Domžale, 28. 09. 2009, št. 10

Na podlagi 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07),
149. člen Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06,
49/06), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št.
32/93, 30/98 in 127/06) ter 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 29. seji dne
23. 09. 2009 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI V OBČINI DOMŽALE

1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 5/02, v

Uradni Vestnik Št. 10/09

cena z DDV: 3,19 €

nadaljevanju odlok) se spremeni 2.
člen tako, da se glasi:
»Ravnanje s komunalnimi odpadki
zajema zbiranje, prevoz, odlaganje in
odstranjevanje odpadkov, vključno z
nadzorom tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi med delovanjem ter
po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje
odpadkov.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena
odloka tako, da se glasi:
»Cena javne službe storitev zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
je sestavljena iz vseh stroškov, ki
nastajajo pri izvajanju javne službe.
Določa se v skladu z veljavni državni
predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
ki določajo oblikovanje cen komunalnih storitev.«
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3. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena
odloka tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo javne službe
postanejo uporabniki, ko pričnejo z
gradnjo objektov na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, oziroma
začnejo z opravljanjem dejavnosti v
objektih. Investitor mora o pričetku
obveznosti in začetku izvajanja gradbenih del obvestiti izvajalca javne
službe. Takrat mu je izvajalec javne
službe dolžan zagotoviti ustrezne posode za zbiranje odpadkov. «
Doda se 3. odstavek tako, da se
glasi:
»V primeru, da izvajalec javne službe ugotovi, da je nastala obveznost iz
2. odstavka tega člena, o tem obvesti
pristojni organ občinske uprave za
nadzor nad izvajanjem določb tega
odloka, ki izda ustrezno odločbo.«

Stroške odprave poškodb posod,
ki so posledica nepravilne uporabe
uporabnikov, morajo poravnati uporabniki.«
5. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako,
da se glasi:
»Vsak uporabnik je dolžan imeti posode za zbiranje odpadkov.
Gospodinjski odpadki se zbirajo pri
uporabnikih v tipiziranih posodah, namenjenih za odvoz odpadkov.
Odpadke, ki jih zaradi občasno povečane količine ni mogoče odložiti v
posode, je dovoljeno odlagati v tipizirane vreče za komunalne odpadke,
ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu
javne službe. Z nakupom tipizirane
vreče plača uporabnik vse stroške
ravnanja z odpadki. V tipiziranih vrečah je dovoljeno zbirati samo mešane
komunalne odpadke.

4. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako,
da se glasi:
»Posode za zbiranje komunalnih odpadkov pri uporabnikih in na skupnih
mestih za ločeno zbiranje odpadkov
morajo biti nameščene tako, da ustrezajo funkcionalnim in higienskim pogojem prostora, kjer so nameščene.
Posode zagotovi in vzdržuje izvajalec javne službe na lastne stroške.
Stroške odprave poškodb posod, ki so
posledica nepravilne uporabe izvajalca, mora poravnati izvajalec.
244

Dimenzije posod oziroma vrsto
sredstev za zbiranje komunalnih
odpadkov pri uporabnikih morajo
uporabniki prilagoditi količinam odpadkov, ki jih odlagajo v posode in
tehnologiji odvažanja, ki jo uporablja
izvajalec.
Občina na predlog izvajalca s pravilnikom določi tudi obvezen tip posod in tipiziranih vreč, ki so jih dolžni
uporabljati uporabniki.
Uporabnik lahko izvajalcu javne
službe pisno predlaga spremembo
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volumna tipske posode. Spremenjen
volumen posode predlaga uporabnik na podlagi predvidene količine
proizvedenih odpadkov s tem, da se
posoda zamenja v 30. dneh. V primeru spora odloči pristojni občinski
upravni organ.
Izvajalec je dolžan v sredstvih
javnega obveščanja ali na drug primeren način uporabnike informirati
o ravnanju in predvidenih spremembah ravnanja z odpadki ter o vseh
novostih.«

8. člen
Spremeni se 16. člen odloka tako,
da se glasi:
»Odvoz odpadkov se opravlja po
sprejetem odvoznem redu izvajalca, ki
mora biti javno objavljen in dostopen
vsem zainteresiranim.
Odvoz odpadkov z zbirnih mest pri
uporabnikih se izvaja :
-

6. člen

-

Spremeni se prvi odstavek 12. člena
odloka tako, da se glasi:

-

»Uporabniki so na dan rednega
odvoza organskih odpadkov in embalaže dolžni postaviti zaprte posode, namenjene praznjenju, na zbirno
mesto. Posode, namenjene zbiranju
mešanih komunalnih odpadkov, so
uporabniki dolžni postaviti na zbirno
mesto za odvoz odpadkov najmanj
enkrat mesečno.«
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 13. člena odloka tako, da se glasi:
»V dveh ali več stanovanjskih objektih in na območjih, kjer fizično
ni mogoče, da ima vsak uporabnik
svojo posodo, in kadar je to potrebno
zaradi učinkovitega izvajanja javne
službe, lahko uporabniki v dogovoru
z izvajalcem določijo skupna mesta
za zbiranje odpadkov.«
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-

mešani komunalni odpadki na 14
dni
ločeno zbrana embalaža na 14 dni
(izmenično z mešanimi komunalnimi odpadki)
organski odpadki, vključno od 1.
aprila do vključno 30. septembra,
na 7 dni
organski odpadki, vključno od 1.
oktobra do vključno 31. marca, na
14 dni.

Izvajalec javne službe in uporabniki
se lahko v izjemnih primerih dogovorijo za pogostejše praznjenje posod ali
praznjenje posod na klic (samo v primerih velikosti posode 5m3 in več) na
lokacijah, kjer nastaja večja količina
odpadkov (blokovske pozidave, večja
podjetja, ..), če navedene frekvence
odvoza ne omogočajo normalno izvajanje javne službe zaradi prostorskih
ali sanitarnih možnosti.
Če gospodinjskih odpadkov zaradi
višje sile ali katerih drugih ovir na
cesti ni mogoče odpeljati na dan rednega odvoza, mora izvajalec odpadke
odstraniti najpozneje en dan po prenehanju vzroka.«
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9. člen
Doda se nov 16.a člen tako, da se
glasi:
»Uporabniki za uporabo storitev
obvezne gospodarske javne službe
ravnanja z organskimi odpadki so
določeni s Programom oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na
območju Občine Domžale.
Uporabnik, ki bo organske odpadke
kompostiral v hišnem kompostniku,
ni zavezanec za uporabo obvezne
gospodarske javne službe ravnanja z
organskimi odpadki.
Uporabnik, ki bo organske odpadke
kompostiral v hišnem kompostniku,
mora poslati obvestilo izvajalcu javne
službe na posebnem obrazcu, ki ga
izvajalec javne službe zagotovi na sedežu javnega podjetja in na njegovih
spletnih straneh.
Izvajalec javne službe uporabniku
potrdi sprejem obvestila na obrazcu
in ga izloči iz seznama uporabnikov
javne službe ravnanja z organskimi
odpadki.
Hišni kompostnik mora ustrezati
vsem funkcionalnim, higienskim, biološkim in tehničnim pogojem, ki so
določeni v tem odloku in Pravilniku
o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Domžale (v nadaljevanju: pravilnik).
Organ občinske uprave lahko preveri ali uporabnik, ki uporablja kompostnik, izpolnjuje pogoje iz tega odloka
in pravilnika. V kolikor ugotovi, da
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uporabnik ne izpolnjuje pogojev, ga
na to opozori in mu postavi 30. dnevni
rok za izpolnitev pogojev. Če uporabnik tudi v tem roku ne izpolni pogojev,
izda odločbo v skrajšanem postopku,
tako da se uporabnika ponovno vključi v sistem obveznih uporabnikov iz
prvega odstavka tega člena. O tem
obvesti tudi izvajalca.«
10. člen
Spremeni se 17. člen odloka tako,
da se glasi:
»Izvajalec zaračunava uporabnikom
stroške izvajanja javne službe ravnanja z odpadki mesečno. Stroški javne
službe (smetarina) se uporabniku izračunajo tako, da se velikost posode za
mešane komunalne odpadke pomnoži
z 4,33 (število odvozov v letu deljeno s
številom mesecev v letu) in s seštevkom
vseh cen za ravnanje z odpadki (odvoz,
predelava, odlaganje). Smetarina vsebuje vse stroške izvajanja obveznih
javnih služb ravnanja z odpadki, razen
ravnanja z organskimi odpadki.
V primeru, da uporabnik v skladu z
drugim odstavkom 12. člena posode za
mešane komunalne odpadke postavlja
na zbirno mesto za odvoz odpadkov
le enkrat mesečno, kar izvajalec javne službe evidentira s sistemom za
evidentiranje praznjenja zabojnikov,
se takemu uporabniku pri obračunu
smetarine upošteva 25% znižanje.
V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim
odstavkom 16. člena in je frekvenca
odvoza mešanih komunalnih od-
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padkov večja od frekvence, določene
v drugem odstavku 16. člena, se
številka 4,33 pomnoži še s faktorjem
povečanja frekvence odvoza.
V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim
odstavkom 16. člena, ko se praznjenje
zabojnikov izvaja na klic, se smetarina izračuna kot zmnožek volumna
posode ter seštevkom vseh cen za
ravnanje z odpadki (odvoz, predelava,
odlaganje).
Ravnanje z organskimi odpadki iz
gospodinjstev se zaračunava ločeno
od smetarine tistim uporabnikom, ki
so v skladu s predpisi dolžni ločeno
zbirati organske odpadke v okviru
izvajanja javne službe. Cena za ravnanje z organskimi odpadki se izračuna
na način, da se velikost posode za
organske odpadke pomnoži s 3,25 (t.j.
povprečno število odvozov na mesec
v koledarskem letu, ki se izračuna
kot število odvozov v letu deljeno s
številom mesecev v letu).«

