľsko poslopje na parceli 413/6k.o. Sinkov
Lastnik ima

Turn.

Torej ima vęčkot dovolj primernih drugih stavbnih zemljiščza gradnjo hleva za
drobnico in gospodarskega poslopja.

Vsak, kr Se mu Spreminja namembnost zemljiščbi moľal prej pridobiti soglasje vseh v
vplivnem območju novogradnj e.
Za spremembo kmetijskih povľšin prve kategorije, bi pa moral lastnik prej dobiti tudi
soglasje Ministrstva za kmetij stvo.
Zahtevam, da občina Vodice pred spremembo namembnosti omenjenih parcel pridobi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo.
Zahtęvam tudi, da občina Vodicę pred spľemembo namembnosti omenjenih parcel
pridobi tudi soglasje Ministrstva za kulturo saj so vse omęnjene parcele v zaščitenem
vplivnem območju kulturnę dediščinegrajskega obzidja in grajskega paviljona ter
cerkve.

območje ob kulturni dędiščinibi moralo ostati trajno takšno kot je, ne pa ga pozidati
s hlevom in gospodarskim poslopjem.

Edino lepo ohranjena in nespremenjena narava bo dolgoročno prinesla velike koristi
na področju turlzma in ohranila šę čisti studenęc in druge vode.
ZahÍęvam tudi, da občina še pred spremembo prostorskega načrta' pridobi soglasje za
spremembo namembnosti omenjenih parcel tudi od ARSA in Direkcije za vode saj
omenjeni parceli stojita'v območju studenca, ki bi sę ga moralo zaščititi,ne pa vanj
speljati odplake iz hleva.

Upam, da boste pripombe upošteva-li, če jih ne boste, bom sam zahteval presojo
pristojnih Ministrstev in Direkcije za vode ter nov občinski prostorski načrt poslal v
presojo Ustavnemu sodišču

Stďišče občine

obľazloätev

Pľipombi se ne ugodi.
Predlagatelj ni lastnik zemljišča,zaÍo je pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljišč pľitožnika.
Predmętna šiľitevstavbnih zemljiščje bila usklajena z MKGP in MK. DRSV sę do
širitve stavbnih površin ni opredelila, ker ne posegajo v vodovarstveno območj e.

Zaporedna
številka
pľipombe
Datum pľejema
pľipombe
Pripomba

c27
9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice 1.
Po zakonu o kmetijskih zemljiščih je treba vsa neizkoriščena stavbna zemljišča(prej
kmetijska zemljišča)na katerih se v desetih letih ni zač,ela gradnja, spremeniti ĺaza1 v

kmetijska zemljišča.
Parcęle 469/L, 47113, 411/2, 3511, 3513, 3514, 38lo, 3910 k.o. Sinkov Turn so
nepozidana in neizkońščena stavbna zemljišča,ki sejih v roku pozidalo.
Zato zahtęvam, da se S to spremembo občinskega prostorskega načrta spľemenijo
nazaj v kmetijska zemljišča.
Upam, da boste pľipombe upoštevali, če jih ne boste, bom sam zah[eval presojo
pľistojnih Minis[ľstęv ter nov občinski prostoľski načrt poslal v presojo Ustavnęmu
sodišču.

Stališčeobčĺne

obľazložitev

Pľipombĺ se ne ugodi
Predlagatelj ni lastnik zemljišča,zaÍo 1e pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zem1jiščpritožnika.
Predmetna zemljiščaso zazidljiva že iz časov dolgoročnega plana in ne gre 7.a nove
širitve. Pripombe se ]ahko daje samo na posege, ki so predmet teh sprememb in
dopolnitev OPN Vodice.

Pńpombodajalęc zmotno trdi, da Zakon o kmetijskih zemljiščihdoloča vračanje

stavbnih zemljiščv kmetijska. Veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščihtega posega

sploh ne obravnava.

Zapoľedna
številka

pľipombe
Datum pľejema
pľĺpombe
Pľipomba

c28
9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnu[ku SD oPN Vodicę l.
Parceli 24512, 245/3, 24212, 126/0, 125/0 k.o. Vesca.
omenjene parcele so že dlje časa neizkoriščeno,nepozidano stavbno zemljišče.

Po zakonu o kmetijskih zemljiščihje potrebno vse nepozidana stavbna zemljišča

spremeniti nazaj v kmetijska.
Pľedlagam' da se vse omenjene parcele spremenijo nazaj v kmetijske površine.
Zahtevam, da občina Vodice pred spremembo namęmbnosti omenjenih parcel pridobi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo ter Direkcije za vode.
Upam, da boste pripombe upoštevali, če jih ne boste, bom sam zahteval presojo
pristojnih Minis trstev in Direkcije za vode.

Stališčeoběine
ObrazIožĺtev

Pľipombĺse ne ugodi.
Predlagatelj ni lastnik zemljišča'zato je pľipomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana pľedmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangiľajo
zemljiščpritožnika.

Predmetna zemljiščaso zazidljiva źe iz časoy clolgoročnega plana in ne gre Za nove

šintve. Pripombe sę lahko daje samo na posege'

dopolnitev OPN Vodice.

ki so

predmet teh spremęmb in

Pripombodajalęc zmotno trdi' da Zakon o kmetijskih zemljiščihdoloča vračanje
stavbnih zemljiščv kmetijska. Veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščihtega posęga
sploh ne obravnava.

