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Domžale, 27. 09. 2011, št. 10    cena z DDV: 2,60 €

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ura-
dno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 
79/09 in 51/10), 161. in 163. člena 
Poslovnika Občinskega sveta (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 
11/00, 9/03 in 8/08) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 9. seji dne 
22. 09. 2011 sprejel

 PONOVNO ODLOČANJE

 O BESEDILU 10.A ČLENA 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA OBMOČJE 
OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
pristopi k ponovnemu odločanju o 
besedilu 10.a člena Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Domžale.

2. Sprejme se amandma na sprejeto 
besedilo 10.a  člena Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Domžale, tako, da 
se na koncu doda nov odstavek, ki 
se glasi:
»6) Odmiki zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov od medso-
sedske meje so najmanj 4,0 m, 
odmiki nezahtevnih objektov po 
predpisih o vrstah objektov glede 
na zahtevnost, in sicer: drvarnica, 
garaža, steklenjak, uta, enoetažna 
pritlična lopa od medsosedske 
meje so najmanj 1,5 m. Navedeni 
odmiki ne veljajo, če je izpolnjen 
vsaj eden od naslednjih pogojev:

- novogradnja se od medsosed-
ske meje namerava graditi 
v enakem odmiku, kot je od-
maknjen obstoječ, istovrsten 
objekt na sosednjem zemljišču;

- gre za gradnjo objekta gospo-
darske ali družbene infrastruk-
ture; 

- gre za gradnjo objekta na 
zemljišču, ki leži ob meji za-
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zidljivosti, na strani takšne 
medsosedske meje; 

- lastniki, ki jih medsosedska 
meja razmejuje, se o tem pisno 
sporazumejo.«

3. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje 
Občine Domžale, ki ga je Občinski 
svet Občine Domžale sprejel na 8. 
seji 22. 06. 2011.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-10/2011
Datum:    22. 09. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in 
70/08 – sprememba ZVO-1B, 108/09) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.  9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
9. seji dne 22. 09. 2011 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE 

OBČINE DOMŽALE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje obči-
ne Domžale (Uradni vestnik občine 
Domžale, štev. 18/2004 – uradno 
prečiščeno besedilo; 12/2005-obv.
raz., 12/05-urad.popr.,  9/2006-obv.
raz., 14/2006, 8/08, 6/09-obv.raz. (v 
nadaljevanju: odlok).

2. člen

V 1. odstavku 1. člena se besedilo: 
»občinskih in državnih podrobnih 
prostorskih načrtov« nadomesti z 
besedilom: »občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov in državnih 
prostorskih načrtov (v nadaljevanju: 
OPPN in DPN)«
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3. člen

Nadomestita se tabeli 1a in 1 b v 3. členu, tako da se glasita:

Tabela 1a: območje UZ Domžale

Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način 
urejanja 

D1/1 Ob Kolodvorski Mešane dejavnosti 1 OPPN

D1/2 Center Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 1/3 Pod Karantansko Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

D 2 V križišču Mešane dejavnosti 3 (M) PUP

D 3 SPB Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

D 4/1 Za progo-sever Stanovanja 2(S), 2(Sv) PUP

D 4/2 Za progo-jug Mešane dejavnosti, 
Gospodarska 
infrastruktura, 
Stanovanja

1 (M), 1(S), 1(D) PUP

D5 Postaja Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 6/1 Stob Stanovanja 3 (Se),1(S), 2(Sm) PUP

D 6/2 Stob Stanovanja 1 (Se) PUP

D 6/3 Stob Stanovanja 1 (Se) PUP

D 6/4 Stob Stanovanja 1 (Se) PUP

D 7/1 Stob Stanovanja 1 (Se),5(Sm) PUP

D 7/2 Cerkev na Goričici Javna infrastruktura 1 (D ) PUP

D 7/3 Stoboušak Stanovanja 1 (S) PUP

D 7/4 Kulturni dom Franca 
Bernika

Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 8 Ob Cankarjevi Stanovanja 2(S),1(Sv), 1(Sm) PUP

D 9 Široke njive Stanovanja 2(Se), 1(Sm) PUP

D 10 Avtoservis Mešane dejavnosti, 
Gospodarska 
infrastruktura

3(M),1(I) PUP

D11/1 Pokopališče Zelene površine 1 (Zp) PUP

D 11/2 Pod Stobom Stanovanja 1 (Sm) PUP

D 11/3 Pod progo Zelene površine 1 (Zr ) PUP

D 13 Nad Ljubljansko Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

D 14/1 Pod Ljubljansko – 
zahod

Mešane dejavnosti
Javna infrastruktura

1(M), 1(D) PUP

D 14/2 Ob Ljubljanski Zelene površine 1 (Zr) PUP

D 14/3 Pod Ljubljansko – 
vzhod

Mešane dejavnosti 2 (M) PUP
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Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način 
urejanja 

D 14/4 Šola Javna infrastruktura 1 (D) PUP

D 15 Ob Kamniški Mešane dejavnosti 3 (M) PUP

D 16 Miklošičeva Mešane dejavnosti 4 (M) PUP

D 17 Pod jedrom Stanovanja 1 (S), 3 (Sm), 2 (Se) PUP

D19 Univerzale Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 21/2 Športni park jug Zelene površine 1 OPPN

D 22/1 Ob Savski Stanovanja 1(Se) PUP

D 22/2 Ob Krakovski vzhod Stanovanja 1 (Se), 1(Sv),1(Sm) PUP

D 22/3 Ob Krakovski Stanovanja 1 OPPN

D 23 Mačkovci Stanovanja 1 (Se) PUP

D 24 Pod parkom Stanovanja 1 (Se) PUP

D 25 Ob Bistrici Stanovanja 1 (Se) PUP

D 26/1 RTP Proizvodne 
dejavnosti

2 (Pi) PUP

D 26/2 Podrečje Stanovanja 1(Se),1(Sk),1(Sm) PUP

D 27 Pod Šumberkom Stanovanja 2 (Se),1(Sm) PUP

D29/1 Brinje 1 Stanovanja 1 OPPN

D29/2 Zaboršt – 
veterinarska klinika

Javna infrastruktura 1 (D) PUP

D 30 Šumberk Zelene površine, 
Gospodarska 
infrastruktura

1 (Zr), 1(Ov) PUP

D 31 Magistralka Gospodarska 
infrastruktura

1 DPN

D 32/1 Proga Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

D 32/2 Proga Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

D 33 Kamniška Bistrica 
(znotraj UZ)

Zelene površine, 
Površinske vode, 
Stanovanja, 
Gospodarska 
infrastruktura 

1 OPPN

D 34 Brinje 2 Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

D 35 Pod daljnovodi Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 36 Poslovna cona 
Zaboršt

Mešane dejavnosti 1 OPPN

1 (M) PUP

D 37 Parkirišče Zaboršt Gospodarska 
infrastruktura

1 (I) PUP

J 1 Srednje Jarše Stanovanja 2 (Se), 1(Sk), 1 (Sm) PUP
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Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način 
urejanja 

J 2 Spodnje Jarše Stanovanja 2 (Sk), 5 (Se), 1 (S), 
2(Sm), 1(Sz)

PUP

J 3 Ob razbremenilniku Stanovanja 6(Se), 1(Sz) PUP

J 4 Jarše – center Stanovanja 6(Se), 6 (Sv), 1 (Sm), 
1 (Sz), 1(Zr)

PUP

J 5 Severni podaljšek 
Trdinove

Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

R 1/1 Rodica Javna infrastruktura 1 (D) PUP

R ½ Rodica Stanovanja 5(Se), 1(S) PUP

R 2 Rodica zahod Stanovanja 2(Sm), 4 (Se), 1(Sk), 
1(S), 1(Sv)

PUP

R 3/1 Bencinski servis Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

R 3/2 Za bencinskim 
servisom

Stanovanja 1 (Sm) PUP

R 3/3 Ob Kamniški Bistrici Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

R 4 Groblje Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

Š 1 Študa Stanovanja 2 (Sk), 4(S), 2(Sm) PUP

Š 2 Študa-Nad jedrom Stanovanja 2 (S) PUP

Š 3/1 Ob Savski – vzhod Stanovanja 1 (S) PUP

Š 3/2 Spodnji Toko Mešane dejavnosti 1 (M ) PUP

Š 3/3 Ob Savski - zahod Stanovanja 1 (S) PUP

Š 4/1 Mlinostroj - sever Stanovanja 1 (Se) PUP

Š 4/2 Mlinostroj - jug Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi ) PUP

Š 5/2 Ob Mlinščici - jedro Mešane dejavnosti 1 OPPN

Š 5/3 Ob Mlinščici-vzhod Stanovanja 1 (Se) PUP

Š 5/4 Ob Mlinščici -jug Stanovanja 1 OPPN

Š5/5 Ob Mlinščici Mešane dejavnosti 1 OPPN

Š 5/JC1 JC1 – priključek 
Savska

Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

V 1/1 Vir-jedro zahod Stanovanja 2 (Sm), 1(Se),1(S) PUP

V ½ Vir-jedro vzhod Stanovanja 1 (Sm) PUP

V 2/1 Vir Stanovanja 3 (Se) PUP

V 2/2 Vir Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

V 3 Ob vodi Stanovanja 1(Se) PUP

V 4/1 Park Mešane dejavnosti 1(M) OPPN

V 4/2 Park - jug Mešane dejavnosti
Javna infrastruktura

1(M), 1(D) PUP

V 5/1 Papirnica-jug Proizvodne 
dejavnosti

1(Pi) PUP
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Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način 
urejanja 

V 5/2 Papirnica-zahod Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

V 5/3 Papirnica-sever Stanovanja 1 (S ) PUP

V 5/4 Papirnica-vzhod Zelene površine 1 (Z) PUP

V 5/5 Ob Koliški Stanovanja 1(Se) PUP

V 5/6 Škrjančevo - vzhod Proizvodne 
dejavnosti

1 OPPN

V 6/1 Količevo-osrednji 
del

Mešane dejavnosti 1 OPPN

V 6/2 Količevo-sever Mešane dejavnosti 1(M) PUP

V 6/3 Količevo-jug Proizvodne 
dejavnosti

1 OPPN

V 7/2 Helios Mešane dejavnosti 1 OPPN

V 7/3 Helios Zelene površine 1 (Z ) PUP

V 7/4 Helios - zahod Stanovanja 1 (Se) PUP

V 7/4 Helios - vzhod Stanovanja 1 (Se ) PUP

V 7/5 Helios – jug Proizvodne 
dejavnosti

2 (Pi) PUP

V 7/6 Helios Proizvodne 
dejavnosti, 
Gospodarska 
infrastruktura

2 (Pi), 1(I) PUP

V 7/7 Oljarna - jug Stanovanja 1 OPPN

V 8 Na njivah Stanovanja 2 (Sk), 1(Se) PUP

V 9 Tosama Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

V 10/1 Žito-vzhod Stanovanja 1 (Sk) PUP

V 10/3 Žito-zahod Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

V 11/1 Ob obvoznici Vir Mešane dejavnosti 1 OPPN

V 11/2 Ob obvoznici Vir Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

V 12/1 Škrjančevo-Ob 
Bistrici jug

Zelene površine 1 (Zr ) PUP

V 12/2 Škrjančevo-Ob 
Bistrici sever

Zelene površine 1 (Zr ) PUP

V 13 Ob Heliosu Stanovanja 1 (Sk) PUP

V 14 Pod cesto Stanovanja 1 (S) PUP

V 15 Helios-Količevo Zelene površine 1 (Zr) PUP
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Tabela 1b: območja ostalih naselij 

Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna 
planska 
namenska raba

Število 
in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja

Bišče BŠ Bišče Stanovanja 1(Se),1(Sk), 
1(Sm)

PUP

Kurji grm – del Stanovanja 1(Se) PUP

Brdo BD Brdo Stanovanja 2 (Sk), 1 (Vz) PUP

Brezje pri 
Dobu

BZ Brezje pri Dobu Stanovanja 2 (Sk) PUP

Brezovica pri 
Dobu

BR Brezovica Stanovanja 1(Sm), 2( Sk) PUP

Češenik ČŠ Češenik Stanovanja 1(Se), 1(Sk), 
1(Sm)

PUP

Depala vas DV Depala vas Stanovanja 2(Se), 2(Sm) PUP

Pšata – posestvo Proizvodne 
dejavnosti

1(Pk) PUP

Dob DO Dob Stanovanja 6 (Se), 
4(Sm), 1(Zr), 
1(Sk), 1(Šr)

PUP

Proizvodnja 1(Pi) PUP

Dob odlagališče Gospodarska 
infrastruktura 

1(Oo) PUP

OŠ Dob Javna 
infrastruktura

1(D) PUP

Javna 
infrastruktura

1 OPPN

Dobovlje DB Dobovlje Stanovanja 1(Sk), 1(Sw),  
2(Se)

PUP

Dolenje DL Dolenje Stanovanja 1(Sk) PUP

Domžale DŽ Stob Stanovanja 1(Se) PUP

CČN Študa Gospodarska 
infrastruktura

1(Oc) PUP

Jata Proizvodne 
dejavnosti

1(Pk) PUP

RTV oddajnik Gospodarska 
infrastruktura

1(To) PUP

RTV cesta Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

Dragomelj DR Dragomelj Stanovanja 4 (Se), 
2(Sm), 1(Sk)

PUP

Novi Dragomelj 2 Zelene površine 1 (Zg) PUP

Nadzorni center 
DARS 

Gospodarska 
infrastruktura

1 (I) PUP
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Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna 
planska 
namenska raba

Število 
in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja

Goričica pri 
Ihanu 

GO Goričica – zahod Stanovanja 2 (Se), 1(Sk) PUP

Goričica vodni 
zadrževalnik

Površinske 
vode, Kmetijska 
zemljišča, Gozd

1 (Vz) OPPN

Goričica – vzhod Stanovanja 1 OPPN

Gorjuša GR Gorjuša Stanovanja 2(Sk), 2 (Se), 
1 (Sm)

PUP

Komunala in 
energetika

1( Oo)

Smučišče Veliki 
vrh

Zelene površine, 
kmetijska 
zemljišča, gozd

1 (Šr) PUP

Gorjuša šport Zelene površine, 
Kmetijska 
zemljišča, Gozd

1 (Šr) PUP

Homec HO Homec Stanovanja 3(Se), 6(Sm), 
3(Sk)

PUP

Homški hrib Javna 
infrastruktura

1 (D) PUP

Hudo HU Hudo Stanovanja 4(Se), 
3(Sk),1(Sm)

PUP

Vodni zadrževalnik 
Hudski potok

Površinske 
vode, Kmetijska 
zemljišča, Gozd

1 (Vz) OPPN

Ihan IH Ihan Stanovanja 2(S), 4(Se), 
4(Sm), 4(Sk)

PUP

Javna 
infrastruktura

1 (D) PUP

Prašičereja  Ihan Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pk) PUP

Jasen JA Jasen Stanovanja 1 (Sk) PUP

Kamnolom Jasen-
sanacija

Območje 
mineralnih 
surovin

1 (E) OPPN

Kokošnje KK Kokošnje Stanovanja 1 (Sk) PUP

Kolovec KV Kolovec Stanovanja 1 (Sk), 2 (Se) PUP

Kamnolom 
Kolovec-sanacija

Območje 
mineralnih 
surovin

1(E) OPPN

Krtina KT Krtina – vzhod Stanovanja 2 (Sk), 3(Se), 
2(Sm)

PUP
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Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna 
planska 
namenska raba

Število 
in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja

Javna 
infrastruktura

1 (D) PUP

Krtina – zahod Stanovanja 1(S), 1(Sk) PUP

Krtina Stanovanja 2 (Sk) PUP

Laze pri 
Domžalah

LZ Laze Stanovanja 1 (Sk) PUP

Mala Loka ML Mala Loka Stanovanja 2 (Se), 
4(Sm),

PUP

Nožice NŽ Nožice Stanovanja 3 (Se), 2(Sm) PUP

Podrečje PO Podrečje Stanovanja 1 (Sk) PUP

Podrečje – Dob – 
cesta

Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

Pustovka Zelene površine, 
Kmetijska 
zemljišča

1 (Šr) PUP

Prelog PR Prelog Stanovanja 5 (Se) PUP

Preserje

 PS Preserje-šola Javna 
infrastruktura

1 (D) PUP

Preserje-industrija Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

Preserje-gozd Zelene površine 1 (Zg) PUP

Preserje-Ob 
Bistrici-sever

Mešane 
dejavnosti

1 (M) PUP

Preserje Stanovanja 8(Se), 1(S), 
5(Sm), 1(Sk), 
1(Pk)

PUP

Pšata PT Pšata Stanovanja 1(Sm), 1(Sk) PUP

Kurji grm – del Stanovanja 1(Sm), 1(Se), PUP

Rača RČ Rača Stanovanja 1(Sk), 1(Sz) PUP

Račni vrh RV Račni vrh Stanovanja 1(Sw), 1(Sk), 
1(Sz)

PUP

Radomlje RA Radomlje 2 Stanovanja 1(Se) PUP

Opekarna 
Radomlje 1

Stanovanja 1 OPPN

Opekarna 
Radomlje 2

Stanovanja 1 OPPN

Opekarna 
Radomlje 3

Zelene površine 1(Zg) PUP

Plastenka 1 Zelene površine 1(Zg) PUP
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Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna 
planska 
namenska raba

Število 
in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja

Plastenka 2 Proizvodne 
dejavnosti

1(Pi) PUP

Radomlje – šport Zelene površine,  
Kmetijska 
zemljišča

1(Šr) PUP

Radomlje-vzhod Zelene površine 1(Zg) PUP

Radomlje 1 Stanovanja 9(Se), (Sk), 
8(Sm), 1(S)

PUP

Rova RO Rova Javna 
infrastruktura

1 (D) PUP

Stanovanja 5 (Se), 3(Sk), 
5(Sm), 1(Zp)

PUP

Rova – jug Stanovanja 1 OPPN

Rovščica - vodni 
zadrževalnik

Površinske 
vode, Kmetijska 
zemljišča, Gozd

1 (Vz) OPPN

Selo pri Ihanu –
sever

Stanovanja 2(Sk), 1(Sm) PUP

Selo pri 
Ihanu

SL Helios Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

Selo pri Ihanu-jug Stanovanja 2 (Se), 1(Sk) PUP

Termit – sever Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

Termit – jug Proizvodne 
dejavnosti

1 OPPN

Studenec pri 
Krtini

SD Studenec Stanovanja 1(Sk),3(Sm) PUP

Šentpavel ŠP Šentpavel Stanovanja 2(Sk), 
1(Se),2(Sm)

PUP

Gospodarska 
infrastruktura 

1(Oc) PUP

Zelene površine 1(Zg) PUP

Škocjan ŠK Škocjan Stanovanja 1(Sm), 2(Sk) PUP

Škrjančevo ŠR Škrjančevo Stanovanja 1(Sk), 3(Sm) PUP

Sv.Trojica ST Trojica Stanovanja 1(Sw), 3(Sk) PUP

Turnše TU Turnše  - Pod 
povezevalko

Gospodarska 
infrastruktura 
-del

1(Oo) PUP

Proizvodne 
dejavnosti, 
Stanovanja

1(Pk), 1(S) PUP

Turnše Stanovanja 1(Sk) PUP
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Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna 
planska 
namenska raba

Število 
in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja

Turnše - Nad 
povezovalko

Mešane 
dejavnosti

1 OPPN

Zaboršt ZB Skakalnica Zelene površine, 
Gozd

1(Šr) PUP

Zagorica ZG Zagorica Stanovanja 1(Sk) PUP

Zalog ZL Zalog Stanovanja 1(Se), 1(Sk), 
1(Sm)

PUP

Žeje ŽJ Žeje Stanovanja 3(Se), 2(Sk), 
3(Sw)

PUP

Želodnik ŽL Želodnik-vodni 
zadrževalnik

Gospodarska 
infrastruktura 
-del

1(Oo) PUP

Površinske vode, 
Gozd

1 (Vz) OPPN

Želodnik Stanovanja 1(Sk) PUP

Želodnik- 
parkirišča

Gospodarska 
infrastruktura

1(I) PUP

Zgornje 
Jarše

JZ Zgornje Jarše Stanovanja 3(Sk), 2(Se) PUP

Zgornje Jarše jug Mešane 
dejavnosti

1 OPPN

Žiče ŽČ Žiče Stanovanja 2 (Sk) PUP

Ostalo  Vodohran Gospodarska  
infrastruktura 

1 (Ov) PUP

Kamniška Bistrica 
(izven UZ – ožje 
območje)

Zelene površine, 
Površinske vode, 
Gospodarska 
infrastruktura, 
Kmetijska 
zemljišča, Gozd

1 OPPN

Proga Gospodarska 
infrastruktura

1 DPN

Študa  - jug Zelene površine 1(Zg) PUP

Depala vas Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN
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4. člen

V 5. členu se določilo, ki se nanaša na 
mansardo, pravilno glasi:

»Mansarda je etaža ali del etaže pod 
streho objekta, ki ima višino obodne-
ga zidu v najnižjem delu enako ali 
manjšo kot 1.20m. V izračunu faktorja 
FSI se upošteva tlorisna površina 
mansarde, kjer vertikalna višina na-
mišljenega obodnega zidu preseže 
1.40 m. Mansarda se lahko izrabi za 
stanovanjske ali poslovne namene v 
okviru dovoljenih faktorjev izrabe in 
drugih veljavnih določil.«

V 5. členu se pojasnjevalno določilo, ki 
se nanaša na Stanovanjski objekt črta.