»Skupna zbiralnica ločenih frakcij
je zbirno mesto za določene vrste
odpadkov, ki se ločeno zbirajo na
način, da uporabniki ločeno zbrane
vrste odpadkov dostavijo do skupne
zbiralnice ločenih frakcij ter jih tam
pravilno odložijo v posode za posamezno vrsto odpadka.
Individualna zbiralnica ločenih
frakcij je zbirno mesto za določene
vrste odpadkov, ki se ločeno zbirajo
pri uporabniku v posebni posodi za
posamezno frakcijo.«
13. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. člena
tako, da se glasi:
»Izvajalec je dolžan redno vzdrževati in redno čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na skupnih
zbiralnicah ter vzdrževati prostor na
območjih skupnih zbiralnic ločenih
frakcij.«
14. člen

11. člen
Spremeni se 20. člen odloka tako,
da se glasi:
»Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku zajema zbiranje
ali začasno hranjenje posameznih vrst
frakcij pri uporabnikih, v zbiralnicah
ločenih frakcij in zbirnem centru.«
12. člen
Doda se nov drugi in tretji odstavek
21. člena odloka tako, da se glasi:

Uradni Vestnik Št. 10/09

Spremeni se 24. člen odloka tako,
da se glasi:
»V skupnih zbiralnicah ločenih
frakcij se ločeno zbirajo naslednji
komunalni odpadki:
- papir in embalaža iz papirja,
- steklo.
V individualnih zbiralnicah ločenih
frakcij se ločeno zbirajo naslednji komunalni odpadki:
- plastična in kovinska embalaža,
- organski odpadki iz gospodinjstev.
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Skupne zbiralnice se lahko uporabljajo tudi za ločeno zbiranje drugih
vrst odpadkov, ki jih je dovoljeno
zbirati na tako urejenih mestih.
Opremo za ločeno zbiranje drugih
vrst odpadkov se na mesta skupnih
zbiralnic lahko postavi le na podlagi
pogodbe z izvajalcem javne službe.«

be ravnanja s komunalnimi odpadki
za naslednje vrste odpadkov:
-

-

15. člen
Spremeni se 27. člen odloka tako,
da se glasi:

-

»Skupne in individualne posode za
zbiranje ločenih frakcij so javna infrastruktura v lasti občine. Odvoz in ravnanje z odpadki ter vzdrževanje objektov
in posod za ločeno zbiranje odpadkov
ter opreme v njih je obveza izvajalca in
strošek izvajanja javne službe.«

-

16. člen
Spremeni se naslov VII. Poglavja,
tako, da se glasi: »VII. ZBIRANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU«
17. člen
Spremeni se 39. člen odloka tako,
da se glasi:
»Zbirni center je prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst
ločenih frakcij, ki jih določajo ustrezni
predpisi, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu
javne službe ločeno zbrane frakcije
in kosovne odpadke. Prevzem ločeno
zbranih frakcij in kosovnih odpadkov
v zbirnem centru je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne služ248

-

papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
stekla vseh velikosti in oblik,
vključno z odpadno embalažo iz
stekla,
plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih
materialov,
odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
les, vključno z odpadno embalažo
iz lesa,
oblačila,
tekstil,
jedilno olje in maščobe,
barve, črnila, lepila in smole,
detergenti,
baterije in akumulatorji,
odpadna električna in elektronska
oprema,
kosovni odpadki,
nevarni odpadki iz gospodinjstev.

Uporabnikom, ki so vključeni v
gospodarsko javno službo zbiranja in
predelave organskih odpadkov, je v
zbirnem centru omogočeno oddajati
zelen vrtni odrez. Prevzem teh odpadkov je strošek v sklopu izvajanja
javne službe ravnanja z odpadki, ki se
uporabnikom ne zaračunava ob dovozu. Uporabniki, ki niso vključeni v
gospodarsko javno službo zbiranja in
odvoza organskih odpadkov, nimajo
pravice v zbirnem centru brezplačno
oddajati zeleni vrtni odrez.
Uporabniki lahko v zbirni center
pripeljejo tudi mešane komunalne od-
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padke, gradbene odpadke ter druge
odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne
določajo kot ločeno zbrane frakcije, ki
jih je potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe.
Stroški ravnanja s temi odpadki niso
vključeni v izvajanje javne službe ter
se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center.

»Izvajalec je dolžan o delovanju zbirnega centra Občini Domžale poročati
najmanj enkrat letno, in sicer o:

Izvajalec je uporabnike o načinu in
pogojih obratovanja dolžan obvestiti
v lokalnem glasilu.«

20. člen

a) količinah in vrstah odpadkov, ki
so bile sprejete in odpeljane v predelavo ter odlaganje,
b) največjih povzročiteljih odpadkov.«

Črta se 42.,43.,44.,45.,46. in 47. člen
odloka.

18. člen
21. člen
Spremeni se 40. člen tako, da se
glasi:
»Izvajalec je dolžan v zvezi z upravljanjem zbirnega centra:
a) sprejeti poslovnik o obratovanju,
b) zagotavljati, da se v zbirnem centru na odlagajo odpadki, ki nanj ne
sodijo,
c) zagotavljati vse s predpisi zahtevane ukrepe za delovanje zbirnega
centra,
d) voditi evidenco o vseh dovozih
in odvozih odpadkov z zbirnega
centra,
e) zagotavljati varno obratovanje
zbirnega centra,
f) izvajati vse ukrepe, predpisane s
tem odlokom,
g) obveščati uporabnike o obratovanju zbirnega centra.«
19. člen

V prvem odstavku 55. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z
globo 50,00 eurov.
22. člen
V prvem odstavku 56. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT« nadomesti z besedilom «Z
globo 200,00 eurov.«
Doda se nova 4. točka tako, da se
glasi:
Če pri kompstiranju ravna v nasprotju s 16.a členom.«
23. člen
V prvem odstavku 57. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 60.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z
globo 250,00 eurov.«

Spremeni se 41. člen tako, da se
glasi:
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24. člen
V prvem odstavku 58. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z
globo 400,00 eurov.«
Spremeni se besedilo 1. točke 58.
člena tako, da se glasi: »1. če o pričetku obveznosti in začetku opravljanja
gradbenih del ne obvesti izvajalca
javne službe, kot to določa drugi odstavek 7. člena; «
V drugem odstavku 58. člena se
besedilo » Z denarno kaznijo 10.000,00
SIT« nadomesti z besedilom »Z globo
50,00 eurov.«
25. člen
V prvem odstavku 59. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 300.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z
globo 1250,00 eurov.«
V drugem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000,00
SIT« nadomesti z besedilom »Z globo
400,00 eurov.«