Zapoľedna
številka

prĺpombe
Datum pľejema
pripombe
Pľĺpomba

c29
9.2.20t8
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice
Parcele l4l /14, 141 /18, 141 119 k.o. Vesca.

l.

v ce|oti na poplavnem območju Zato Se jih nikakor in pod
nobenim pogojem ne sme in ne more spremeniti v gradbene parcele oziroma območje
stanovanjske gradnje.
Treba jih je treba v CELOTI izločiti iz območja zazidljivih oziroma gľadbenih
omenjene parcele so

parcel

ob

!

tem so omenjene paľcele celo uľadno zaščitena kmetija, vpisana v zemljiško
knjigo in tudi Zato se jih nikakor ne more in ne sme spremeniti v območje

stanovanjske gradnje!
omenjene parcele je nujno tľeba spremeniti nazaj v kmetijske povľšine, kaľ zahteva
tudi zakon o kmetijskih zemljiščih.
omenjene parcele tucĺi nirnajo uľejenega dovoza z javne poti, zato jih je pľotizakonito
spľeminj ati v zazidl1ivo območj e
Po zakonu mora biti do vsake gradbene parcele obvezen dovoz z javne ceste kar te
parcele nimajo in zato niti slučajno ne smejo biti spľemenj ene v zazidljivo območ.je.
omenjene paľcele tudi po šińni in dolžini ne izpolnjujejo rneril za gradbeno parcelo.
ornenjene parcele tudi zaradi varovalnega pasu ob vodotoku niso primerne za nobęno
!

gradnj o.

Nova namelĺbnost oziroma gľadnja na omenjenih parcelah bi tudi bisLveno poslabšala
bivaine pogoje bivanja v sosecin .1ih objektih

Gradnja na omenjenih parcelah bi tudi izjemno močno osęnčila sosednje objekte in
parcele [eľ s tem krepko poslabšala bivalne pogoje pĺebivalcev obstoječih objektov ter
močno zn1żala vrednost vseh sosednjih objektov.
Zaradi vsega navedenega je vse omenjene paľcele treba nujno spremeniti v kmetijske
površine oziroma jih vsaj pustiti v območju trajno zelenih površin.
ZahÍ'evam, da občina Vodice pred spremembo namembnosti omenjenih parcel pridobi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo, Infrastruktuľo, okolje in Prostoľ ter Direkcije za
ceste in vode.
Upam' da boste pripombe upoštevali, če jih ne boste, bom sam zahteval presojo
pristojnih Ministrstev in Direkcij ter nov občinski prostorski načrt poslal v presojo
Ustavnemu sodišču.
Stalĺščeobčine

Pľipombi se ne ugodi.

obľazloätev

Predlagatelj ni lastnik zemljišča,zaÍ.o 1e pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana pľedmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpritožnika.
Na predmetno širitev stavbnih zemljiščnosilci urejanja prostora (med njimi tudi
MOP, MGKP in DRSV) niso imeli pripomb.
Parcele śt.147/I4 (90%o) l4'7/18' l41l19 k.o. Vesca se nahajajo v območju preostalih
nevarnosti poplav in so opredeljena kot dľuga zelena zemljiščana katerih ni dopustna
gradnja, kar je skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njiml povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).

Zaporedna
številka
pľipombe
Datum pľejema
pripombe
Pľipomba

c_30
9.2.2018
Imam pripombo na razširitęv zazidljivosti na parcele I02lI, 103/3 in 741 vse k.o.
1743 Bukovica.
omenjene parcele so kmetijske površine prve kategorije in razširitev zazidljivosti
nanJe nl pťlmęrna.

Ce drugje v občini, recimo v Selu ni možna širitev zazidljivosti na

kmetijske

površine, ni prav nobene podlage, da se to dovoli v Bukovici, ob tem se bo pa še
osenči1o obstoječe objekte.

Vsak, kr se mu spľeminja namembnost zemljišč bi moral pľej pridobiti soglasje vseh v
vpli vnem območju novogradnj e.

Stališčeobčine

Pripombi se ne ugodi.

obľazloätev

Predlagatelj ni lastnik zemljišča, zato je pripomba neupravičena, saj se z opredelitvrjo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemliiščpritožnika.

Zapoľedna
števĺlka
pripombe
Datum pľejema
pľipombe
Pľipomba

c31
9.2.2018
Imam pľipombe k dopolnjenęmu osnutku sD oPN Vodice
Parcele 8/1,41411, 47613 vse k.o. 1744 Sinkov Turn.

l.

omenjene parcele so kmetijske povľšine pwe kategorije in razširitev zazidljivosti

nanJe nl pľlmerna.

Če druge v občini, ľecimo v Selu ni možna širitev zazidljivosti na kmetijske
površine, ni prav nobene podlage, da se to dovoli v Šinkove- Turnu.
Vsal<, ki se mu spľeminja namembnost zemljišč bi moral prej pridobiti soglasje vseh v
vp|ivnem območju novogradnje.