V 5. členu se v določilu, ki se nanaša na 
Faktor zazidave za besedami: »z vse-
mi« doda besedilo »nezahtevnimi in«.

V 5. členu se na koncu doda besedilo:

«Organizirano vrtičkarstvo je celovita 
in enotna ureditev zemljišč v obmo-
čju kmetijskih zemljišč za gojenje 
zelenjave.«

Določilo 5. člena, ki se nanaša na 
Bruto etažno površino, se pravilno 
glasi: »Bruto etažna površina (BEP) 
stavbe je vsota vseh etažnih površin 
(vključno z zidovi), ki imajo svetlo 
višino nad 2,20m in katerih tla so 
nad nivojem terena. V bruto etažno 
površino, ki se upošteva v izračunih 
indeksa intenzivnosti izrabe zemljišča 
(FSI) se upošteva tudi kletna oziroma 
delno vkopana etaža, če ni načrtova-
na tako, kot to določa Zakon o graditvi 
objektov oziroma ta odlok.«

Določilo 5. člena, ki se nanaša na 
Indeks intenzivnosti izrabe zemlji-
šča (FSI) se dopolni z besedilom: »V 
izračunu  se upoštevajo nezahtevni 
in  enostavni objekti razen ograj in 
opornih zidov.«

4.a člen

V 3.  odstavku 8. člena se za besedami 
»gospodarske javne infrastrukture« 
doda naslednje besedilo: »: kanali-
zacije, vodovoda, plinovoda, elektro-
energetskega omrežja ter objektov 
lokalnega javnega dobra: pešpoti, 
kolesarske poti, kolovozi, gozdne in 
javne ceste) ter dostopne poti. Ne gle-
de na ostala določila tega odloka je ob 
soglasju Občine Domžale  dovoljena 
postavitev objektov za oglaševanje«. 

4.b člen

Spremeni se besedilo zadnje alinee 1. 
odstavka 9. člena odloka, ki se glasi 
»enostavni objekti in druge vrste del, 
ki so v zvezi z objekti ali pripadajoči-
mi objekti« tako, da se pravilno glasi: 
»nezahtevni in enostavni objekti«.

5. člen

V 10. členu se v tabeli št. 3, v vrstici, 
ki se nanaša na morfološko celoto z 
oznako Sm opis morfološke celote v 
1. stolpcu uskladi z opisom v tabeli 2, 
tako da se glasi:

»Sm - mešana območja (stanovanja, 
trgovske dejavnosti, obrt, kmetije 
in posamezni objekti družbene in-
frastrukture)« in v 3. stolpcu v celoti 
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črta besedilo, ki sledi besedama »je 
možna«.

V 10. členu se v tabeli št. 3 pri morfo-
loški celoti z oznako Rg v 2. stolpcu 
za besedo »gradnja« vrine beseda: 
»prostostoječih«.

V 6. odstavku 10. člena se doda nov 
stavek, ki se glasi: »Določilo ne velja 
za morfološke celote z oznako Sk in 
Rg. Določilo ne velja za morfološke 
celote, kjer je največji dovoljeni FSI 
višji od 0.6«

V tabeli št. 3 se v vrstici, ki se nanaša 
na dovoljene gradnje v morfoloških 
celotah z oznako Zr,  v drugem stolpcu 
doda stavek, ki se glasi:

»možna je zunanja ureditev in gradnja 
spremljajočih objektov, kot so garde-
robe, sanitarije, tribune in podobno.«

5.a člen

Spremeni se 1. odstavek 11. člena 
tako, da se število »pet« v drugih poda-
lineah prve in druge alinee spremeni 
v število »šest«.

6. člen

Spremeni se 1. odstavek 14. člena, 
tako da se glasi:

»(1) Na območjih kmetijskih zemljišč 
je v okviru predpisov, ki določajo vrste 
objektov glede na zahtevnost, možna 
gradnja enostavnih in nezahtevnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov (gno-
jišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 
kašča, kmečka lopa, rastlinjak, ribnik, 
silos, skedenj, kozolec, vrtina ali vo-

dnjak, vodno zajetje, senik, krmišče, 
molzišče in hlevski izpust) znotraj 20,0 
m pasu, ki obkroža grajeno območje 
kmetije. Izven 20,0 m območja kme-
tije je dovoljena gradnja kozolcev, 
krmišča in ograje za pašo živine.  Za 
navedene gradnje je potrebno mne-
nje kmetijsko svetovalne službe iz 
katerega izhaja, da je takšna gradnja 
nujno potrebna za delovanje kmetije. 
Dovoljena je gradnja opornih zidov, če 
takšna potreba izhaja iz zavarovanja 
obstoječih ali predvidenih dostopov 
in dovozov na takšnih zemljiščih in če 
so izpolnjeni drugi pogoji, ki veljajo za 
nezahtevne objekte v skladu s pred-
pisi, ki določajo vrste objektov glede 
na zahtevnost.«

Na koncu se doda 3. odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Na območju kmetijskih zemljišč 
so dovoljene agromelioracije, pod 
pogojem, da z njimi soglaša pristojno 
ministrstvo.«

6.a člen

Za 14. členom, se doda nov 14.a člen, 
ki se glasi:

»14. a člen

(površine za organizirano vrtičkar-
stvo)

Primerne površine za organizirano 
vrtičkarstvo so tiste kmetijske povr-
šine v območju kmetijskih površin, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

- zemljišče  mora biti v celoti od 
meje poselitvenega območja od-
daljeno največ 150m;
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- zemljišče mora  biti dostopno z ob-
stoječe komunikacije (npr. cesta, 
pot, kolovoz);

- zemljišče mora biti od državne 
ceste ali lokalne zborne ceste od-
daljeno najmanj 50 metrov;

- zemljišče mora biti od avtoceste 
oddaljeno najmanj 100 metrov;

Ob izpolnitvi zgornjih pogojev, se 
zemljišče uredi v skladu z nasle-
dnjimi pogoji:

- velikost vrtička je od 50 do 150 m2;
- notranje ločevalne poti med vrtički 

je treba urediti tako, da bodo raz-
mejile vrtičke v pasovih, širokih od 
10 do 15 metrov;

-  v primeru, da zemljišče leži ob 
mestni ali krajevni cesti , mora biti 
na robu zemljišča posajena enotna 
živa meja; 

- na vrtičku  je dovoljena postavitev 
lesene lope dimenzij največ 2.0 m 
x 2.5 m in višine do 2.5 m ali

- namesto lesenih lop na posame-
znem vrtičku se lahko na zemlji-
šču za organizirano vrtičkarstvo 
postavi  lesen pritlični objekt do 
površine 60 m2 in višine do 4.0 m, 
ki je namenjen vsem uporabnikom 
vrtičkov.«

7. člen

Spremeni se 1. odstavek 15. člena, 
tako da se glasi:

»(1) V območju večnamenskih gozdov 
je v okviru predpisov, ki določajo vrste 
objektov glede na zahtevnost dovolje-
na gradnja naslednjih nezahtevnih in 
enostavnih objektov:

-  prostorske ureditve za izvajanje 
gozdarske dejavnosti in druga 
dela in posegi v skladu z gozdno-
gospodarskimi in lovsko gojitveni-
mi načrti,

- sanacije degradiranega gozdnega 
prostora,

- sanacije divjih peskokopov in 
gramoznic so možne pod pogojem, 
da te ne predstavljajo  nadaljnjega 
izkoriščanja in nadaljnje širitve 
na območja, ki so namenjena goz-
dnim zemljiščem, 

- gradnje planinskih, sprehajalnih 
in kolesarskih poti, kadar bistveno 
ne vplivajo negativno na funkcije 
gozdov,

- urejanje hudournikov in druge 
vodnogospodarske ureditve,

- gradnja opornih zidov za potrebe 
varovanja objektov gospodarske 
javne infrastrukture in drugih 
objektov,

- gradnja obor za rejo divjadi,
-  gradnje pomožnih kmetijsko- 

gozdarskih objektov (krmilnice, 
lovske preže, napajališča, gozdne 
vlake), gozdne učne poti, čebelnja-
ke, v kolikor je pridobljena registr-
ska številka stojišča čebelnjaka, 
ograje za pašo živine nižje od 1,5 m 
ob pogoju, da je paša opredeljena 
v gozdnogojitvenem načrtu,

-  gozdne ceste ter gozdne žičnice,
-  objekte za obrambo,  zaščito in 

reševanje v naravnih in drugih 
nesrečah je dopustno graditi le v 
primeru vojne ali naravne ogrože-
nosti.

Za 1. odstavkom se vrineta nov 2. in 
3. odstavek, ki se glasita:
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»(2) Za krčitev gozdov v kmetijske na-
mene je potrebno pridobiti dovoljenje 
pristojne javne gozdarske službe (Za-
voda za gozdove Slovenije). Krčitev 
ni dovoljena v varovanem gozdu  ali 
gozdu s posebnim namenom.«

(3) Za posege v varovalne gozdove  
ali gozdove s posebnim namenom, ki 
ne bodo bistveno vplivali na funkcije 
gozdov, zaradi katerih so bili razgla-
šeni, je potrebno dovoljenje ministra, 
pristojnega za gozdarstvo. V območju 
varovalnih  gozdov je dovoljeno izva-
jati raziskave in v omejenem obsegu 
mehkejše oblike rekreacije (sprehod, 
planinstvo, opazovanje, poučne de-
javnosti) po urejenih poteh.«

Odstavki od 2 do 7 postanejo odstavki 
od 4 do 9.