V drugem odstavku 60. člena se
besedilo »Z denarno kaznijo 10.000,00
SIT« nadomesti z besedilom » Z globo
50,00 eurov.«
27. člen
V prvem odstavku 61. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 300.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z
globo 1250,00 eurov.«
V drugem odstavku 60. člena se
besedilo »Z denarno kaznijo 50.000,00
SIT« nadomesti z besedilom »Z globo
200,00 eurov.«
28. člen
Prehodne in končne določbe
Drugi odstavek 17. člena Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Domžale se prične uporabljati,
ko izvajalec zagotovi delovanje sistemov za evidentiranje zabojnikov, vendar ne kasneje kot 01. aprila 2010.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

26. člen
V prvem odstavku 60. člena odloka
se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z
globo 400,00 eurov.«
Spremeni se besedilo 4. točke 60.
člena in se glasi: »4. če ne zagotovi
odvoza odpadkov z zbirnih mest, kot
to določa 16. člen.
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Številka: 0072-12/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07),
149. člen Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06,
49/06), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št.
32/93, 30/98 in 127/06) ter 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 29. seji dne
23. 09. 2009 sprejel

PRAVILNIK
O ZBIRANJU IN ODVOZU
KOMUNALNIH ODPADKOV V
OBČINI DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način
zbiranja komunalnih odpadkov, vrste
posod za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati kompostniki, čiščenje in
vzdrževanje posod ter prostora na
območjih zbiralnic.

II.

NAČIN ZBIRANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV
2. člen

V skupnih zbiralnicah ločenih
frakcij se zbirajo papir ter steklo, in
sicer v:
a) posodah za papir:
-

b) posodah za steklo:
-

steklenice živil in pijač
steklena embalaža zdravil in kozmetike
kozarci vloženih živil.
3. člen

Individualne zbiralnice komunalnih odpadkov
V individualnih zbiralnicah ločenih
frakcij se zbirajo biološki odpadki,
embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov ter kovin, in sicer v:
a) posodah za biološke odpadke:
-

Skupne zbiralnice komunalnih
odpadkov
-
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časopisi
revije
zvezki
knjige
prospekti, katalogi
pisarniški papir
odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke
telefonski imeniki
kartoni
pisemski in ovojni papir
pisemske ovojnice
papirne nakupovalne vrečke.

zelenjavni odpadki (čebulni in
krompirjevi olupki, ostanki vseh vrst
zelenjave, denimo solate, zelja …)
olupki in ostanki sadja
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-

kavne usedline
kavni filtri in čajne vrečke
netekoči ostanki hrane (kosti,
meso,…)
jajčne lupine
pokvarjeni prehrambeni izdelki
(brez embalaže)
papirnate vrečke in robčki
rože
plevel
pokošena trava
stara zemlja lončnic
listje, razrezane veje.

b) posodah za drobno odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih
materialov in kovin:
-

-

plastenke pijač in živil
plastenke čistil in pralnih sredstev,
ki nimajo znaka nevarnih odpadkov
pločevinke pijač
prazne konzerve živil
votla embalaža od mleka, sokov,
plastični lončki, jogurtni lončki …
posodice od margarine in podobno
embalaža, ki je prevlečena z alu
folijo (prazne kavne vrečke..)
prodajna embalaža iz plastičnih
mas (PE, PET, PVC)
plastične vrečke
vsi drugi majhni kovinski odpadki
(baker, cink, aluminij, bela pločevina ...).

a) posodah za ostanke mešanih odpadkov:
-

sanitetni material
plenice
ohlajen pepel, ki ni od drv
šiviljski odpadki
mačji pesek
kasete, filmi, fotografije
keramika, porcelan
plastificiran papir
manjše količine stiropora in zamaščene folije
tkanine, usnje
vrečke iz sesalca
pluta
guma
žarnice, razen varčnih sijalk
izolacijsko in avtomobilsko steklo.
5. člen

Pogoji za uporabo kompostnika
Pod pogoji, določenimi z Odlokom
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Domžale, ter pogoji, določenimi v tem pravilniku, lahko uporabniki za uporabo storitev obvezne
gospodarske javne službe ravnanja
z organskimi odpadki, ki so določeni
s Programom oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na območju
Občine Domžale, uporabljajo tudi
kompostnike.
6. člen

4. člen
V individualnih zbiralnicah mešanih komunalnih odpadkov se zbirajo
ostali ostanki odpadkov, in sicer v:
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Kompostnik za kompostiranje
organskih kuhinjskih odpadkov mora
biti lociran na parceli povzročitelja
organskih kuhinjskih odpadkov, na
zračnem mestu, ki ne omogoča za-
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drževanja vonjav iz kompostnika.
Kompostnik sme biti postavljen na
primernem mestu v skladu z veljavnimi predpisi o vplivnem območju za
gradnjo objektov.

-

Kompostiranje organskih kuhinjskih odpadkov v kompostniku je mogoče le, če se sočasno s organskimi
kuhinjskimi odpadki kompostirajo
tudi vrtni odpadki povzročitelja.

Zbiranje nevarnih odpadkov

Kompostnik mora biti kompaktne
izvedbe. Njegove stranice morajo
biti narejene tako, da onemogočajo
živalim (mačke, psi, glodalci, ptiči)
dostop do ostankov hrane, ki se kompostirajo. Kompostnik mora omogočati dostop zraka do vsebine v njem
preko odprtin na njegovih stranicah.
Odprtine na stranici morajo zavzemati najmanj eno četrtino površine
stranice kompostnika, ki mora imeti
obvezno pokrov. Ta mora zagotavljati enake karakteristike kot stranice
kompostnika in mora biti, razen ob
polnjenju ali praznjenju kompostnika,
vedno nameščen.
7. člen

peči za centralno ogrevanj
bela tehnika,
elektronska oprema.
8. člen

Nevarni odpadki, ki jih v skladu z
Odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Domžale zbira izvajalec javne službe, so naslednji:
-

-

zaščitna sredstva za rastline (škropiva, pesticidi, insekticidi)
barve, laki, premazi, lužila, lepila,
razredčila
osnovna embalaža, čopiči, krpe,
lopatice, rokavice
odpadne kemikalije
belila, čistila, lugi, čistilna sredstva
kozmetika: pršila, čistila za lak,
ličila, kozmetične barve, laki za
nohte
zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri
akumulatorji, baterije, filtri
odpadna olja, topila in razmaščevalna sredstva
svetila: halogenske, fluorescentne
žarnice in varčne sijalke.

Zbiranje kosovnih odpadkov
Kosovni odpadki, ki jih v skladu z
Odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Domžale zbira izvajalec javne službe, so naslednji:
-

žimnice, vzmetnice
vse vrste pohištva
talne obloge, preproge
kolesa, smuči
kopalniška oprema

Uradni Vestnik Št. 10/09

III. VRSTE POSOD ZA
ZBIRANJE IN ODVOZ
ODPADKOV
9. člen
Vrste in število posod
Posode za zbiranje odpadkov so tipske in se glede na uporabo razlikujejo
po tipu, barvi in velikosti.
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Velikost posod in njihovo število na
individualnih ter skupnih zbiralnicah
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov ter posod za zbiranje ostankov
mešanih odpadkov morajo biti take,
da ustrezajo potrebam uporabnikov
ter frekvenci odvozov odpadkov, ki
jih izvaja izvajalec.