Za spremembo kmetijskih površin prve kategorije, bi pa moral lastnik prej dobiti tudi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo.
Zahtevam, da občina Vodice pred spremembo namembnosti omenjenih parcel pridobi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo.
Zahtevam tudi, da občina Vodicę pred spremembo namembnosti omenjenih parcel
pridobi tudi soglasje Ministrstva za Kulturo saj so vse omenjene parcele v zaščitenem
vplivnem območju kultuľnę dediščine gľajskega obzidja in grajskega paviljona ter
cerkve.

območje ob kultumi dediščinibi moralo ostati trajno takšno kot je.
Edino lepo ohranjena in nespremenjena narava bo dolgoročno prinesla velikę koristi
na področju turizma.

Stalĺščeobčine

Pľipombi se ne ugodi.

obrazložitev

Predlagatelj ni lastnik zemljišča, zato 1e pripomba neupravičena' saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokacr.1i' pogoji ne poslabšujejo' niti ne tangirajo
zemljiščpritožnika.
Na predmetno širitev stavbnih zemljišč nosilci uľejanja prostoľa (med njimi tudi MK,
in MGKP) niso imeli pripomb.

Zapoľedna
številka
pripombe
Datum pľejema
pľipombe
Pľipomba

c32
9.2.20t8
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice

1.

Parcela 36/0 k.o. 1744 Šinkov Turn.

Omenjena parcela je gozdna parcela in predlagam, da tam gozd tudi ostane.
Lastnik ima v ]asti ali posredni lasti žę vęčkot dovolj drugih kmetijskih površin in
zato ni pľav nobene potrebe, da se samo

T
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tlnnšfcrrqli

zaĺj zmanjśa še gozdne površine.
ňe iih

ne hncfe

hnm

cąm

ząhfprrąl

nrpcni^

pľistojnih Ministt'stev [er nov občinski prostorski načrt poslal v presojo Ustavnęmu
sodišču.

Stališčeobčine

Obľazložitev

Pripombi se ne ugodi.
Pľedlagatelj ni lastnik zemljišča, zato 1e pľipomba neupľavičerra, saj se z opľedelitvijo
kmetijskega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo' niti ne tangiľajo
zem1jiščpritožnika. Zemljiščeje pretežno tudi že sedaj po dejanski rabi kmetijsko
zemljišče.

Zaporedna
številka

pľipombe
Datum pľejema
pľipombe
Pľipomba

c33
9'2.Ż0l8
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD
Parceli 242/1,244/0 k.o. Vesca.

oPN Vcdicę l.

omenjeni parceli sta gozdni površini in pľedlagam' da to tudi ostanę zaščitengozd ter
s tem lepa ohranjena narava' ki bo ostala turistično privlačna.
Vsekakor pa bi se nujno moralo pred spľemembo namembnosti parcele 242/1 k.o.
Vesca v zazidljivo območje, najprej odmeriti od te parcele obstoječo dovozno pot do
soscdiijih gozdov in iľa;no ohraniti dostoptlo pot do studenca s čístopitilo vodo ter
trajno omogočiti dostop ljudem do naravne čiste pitne vode.
Ce niti na to lastnik ne pľistane potem naj gozd tudi za vedno ostane gozd!
Zah1evam, da občina Vodice pľed spremembo namembnosti omenjenih parcel pridobi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo ter Direkcije za vodę.
I inam
rla hoste
če
iih ne
hnste hom sam znhleval nresnin
_ l- -" - rnrinomhe
- rlno(levali
"- J"|
t _
pristojnih Ministľstev in Dii'ekcije za vode teľ nov občinski prostorski načrt poslal v

pľeSoio Ustavnemu sodišču.

Stališčeobčine

Obrazložitev

Pľipombi se ne ugodĺ.
Predlagatelj ni lastnik zemljišča, zalo 1e pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji' pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljišč pľitožnika.

Na predmetno širitev stavbnih zemljiščnosilci urejanja prostora (med njimi
MGKP in DRSV) niso imeli pripomb.

tudi

Poleg tega stanovanjske površine sploh ne posegajo v poplavno območię.

Zapoľedna
številka
prĺpombe
Datum pľejema
pripombe
Pľípomba

c34
9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjęnęmu osnutku SD
Parcela 16/0 k.o. 1745 Vesca.

oPN Vodice l.

omenjena parcela so kmetijske površine pľve kategorije in razširitev zazidljivosti

nanJe nl pnmeftla.

Ce drugje v občini, recimo v Selu ni možna širitev zazidljivosti na kmetijske
površine, ni prav nobene podlage, da se to dovoli v Vęsci.
ob tem omenjena parcela stoji na poplavnem območju in nikakor ni primerna za
pozidavo, sploh pa ne v celoti, celo do potoka. Najmanj ĺ5 mętrski varovalni pas ob
vodotoku bi se moral upoštevati.
Vreme se močno spreminja' poplav je vedno več in popolnoma je neprimerno graditi
tam, kjer so źe zđajpoplave.
Zahtęvam, da se še pred spremembo namembnosti naredi nova poplavna študija z
upoštevanjem novih dejstev' pľedvidenega poslabšanja vľęmena s še več poplavami in
stoletne vode.