V 5. odstavku se na koncu doda nov 
stavek, ki se glasi:

»Za posege v gozdove, ki so pomemb-
ni z vidika varstva in ohranjanja 
naravnih vrednot je potrebno so-
glasje pristojnega Zavoda za varstvo 
narave.« 

Besedilo 7. odstavka se preoblikuje, 
tako da se glasi: »Ob načrtovanju in 
izvajanju gradenj v gozdu ali ob njem 
je potrebno zagotoviti nemoteno 
gospodarjenje z gozdom, tako da se 
ohranijo  oziroma nadomestijo vlake 
in transportne poti, ki omogočajo 
transport in manipulacijo tovornih 
vozil.«

V 8. odstavku se besedilo »območne  
enote Zavoda za gozdove Slovenije« 
nadomesti z besedilom »javne goz-
darske službe.

V 9. odstavku se besedilo »pristojne-
ga zavoda za gozdove« nadomesti z 
besedilom »pristojne javne gozdarske 
službe«.

8. člen

17. člen se spremeni, tako da se pra-
vilno glasi:

» 17. člen

(Območje vodnih in priobalnih ze-
mljišč)

(1) Na območjih vodnih in priobalnih 
zemljišč poseganje v prostor ni do-
voljeno, razen izjemoma v skladu s 
predpisi s področja voda. 

(2) Za vse posege v vodno in priobalno 
zemljišče je potrebno pridobiti vodno 
soglasje in soglasje Zavoda za ribištvo 
Republike Slovenije.«

8.a. člen

V 18. členu se na koncu doda nov 
stavek, ki se glasi:

«Za urejanje veljajo določila za morfo-
loško celoto z oznako Zr.«

9. člen

6. odstavek 19. člena se pravilno glasi:

»Gradnja kleti je možna na vseh ure-
ditvenih območjih, če to ni izrecno 
prepovedano v posebnih določbah 
ali v nasprotju s projektnimi pogoji 
soglasodajavcev. Klet se lahko gradi 
v več etažah.«
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Na koncu 8. odstavka 19. člena se 
doda nov stavek, ki se glasi: 

»Do transformatorske postaje mora 
biti omogočen stalen dostop z oseb-
nimi vozili in gradbeno mehanizacijo.«

V 19. členu se spremeni 12. odstavek, 
tako da se glasi:

»Povprečna velikost primarne upo-
rabne površine stanovanjske enote 
v večstanovanjski stavbi mora biti 
enaka ali večja od 65,0 m2. Povprečna 
velikost se določi tako, da se skupna 
primarna uporabna površina stavbe 
deli s skupnim številom stanovanjskih 
enot. «

Za 18. odstavkom se dodata nova 
odstavka, ki se glasita: 

»(19) Največji dovoljeni višinski ga-
bariti, določeni s tem odlokom so 
mestoma lahko preseženi zaradi 
funkcionalnih in tehnoloških zahtev, 
ki jih morajo izpolnjevati posamezni 
objekti, kot so dimniki, stopnišče za 
dostop na ravno streho, dvigalo, stolp 
za umeščanje naprav za alarmiranje,  
ipd.«

»(20) Na fasadah se dovoli uporaba 
svetlih barv v spektru sivih barv in 
v spektru različnih zemeljskih barv. 
Dopustni so fasadni poudarki v moč-
nejših barvnih tonih do 25% fasadne 
površine. Prepovedana je uporaba 
barv, ki so v prostoru izrazito moteče 
in neavtohtone (citronsko rumena, vi-
jolična, živo oz. travniško zelena, živo, 
temno oz. turkizno modra ipd.). Barva 
fasade mora biti usklajena z barvo 
strehe, cokla in stavbnega pohištva. 
Poslikave fasad niso dopustne, izjeme 

so sakralni objekti, gasilski domovi, 
objekti za kulturne dejavnosti in drugi 
objekti simbolnih pomenov ter napisi 
na fasadah, ki oglašujejo dejavnost 
v objektu. Barva fasade mora biti v 
projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja določena.«

Zadnji odstavek se preštevilči.

Spremeni se naslov in besedilo oddel-
ka 19. člena, ki se nanaša na obliko-
vanje enostavnih objektov, tako da se 
pravilno glasi:

»Nezahtevni in enostavni objekti

(1) Nezahtevni in enostavni objekti 
morajo biti oblikovno in funkcionalno 
usklajeni z osnovnim objektom.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti 
morajo biti postavljeni znotraj grad-
bene meje, če s tem odlokom ni do-
ločeno drugače. Smer stranic takih 
objektov mora biti na javni strani ena-
ka smeri stranic osnovnega objekta.«

10. člen

Črtano.

10.a člen

V 21. členu odloka se na koncu doda 
nov odstavek, ki se glasi: 

»6) Odmiki zahtevnih in manj zahtev-
nih objektov od medsosedske meje 
so najmanj 4,0 m, odmiki nezahtevnih 
objektov po predpisih o vrstah objek-
tov glede na zahtevnost, in sicer: dr-
varnica, garaža, steklenjak, uta, eno-
etažna pritlična lopa od medsosedske 
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meje so najmanj 1,5 m. Navedeni 
odmiki ne veljajo, če je izpolnjen vsaj 
eden od naslednjih pogojev:

- novogradnja se od medsosedske 
meje namerava graditi v enakem 
odmiku, kot je odmaknjen ob-
stoječ, istovrsten objekt na sose-
dnjem zemljišču;

- gre za gradnjo objekta gospodar-
ske ali družbene infrastrukture; 

- gre za gradnjo objekta na zemlji-
šču, ki leži ob meji zazidljivosti, na 
strani takšne medsosedske meje; 

- lastniki, ki jih medsosedska meja 
razmejuje, se o tem pisno sporazu-
mejo.«

11. člen

V 22. členu se v 3. odstavku za oznako 
morfološke celote a doda besedilo:

»; Rg«.

12. člen

V 23. členu, v poglavju Varovalni pas 
železnice, se  1. odstavek pravilno 
glasi:

»Gradnje v 100 m varovalnem pro-
govnem pasu regionalne železniške 
proge in 50 m varovalnem progovnem 
pasu industrijskega tira, merjeno od 
progovnega pasu na obeh straneh 
proge(tira)  so  dovoljene v soglasju 
z upravljalcem proge oziroma tira.«

V 23. členu se na koncu doda nov 
oddelek, ki se glasi:

»Območje nadzorovane rabe letališča

(1) V območju nadzorovane rabe leta-
lišča Jožeta Pučnika se smejo posegi 
v prostor in objekti brez soglasja mi-
nistrstva približati manevrskim povr-
šinam letališča največ do nadmorske 
višine 520 m. Dovoljenje ministrstva 
je potrebno tudi za gradnjo objek-
tov,  naprav in sistemov v območju 
nadzorovane rabe letališča, ki sicer 
ne presegajo n.m.v. 520 m vendar pa 
lahko povzročajo  elektromagnetne, 
svetlobne ali druge motnje na napra-
vah za vodenje zrakoplovov, ovirajo 
ali zavedejo posadko zrakoplova ali 
službe zračnega prometa.

(2) Za ovire za zračni promet, kot so:

- objekti, instalacije in naprave, viš-
je od 30 m, ki stojijo na naravnih ali 
umetnih vzpetinah, ki se dvigajo iz 
okoliške pokrajine več kot 100 m;

- objekti, instalacije in naprave, ki 
segajo več kot 100 m od tal, dalj-
novodi, žičnice, ki so napete med 
dolinami in dolge več kot 75 m;

- objekti in naprave zunaj naselij, 
ki so višji od okoliškega terena za 
najmanj 25 m in se nahajajo zno-
traj varovalnih pasov posameznih 
cest, železniških prog, visokonape-
tostnih vodov

 je potrebno pridobiti soglasje ministr-
stva, pristojnega za promet.«

13. člen

V 24. členu, se v oddelku, ki ureja 
Plinovodno omrežje, spremeni 1. od-
stavek, tako da se glasi:
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»(1) Na območjih, kjer je zgrajeno 
distribucijsko  plinovodno omrežje, 
se stavbe nanj priključujejo skladno 
z občinskimi predpisi, ki urejajo to 
področje.«

Za 1. odstavkom se doda nov, 2. od-
stavek, ki se glasi:

»Določila prejšnjega odstavka ne ve-
ljajo za stavbe, za katere bo več kot 
dve tretjini potreb po toploti zagoto-
vljenih  iz obnovljivih virov energije.«

Ostali odstavki se preštevilčijo.

Na koncu se dodata nova odstavka, 
ki se glasita:

»(5) Za gradnje znotraj varovalnega  
pasu prenosnega plinovoda z delov-
nim tlakom več kot 16 bar, je potrebno 
pridobiti soglasje operaterja plinovo-
da. Širine pasov so razvidne iz tabele 
tega člena.

(6) Za gradnje, ki so znotraj  pasu 
plinovoda do 16 bar,  je potrebno 
pridobiti soglasje operaterja distri-
bucijskega ali prenosnega plinovoda. 
Širine pasov so razvidne iz tabele:

Delovni tlak Širine pasov
Večji kot 16 bar

- Varnostni  pas
- varovalni pas

2 x 5,0 m na vsako 
stran prenosnega 
plinovoda

2 x 100,0 m na 
vsako stran 
prenosnega 
plinovoda

Nad 5 bar do 16 bar
- varnostni pas

2 x 5,0 m na vsako 
stran prenosnega 
plinovoda

Delovni tlak Širine pasov
Do vključno 5 bar
- varnostni pas

2 x 2,0 m na 
vsako stran 
distribucijskega 
in prenosnega 
plinovoda

»

V oddelku, ki se nanaša na Električ-
no omrežje in javno razsvetljavo se 
beseda »nizkonapetostno« zamenja z 
besedo »srednjenapetostno« v naslo-
vu pred 6. odstavkom in v besedilu 
7. odstavka.«

Spremeni se besedilo 1., 2., 3. , 4. in 5. 
odstavka 24. člena, oddelka Električ-
no omrežje in javna razsvetljava, po-
doddelka Visokonapetostno omrežje, 
tako da se pravilno glasi:

(1) Širine elektroenergetskih varoval-
nih pasov in pogoji, pod katerimi se 
smejo graditi drugi objekti, naprave v 
varovalnem pasu elektroenergetskih 
omrežij in pogoje, pod katerimi se 
smejo izvajati dela v območju varoval-
nih pasov elektroenergetskih omrežij, 
so določeni s predpisi s področja ele-
ktroenergetike.  

(2) Elektroenergetske koridorje se 
praviloma združuje s koridorji ostale 
energetske in druge infrastrukture. 
Na pozidanih območjih oziroma sta-
novanjskih območjih in na območjih 
kulturne dediščine se daje prednost 
kabelski izvedbi.

Ostali odstavki se preštevilčijo.