IV. ČIŠČENJE IN
VZDRŽEVANJE POSOD
TER PROSTORA NA
OBMOČJIH ZBIRALNIC
13. člen
Čiščenje in vzdrževanje individualnih zbiralnic

10. člen
Tipske velikosti
Tipske velikosti posod (v l), ki se
uporabljajo pri izvajanju javne službe,
so: 80, 120, 140, 240, 360, 660, 770,
1100.
Posode, večje od 1100 l, uporablja
izvajalec javne službe po lastni presoji - glede na tehnološke možnosti za
praznjenje zabojnikov.
11. člen
Tipske barve, ki se uporabljajo za
označevanje posameznih vrst posod, so:
-

modra – papir
rumena - embalaža
zelena - steklo
rjava – biološki odpadki
črna – ostanki odpadkov.
12. člen

Za občasne dodatne količine mešanih komunalnih odpadkov morajo
povzročitelji uporabiti ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja
izvajalec. Ta omogoči nakup vrečk na
ustreznih mestih. Odpadki v vrečah
se odlagajo poleg obstoječih posod.
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Uporabnik je dolžan redno čistiti
posode za odlaganje odpadkov, ki so
nameščene pri njem.
Ne glede na to mora izvajalec javne
službe v obdobju tedenskega pobiranja organskih odpadkov enkrat
mesečno strojno očistiti notranjost
posode za ločeno zbiranje organskih
odpadkov in o tem voditi evidenco.
Izvajalec je dolžan redno vzdrževati
posode za ločeno zbiranje odpadkov
na individualnih zbiralnicah ločenih
frakcij.
V kolikor posode za ločeno zbiranje
odpadkov ne omogočajo več normalnega odlaganja odpadkov in jih je
treba nadomestiti, posode nadomesti
izvajalec.
14. člen
Čiščenje in vzdrževanje skupnih
zbiralnic
Izvajalec je dolžan redno vzdrževati
in redno čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na skupnih zbiralnicah,
hkrati je dolžan vzdrževati prostor na
območjih skupnih zbiralnic ločenih
frakcij.
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V kolikor posode za zbiranje odpadkov ne omogočajo več normalnega
odlaganja odpadkov in jih je treba
nadomestiti, posode nadomesti izvajalec.
15. člen
Do sedaj postavljen hišni kompostnik, ki je postavljen bližje, kot določa
6. člen pravilnika, sme ostati na
sedanji lokaciji, če ni vložena pisna
zahteva lastnika sosednjega zemljišča
na organ občinske upravne, da odreka
soglasje o dosedanji postavitvi.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o zbiranju in
odvozu komunalnih odpadkov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 6/02).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-12/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in
70/08-spremembe ZVO-1B) ter 20.
člena Statuta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 16/04–
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji
29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTOSKEM NAČRTU ZA
UREDITVENO OBMOČJE »LEK
MENGEŠ-DOMŽALE«

SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za
ureditveno območje »Lek MengešDomžale« (v nadaljevanju: OPPN) za
območje Občine Mengeš in Občine
Domžale.
(2) OPPN določa prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja, ki
leži delno v občini Mengeš in delno v
občini Domžale.
(3) Območje OPPN je na območju
Občine Mengeš določeno z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986- 2000,
dopolnjenega 1988, in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine
Domžale za obdobje 1986- 2000, za
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območje Občine Mengeš, dopolnitev
1999 (Uradni vestnik občine Mengeš
št. 7/99 z dne 27. 10. 1999) in dopolnitev 2000 (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 1/2000, z dne 28. 2. 2000
ter dopolnitev 2002 (Uradni vestnik
občine Mengeš, št. 5/2004, z dne 16.
julij 2004). Območje je v tem aktu
označeno z oznako ME32-P.

-

(4) Območje OPPN je na območju
Občine Domžale določeno z Odlokom
o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje
1986-2000, dopolnjenega 1988 in
prostorskih sestavinah družbenega
plana Občine Domžale za obdobje
1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996, dopolnitev
10/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/
97, 10/97 in 8/01, 13/02, 5/04, 3/05,
14/06 in 6/09. Območje je v tem aktu
označeno z oznako Lek.

-

2.
(vsebina odloka)
Odlok o OPPN za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa:
-

-

ureditveno območje OPPN,
opis prostorskih ureditev,
umestitev načrtovane ureditve v
prostor,
rešitve načrtovanih objektov in
površin ter pogoje in usmeritve za
projektiranje in gradnjo,
zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
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-

rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostno
rabo naravnih dobrin, rešitve in
ukrepe za obrambo in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
velikost dopustnih odstopanj od
funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev,
usmeritve za določitev meril in
pogojev po prenehanju veljavnosti
OPPN.
3.
(vsebina občinskega podrobnega
prostorskega načrta)

(1) OPPN je sestavljen iz tega odloka, grafičnega dela in prilog.
(2) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega:
List 1.0: Izsek iz grafičnega načrta
kartografskega dela prostorskega
plana s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju; merilo
1:5000
List 2.0: Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta prikazano na digitalnem orto foto načrtu;
merilo 1:1000
List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;
merilo 1:1000
List 3.0: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena
situacija; merilo 1:1000
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List 4.0: Prikaz ureditev glede poteka
omrežij in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro; merilo 1:1000
List 5.0: Prikaz vplivov in povezav
s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov, ohranjanja narave, obrambo ter
varstvo pred naravnimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom;
merilo 1:1000
List 6.0: Načrt parcelacije; merilo
1:1000
(3) Priloge:
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje »Lek«
2. Odločba Ministrstva za okolje in
prostor, da V postopku priprave
in sprejemanja OPPN za ureditveno območje »Pi1-Lek« v Občini
Domžale in ureditveno območje
»ME32-P« v Občini Mengeš celovite presoje vplivov na okolje ni
treba izvesti
3. Prejete smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
4. Sklep o sprejemu odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditveno območje
»Lek Mengeš-Domžale« - prva obravnava
5. Stališča do pripomb in predlogov k
dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega na-
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črta za ureditveno območje »Lek
Mengeš – Domžale« za območje
»Pi1-Lek« v Občini Domžale
6. Prejeta mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora
7. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta s prikazom stanja
UREDITVENO OBMOČJE
4.
(obseg območja)
(1) Ureditveno območje OPPN je
določeno v grafičnem delu. Površina
ureditvenega območja znaša 12,6
ha in sega na območje dveh občin;
zahodni del v Občino Mengeš v velikosti 6,6 ha, vzhodni del pa v Občino
Domžale v velikosti 6.0 ha.
(2) Parcelacija se izvede na podlagi
načrta parcelacije, ki je prikazan v
grafičnem delu OPPN.
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični
prikaz, velja prikaz v grafičnem delu
OPPN.
(4) Meje posameznih urejevalnih
enot predstavljajo tudi nove meje parcel v načrtu parcelacije. Posamezni
objekti znotraj urejevalnih enot nimajo posebej določene parcele.
(5) Južna meja ureditvenega območja OPPN je identična meji iz Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu za
glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice
na odseku Želodnik - Mengeš z obvoz-
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nico Mengeš (Ur. list RS, št. 48/2004,
projekt LUZ št. 5025, april 2004).
OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
IN UMESTITEV NAČRTOVANIH
UREDITEV V PROSTOR
5.
(funkcija območja)
(1) Območje podrobnega prostorskega načrta je namenjeno novogradnjam, dograditvam in rekonstrukcijam objektov za potrebe delovanja
farmacevtske družbe Lek d.d. ter
gradnji dela občinske javne ceste
Mengeš-Preserje. Območje se deli
na urejevalne enote (UE) v skladu z
grafičnim delom OPPN.
(2) Območje se deli na proizvodno
območje znotraj ograjenega proizvodnega območja družbe Lek d.d. (UE1UE14) in na območje cest, parkirišč in
infrastrukturnih objektov izven proizvodnega območja (UE15-UE18).
Posamezne urejevalne enote so
prednostno namenjene:
UE
Primarna namembnost
območja
UE1
območje namenjeno
gradnji povezovalnih
cest znotraj proizvodnega območja
UE2-UE14 območje namenjeno
gradnji upravnih, poslovnih, proizvodnih in
skladiščnih objektov
UE15
gradnji parkirišča za
zaposlene in obiskovalce in vstopne ceste v
ureditveno območje s
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spremljajočimi ureditvami zelenih površin in
urbane opreme
UE16, UE17 gradnji infrastrukturnih
objektov in naprav za
potrebe delovanja območja
UE18
gradnji ceste do parkirišč na vzhodni strani, ki
hkrati služi tudi kot dostopna cesta do stanovanjskega objekta, kmetijskih površin in preko
načrtovanega nadvoza
nad glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice do
železniške postaje.
6.
(funkcije objektov)
(1) Zaradi zaključenosti območja in
lokacijske nekonfliktnosti z ostalimi
rabami na meji območja OPPN ter
zaradi omogočanja sprememb namembnosti objektov ni potrebno, da
se znotraj proizvodnega območja določajo funkcije posamičnim objektom
v proizvodnem območju.
(2) V skladu s predpisi o enotni
klasifikacije vrst objektov je v proizvodnem območju dovoljena gradnja:
-

-

nestanovanjskih stavb: 12203
- druge upravne in pisarniške
stavbe, 125 - industrijske stavbe
in skladišča;
gradbeno inženirskih objektov: 21120 – ceste in 23030 - kompleksni
industrijski objekti kemične industrije.