Zahtevam, da občina Vodice pred spľemembo namęmbnosti pridobi tudi soglasje
Ministrstva za okolje in Prostor, Ministrstva za kmetijstvo in Dirękcije za vode ter

ARSA.
Upam, da boste pripombe upoštevali, če jih ne boste, bom sam zahteval presojo
pľistojnih Ministrs[ev, ARSA in Direkcije zavode.
Stališčeobčine

obľazložĺtev

Pľipombi se ne ugodĺ.
Predlagatelj ni lastnik zemljišča'zato je pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpńtožnika.
Na predmetno širitev stavbnih zemljiščnosilci urejanja prostora (med njimi tudi
MOP, MGKP in DRSV) niso imeli pripomb.
Poleg tega stanovanjske površine sploh ne posega.jo v poplavno območje.

Zaporedna
števĺlka
pľipombe
Datum prejema
pripombe
Pripomba

C 35inC

36

9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnulku SD OPN Vodice

1.

Parcela 49/0 k.o. 1745 Vesca.

omenjena parcela so kmetijske površine prve kategorije in razširitev zazidljivosti
nanJe nl pľlmerna.

Ce drugje v Občini, recimo v Sęlu ob obstoječi glavni cesti, ni možna širitev

zazidljivosti na kmetijske površine, ni prav nobene podlage, da se to dovoli v Vesci.
Zahtevam, da občina Vodice precl spremembo namembnosti pridobi tudi soglasje
Ministrstva za Okolje in Prostor in Ministrstva za kmetijslvo.
Upam, da bostę pripombe upoštevali, če jih ne bostę, bom sam zahteval presojo

pristojnih Ministrs[ev

Stďišče občine

Obľazložitev

Pľipombi se ne ugodi.
Predlagatelj ni lastnik zemljišča,zaÍ.o je pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpdtožnika.
Na predmetno širitęv stavbnih zemljiščnosilci urejanja pľostora (med njimi tudi
in MGKP) niso imeli pripomb.

Zapoľedna
številka
pľipombe
Datum prejema
pripombe
Pripomba

MoP

c37
9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice

1.

Parcele 11/3, 11/4, 1811,8011,80/2,81/1,8112,85/'1, 109/0, 110/0, 148/0, 314/1,
3'74/2, 315lI, 315/2, 316lI, 316lŻ, 311l1, 311/3, 37114, 31811, 3'l8/2 vsę k.o. I141
Polje.

omenjene parcele so kmetijske površine prve kategorije in razširitev zazidljivosti
nanJe nr pnmerna.

Ce drug;e v občini, recimo v Selu ob obstoječi g|avni cesti, ni možna šiľitęv
zazidljivosti na kmetijske površine, ni prav nobene podlage' da

se to

dovoli v Polju, ki

ga celo ogroža možnost poplav.

ZahÍ.evam, da občina Vodice pred spremembo namembnosti naredi novo poplavno
študijo za omenjeno področje z vsemi novimi dejstvi in predvidenem še poslabšanju
podnebja z vse več padavinami.
Zahtevam, da občina prei pridobi tudi soslasie Ministrstva za okolie in Prostor in
Ministrstva za kmetijstvo, ARSA in Direkcije za vode.

Upam, da boste pripombe upoštevali, če jih ne boste, bom sam zahteval presojo
pristojnih Ministrstev, ARSA in Direkciie za vode.
Stališčeobčine

obrazložĺtev

Pľipombi se ne ugodi.
Predlagatelj ni lastnik zemljišča' zaÍ"o je pripomba neupravičena, saj se z opľedelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokaciji, pogoji ne pos1abšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpritožnika.

Na predmetno širitev stavbnih zemljiščnosilci urejanja prostora (med njimi
MoP' MGKP' MoP ARSO in DRSV) niso imęli pripomb.
Zaporedna
številka
pľipombe
Datum pľejema
pľipombe
Pripomba

tudi

c38
9.2.20t8
Imam pripornbe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice 1.
Parceli 600/0,60410 obe k.o' l748 Skaručna.
omenjene parcele so gozdne površine in razširitev zazidljivosti nanje ni primerna.

Ce druge v občini, recimo v Selu ob obstoječi glavni cesti, ni možna širitev
zaziĺl-1jlvosti na kmetijske površine, ni prav n_obęne podlage, da -se to dovoli na

Skaľučni.
ZahÍęvam, da občina pľej priclobi tr'rcli soglasje Ministrstva za okolje in Prostor in
Ministrstva za kmetijstvo, ARSA in Direkcije za vode.
Upam, da boste pľipombe upoštevali, če jih ne bosLę, bom sam zahteval ptesojo
pľisto.jnih Ministrstęv, ARSA in Diľekci.je za vodę.

Stališčeobčine

Pľipombi se ne ugodí.

obľazložĺtev

Zaporedna
številka
pripombe
Datum pľejema
pripombe
Pľipomba

Stďišče občine

obľazložitev

Zaporedna
števĺlka
pľipombe
Datum pľejema
Dripombe
Pľĺpomba

Pľedlagatelj ni lastnik zemljišča, zato je pripomba neupravičena, saj se z opredelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni 1okaciji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljišč pritožnika.
Na predmetno širitev stavbnih zemljiščnosilci urejanja prostora (med njimi tudi
MOP, MGKP Sektor za gozdarstvo in ZGS, MOP ARSO in DRSV) niso imeli
pripomb.

c39
9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnutku SD OPN Vodice 1.
Predlagam tudi spremembo 98. člena, ki govori o osončenju in sicer tako, da sę23.1Ż.
dovoli največ eno uro osenčenja katerega koli dela obstoječega objekta.