V oddelku, ki se nanaša na odvajanje 
komunalnih voda, vodovodno omrež-
je, hidrantno omrežje, električno 
omrežje in javna razsvetljavo, kabel-
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sko razdelilni sistem, telekomunika-
cijsko omrežje, plinovodno omrežje, 
odpadke, urejanje voda), se na koncu 
doda nov odstavek, ki se glasi:

»(11) Javni del omrežij in naprav naj 
se načrtuje in gradi tako, da poteka 
v javnih površinah. Če to ni mogoče, 
je potrebno kako drugače zagotoviti 
njihovo nemoteno vzdrževanje.«

V oddelku, ki se nanaša na Vodovo-
dno omrežje, se spremeni besedilo 6. 
odstavka, tako da se glasi:

»Za izvedbo vodovodnega omrežja do 
vključno dimenzije DN 80 se upora-
bljajo cevi PE80, PE100 serije S (SDR 
11) po standardu SIST ISO 4427, večji 
profili pa iz nodularne litine NL SIST 
EN 545,2007.«

Spremeni se besedilo 5. odstavka, 
tako da se pravilno glasi:

» Priključki morajo biti zaključeni z 
vodomernimi jaški, ki morajo biti na 
zemljišču za gradnjo postavljeni čim 
bliže javnemu vodovodu.«

Na koncu se doda nov odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Cevovodi vodovodov na poselitve-
nih območjih oziroma po posameznih 
ulicah morajo biti povezani v krožno 
zanko.«

V oddelku, ki se nanaša na Hidrantno 
omrežje, se na koncu 3. odstavka 
doda nov stavek, ki se glasi:

»Hidrantno omrežje za objekt s po-
večano požarno obremenitvijo mora 
biti vezano na obračunski vodomer 
uporabnika.«

Dodata se nova odstavka, ki se gla-
sita:

»(4) Hidranti morajo biti lomljive 
izvedbe.

(5) Ob zadnjem hidrantu hidrantnega 
omrežja mora biti zagotovljen odvzem  
vode iz sistema zaradi preprečevanja 
staranja vode.«

V oddelku,  ki se nanaša na Odvajanje 
komunalnih odpadnih vod, se v 1. 
odstavku, doda nov stavek, ki se glasi:

 »Objekti  in naprave omrežja za od-
vajanje komunalnih odpadnih vod 
morajo biti zgrajeni vodotesno iz 
atestiranih materialov.«

13.a člen

Spremeni se naslov 25. člena »(na-
ravne vrednote)« tako, da se glasi 
»(ohranjanje narave)«.

V 1. odstavku 25.člena odloka se za 
besedama »biotske raznovrstnosti,« 
doda besedilo: »katerih območja so 
razvidna iz spletne strani http://gis.
arso.gov.si/atlasokolja «. Preostali del 
1. odstavka se črta.

Besedilo  2. odstavka se spremeni 
tako, da se novo glasi:

»Za posege na območjih  iz prejšnjega 
odstavka je potrebno pridobiti nara-
vovarstveno soglasje pristojnega or-
gana ministrstva za okolje in prostor .«
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14. člen

Za 31. členom se doda nov 31.a člen, 
ki se glasi:

» 31.a člen

(poplavna območja)

(1) Poplavna območja so vodna, prio-
balna in druga zemljišča, kjer se voda 
stalno ali občasno zadržuje. 

(2) Na poplavnem območju so prepo-
vedane vse dejavnosti in vsi posegi v 
prostor, ki imajo lahko ob poplavi ško-
dljiv vpliv na vode, vodna in priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, 
ki so namenjeni varstvu pred škodlji-
vim delovanjem voda.

(3) Na območjih, ogroženih zaradi 
poplav, so dovoljene dejavnosti in 
posegi v prostor  v skladu z uredbo 
o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor  na 
območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja. Pred načrtovanjem 
dejavnosti in posegov v prostor je 
potrebno izdelati karte poplavne ter 
z njimi povezane erozijske nevarnosti 
za obstoječe stanje in stanje po načr-
tovani gradnji in izvedenih omilitve-
nih ukrepih v skladu s pravilnikom 
o metodologiji za določanje območij 
ogroženih zaradi poplav in z njimi po-
vezane erozije celinskih voda in morja 
ter o načinu razvrščanja zemljišč v 
razrede ogroženosti. Za vse posege 
v poplavnih območjih je potrebno 
pridobiti vodno soglasje.«

14. a člen

V 32. členu se spremeni 1. odstavek, 
tako da se glasi:

»Pri načrtovanju gradenj  je ob upošte-
vanju predpisov s področja požarne 
varnosti v stavbah potrebno zagoto-
viti varstvo pred požarom  z:

1. odmiki med objekti in mejami 
zemljišč in/ali protipožarnimi lo-
čitvami

2. viri vode za gašenje
3. neoviranimi in varnimi dovozi, 

dostopi ter delovnimi površinami 
za intervencijska vozila.«

Uvodno besedilo 2. odstavka se spre-
meni tako, da se glasi:

»Na območjih, namenjenih poslovni 
in storitveni dejavnosti je pri načrto-
vanju objektov potrebno opredeliti 
požarna tveganja povezana z:«

Doda se nov odstavek, ki se glasi:

(3) Za posamezne objekte, določene 
s predpisi o študiji požarne varnosti 
je potrebna izdelava študije požarne 
varnosti.«

14. b člen

V 33. členu se za 1. odstavkom dodata 
nov 2. in 3. odstavek , ki se glasita:

»(2) Zaklonišča osnovne zaščite in 
ojačana stropna konstrukcija nad 
kletjo se zagotavljajo v skladu z pred-
pisi, ki urejajo gradnjo in vzdrževanje 
zaklonišč. 

(3) Objekte je potrebno načrtovati 
potresno varno z upoštevanjem po-
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tresnih pospeškov, glede na cono 
potresne ogroženosti.«

Ostali odstavki se preštevilčijo.

15. člen

Spremeni se 34. člen odloka, v določ-
bah, ki se nanašajo na  OBMOČJE 
URBANISTIČNE ZASNOVE DOM-
ŽALE in OBMOČJA DRUGIH NASE-
LIJ  tako, da se pri oznaki območja 
D2 – V KRIŽIŠČU spremeni  oznaka 
morfološke celote »M19/a« v oznako 
»M19/a,b.«

Pri oznaki območja D1/3 – Pod Karan-
tansko se pri višinskem gabaritu doda 
T, tako da se prvi stavek pravilno 
glasi: »Višinski gabarit maksimalno 
P+2+T.«

Pri oznaki območja D4/1 – ZA PRO-
GO – SEVER se spremeni oznaka 
morfološke celote »Se26/a« v oznako 
»Sv26/a.«

Pri oznaki območja D7/1 Stob se 
črtajo določila za morfološko celoto 
Sm18/a – Kulturni dom Franca Ber-
nika Domžale.

Za oznako območja D8 –OB CAN-
KARJEVI se doda oznaka morfološke 
celote »S16/a«.

Za določili za območje D10 – AVTO-
SERVIS se doda novo določilo, ki se 
glasi:

 »D11/1 – POKOPALIŠČE«

Zp

Enota A: Sklop poslovilne stavbe in 
parterja, parkovnih ureditev, dovo-

znih cest, poti  in površin za mirujoči 
promet.

V območju so dovoljene rekonstrukci-
je,  dozidave in novogradnje stavb ter 
zunanje ureditve za potrebe poslovil-
ne svečanosti. 

Novogradnje  morajo biti postavljene 
v prostorske osi. Nove prostorske osi 
morajo z obstoječimi tvoriti pravilni 
vzorec.

Oblikovanje stavb in parterja mora 
skupaj z izbiro materialov poudarjati 
pomen lokacije in z razporeditvijo 
prostorov  omogočati  zasebnost in 
nemoten potek svečanosti.

Obstoječe poti se lahko preoblikuje-
jo, vendar morajo biti postavljene v 
obstoječe ali tvoriti nove  prostorske 
osi. Enako velja za nove poti.

Gradbene parcele se določijo za 
stavbe in grajene površine. Ostale 
površine v območju  se lahko določijo 
kot park.

Enota B: Površine se namenijo uredi-
tvam za vse vrste dinamičnega pro-
meta in parkiranje. Zasnova prome-
tne ureditve morfološke celote mora 
zagotoviti koncentracijo dinamičnega 
motornega prometa v enoti B. V enoti 
A mora biti dinamični motorni promet  
omejen na najmanjšo možno mero.

V enoti C mora razporeditev novih 
grobnih mest  slediti obstoječemu 
vrstnemu sistemu in vmesnim potem. 
Širina vrste je 26,0 m in vmesnih poti 
5,0 m. Dovoljena je ureditev mest za 
raztros pepela v osi 3"
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V osi 4 je dovoljena gradnja premostitvenega objekta, ki služi povezavi novega 
in  starega  pokopališča ter sakralnega objekta in odvijanju pogrebnega spre-
voda. Premostitveni objekt mora biti zasnovan tako, da se v najmanjši možni 
meri posega v obstoječe ureditve. 

Za oznako območja D11/2 – POD STOBOM se doda oznaka morfološke celote 
»Sm19/a«.

Za določili za območje z oznako D27 – POD ŠUMBERKOM se dodajo  nove 
določbe za ureditveno območje z oznako D29/2 ZABORŠT – veterinarska 
klinika, ki se glasijo:
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»D29/2 ZABORŠT – Veterinarska klinika

D1/a

Največji dovoljeni FSI 0,4 in FZ 30%.

Na skrajnem SZ delu območja je ureditve potrebno prilagoditi priključku nove 
cestne povezave območja D29/1 na  Ihansko cesto.«

Pri določbah za območje D37 – PARKIRIŠČE ZABORŠT, se pri oznaki morfo-
loške celote I2 za 1. stavkom doda novo besedilo, ki se glasi:

«Možna je gradnja objekta z dejavnostmi, ki so namenjene oskrbi tovornih 
vozil in osebja. Stavba je   lahko največ etažnosti  P+1 oziroma P+M (naklon 
strešin od 30 do 42 stopinj). V primeru zasnove objekta z večjim volumnom 
kot so objekti v neposredni okolici je potrebno objekt  členiti.

Vplivi obratovanja parkirišča proti načrtovanemu stanovanjskemu območju na 
severu morajo biti v okviru dovoljenih, kar je potrebno doseči s funkcionalno 
razporeditvijo manipulativnih in parkirnih površin ter po potrebi z objekti 
(stavba ali masivna ograja) in/ali z zasaditvami.« 

Spremeni se poimenovanje območja »J3 – Jarše sever« v  »J3 Ob razbreme-
nilniku«.
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Grafični prikaz ureditve se nadomesti z novo zasnovo. 