Uradni Vestnik Št. 10/09

-

vseh objektov komunalne infrastrukture neposredno potrebnih
za delovanje območja in priključitev na omrežje gospodarske javne
infrastrukture.

-

7.
(vplivi in povezave prostorskih
ureditev s sosednji območji)

-

(1) Po izgradnji glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice se območje proizvodne cone »Lek Mengeš-Domžale«
priključi na to cesto v skladu z določili
Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik-MengešVodice na odseku Želodnik - Mengeš
z obvoznico Mengeš (Ur. list RS, št.
48/2004) in tega odloka.
(2) Posegi izven ureditvenega območja OPPN so dovoljeni za potrebe
izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije komunalne, energetske in prometne infrastrukture, za potrebe priključevanja objektov znotraj območja
urejanja OPPN.
8.
(umestitev javnih
in drugih skupnih površin)
(1) V območju OPPN se kot javna
površina opredeli cesta v urejevalni
enoti UE18. Cesta zagotavlja dostop
do vzhodnega dela parkirišč, stanovanjskih objektov, kmetijskih površin
ter preko načrtovanega nadvoza nad
glavno cesto do železniške postaje.
(2) Druge skupne površine na območju OPPN so:
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-

skupno parkirišče za zaposlene
in obiskovalce v urejevalni enoti
UE15,
omrežje povezovalnih cest v proizvodnem območju v urejevalni
enoti UE1,
infrastrukturni objekti in naprave
za potrebe delovanja območja
izven proizvodnega območja v
urejevalnih enotah UE16 in UE17.

REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN
USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
9.
(oblikovanje območja)
Območje OPPN predstavlja obstoječe pretežno pozidano območje, v katerem so na prostih stavbnih površinah
v skladu z določili tega odloka dovoljene novogradnje, rekonstrukcije in
dograditve objektov. Pri oblikovanju
območja je potrebno upoštevati regulacijske linije za umestitev objektov,
omejitve višinskih gabaritov ter predpisane izrabe in volumne, določene s
tem odlokom. Oblikovanje objektov
v kompleksu naj bo čim bolj enotno.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti ureditvi:
-

-

-

glavnega parkirišča (predvsem
južnega roba), ki naj bo v največji
možni meri ozelenjeno,
glavnega vhoda v proizvodno
območje, ki naj bo oblikovno poudarjeno,
celotnemu robu območja, ki naj bo
ograjeno s transparentno ograjo in
v največji možni meri ozelenjeno.
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10.
(skupni pogoji in usmeritve za
projektiranje in gradnjo)
Merila za določanje parcel namenjenih gradnji:
(1) Parcele namenjene gradnji
znotraj urejevalnih enot se lahko
združujejo oziroma delijo v skladu
z lokacijskimi pogoji za posamezno
urejevalno enoto.
Zakoličba objektov:
(2) Lega objektov na parcelah
namenjenih gradnji je določena v
državnem koordinatnem sistemu z
razdaljo gradbenih meja od roba cest,
razvidno iz grafičnega dela OPPN.
Usmeritve za ureditev okolice objektov:
(3) Pri urejanju okolice stavbe na
parceli, namenjeni gradnji v obsegu
funkcionalnega zemljišča, veljajo naslednji pogoji:
- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti
prilagojena najbližjim sosednim
zemljiščem;
- vse nezahtevne in enostavne objekte, ki funkcionalno niso vezani
na obcestni pas, je potrebno locirati v notranjost parcele namenjene
gradnji.
- parkirne površine morajo biti razmeščene tako, da ne motijo delovnega okolja, parkirišča pa morajo
biti urejena tako, da ne prepuščajo
škodljivih snovi.
- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije.
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Usmeritve in pogoji za določitev
potrebnega števila parkirnih mest:
(4) Skupno parkiranje za zaposlene
in obiskovalce je urejeno v urejevalni
enoti UE 15, kjer naj se zagotovi 370
parkirnih mest v skladu z grafičnim
delom OPPN.
(5) Parkiranje tovornih vozil je dovoljeno na manipulativnih površinah
posameznih stavb.
Usmeritve in pogoji za posege na
obstoječih objektih:
(6) Možne so rušitve, nadomestne
gradnje in prizidave objektov v okviru
urejevalnih enot oziroma parcel obstoječih objektov in v okviru pogojev
tega OPPN.
Usmeritve in pogoji za podkletitev
objektov:
(7) Pri izvedbi morebitnih kletnih
etaž morajo biti upoštevani naslednji
pogoji:
-

-

-

podkletitev objektov je možna ob
predhodnih geotehničnih raziskavah, ki so sestavni del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja;
pri tem se upoštevajo ukrepi za
zavarovanje sosednjih že zgrajenih
objektov;
za temeljenje ali pilotiranje v globini večji od 5 m mora biti izdelala
ocena tveganja konkretne dejavnosti na kakovost podtalnice;
preprečen mora biti vdor vod iz
zunanjih površin v kletno etažo;
morebitne odpadne vode v kletni
etaži se morajo prečrpavati v kanalizacijo urejevalne enote.
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Odmiki objektov od parcelnih mej:
(8) Odmiki od parcelnih mej in razmiki med objekti morajo ustrezati
naslednjim pogojem:
-

-

-

najmanjši medsebojni odmik
prostostoječih stavb ter odmik
od parcelne meje se določi glede
na dejavnost v skladu s sanitarno
tehničnimi, požarnovarnostnimi in
obrambnimi predpisi,
najmanjši medsebojni odmik prostostoječih stavb mora biti tolikšen,
da novi objekti ne vplivajo škodljivo na rabo sosednjih parcel,
objekti so lahko grajeni tudi tako,
da se celotna ali del fasade stika
s sosednjim objektom.

(13) Naštete enostavne in nezahtevne nestanovanjske objekte se gradi
pod pogoji kot jih določa Uredba o
vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS , št. 37/2008).
11.
(oblikovanje objektov)
(1) Oblikovanje objektov v kompleksu je podrejeno tehnološki namembnosti objektov, vendar pa naj
bodo objekti na celotnem območju
oblikovno skladni. Oblikovanje naj bo
čim bolj enotno glede:
-

Gradnja enostavnih in nezahtevnih nestanovanjskih objektov:
(9) Enostavni in nezahtevni objekti
se lahko gradijo v okviru meril za zazidanost urejevalne enote.

-

(10) Dopustna je gradnja enostavnih
nestanovanjskih objektov; nadstreškov, pomožnih infrastrukturnih objektov, začasnih objektov namenjenih
skladiščenju, urbane opreme, pomožnih cestnih, energetskih in komunalnih objektov ter telekomunikacijskih
anten in oddajnikov.

-

(11) Dopustna je gradnja nezahtevnih objektov kot so: ograje nižje od
2,2 m, škarpe in podporni zidovi, če
njihova višina ne presega 1,5 m in pomožni infrastrukturni objekti.
(12) Enostavni in nezahtevni objekti
morajo biti oblikovno in funkcionalno
usklajeni z osnovnim objektom.
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-

-

-

-

-

velikosti objektov (menjava višin in
tlorisnih površin) sledi namenu in
parcelaciji znotraj urejevalnih enot;
postavitve objektov – v največji možni meri upoštevati gradbene meje
objektov tudi kot gradbene linije;
vhodni deli stavb naj bodo ustrezno poudarjeni oziroma primerno
oblikovani;
prizidave, nadzidave ali adaptacije
obstoječih objektov naj sledijo oblikovnim zahtevam novogradenj;
oblikovanja streh - strehe naj bodo
ravne oziroma z minimalnimi nakloni, skritimi za venec objekta;
fasade se izvedejo z različnimi
oblikovno nevtralnimi prefabriciranimi fasadnimi elementi za
industrijske ali poslovne objekte;
materiali fasadnih oblog naj bodo
čim bolj poenoteni v posamezni
urejevalni enoti;
na strehah in na fasadah objektov je
dovoljeno nameščanje modulov solarnih in fotovoltaičnih sistemov;
oblikovanja ograj – uporabijo se
transparentne ograje (npr. alumi-
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-

-

nijska ali plastificirana mreža) z intenzivno ozelenitvijo z živo mejo;
infrastrukturni objekti (trafo postaje, ekološki otoki, prepusti, ipd.) ter
urbana oprema so v celotnem območju, predvsem pa na območju
parkirišča in vstopa v proizvodno
območje, enotno oblikovani;
pri zahtevnih objektih z večjim volumnom je treba poiskati ustrezne
oblikovalske rešitve; členitve za
vizualno razbremenitev stavbnega
kompleksa ali pa poudariti volumen
v ustrezni oblikovalski kvaliteti.