Pripombi se ne ugodi.
Pripombo se ne upošteva, saj se zagotavljanje ustreznega osončenja določa s ci1jem,

da se zagotovi varovanje zdravja občanov (zagotavljanje ustreznega notranjega okolja
s primero osvetlitvijo) in zagotovi energetsko učinkovitost stavb.

C 40
9.2.2018
Imam pripombe k dopolnjenemu osnu[ku SD OPN Vodice 1.
Parceli I41/16, 14'//11 obe k.o. l 745 Vęsca.
omenjeni parceli sta na poplavnem območju zaÍ"o se jih nikakor

pogojem ne Sme

in ne more

stanovanjske gradnje.

Treba jih
parcel

spremeniti

v

in pod nobenim
gradbene parcele oziľoma območje

je treba v CELOTI izločiti iz območja zazldl1ivih oziroma

gradbenih

!

omenjeni parceli je nujno treba spremeniti nazaj v kmetijske površine, kar zahteva
tudi zakon o kmetijskih zemljiščih za dolgotrajno nepozidane parcele'
Omenjeni parceli tudi nimata nobenega urejenega dovoza z javne poti, zato jih je
protizako nito spreminj ati v zaziďljiv o območj e !
Po zakonu mora biti do vsake gľadbene paľcele OBVEZEN ďoyozzjavne ceste kar ti
parceli nimata jn zato niti slučajno ne Smęta biti spremenjeni v zazidljivo območje.
Spreminjanję tęh dveh paľcel v zazidl1lvo območje je torej pľotizakonito oziroma celo
kaznivo dejanje. ker ste S tem Seznanjeni in moľate to obvezno upclšteval'i.
Omenjeni paľceli tudi po širini in dolžini ne izpolnjujeta meril za gradbeno parcelo,
kar je v nasprotju s tem novim prostoľskim načrtom.
omenjeni paľce|i tudi zaradi varovalnega pasu ob vodotoku nista pľimerni za nobeno
gradnjo.

ob tem omenjeni parceli stojita na poplavnem območju in nikakor nista primerni za
pozidavo, sploh pa ne v celoti.
Najmanj 15 metrski varovalni pas ob vodotoku bi se moral upoštevati, manj kot to' je
Spet V nasprotju z novim prostorskim načrtom občine.
Vreme se močno spreminja, poplav je vedno več in popolnoma je neprimerno graditi
tam, kjer so Źe zdaj poplave ob vsakem močnejšem deževju.
Z gradnjo na tęm območju bodo tudi vsi ostali obstoječi objekti na tem območju
mnogo bolj poplavno ogroženi.
ZahÍęvam, da se šę pred spremembo namęmbnosti narędi nova poplavna študija, Z
upoštevanjem novih dejstev, predvidenega poslabšanja vremena s še vęč padavinami
in stolętnę vode.

Nova namembnost oziroma gradnja na omenjenih parcelah bi tudi bistveno poslabšala
bivalne pogoje bivanja v sosednjih objektih, kar je spet v nasprotju s tem novim
pľostoľskim načľtom.
omenjeĺri parce|i tudi nista usklajeni z, lego sosednjih objektov in zaÍ.o na teh dveh
paľcelah ni možna pľav nobena gradnja, kar je Spęt v naspľotju S tem novim
prostorskim načrtom.
Gradnja na omenjenih parcelah bi tudi izjemno močno osenčila sosednje objekte in
parcele ter S tem kĺepko poslabšala bivalne pogoje prebivalcev obstoječih objektov'
kaľ je spet v nasprotju s tem novim prostorskim načrtom.
Gradnja na tęh dveh parcelah bi tudi močno zniźala vrednost vseh sosednjih objektov
in tudi zato ju občina ne Sme prekategorizirati v zazidljivo območje stanovanjske
gradnje.
Zahtęvam tudi' da se v primeru neupoštevanja teh pnpomb določi vsaj najvišja možna

gradnja P+M, zaradi območja skoraj brez zimskega sonca bi bilo še mnogo bolj
primerno določiti možnost samo prit|ične gradnje, nikakor pa Se ne sme dopustiti
gľadnja kleti.
Zaraďi vsega navedenega je ti dve parceli tręba nujno spremeniti v kmetijske površine
oziroma jih vsaj pustiti v območju trajno zelenih površin.
Zatj dvę parceli bi bilo kvečjemu smiselno zarądi pomanjkanja paľkirnih povľšin pri
obstoječih objektih in v zimskem času zelo težko dostopnih hiš na Strmem bregu, v
novęm prostorskem planu določiti namembnost Samo za parkime površine, s čimer bi
obstoječi prebivalci ter obiskovalci Rašice ter priľeditev na smučarski in lovski koči,
dobili možnosĺparkiranja.
Na omenjenih parcelah bi občina lahko uredila tudi obvezno izogibališče,ki ga po

zakonu mora urediti na vseh primernih površinah, zaradi poti,

ki ne izpolnjuje

nobenih męrĹl za dvosmerno cęsto.
ZahÍęvam, da občina Vodice pred spremembo namembnosti omenjenih parcel pridobi
soglasje Ministrstva za kmetijstvo, Infrastrukturo, Okolje in Prostor, ARSA, Direkcije

za ceste ter Direkcije za vode.
Upam, da boste pripombe upoštevali, če jih ne boste, bom sam zahteva| presojo
pľistojnih Ministrstęv, ARSA in Direkcij tęr nov občinski prostorski načľtposlal tudi

v presojo Ustavnemu sodišču.

