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Domžale, 26. 09. 2019, št. 8 • cena z DDV: 1,30 €

Na podlagi 189. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) in 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2)  je Občinski svet 
Občine Domžale na 6. seji dne 19. 09. 
2019 sprejel

ODLOK  
O DOLOČITVI OBMOČJA 

PREDKUPNE PRAVICE NA 
ZEMLJIŠČIH V OBČINI DOMŽALE 

1. člen 
(uvodne določbe)

Ta odlok določa območja predkupne 
pravice Občine Domžale na zemljiščih 
na območju občine Domžale.

2. člen 
(namen odloka)

(1) Predkupna pravica Občine Domžale 
se nanaša na zemljišča, na katerih se v 
celoti ali na delu predvideva:

- gradnja ali rekonstrukcija objektov 
gospodarske javne infrastrukture,

- gradnja ali rekonstrukcija objektov 
družbene infrastrukture, 

- gradnja objektov, ki služijo varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- gradnja ali rekonstrukcija neprofitnih 
stanovanj.

(2) Predkupna pravica Občine Domžale 
se ne nanaša na stanovanja in druge 
prostore v etažni lastnini.

3. člen 
(obseg predkupne pravice)

Predkupna pravica Občine Domžale se 
določi na:
- območju predvidenih in sprejetih 

občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov, kot jih določa občinski 
prostorski načrt;

- enotah urejanja prostora s po-
drobnejšo namensko rabo PO, 
PC, Z in O, kot jih določa občinski 
prostorski načrt;
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- varovalnih pasovih kategoriziranih 
občinskih cest in kolesarskih poti, kot 
jih določa predpis o kategorizaciji 
občinskih cest;

- zemljiščih, ki so potrebna za reali-
zacijo načrta razvojnih programov;

- območjih za dolgoročni razvoj nase-
lij, kot jih določa občinski prostorski 
načrt;

- prvem območju vodovarstvenih pa-
sov v skladu s predpisom, ki določa 
varstvene pasove vodnih virov.

4. člen 
(prehodne in končne določbe)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
neha veljati Odlok o določitvi območja 
predkupne pravice na nepremičninah v 
Občini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 8/13).

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-12/2019
Datum:   19. 09. 2019

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi drugega odstavka 132. člena 
Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, 
št. 61/17) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)  
je Občinski svet Občine Domžale na 6. 
seji dne 19. 09. 2019 sprejel

ODLOK 
O NAČINU SPREJEMA TER 

STROŠKIH LOKACIJSKE 
PREVERITVE 

1. člen 
(vsebina odloka)

(1) Odlok določa način sprejema ter 
objave lokacijske preveritve v občini 
Domžale.

(2) Odlok določa višino in način plače-
vanja nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve.

2. člen 
(sprejem in objava 

lokacijske preveritve)

(1) Pobudnik lokacijske preveritve je la-
stnik zemljišča, na katerega se lokacijska 
preveritev nanaša.

(2) Skladnost elaborata lokacijske pre-
veritve z določbami prostorskega akta 
Občine Domžale ter zakona s podro-
čja urejanja prostora preveri občinska 
uprava, župan pa občinskemu svetu 
predlaga, da s sklepom lokacijsko pre-
veritev potrdi.
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(3) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje 
prostorska določila, ki odstopajo od 
določil prostorskega akta in se ga objavi 
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

3. člen 
(strošek lokacijske preveritve) 

(1) Strošek lokacijske preveritve je stro-
šek, ki občini nastane v postopku izved-
be lokacijske preveritve.

(2) Strošek lokacijske preveritve ne zaje-
ma stroška priprave elaborata lokacijske 
preveritve.

(3) Zavezanec za plačilo stroška loka-
cijske preveritve je lastnik zemljišča, na 
katerega se lokacijska preveritev nanaša.

(4) Občina Domžale ni zavezanec za 
plačilo stroška lokacijske preveritve.

(5) Strošek lokacijske preveritve na po-
samično pobudo znaša:
– za določanje obsega stavbnega 

zemljišča pri posamični poselitvi 
1.500 EUR,

– za individualno odstopanje od prostor-
skih izvedbenih pogojev ali izvedbo 
dopolnilnih prostorskih ureditev ali 
posegov v prostor 2.500 EUR,

– za omogočanje začasne rabe prostora 
2.000 EUR.

(6) Plačilo nadomestila stroškov lokacij-
ske preveritve je pogoj za obravnavo 
elaborata, izvedbo postopka lokacijske 
preveritve ter pripravo sklepa o lokacijski 
preveritvi. 

(7) Plačilo nadomestila stroškov zagota-
vlja izvedbo postopka, ne pa potrditve 
pobude.

(8) V primeru prekinitve postopka, umika 
pobude s strani pobudnika ali zavrnitve 
pobude pobudnik ni upravičen do vra-
čila plačane vsote nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve.

4. člen 
(končna določba) 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale in začne veljati pet-
najsti dan po objavi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-13/2019
Datum:   19. 09. 2019

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)  
je Občinski svet Občine Domžale na 6. 
seji dne 19. 09. 2019 sprejel

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA  

JAVNEGA DOBRA

Ukine se status javnega dobra pri ze-
mljiščih:

parc.št. katastrska 
občina

ID znak

1942/31 Domžale 1959 1942/31
569/1 Ihan 1964 569/1
569/3 Ihan 1964 569/3
569/4 Ihan 1964 569/4
518/1 Študa 1963 518/1
522/7 Študa 1963 522/7
522/8 Študa 1963 522/8
525 Študa 1963 525
690/1 Selo 1966 690/1
713/50 Selo 1966 713/50
713/51 Selo 1966 713/51
713/55 Selo 1966 713/55
713/56 Selo 1966 713/56
713/78 Selo 1966 713/78

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-24/2019
Datum:   19. 09. 2019

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)  
je Občinski svet Občine Domžale na 6. 
seji dne 19. 09. 2019 sprejel

SKLEP 
O SEZNANITVI  

S PROSTORSKO PROBLEMATIKO 
V ZDRAVSTVENEM DOMU 

DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s prostorsko problematiko v 
Zdravstvenem domu Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-23/2019
Datum:   19. 09. 2019

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2)  je Občinski svet Občine Domžale na 
6. seji dne 19. 09. 2019 sprejel

SKLEP 
O IMENOVANJU NOVEGA 
PREDSTAVNIKA OBČINE 

DOMŽALE V SVET JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

ZAVODA OSNOVNE ŠOLE 
RODICA

Za predstavnika Občine Domžale se v 
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Rodica imenuje 
Gorazd Flis, Zupančičeva ulica 21a, 
1233 Dob.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-7/2019
Datum:   19. 09. 2019

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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