(2) Višinski gabariti novih odsekov
cest se prilagodijo obstoječim. Manipulacijske površine se višinsko prilagodijo obstoječim in novim cestam.
12.
(funkcije in oblikovanja javnih in
skupnih površin ter robov območja)
(1) Obcestni pas na južni strani
območja ob načrtovani glavni cesti
Želodnik-Mengeš-Vodice se v največji možni meri ozeleni z drevoredno
potezo po celotni dolžini parkirišča.
Uporabi se avtohtone drevesne vrste.
Vhod v območje se oblikovno poudari
z ustreznim oblikovanjem vhoda in
objekta vratarnice oziroma drugih
objektov, tlakovanjem, parternimi ureditvami, urbano opremo, oznakami
kompleksa in ozelenitvami.
(2) Zelene površine v območju
cestnih koridorjev so humuzirane
in v največji možni meri zasajene s
pokrovnimi rastlinami. Ob celotnem
robu območja se izvede zasaditev
površin z visoko živo mejo ali dreves-
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no vegetacijo, v notranjem območju
pa primerne grmovne pokrovnice.
Drevje za zasaditev obcestnih drevoredov naj se izbira iz avtohtonih vrst
primernih za urbana območja.
(3) Na območju zelenic izven komunalnih vodov se izvede zasaditev
površin z visoko drevesno vegetacijo,
v območju komunalnih vodov pa so
primerne grmovne pokrovnice. Zelenice med parkirnimi mesti ob vozišču
in pločnikom se lahko mestoma tlakujejo s travnatimi betonskimi ploščami
(prehodi preko travnatih površin za
pešce).
(4) Vzhodni rob ureditvenega območja se ozeleni s strnjeno drevoredno potezo vzdolž celotne ograje.
Uporabi se avtohtone visokorasle
drevesne vrste listavcev in iglavcev
z minimalno 50% deležem zimzelene
vegetacije.
13.
(lega in velikosti
objektov na zemljišču)
(1) Lega objektov na zemljišču je
podana v grafičnem delu OPPN in
je v posameznih urejevalnih enotah
določena z regulacijskimi črtami. Regulacijske črte se določijo kot pogoji
glede lege načrtovanih objektov na
zemljišču zlasti z gradbeno linijo in
gradbeno mejo. Gradbena linija (GL)
je črta, na katero morajo biti z enim
robom – s fasado postavljeni objekti,
ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Gradbena meja (GM) je črta, ki je
novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se
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je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni
v notranjost zemljišča.
(2) Znotraj regulacijskih črt je dovoljena umestitev objektov pod naslednjimi pogoji:
-

-

-

-

ena od stranic načrtovanega objekta naj bo vzporedna z določeno
regulacijsko črto objekta;
najmanjši medsebojni odmik
prostostoječih stavb ter odmik
od parcelne meje se določi glede
na dejavnost v skladu s sanitarno
tehničnimi, požarnovarnostnimi in
obrambnimi predpisi;
najmanjši medsebojni odmik prostostoječih stavb mora biti tolikšen,
da novi objekti ne vplivajo škodljivo
na delovne pogoje sosednjih objektov oz. na rabo sosednjih parcel;
objekti so lahko grajeni tudi tako
da se celotna ali del fasade stika
s sosednjim objektom.

(3) Tlorisni gabariti objektov se
določijo znotraj regulacijskih črt,
določenih v prejšnjih odstavkih tega
člena. Maksimalna višina objektov po
urejevalnih enotah je:
Urejevalna
enota

Maksimalna višina objektov

UE 1

gradnja objektov visokih
gradenj ni dovoljena

UE 2

17 m

UE 3

25 m

UE 4

25 m

UE 5

15 m

UE 6

22 m

UE 7

22 m
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UE 8

25 m

UE 9

19 m

UE 10

19 m

UE 11

25 m

UE 12

25 m

UE 13

19 m

UE 14

19 m

UE15

gradnja objektov visokih
gradenj, razen urbane
opreme, ni dovoljena

UE16

12 m

UE17

6m

UE18

gradnja objektov visokih
gradenj ni dovoljena

14.
(merila in pogoji za izrabo zemljišč)
Izraba zemljišč je določena s faktorjem zazidanosti in minimalnim deležem zelenih površin po posameznih
urejevalnih enotah:
Urejevalna
enota