Stďišče občĺne

Pľipombi se ne ugodi.

Obľazložitev

Predlagatelj ni lastnik zemljišča, zaÍ"o Je pripomba neuptavičena, saj se z opľedelitvijo
stavbnega zemljiščana predmetni lokacrji, pogoji ne poslabšujejo, niti ne tangirajo
zemljiščpritožnika.
Stanovanjske površine na predmetnih parcelah so določene izven vseh poplavnih
območij.
Veljavni zakon o kmetijskih zemljiščih ne obravnava vračanje stavbnih zemljiščv
kmetijska zemljišča.
Na predmetno širitev stavbnih zemljiščnosilci uľejanja prostora (med njimi tudi
MOP, MGKP, MOP ARSO in DRSV) niso imeli pnpomb.

Zapoľedna
številka
pripombe

c41

Datum pľejema
pľipombe

Pripomba

Stališčeobčine

obrazložitev

9.2.2018

Po

P-08l-ŠT v okviľu trenutno pľedlaganih
ki se rranaša na parcelno številko 8/l k.o. Šinkor'

premisleku odstopam od pobude

spľememb oPN občine Vodice,
Tuľn' katere lastnica sem.

Pľipombĺ se ugodi.
Pripombo se upošteva tako, da sc podľobno namensko rabo prost'ora na predmet'ni
paľceli spľemeni iz zelenih površin nazaj v stanje veljavncga oPN (Kl - najbo|jša
kmetij ska zeml jišča).

Kopitarjev tĺg 1, 1217 Vodice

OBCINA VODICE

tel: 0í/833-26-í 0
fax: 0í/833-26-3o
www.vodice.si
obcina@vodice.si

Števi ka : 35050-02 ĺ20
l

Datum: 26.1.2018
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ZAPISNIK

in dopolnitev občinskega
je
potekala v četrtek,25.1.2018' s
prostorskega načrta občine Vodice (oPN Vodice), ki
pričetkom ob'l7. uriv dvorani KD Vodice, Kopitarjev trg í, í2í7Vodice.

javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb
Prisotni:
Aco Franc Šuštar,župan občine Vodice
Tatjana Resman, občinska uprava občine Vodice
Karla Jankovič, LUZ d.d.
Tina Verbič, LUZ d.d.
zainteresirana javnost (lista prisotnosti v prilogi)

in po pošti
skladu z javnim naznanilom, ki je bilo na spletni strani
javna
potekala
je
v dvorani KD Vodice
posredovano gospodinjstvom v občinĺVodice
obravnava razgrnjenega dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občĺnskega
prostorskega načrta občine Vodice (v nadaljevanju: SD oPN Vodice).

V

Po uvodnem pozdravu je krajšo uvodno predstavitev podal Župan Aco Franc Šuštar,ki je

predstavil poglavitne informacije glede dosedanjega poteka postopka in izvedene aktivnosti.
Med drugim je pojasnil, da so bila izvedena številna usklajevanja s pristojnimi nosilci urejanja
prostora' v javno razgrnjen dopolnjen osnutek SD oPN pa je vključenih ca. 36 o/o podanih
razvojnih pobud' Spremembe ĺn dopolnitve niso obseŽne, omogoča se zmeren razvoj
poselitve.
Tatjana Resman je nato podrobneje predstavila dosedanji postopek, izvedene aktivnosti od
zaćetka leta 2014, tudi v zvezi z zbiranjem in obravnavo razvojnih pobud. Predstavila je
namen javne razgrnitve ter način podajanja pripomb ter namen pojasnila k javnemu
naznanilu, ki je bilo objavljeno takoj po začetku javne razgrnitve. Predstavila je poglavitne
segmente sprememb in dopolnitev OPN, ki pa sta jih v nadaljevanju podrobneje predstavili
predstavnĺci izdelovalca SD oPN Vodice, LUZ d.d.

Karla Jankovič je predstavila glavne spremembe strateškega dela. Le{a bistveno ne
spreminja, določeni popravki so vključeni na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja

prostora in obravnav gradiva na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Uvodoma
katerem gre predvsem za obveščanje
lastnikov zemljišc, da se na njih predvidevajo določene spremembe, ki pa bodo morale biti
potrjene še v okviru pridobitve drugih mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu SD oPN
Vodice' Med spremembami strateškega dela je izpostavila zagotavljanje varovanja kmetijskih
zemljiščzaradi zagotavljanja preskrbe s hrano, z namenom ureditve stanja se predvideva
rekonstrukcija melioracijskega kanala. Za območje opuščenegakamnoloma Povodje se
predvideva rekultivacija in sanacija območja z umestitvijo vsebin s podroöja rekreacije,
športa ali druŽbenih dejavnosti, kijih je teŽje umeščativ naselja. Predvideva se tudi ureditev
kolesarskih in pešpoti ob potoku Poljšak, ob sodelovanju z Zavodom za varstvo narave. V JV
delu Repenj se načrtuje ureditev obrtne cone, v območju Pustnic pa vzpostavitev prometne
povezave med območjem prihodnjega občinskega središčain Z. delom naselja' pri čemer
gre za dolgoročno načrtovanje urejanja prometne problematike, ob upoštevanju dodatne
pozidave območja v prihodnjih letih.
Tina Verbič je podrobneje predstavila bistvene spremembe in dopolnitve izvedbenega dela
oPN, z vidika sprememb namenske rabe in podrobnejše namenske rabe. V okviru