 Tabeli, ki se nanašata na morfološke enote in podrobnejšo namensko rabo 
ter merila in pogoje za gradnjo v morfoloških enotah Se1/a do Se6/a se nado-
mestita z novima, kot sledi:

»

Prostorske enota Podrobnejša namenska raba
Se1/a, Se2/a, Se3/a, Se4/a, Se5/a, Se6/a enodružinska prostostoječa stanovanjska 

gradnja in gradnja dvojčkov (Se/a)

Sz1 območje skupnih in zelenih površin

Merila in pogoji za gradnjo v morfoloških enotah Se1/a do Se6/a:

Merilo Določbe
Prometna 
ureditev

Objekti se priključujejo na ulice, ki se v priključkih v skladu z grafično 
prilogo priključujejo na lokalno zbirno cesto JP571614 (cesta Petra 
Majdiča).

Priključevanje objektov neposredno na javno pot JP571614 (cesta 
Petra Majdiča) ni dovoljeno.

Novozgrajene ulice imajo naslednje minimalne normalne prečne 
profile.

dvosmerna stanovanjska ulica skupne širine najmanj 5,5 m (vozna 
pasova širine 2 x 2,25 m in min. enostranski pločnik 1,0 m);

enosmerna stanovanjska ulica skupne širine najmanj 4,0 m  (vozni pas 
3,0 in enostranski pločnik 1,0 m)

Regulacijske 
črte - odmiki  
od cest

Gradbena meja vseh objektov ob cestah je oddaljena 6m od roba 
pločnika.

Določbe za gradbene meje objektov veljajo tudi za enostavne objekte 
višine višje od 1,5 m nad terenom, razen ograj in zbirnih mest za 
komunalne odpadke.

Višinska 
regulacija

- etažnost P+M P+T P+1

- višina kapi max. 5,0 m max. 7,5 m max. 7,5 m

- višina 
slemena

max. 10,0 m

- višina 
kolenčnega 
zidu 
mansarde

max. 1,20 m

- Kote pritličja 
in urejenega 
terena

kota pritličja max. 0,5 m nad koto urejenega terena. 
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Merilo Določbe
Višina kote urejenega terena ob dostopu k objektu naj bo skladna z 
višino pločnika. Višinske razlike med sosednjimi gradbenimi parcelami 
naj bodo urejene z blagimi travnatimi brežinami, izjemoma s opornimi 
zidovi višine do 0,5 m.

Maksimalna 
izraba zemljišč

FSI = 0,45; FZ = 30%

Merila in pogoji 
za zasnovo in 
oblikovanje 
objektov

Oblikovanje objektov (nakloni strešin, smeri slemen, fasade objektov) 
je svobodno vendar enotno v sklopu objektov na eni gradbeni parceli, 
ob upoštevanju izrabe parcele, regulacijskih črt, omejitev višinskih 
gabaritov in odmikov.

Ograje Dovoljeno je ograjevanje gradbenih parcel z živo mejo ali z grajenimi 
transparentimi ozelenjenimi ograjami višine do 1,5 m. 

S postavitvijo ograje se ne sme ovirati preglednost v križiščih.

Minimalni odmik zasaditve žive meje od roba pločnika znaša 0,5 m, 
minimalni zunanji rob grajene ograje pa 0,25 m od zunanjega roba 
pločnika.

Medposestne ograje je mogoče ob soglasju mejaša postaviti na mejo 
gradbene parcele, oziroma brez soglasja mejaša na rob gradbene 
parcele tako, da zunanji rob ograje oziroma njenih konstrukcijskih 
delov ne sega na sosednjo gradbeno parcelo.

»

V določilih za ureditveno območje J4 – Jarše – center se v 1. vrstici, 1. stolpca 
doda morfološka celota Se6/a.

Spremeni se poimenovanje in oznaka morfološke celote pri določilih za ČN 
Študa komunala in energetika, tako da se poimenovanje  pravilno glasi »CČN 
Študa – Gospodarska infrastruktura  (Oc1)«.

Za prvim odstavkom se doda besedilo:

»V primeru gradnje poslovnih stavb morajo biti dvignjene vsaj 0,5 m nad nivo 
visoke vode.

Pri rekonstrukcijah in novogradnjah tehnoloških naprav v morfološki celoti se 
mora s tehničnimi ukrepi zagotovi preprečevanje širjenja smradu (pokrivanje 
objektov in filtriranje emisij). 

Pri načrtovanju tehnoloških naprav za čiščenje je potrebno zagotoviti zadr-
ževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje 
in primarno čiščenje ter čiščenje zajete padavinske odpadne vode  na čistilni 
napravi po končanem nalivu. 

Rob območja  naj se intenzivno zasadi.« 
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Pred določila za ureditveno območje 
z oznako V2/1 – Vir se dodajo nova 
določila za ureditveno območje V1/1  
Vir – jedro –zahod, za morfološki celo-
ti S1/a in Sm9/a, ki se glasijo:

»V1/1 Vir – jedro - zahod 

S1/a

Za območje se ob načrtovanju ure-
ditev v ureditvenem načrtu V7/7 
Oljarna zagotovi povezava na semafo-
rizirano križišče na Šaranovičevi cesti. 
Pri načrtovanju gradenj in ureditev je 
potrebno upoštevati koridor za dogra-
dnjo Aljaževe ulice do območja V7/7.

Sm9/a

Za območje se ob načrtovanju ure-
ditev v ureditvenem načrtu V7/7 
Oljarna zagotovi povezava na semafo-
rizirano križišče na Šaranovičevi cesti. 
Pri načrtovanju gradenj in ureditev je 
potrebno upoštevati koridor za dogra-
dnjo Aljaževe ulice do območja V7/7.

Pri določbah za območje V10/3 – Žito 
- zahod, se dodajo nove določbe, tako 
da se glasijo:

»M1

V območju je dovoljena  gradnja po-
vezovalne lokalne ceste med cesto v 
Podrečje in cesto do silosa v okvirni 
širini 12,5 m.  (NPP okvirno: 2x2,50 m 
vozišče, 1,5 m pločnik, 2x2,50 m vzdol-
žno parkiranje in 0,50 m varnostni pas 
ob parkirišču).

Na zahodnem delu morfološke celote 
je dovoljena  gradnja parkirišča za 
osebna vozila. Obstoječe drevje se 
ohranja oziroma nadomesti, v kolikor 
onemogoča izvedbo parkirišča.«

Črta se oznaka  Območje naselja 
Domžale izven urbanistične zasnove. 
Morfološka celota z oznako Pk1-17 se 
skupaj z določilom prenese na konec 
določil, ki se nanašajo na naselje DV 
– DEPALA VAS. Morfološka celota z 
oznako Pk1-15 se črta.

V določbah za naselje DO – DOB se 
pri določbah za morfološko celoto z 
oznako Sm1/j črta besedilo za vejico 
in  namesto vejice postavi pika. Doda 
se nov odstavek, ki se glasi:

«Na zemljiščih s parcelno št. 202/13, 
196/1 in 196/3 k.o. Dob  je dovoljen 
naklon strešin od 30 do 42 stopinj. 
Del stavbe  je lahko prekrit z ravno 
streho.«

Dodajo se določila za morfološko ce-
loto z oznako I1, ki se glasijo:

»I1

V območju I1 je dovoljena gradnja 
hitrega servisa (objekti s prostori za 
oskrbo vozil in osebja), ob upošteva-
nju varovalnih pasov ceste oz. pred-
videne širitve regionalne ceste zaradi 
ureditve križišča (Odlok o občinskem 
lokacijskem načrtu za Poslovno cono 
Želodnik, Uradni vestnik Občine Dom-
žale13/06) in eventuelnih potrebnih 
ureditev za zmanjšanje poplavne 
nevarnosti Rovščice. Dovoz mora biti 
usklajen s prometno ureditvijo, dolo-
čeno z zgoraj navedenim odlokom za 
poslovno cono. Višinski gabarit P+1.«

V določbah za naselje DR – DRAGO-
MELJ se spremeni oznaka morfološke 
celote Pk-15, tako da se pravilno glasi: 
»Pk1-15«.
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Na  koncu določb za DR – DRAGO-
MELJ se dodajo nova določila, ki se 
glasijo:

»I1 - Nadzorni center DARS 

Faktor zazidave (FZ) je največ  40% in 
faktor izkoriščenosti zemljišča (FSI) 
največ 0,5. Največja etažnost P+2. 
Pred pričetkom gradnje  je izvesti 
zaščitno izkopavanje arheoloških 
ostalin.«

Na koncu posebnih določb za naselje 
HO-HOMEC se doda novo določilo, 
ki se glasi:

»Rg

Na zemljišču s parcelno številko 
459/8 k.o. Homec je za potrebe prido-
bitve upravnega dovoljenja,  dovoljen 
FSI v okviru obstoječih gabaritov 
stavbe.«

V določbah za naselje IH – IHAN, 
pri morfološki celoti z oznako D1, se 
določbe pravilno glasijo:

»V območju so dovoljene gradnje in 
ureditve za potrebe predšolske in 
osnovnošolske dejavnosti. Novogra-
dnje na območju ne smejo presegati 
višine obstoječih objektov. Linijske 
poteze živice naj se ohranijo, oziroma 
nadomestijo z novimi, če ohranitev 
obstoječih ni mogoča.«

Spremeni se ime morfološke celote 
Pk1 – območje posestva Ihan, tako 
da se pravilno glasi:

»Pk1- Prašičereja Ihan«. Prvi stavek 
posebnih določb se spremeni tako, 
da se glasi: »Na območju so dovoljene 
gradnje, ki služijo sanaciji obstoječih 

obremenitev okolja.« Drugi stavek se 
črta. Doda se nov stavek, ki  se glasi:

»Za ureditveno območje se v primeru 
spremembe podrobnejše namenske 
rabe v okviru osnovne namenske 
rabe, izdela občinski podrobni pro-
storski načrt.«

V določbah za naselje KV – KOLOVEC 
se črta tretji  stavek drugega odstavka 
in uskladi zasnova ureditve.