Maksimalna faktor
zazidanosti

Minimalni
delež zelenih površin

UE7, UE8,
UE11, UE12

0,6

10%

UE2, UE3,
UE4, UE5,
UE9, UE10,
UE13, UE14

0,7

10%

UE15

gradnja
objektov
visoke gradnje, razen
urbane
opreme, ni
dovoljena

15%

UE16, UE17

0,4

25%
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ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN
OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
15.
(splošni pogoji in usmeritve za
projektiranje in gradnjo energetske,
komunalne in druge gospodarske
infrastrukture)
(1) Za nemoteno delovanje proizvodnega območja je potrebno zagotoviti opremljenost zemljišč v območju
po posameznih etapah gradnje z
dostopom na javno cestno omrežje
in komunalnimi priključki na omrežje
gospodarske javne infrastrukture.
(2) Zaradi postopne izgradnje proizvodnega območja in obveznosti
uskladitve dejanskih potreb investitorja glede na opremljanje območja,
mora investitor pred izdelavo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja
pridobiti projektne pogoje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
pred izdajo gradbenega dovoljenja
pa soglasje pristojnega upravljavca
gospodarske javne infrastrukture k
projektnim rešitvam.
(3) Za izvedbo kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih cevi in
tipskih revizijskih jaškov. Pokrovi
jaškov in tipske zapore se barvno
označijo glede na vrsto kanalizacije
(meteorna voda, tehnološka odpadna
voda, fekalna odpadna voda).
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16.
(pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo cest)
(1) Javne ceste v območju OPPN
predstavljajo površine urejevalne
enote Ue18, ki se izvedejo v skladu s
tem OPPN ob upoštevanju določil za
izvedbo štirikrakega križišča iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu
za glavno cesto Želodnik-MengešVodice na odseku Želodnik-Mengeš
z obvoznico Mengeš (Ur. list RS, št.
48/2004).
(2) Območje urejevalne enote Ue15
predstavlja območje parkirišča za potrebe družbe Lek d.d. in se izvede v
skladu s tem OPPN.
(3) Območje urejevalne enote UE1
predstavlja interno omrežje cest
znotraj proizvodnega območja. Zagotovljen je cestni koridor v širini 7,0 m
po celotnem proizvodnem območju.
Minimalni prečni profil cest se lahko
znotraj obsega urejevalne enote UE1
določi tako, da posamezni vozni pas
za dvosmerni promet ne sme biti ožji
od 2,75 m in za enosmerni promet ožji
od 3,5 m.
(4) Vse ceste v UE1 se asfaltirajo.
Prav tako se asfaltirajo ali tlakujejo
vse površine za pešce ob cestah. Vse
manipulativne površine se asfaltirajo
ali drugače protiprašno tlakujejo.
(5) Parcela posameznega dela ceste
se znotraj UE1 določi v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu z etapnim potekom izgradnje
načrtovane ceste.
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17.
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Območje se napaja iz industrijske zanke 20 kV RTP Podrečje po
zemeljskem kablu, hkrati pa je priključen na 20 kV daljnovod Kamnik
- Mengeš.
(2) Na območju delujejo tri transformatorske postaje (TP1 locirana v
Ue10, GTP locirana v Ue4 in GTP1
locirana v Ue10), ki so medsebojno
povezane v zankah, tako da je vsaki
možno zagotoviti napajanje iz dveh
neodvisnih virov.
(3) Na območju urejevalne enote UE
10 je predviden srednjenapetostni 20
kV zemeljski vod GTP LEK1 -TP Kolodvorska.
(4) Ob načrtovani glavni cesti Želodnik-Mengeš-Vodice in na območju
urejevalne enote UE15 je predvidena
trasa za vključitev predvidene RTP
110/20kV Mengeš v 20 kV elektroenergetsko omrežje.
(5) Na območju urejevalnih enot
UE9 in UE10 je določen potek srednjenapetostnega 20 kV zemeljskega
voda »KB 20 kV Lek«, ki služi za napajanje celotnega obravnavanega
območja iz RTP 110/20 kV Domžale in
srednjenapetostnega povezovalnega
voda GTP Lek 1 - GTP Lek, ki poteka
ob severnem robu ureditvenega območja.
(6) Za potrebe novogradenj se potrebe po trafo postajah določijo v
projektnih pogojih upravljavca distribucijskega elektro omrežja.
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(7) Napajanje novih objektov se
izvede v okviru interne elektroenergetske infrastrukture podjetja Lek
farmacevtska družba d.d. v kabelski
kanalizaciji, praviloma v območju
cestnih koridorjev.
(8) Predviden poseg v prostor
znotraj varovalnega pasu obstoječih
elektroenergetskih vodov oziroma
objektov distribucijskega omrežja,
je možen pod pogoji, da se zagotovi
ustrezna mehanska zaščita oziroma
po potrebi umik obstoječih elektroenergetskih vodov, ki potekajo preko
ureditvenega območja, skladno s
tehničnimi normativi in standardi
ter veljavno tipizacijo upravljavca.
Ustrezna dodatna mehanska zaščita
je potrebna pri vseh podzemnih vodih, ki bodo po posegu potekali pod
internimi prometnimi površinami.
(9) Pred posegom v prostor je potrebno v pristojnem Nadzorništvu
Domžale naročiti zakoličbo, umike in
ustrezno mehansko zaščito elektroenergetskih vodov in naprav, kjer je
to potrebno in zagotoviti nadzor pri
vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
18.
(telekomunikacijsko
in kabelsko omrežje)
(1) Območje je že opremljeno s
telekomunikacijskim omrežjem. Javni
telekomunikacijski vod, na katerega
se priključuje proizvodni kompleks,
poteka vzdolž parkirnih površin ob
južni ograji kompleksa v urejevalni
enoti UE15. Priključna točka na TK
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kabelsko omrežje je jašek na jugovzhodnem vogalu urejevalne enote
Ue10. V omenjeni obstoječi javni vod
se ob ureditvi parkirišč ne posega.
Obstoječa centrala zadošča tudi za
gradnjo in priključevanje telekomunikacijske opreme predvidenih objektov novogradenj.
(2) Manjkajoči odseki kabelske
kanalizacije se izvedejo iz PVC cevi
Ф 110 mm. Število cevi je odvisno od
potrebnega števila kablov, kar se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na mestih odcepov
kablov ali spojk kablov se izvedejo
tipski jaški.
(3) Za priključitev novih objektov na
TK in KSR omrežje se na robu cestnega koridorja oziroma ob parcelni meji
z zemljišči posameznih urejevalnih
enot oziroma objektov v neposredni
bližini jaškov vgradijo tipske kabelske
omarice na betonskih podstavkih.
Trasa kabelske kanalizacije mora
biti zaključena v kabelskih jaških
120x 120 cm. Iz teh glavnih jaškov,
do pomožnih jaškov pri vsakem posameznem objektu je treba speljati
cev najmanj premera 50 mm.
19.
(plinovodno omrežje)
(1) Proizvodni kompleks je priključen
na plinovodno omrežje preko objekta
»MRP Petrol«, ki se nahaja v urejevalni
enoti Ue10. Obstoječe omrežje poteka
izven povoznih površin ob zahodnem
in južnem robu Ue10.
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(2) Razvod novih vodov plinovodnega omrežja se izvede v območju
cestnih koridorjev.
(3) Manjkajoče razvode plinovodnega omrežja se izvede praviloma v
območju cestnih koridorjev. Za napajanje posameznih porabnikov se na
plinovod vgradijo zasuni z odcepom
do posamezne gradbene parcele.
20.
(vodovod)
(1) Na obravnavanem območju je
zgrajen vodovod, ki služi obstoječim
sanitarnim in tehnološkim potrebam.
Ločeno sta izdelana dva sistema in
sicer za pitno oziroma tehnološko
vodo. Upoštevana je potreba napajanja vseh objektov in krožna povezava cevovodov. Potek obstoječih in
predvidenih cevovodov ter lokacija
hidrantov so prikazani v grafičnem
delu OPPN.
(2) Območje se priključuje na javni
vodovod z dvema obstoječima priključkoma:
-

vodovodno omrežje Mengša (Krvavški vod, vod C022 fi 280)
dovod vode iz cca. 740 m oddaljenega črpališča Prodnika (lastni vod)

(3) Interno vodovodno omrežje za
potrebe novogradenj se dograjuje v
območju cestnih koridorjev v obliki
zanke (brez slepih cevovodov).
(4) Za posamezne objekte je predvideti vodovodne priključke z vodotesnim vodomernim jaškom.
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(5) Pri projektiranju je potrebno
upoštevati odmike pri križanjih z
ostalimi komunalnimi vodi v skladu z
tehničnim pravilnikom o projektiranju
javnega vodovodnega sistema.
21.
(hidrantno omrežje)
(1) Hidrantno omrežje v proizvodnem območju je ob obstoječih
objektih že izgrajeno. Za potrebe
novogradenj se dogradi hidrante, ki
bodo glede na pokrivanje objekta zagotavljali zahteve Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov (Uradni list RS, št.
30/91). Hidranti naj bodo od objektov
oddaljeni najmanj 5 m in ne več kot 80
m. Vsak objekt se pokriva z najmanj
dvema hidrantoma. Interno hidrantno
omrežje mora biti krožno povezano
in vezano na javni vod za odjemnim
mestom. Na vodovodno omrežje se
vgradijo nadzemni hidranti DN100
lomljive izvedbe. Kjer vgradnja nadtalnih hidrantov ni mogoča, se vgradijo
podtalni hidranti DN100.
(2) Upravljavec vodovoda zagotovi
oskrbo požarne vode preko obstoječega vodovodnega priključka. Pri
ureditvi protipožarne zaščite objekta je potrebno upoštevati dejstvo,
da upravljavec vodovoda omogoča
investitorju porabo vode 12 litrov na
sekundo vključno s požarno vodo. Za
vsak večji odjem mora investitor predhodno pridobiti soglasje upravljavca
vodovoda.
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22.
(meteorna kanalizacija)
(1) Padavinske vode iz novih objektov v območju OPPN se ponikajo ali
zadržujejo pred iztokom v meteorno
kanalizacijo.
(2) Padavinske vode iz obstoječih
objektov in parkirišč so speljane v obstoječe kanalizacijsko omrežje meteornih vod obravnavanega območja, ki
je južno od proizvodnega kompleksa
vezano na razbremenilnik Pšate izven
območja obravnave.
(3) Del omrežja meteorne kanalizacije se zaradi predvidenega premika
trase javne ceste in ureditve parkirišč
na novi lokaciji (UE15) ukinja oziroma
nadomesti z ustreznim novim.
(4) Za izvedbo meteorne kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih
cevi in tipskih revizijskih jaškov.
(5) Sistem čiščenja meteornih vod
s cest in utrjenih površin je lahko
centralen ali s posameznimi lovilci
olj. V vsakem primeru morajo biti
lovilci olj skladni s standardom SIST
EN 858-2.
23.
(tehnološka odpadna kanalizacija)
Tehnološka voda je v celoti speljana
v kanalizacijsko omrežje tehnoloških
vod obravnavanega območja, ki je
vezano na izravnalni bazen v UE17
in od tod na kanalizacijski kolektor s
končno dispozicijo v Centralni čistilni
napravi Domžale-Kamnik v Domžalah.
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Za izvedbo kanalizacije se predvideva
uporaba vodotesnih PE cevi in tipskih
revizijskih jaškov.
24.
(fekalna odpadna kanalizacija)
(1) Odpadne vode iz proizvodnega
kompleksa so vodene v omrežje kanalizacije odpadnih vod območja, ki
je vezano na izravnalni bazen v UE17
in od tod na kanalizacijski kolektor
s končno dispozicijo v Centralni
čistilni napravi Domžale-Kamnik v
Domžalah.
(2) Vsi načrtovani objekti iz obravnavanega območja pa tudi obstoječi,
ki nimajo ustreznih priključkov, se
obvezno priključijo na javno fekalno
kanalizacijo. Za izvedbo kanalizacije
se predvideva uporaba vodotesnih
PE cevi in tipskih revizijskih jaškov.
Profili kanalizacijskih cevi so odvisni
od količine odpadne vode v kanalu ter
vzdolžnega padca kanala. Predviden
min. profil kanalov je Ф 250 mm.
25.
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava je predvidena
le ob glavni cesti Želodnik-MengešVodice in se izvede v skladu z Uredbo
o državnem lokacijskem načrtu za
glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik - Mengeš
z obvoznico Mengeš (Ur. list RS, št.
48/2004).