je tudi pojasnila namen javnega naznanila, pri

DavÖna številka: 61348139 Matična številka: 5874637 TRR: 5156 0133 8010 0000 609

izvedbenega dela se načńuje umestitev nove prometne povezave V Lokarje, v juŽnem delu
občine je na podlagi izdelane poplavne študije predvideno vračilo zemljiščiz območja zelenih
površin (zD) v stavna zemljiščaza stanovanjsko gradnjo. Na območju Bukovice in Šinkovega
Turna je predvidena širitev stavbnih zemljiščza potrebe razvoja kmetij, v območju Šinkovega
Turna je predvidena tudi ureditev območja nekdanjega gradu. območje stavbnih zemljiščse
širi v naselju Polje, sprememba namembnostije predvidena za ureditev obńne cone Repnje,
za urejanje katere pa se predvidi izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN). S posebno enoto urejanja prostora se opredeljuje območje melioracijskega jarka,
predvideva se sanacija opuščenega kamnoloma, ki se namenja razvoju druŽbenih
dejavnosti, za urejanje območja pa je predvidena izdelava oPPN-ja. lzpostavila je tudi
bistvene spremembe besedilnega dela in sicer spremembe glede odmikov, faktorjev
pozidanosti (v območjih SSs se predvidevaFZ 0,4), dopustnih gradenj (v območjih razpršene
poselitve se dopuščadvostanovanjska gradnja), dopustnih posegov na območjih, kjer je
predvidena izdelava OPPN. Dodaja se tudi zahteva, da se v primeru gradnje 5 ali več
objektov zahteva izdelava OPPN, ob posebnih pogojih so v območjĺhurbanističnih rešitev
dopustna manjša odstopanja pri oblikovanju objektov. Skrajšan je člen s pogoji za umestitev
pomoŽnih objektov, podrobne prostorske izvedbene pogoje za njihovo umeščanjevsebuje

novapriloga3kodloku.

ŻupanAco Franc Šuštarje predstavil način poteka razplave in zbrane pozval krazpravi'
opomba: Pri zapisu razprave v nadaljevanju so vpraŠanja in pripombe v okviru razprave
zapisane glede na vsebino (več vprašanj se je namreč nanašalo na isto temo), ne po
vrstnem redu.

Barbaro Lah Jarc je zanimalozakajje pobuda P-036-RE vključena v tabelo v dokumentu
obrazloŽitev in utemeljitev prostorskega akta in ali bo pobuda naknadno vključena v gradivo
SD OPN Vodice, ki bo posredovano nosilcem urejanja prostora. Zanimajo katere parcele
zĄema območje predvidene obrtne cone Repnje.
Karla Jankovič je pojasnila, da se vprašanja in pojasnila v javni razpravi podaja na namensko
rabo. labela z oblazloŻltvuo sprememb iz navedenega dokumenta ni obvezna sestavina
dokumenta, izdelana je z namenom jasnega in transparentnega prikaza sprememb OPN-ja.
Za razumevanje le-teh pa je potrebno upoštevati čistoris grafičnega prikaza sprememb in
dopolnitev, na kar se poda pripombe. Številke parcel, ki jih zajema območje načrtovane
obrtne cone z oznako EUP Re_20 je mogoče preveriti v graficnemu delu razgrnjenega
gradiva.
Mat1aža Jarca je zanimalo na podlagi katere strokovne podlage se bo pobudo P-036-RE
vključilo v nadaljnje gradivo sD oPN.
Karla Jankovič je pojasnila, da so se nosilci urejanja prostora v okviru mnenj opredelili do
predloga namenske rabe, ne do posameznih pobud. Umestitev obrtne cone sicer predvideva
strateškĺ del oPN, izdelana strokovna podlaga je podala le variantne rešitve. Župan Aco
Franc Šuštarje ponovno poudaril, da pobuda P-036-RE ni vključen a v razgrnjeno gradivo
SD OPN.

je

izpostavila dilemo glede moŽnosti novogradnje objektov v primeru
odstranitve objekta na zemljiščih, ki po površini ne dosegajo minimalnih zahtev prostorskih
izvedbenih pogojev ter v primeru zahtev soglasodajalcev glede odmikov.
Zupan Aco Franc Suštar je predlagal, da se poda pripomba v času javne razgrnitve, na
katero se bo podalo stališčepo končanijavni razgrnitvi.
Marta Vidmar