V določbah za naselje KT – KRTINA, 
pri morfološki celoti z oznako S3/a se 
za 2. stavkom doda določilo:

»Objekti so lahko postavljeni do grad-
bene meje, ki je vzporedna z jugoza-
hodnim robom vozišča regionalne ce-
ste in je od njega odmaknjena 18,0 m.«

V določbah za naselje RA – RADO-
MLJE se na koncu doda besedilo, ki 
se glasi:

»Območje lokacijskega načrta za pro-
metne površine in širitev pokopališča 
Radomlje 

Za urejanje stavb in pripadajočih ze-
mljišč, ki ležijo v ureditvenem obmo-
čju lokacijskega načrta za prometne 
površine in širitev pokopališča Rado-
mlje, pa se z njim ne urejajo, veljajo 
določila tega odloka.«

V določbah za naselje RA – RADO-
MLJE se za določili, ki se nanašajo 
na Rg – kamnolom Kolovec dodajo 
določila za morfološko celoto z oznako 
Sm9/a, ki se glasijo:

»Sm9/a

Dovoljen največji faktor izrabe FSI 0,6 
in etažnost P+1+M (T).«
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Določila za naselje RO-ROVA, ki se 
nanašajo na  morfološko celoto z 
oznako Zp1-008 se spremenijo tako, 
da se tekst glasi:

»Zemljišča so namenjena širitvi poko-
pališča, gradnji mrliške vežice in spre-
mljajočim delom stavb in ureditvam.«

Pr i  oznaki  mor fo loške ce lote  
Sm5/a-009 se doda vejica in oznaka 
morfološke celote Sm5/a ter dopol-
njeno besedilo, tako da se posebna 
določba glasi:

» Sm5/a-009, Sm5/a

V območju je dovoljena gradnja stavb 
in ureditev za potrebe  otroškega 
varstva, delovanje lokalne skupnosti 
in ureditev objektov in površin za 
športne aktivnosti.«

V določbah za naselje SL – SELO PRI 
IHANU se črta prvi odstavek.

V določbah za naselje SD – STUDE-
NEC,  se dodajo določila za morfolo-
ško celoto Sm3/a, ki se glasijo:

 »Sm3/a

Na južnem delu morfološke celote se 
določa gradnja gasilnega doma, na 
preostalem delu pa ureditev funkci-
onalnih  površin. Etažnost  stavbe  je 
največ P+M, smer slemena je vzpore-
dna s  cesto 235061 oziroma v smeri  
S-J. Stavba naj se oblikuje v skladu z 
obstoječimi lokalnimi oblikovalskimi 
kvalitetami.

Obvezna je ohranitev  in dopolnitev 
linijske poteze živice.«

V določbah za naselje TU – Turnše 
se črtajo  določbe, ki se nanašajo na 
LN Češenik.

V določbah za naselje TU – Turnše 
se dodajo določila za ureditveno ob-
močje Turnše – nad povezovalko, ki 
se glasijo:

»Turnše – nad povezovalko

Do uveljavitve OPPN je na območju 
dovoljena postavitev objektov in 
naprav za pridobivanje in distribu-
cijo energije iz alternativnih virov 
energije.«

V določbah  za naselje JZ – ZGOR-
NJE JARŠE se dodajo določila za 
dovoljene posege na območju proge, 
ki se glasijo:

»OPPN Proga

Na območju je do sprejema OPPN 
Proga, zahodno od proge možna 
ureditev prometnih površin zaradi 
ukinitve dveh, z Andrejevim križem 
zavarovanih prehodov čez progo.«

V določbah  za naselje PS – PRESER-
JE PRI RADOMLJAH se pri določilih 
za morfološko celoto z oznako Pi2, 
dodajo določila, ki se glasijo:

»Na južnem delu območja proizvodnih 
dejavnosti je možna gradnja trgovine 
osnovne oskrbe. Za celotno območje 
proizvodnih dejavnosti je predhodno 
izdelati celovito zasnovo ureditve.«

Črtajo se določila, ki se nanašajo na 
morfološko celoto z oznako Pi1.

Za določbami, ki se nanašajo na 
ureditveno območje V3 – Ob vodi, 
se dodajo nova določila, ki se glasijo:
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»V 4/2 – Park – jug

Na območju je dovoljena gradnja in 
ureditev za potrebe izvajanja dejav-
nosti predšolske vzgoje in športa in 
rekreacije.«

Pri določilih za ureditveno območje 
V11/2 Ob obvoznici Vir, morfološka 
celota M4/a, se na koncu doda sta-
vek, ki se glasi:

»Za gradnje in ureditve na delu ob-
močja, na zemljiščih  št. 2411, 2412/1, 
2409, 2410/1 in 2413/3, vse k.o. 
Domžale, je potrebno izvesti občinski 
vabljeni natečaj.«

Pri določilih za ureditveno območje 
V9 – Tosama, morfološka celota Pi7, 
se na koncu doda stavek, ki se glasi:

»Za gradnje in ureditve na delu obmo-
čja, na zemljiščih  št. 2407/3, 5665/4, 
5666/2, 5667/4 in 5666/5, vse k.o. 
Domžale, je potrebno izvesti občinski 
vabljeni natečaj.«

Pri določilih za  ureditveno območje 
D13 – Nad Ljubljansko, morfološka 
celota M15/a, se na koncu doda sta-
vek, ki se glasi:

 »M15/a

Za gradnje in ureditve v morfološki 
celoti  je potrebno izvesti občinski 
vabljeni natečaj.«

Za določili za ureditveno območje z 
oznako V5/4 se dodajo nove določbe 
za ureditveno območje V7/2, ki se 
glasijo:

 »V7/2 - Helios

Na delu ureditvenega območja, dolo-
čenem s  parcelnimi št. 891/1, 891/2, 
891/3, 893 in 890 vse k.o. Domžale, je  
do sprejema OPPN dovoljena gradnja 
mrliške vežice in žarnega pokopali-
šča. Obstoječe parkirišče se nameni 
tudi za potrebe nove dejavnosti. Za 
urejanje veljajo določila za morfološko 
celoto z oznako Zp.«

V določilih, ki se nanašajo na RV – 
RAČNI VRH, se pri oznaki morfološke 
celote Sw1/a-W1 na koncu 1. odstav-
ka doda stavek, ki se glasi: 

»Širina zelenega pasu se lahko zmanj-
ša na 4.0 m ob pogoju, da se preostali 
delež  zelenega pasu zagotovi na 
drugem delu parcele, namenjene 
gradnji.«

V določilih, ki se nanašajo na ureditve-
no območje z oznako R3/1 – Bencin-
ski servis, pri morfološki celoti M8/a  
dodata stavka, ki se glasita:

»Dovoz in dostop na nezazidana ze-
mljišča, južno od Breznikove ulice, 
se uredi z Breznikove ulice. Stavbe 
morajo biti postavljene v gradbeno 
linijo, ki znaša 8.0 m od roba cestnega 
sveta Breznikove ulice. Določilo ne 
velja za nezahtevne  in enostavne 
objekte. Ograje morajo biti od roba 
cestnega sveta umaknjene najmanj 
1.0 m. Do ureditve levega zavijalnega 
pasu s Češminove ulice na Breznikovo 
ulico, gradnja na območju nezazida-
nih zemljišč ni dovoljena.«

Za določili, ki se nanašajo na uredi-
tveno območje z oznako J1 – Srednje 
Jarše, se doda ime naselja J2 – Spo-
dnje Jarše in oznaka morfološke 
celote Sm2/a:
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»Dovoljena je sprememba namemb-
nosti poslovnega objekta v večsta-
novanjsko poslovni objekt v okviru 
doseženih faktorjev.«

16. člen

Spremeni se grafični del,  tako da se 
uskladi s kartografskim delom pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Domžale za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986-1990, za območje občine Domža-
le in z oznakami morfoloških celot iz 
tabele 1a in 1b tega odloka. Poveča se  
območje morfološke celote z oznako   
Sm1/j  v naselju Homec tako, da se v 
območje vključita zemljišči s parcelno 
številko 131/3 in del 132/3  k.o. Ho-
mec. Spremeni se oznaka morfološke 
celote Se26/a v območju D4/1 – ZA 
PROGO – SEVER v Sv26/a. V uredi-
tvenem območju J4 Jarše center se 
morfološka celota Sv3/s razdeli v dve 
morfološki celoti z oznako Sv3/a in 
Se6/a. V ureditvenem območju V1/1 
Vir – jedro- zahod se oblikuje nova 
morfološka celota z oznako S1/a. 
Spremeni se oznaka ureditvenega 
območja V1 v »V1/1«.

V ureditvenem območju J3 – Ob 
razbremenilniku se uskladijo meje 
morfoloških celot in načrtovanih pro-
metnic z zasnovo širšega prometnega 
omrežja.

V ureditvenem območju Radomlje 1 
se iz delov morfoloških celot Se4/a, 
Sm3/a in Sk6/a oblikuje nova morfo-
loška celota z oznako Sm9/a.

V prikazu varovanj in omejitev se 
prikaže območje nadzorovane rabe 
letališča, spremeni in dopolni se 
grafični del, ki določa komunalno in-
frastrukturo s prikazom varovalnega 
progovnega pasu in plinovoda M 2/1 
na delu, ki poteka na območju občine 
Domžale.

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati Odlok o sprejetju 
ureditvenega načrta D11 pokopališče 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
1/93, 6/98).

18. člen

Ta odlok se ne uporablja za postopke 
pridobitve gradbenega dovoljenja, 
ki so se začeli pred uveljavitvijo tega 
odloka in v katerih je projektna doku-
mentacija že izdelana in predložena 
pristojnemu organu. 

19. člen

Grafične sestavine sprememb in 
dopolnitev odloka so na vpogled na 
Oddelku za urejanje prostora Občine 
Domžale.
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20. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-9/2011
Datum:    22. 09. 2011

ŽUPAN    
TONI DRAGAR, l.r. 

  

Na podlagi Odloka o proračunu Obči-
ne Domžale za leti 2011 in 2012 (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 5/11) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
9. seji dne 22. 09. 2011 sprejel

PRAVILNIK

O DOPOLNITVAH  PRAVILNIKA 
O DODELJEVANJU POMOČI 

ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI  DOMŽALE

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Domžale  (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 8/07) se 
v poglavju B.) SPLOŠNA PRAVILA 
ZA GOSPODARSTVO-POMOČI »DE 
MINIMIS« (2. člen Uredbe komisije 
(ES) št.1998/2006) za 12. členom doda 
nov 12. a člen, ki se glasi:

»12. a člen

Do »de minimis« pomoči niso upravi-
čena podjetja iz sektorjev: 

a. ribištva in ribogojstva, 
b. premogovništva, 
c. primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, 
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d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki 
delujejo na področju predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v 
naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na 

podlagi cene ali količine zadev-
nih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce, 

e. podjetja v težavah. 