Franca Stanonika je zanimalo ali se v okviru strateško načrtovane nove prometne povezave
v Pustnicah predvideva prestavitev regionalne ceste. Zanima ga tudi na podlagi katerih
smernic so v strateškem delu oPN vključena določila glede širitve avtoceste in gradnje
železnice, predlaga, da se ta določila umaknejo. lzrazilje mnenje, da so Pustnice Že sedaj
infrastrukturno obremenjene, še vedno ni izvedene protihrupne ograje. Nova prometnica bi
tako pomenila le dodatno prometno obremenitev, z novo cesto bi se območje Pustnic tudi
odrezalo od zaledja kmetijskĺh zemljĺšč.Nataša Stanonik je prav tako opozorila na moŽnost
prestavitve regionalne ceste v Pustnicah. Martina Stanonika je zanimalo kdo je dal predlog
2

za umestitev nove povezave in izrazil mnenje, da v primeru obstoječe ceste skozi Pustnice
ne gre za ozko grlo.
Tatjana Resman je pojasnila, da so določila strateškega dela oPN, ki se nanaŠajona širitev

avtôceste in gradnjo Železnice vključena na podlagi pridobljenih smernic v postopku priprave
veljavnega oPN. Ta doloöila niso bila predmet sprememb, zato se ne spreminjajo. Prav tako
obcina Vodice ni dobila nobene uradne informacije, da drŽavni prostorski načrt za Železnico
ni več aktualen. Na podlagi podanih pripomb pa bo občina Vodice zaprosila za uradne
informacije, na podlagi katerih bi se predmetna določila v fazi predloga izločila iz oPN-ja.
Żupan Aco Franc Šuštarje pojasnil, da gre v primeru Pustnic za dolgoročno urejanje
obmocja, obstoječa stavbna zemljiščapredstavljajo potencial za nadaljnjo pozidavo, kar
nakazúje potrebo po razvoju prometne povezave, ki bo omogočala dostop do trenutno še
nepoziđanih zemljiščin bo predstavljala povezavo z novim občinskim središčem. V okviru
umestitve prometne povezave pa se bo zagotovil tudi dostop do kmetijskih zemljišč.Poudaril
je, da greza dolgoročno načrtovanje povezave in da natancna trasa še ni določena. Anton
kosec, predsednik odbora za komunalo in urejanje prostora ter občinski svetnik, je pojasnil,
da se je v zvezi z načrtovanjem nove prometne povezave v Pustnicah v razpravah na
podlagi pomislekov, tudi glede dostopa do kmetijskih zemljišč,predlagala tudi preveritev
moŽnósti vzpostavitve prometne povezave v smeri s - J. Predlagalje' da prebivalci Pustnic
podajo pripombe oz. predloge, do katerih se nato opredelijo izdelovalci sD oPN ter občinski
svet občine Vodice.

Marijo Kragelj je zanimalo kako se obravnava pobude za spremembo namembnosti iz
obmoöja stavbnih zemljišc v kmetijska zemljišěa v primeru nepozidanih parcel v naseljih.
lzrazila je tudi nestrinjanje z obravnavo urbanistične zasnove V Vodicah in podanimi
zahtevami za ureditev dostopa.
Karla Jankoviö je poudarila, da predmet javne obravnave ni obravnava posameznih pobud.
Pri pobudah za izvzem iz območja stavbnih zemljiščje lełe laŽje upoštevati, če se pobude
nanašajo na zemljiščana obrobju naselja, ne pa v jedru naselja. V teh primerih gre namreč
za zemi.;išča v obmocju zgošÖene poselitve s komunalno opremo, kjer se sledi racionalni rabi
prostora, zato se v teh primerih ohranja namenska raba stavbnih zemljišč'Pri obravnavi
razvojih pobud pa se te sicer obravnavajo iz večih vidikov, tudi urbanlstičnega. Y zvezi z
obravnavo razvojnih pobud je Anton Kosec poudaril, da občinski svet občine Vodice pobude
obravnava 4 x, pri čemer so upoštevane osnovne usmeritve iz strateŠkega dela oPN,
upošteva se komunalna opremljenost, dostop do javne ceste, itd' Glede vprašanja v zvezi z
urbanistiöno zasnovo v Vodicah je Župan Aco Franc Šuštarpredlagal, da se poda pripomba,
do katere bo podano stališčepo končanijavni razgrnitvi.
Janko Remc je predlagal, da se pri odmeri dajatev za stavbna zemljiščaupošteva dejanska
raba zemljiščin ne namenska raba. Sicer Želi, da se njegova zemljiščav območju novo
predvidene obrtne cone izločijo iz območja stavbnih zemljišč, saj bo sprememba namenske
rabe pri odmeri dajatev zanj pomenila večjo finančno obremenitev.
Karla Jankovič je poudarila, da je določanje dajatev v pristojnosti drugih sluŽb ter finančne in
davčne zakonodaje in ni predmet prostorskega načrtovanja' Pojasnila je, da se sicer v okviru
priprave nove prostorske zakonodaje predvideva priprava strokovnih podlag s področja
evidence zemljišc in razvojne stopnje zemljišč,vendar so postopki priprave še v teku. Zupan
Aco Franc ŠuŠtarje opozoril na izražene pobude za spremembo namembnosti in sledenje
razvojnim potrebam. V primeru spremembe namembnosti se ta izvede na območju, ki
predsiavlja zaokroŽeno in smiselno celotó, sprememba ne zajemazgolj posamičnih zemljišč.
Predlagai je, da se glede izvzema poda predlog, do katerega se bo po javni razgrnitvi
pripravilo stališče.
Javna obravnava je bila zaključena ob 19.00. uri.

ł

Zapisala.
ana Resman
višja svetovalka l
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