Pomoči dodeljene podjetjem, ki delu-
jejo v cestnoprometnem sektorju, ne 
bodo namenjene za nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. 
z izvozom povezane dejavnosti v 
tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo.

Pomoči ne bodo pogojene s predno-
stjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega. 

Občina bo od prejemnika pomoči 
pred dodelitvijo sredstev pridobila 
pisno izjavo o:

1. že prejetih de minimis pomočeh, 
vključno  z navedbo pri katerih 
dajalcih in v kakšnem znesku je v 
relevantnem obdobju še kandidi-
ral za de minimis pomoč, 

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih 
v kakšni višini in pri katerem da-

jalcu) pomočeh za iste upravičene 
stroške 

in zagotovila, da z dodeljenim zne-
skom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

Občina bo prejemnika pomoči pisno 
obvestila, da je pomoč dodeljena po 
pravilu »de minimis«. »

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-11/2011
Datum:    22. 09. 2011                     
 

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Dom-
žale, št.  9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 9. seji dne 22. 09. 
2011 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU POROČILA O 
VSEBINSKEM OKVIRU IN 

STANJU PRIPRAVLJENOSTI 
OP ROPI »ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE 
NA OBMOČJU DOMŽALE - 

KAMNIK

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Poročilo o aktivnostih in stanju 
projekta »Odvajanje in čiščenje od-
padnih voda na območju Domžale-
Kamnik (CČN in kanalizacija) in prido-
bivanjem EU sredstev Kohezijskega 
sklada 2007 – 2013.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-36/2011
Datum:    22. 09. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  23. člena  Zakona o  gra-
ditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 
47/04) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Dom-
žale, št.  9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 9. seji dne 22. 09. 
2011 sprejel

SKLEP

O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

Ukine se status javnega dobra pri 
naslednjih zemljiščih:

parc.št. katastrska 
občina 

ID znak

647/2 Trojica 1957-647/2-0

647/3 Trojica 1957-647/3-0

647/5 Trojica 1957-647/5-0

1164/4 Brezovica 1958-1164/4-0

1146/2 Brezovica 1958-1146/2-0

1146/3 Brezovica 1958-1146/3-0

1040/2 Rova 1935-1040/2-0

1182/9 Radomlje 1936-1182/9-0

1182/10 Radomlje 1936-1182/10-0

1182/11 Radomlje 1936-1182/11-0

491/4 Študa 1963-491/4-0

5412/2 Domžale 1959-5412/2-0

5412/3 Domžale 1959-5412/3-0

673/5 Studenec 1946-673/5-0

1135/2 Brezovica 1958-1135/2-0

1875/2 Domžale 1959-1875/2-0

5461/12 Domžale 1959-5461/12-0

4473/2 Domžale 1959-4473/2-0

4473/4 Domžale 1959-4473/4-0

5468/6 Domžale 1959-5468/6-0

5468/7 Domžale 1959-5468/7-0
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parc.št. katastrska 
občina 

ID znak

960 Domžale 1959-960/0-0

1086/1 Domžale 1959-1086/1-0

1086/2 Domžale 1959-1086/2-0

5444/3 Domžale 1959-5444/3-0

5444/4 Domžale 1959-5444/4-0

5444/5 Domžale 1959-5444/5-0

5417/28 Domžale 1959-5417/28-0

5461/6 Domžale 1959-5461/6-0

5461/9 Domžale 1959-5461/9-0

501/9 Študa 1963-501/9-0

555/2 Ihan 1964-555/2-0

559/32 Ihan 1964-559/32-0

470/19 Ihan 1964-470/19-0

696/11 Selo 1966-696/11-0

696/12 Selo 1966-696/12-0

696/5 Selo 1966-696/5-0

696/13 Selo 1966-696/13-0

685/3 Selo 1966-685/3-0

685/4 Selo 1966-685/4-0

953/8 Dob 1943-953/8-0

1278 Domžale 1959-1278/0-0

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-41/2011
Datum:    22. 09. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 9. in 13. člena Odloka o 
javnem glasilu Občine Domžale »Sla-
mnik«  (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99, 2/26, 14/02 in 10/09) ter 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
9. seji dne 22. 09. 2011 sprejel

SKLEP

O RAZREŠITVI ČLANICE 
UREDNIŠTVA IN 

IZDAJATELJSEKGA SVETA 
JAVNEGA GLASILA OBČINE 

DOMŽALE »SLAMNIK« IN 
IMENOVANJE NOVIH

1. Katarino KARLOVŠEK /SLS/, 
Ulica Antona Skoka, štev. 7, 1230 
Domžale, se razreši funkcije članice 
uredništva Javnega glasila Občine 
Domžale »Slamnik«. Za članico ure-
dništva se imenuje Katjo PIRNAT /
SLS/, Žeje štev. 30, 1233 Dob.

2. Katjo PIRNAT /SLS/, Žeje štev. 30, 
1233 Dob, se razreši funkcije članice 
Izdajateljskega sveta Javnega glasila 
Občine Domžale »Slamnik«. Za člana 
izdajateljskega sveta se imenuje Roka 
RAVNIKARJA /SLS/, Sveta Trojica 
štev. 8, 1233 Dob.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-17/2011
Datum:    22. 09. 2011
  

 ŽUPAN    
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 28. člena Odloka o krajev-
nih skupnostih (Uradni vestnik 11/09) 
je župan Občine Domžale dne 26. 09. 
2011  sprejel

PRAVILNIK 

O ORGANIZACIJI IN 
STORITVAH FINANČNO 

RAČUNOVODSKE SLUŽBE 
OBČINE DOMŽALE

 ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI  
V OBČINI DOMŽALE

1. člen

Ta pravilnik določa pravice, naloge 
in obveznosti finančno računovod-
ske službe občinske uprave Občine 
Domžale  do krajevnih skupnosti (v 
nadaljevanju: KS) ter pravice, naloge 
in obveznosti KS do finančno računo-
vodske službe Občine Domžale.

2. člen

Finančno računovodska služba Obči-
ne Domžale je organizirana v okviru 
Oddelka za finance in gospodarstvo 
(v nadaljevanju: FRS-OFG) in opravlja 
naslednje finančno računovodske 
storitve za KS:

- vodi poslovne knjige,
- vodi saldakonte dobaviteljev in 

kupcev,
- obračunava davek na dodano 

vrednost,
- obračunava osebne prejemke, av-

torske pogodbe, pogodbe o delu, 

sejnine, nagrade predsedniku in 
podpredsedniku, 

- vodi evidence osnovnih sredstev 
in obračun amortizacije,

- sestavlja računovodske izkaze, 
- sestavlja različna poročila,
- sodeluje pri pripravi finančnih 

načrtov in plana dela,
- svetuje krajevnim skupnostim pri 

izvajanju njihovih finančnih načr-
tov,

- organizira izobraževanje.

Vsa dokumentacija, ki se nanaša na 
finančno računovodske storitve, mora 
biti predložena na FRS-OFG najkasne-
je do 10. dne za pretekli mesec, razen 
dokumentacije za obračun osebnih 
prejemkov, avtorskih pogodb ter po-
godb o delu, ki mora biti predložena 
na FRS-OFG najmanj 5 delovnih dni 
pred zapadlostjo.

3. člen

Prejeta dokumentacija od KS se za 
tekoče leto hrani v arhivu Občine 
Domžale in je na vpogled pooblašče-
nim osebam KS v poslovnem času 
občinske uprave.  Dokumentacija 
preteklih let se hrani v KS. FRS-OFG 
je dolžna o nepravilnostih, ki so raz-
vidne iz prejete dokumentacije, KS 
tekoče obveščati oziroma opozarjati 
na odpravo nepravilnosti. 

4. člen

Vse knjigovodske listine KS morajo 
biti opremljene s tekočo številko 
prevzetega dokumenta, z datumom 
prejema, ki ga v KS napiše prejemnik 
knjigovodske listine.  Vse knjigovod-
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ske listine KS morajo biti shranjene v 
digitalni obliki.  

Knjigovodska listina, ki je podlaga za 
izplačilo sredstev KS, mora biti pred 
knjiženjem opremljena z ustreznimi 
dokumenti, ki utemeljujejo poslovni 
dogodek. Če knjigovodska listina ne 
izkazuje dejanskega stanja, se v roku 
8 dni oziroma v roku določenem na 
listini, pisno zavrne. 

Predsednik KS  s svojim podpisom 
za izplačilo  na odredbi listine potrdi:

-  da je prikaz poslovnega dogodka 
na listini pravilen,

-  da je knjigovodska listina verodo-
stojna in pravilna,

-  odgovornost za stroške, v višini ki 
jih je povzročil poslovni dogodek 
in hkrati odredi, katero proračun-
sko postavko in konto bremenijo.

5. člen

Bančni izpiski v pisni obliki prihajajo 
na posamezne KS in ostanejo v njiho-
vem arhivu. FRS-OFG ima neposredni 
dostop do izpiskov preko interneta

6. člen

Vse informacije o storitvah lahko po-
oblaščene osebe KS dobijo v poslov-
nem času pri pooblaščeni osebi FRS-
OFG neposredno na Občini Domžale 
ter po telefonu ali elektronski pošti.

7. člen

Vsa poročila ali pisne informacije, ki 
jih potrebuje KS od FRS-OFG, mora 

KS najaviti vsaj 5 delovnih dni pred 
rokom, oziroma po dogovoru, odvisno 
glede na prioriteto informacij oziroma 
glede na zahtevnost vsebine poročil 
oziroma informacije.

8. člen

KS so dolžne pri izvajanju posame-
znih funkcij uporabljati programsko 
opremo, ki jo določi Občina Domžale.

Občina Domžale do 31. 12. 2011 
zagotovi KS programsko opremo za 
povezavo z računovodsko aplikacijo, 
ki jo uporablja Občina Domžale. 

9. člen

Kršitve določb tega pravilnika se 
obravnavajo skladno z Zakonom o 
javnih uslužbencih.

10. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravil-
nika se sprejemajo na enak način in 
po enakem postopku kot ta pravilnik.

PREHODNE DOLOČBE

11. člen

Občina Domžale je dolžna izvajati 
pomoč pri izvedbi skupnega javnega 
naročila za nakup računalniške opre-
me za izvajanje postopkov po tem 
pravilniku.
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12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko 
ga sprejme župan, uporablja pa se od 
1.1.2012, razen določbe iz drugega 
stavka prvega odstavka 4. člena, ki 
se uporablja od 1.4.2012 dalje.

OBČINA DOMŽALE 
Župan 

Številka: 0322-17/2011 
Datum: 26. 09. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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