26.
(interna zunanja razsvetljava)
(1) Interna razsvetljava se deli na
osvetljevanje cest v proizvodnem območju in na osvetljevanje dvorišč in
manipulativnih površin objektov. Napajanje se zagotovi s kabli v območju
oziroma ob cestnih koridorjih. Tipska
prižigališča se locirajo v/na trafo postajah ali v/na objektih v kombinaciji
z elektro merilnimi omaricami.
(2) Kabelski razvod in prižigališča
se opredeli s projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja za komunalno
infrastrukturo.
(3) Zunanjo razsvetljavo se izvede
v skladu s priporočili SDR – Razsvetljava in signalizacija za promet
PR5/2000. Svetilna telesa se montira
na pocinkane jeklene stebre ustrezne
višine.
27.
(ogrevanje)
Objekti v kompleksu se ogrevajo
preko centralne plinske kotlovnice,
ki je napajana preko obstoječega razvodnega voda iz merilno regulacijske
plinske postaje Petrol.
28.
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Na vsaki urejevalni enoti se zagotovi odjemna mesta za komunalne
odpadke dostopna komunalnemu
vozilu.
(2) Za dejavnosti, za katere je v
skladu z veljavnimi predpisi posebej
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zahtevano ločeno zbiranje odpadkov,
se le to zagotovi na posamezni urejevalni enoti območja.
29.
(obveznosti pri pripravi projektne
dokumentacije za gradnjo)
Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in uporabo objektov je
treba pridobiti tudi projektna soglasja
za gradnjo vse potrebne gospodarske
javne infrastrukture, ki je predvidena
za priključevanje posameznih objektov v urejevalnih enotah.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE
NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO
RABO NARAVNIH DOBRIN
30.
(presoja vplivov na okolje)
Za objekte z možnim večjim vplivom na okolje je v skladu z okoljevarstvenimi predpisi potrebno izdelati
presojo vplivov na okolje.
31.
(tla in podzemne vode)
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj
območja varovanja vodnih virov – režima 4, zato je potrebno pri načrtovanju
in izgradnji vseh posegov na tem območju upoštevati pogoje iz predpisov
o varovanju virov pitne vode.
(2) Med običajnim obratovanjem
na območju ob ustrezni ureditvi tal
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območja in posamezne dejavnosti ne
bo pomembnih vplivov na tla.
(3) V času gradnje in obratovanja je
na področju varstva tal in podtalnice
treba izvajati naslednje omilitvene
ukrepe:
-

preprečiti je treba raztresanje oz.
razlivanje gradbenih materialov;
preprečiti je treba spiranje gradbenih materialov v tla;
vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora
potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja motornega olja in
drugih nevarnih snovi.

(4) Omilitveni ukrep v času obratovanja je zagotovitev tal parkirnih
površin, ki so neprepustna za vodo,
olja in gorivo.
(5) Spremljanje vplivov na okolje
– monitoring je potreben samo med
gradnjo:
-

-

-

spremljanje nepredvidenih dogodkov na gradbišču v gradbenem
dnevniku (razlitja snovi, okvare
strojev) in poročilo o ukrepih;
nadzor nad uporabo goriv in olj v
delovnih strojih in drugih napravah (kraj polnjenja rezervoarjev),
vodenje evidence odpadne embalaže hidroizolacijskih snovi;
pri gradnji oziroma obnovi in povečavi objektov oziroma širitvi
kanalizacijskega omrežja znotraj
posameznih urejevalnih enot, je
potrebno upoštevati vse ukrepe,
ki so zahtevani za gradnjo v varstvenem pasu vodnih virov.
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32.
(zrak)
(1) V času gradnje je treba izvajati
naslednje omilitvene ukrepe:
-

-

-

-

-

-

vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije
prahu v okolje (npr. transportne
poti, druge odkrite površine,
gradbeni materiali, ravnanje z odpadki);
pokrivanje tovornjakov pri odvozu
gradbenih odpadkov;
čiščenje tovornih vozil in gradbene
mehanizacije preden zapustijo
območje gradbišča, tako da ne bo
prihajalo do onesnaževanja javnih
cest;
zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin,
nastalega pri gradnji;
gradbena dela se ne smejo izvajati
v vetrovnem vremenu (pri hitrosti
vetra večji od 4 m/s);
prepovedano je kurjenje raznih
materialov in odpadkov na gradbišču;
redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije.

-

(3) Zasaditve se izvedejo z iglavci
in listavci, tako da se v zimskem času
učinkovitost ozelenitve ne zmanjšuje.
(4) Spremljanje vplivov na okolje
– monitoring:
-

-

redni pregled in čiščenje kurilnih
naprav in dimnovodnih tuljav dimnika v predpisanih rokih;
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monitoring zraka v času gradnje
ni potreben;
monitoring zraka v času obratovanja obsega izvajanje prvih in
občasnih meritev emisij snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
33.
(hrup)

(1) Območje OPPN je kot proizvodno območje opredeljeno v IV. območje
varstva pred hrupom.
(2) Za varstvo pred hrupom v času
gradnje in obratovanja je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:
-

(2) Med obratovanjem je treba
upoštevati omilitvene ukrepe, ki
ščitijo okolje pred negativnimi učinki
onesnaženega zraka kljub temu, da
ne pričakujemo prekomernih emisij
snovi v zrak iz prometa in obratovanja
objektov:

redno vzdrževanje in pravilno delovanje kurilne naprave.

-

-

na manipulativnih površinah se ne
smejo zadrževati tovorna vozila s
prižganimi motorji;
gradbena dela se izvajajo le v
dnevnem času (6.-18. ure);
omejiti zelo hrupna opravila na
najkrajši možni čas;
razmestiti hrupno gradbeno opremo
(kompresorji in generatorji) na tak
način, da bo čim bolj oddaljena od
najbližjih stavb (tam, kjer se to da);
postaviti hrupno gradbeno opremo
tako, da bodo deli, ki povzročajo
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-

-

-

-

hrup, obrnjeni proč od obstoječih
stavb;
uporabiti gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo emisijo hrupa – pri
tem je treba upoštevati pravilnik o
emisiji strojev, ki se uporabljajo na
prostem;
postaviti polne kovinske gradbiščne ograje okoli gradbišča (visoke
najmanj 2 m);
redno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo;
uporaba električnega toka iz
omrežja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to mogoče;
uporaba gradbene opreme, tovornih vozil in gradbene mehanizacije s čim manjšo emisijo hrupa
– upoštevati je treba pravilnik o
emisiji strojev, ki se uporabljajo
na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02,
50/05 in 49/06).

(3) Na meji med načrtovano glavno
cesto Želodnik-Mengeš-Vodice in ureditvenim območjem OPPN dodatni
ukrepi varstva pred hrupom niso potrebni. Izvedba morebitnih protihrupnih ukrepov na tem območju je obveznost investitorja v območju OPPN.
34.
(odpadki)
(1) Glede ravnanja z odpadki je
treba izvajati naslednje omilitvene
ukrepe:
-

investitor mora zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del gradbene
odpadke hranijo ali začasno skla-

Uradni Vestnik Št. 10/09

-

-

-

-

diščijo na gradbišču tako, da ne
onesnažujejo okolja;
investitor mora zagotoviti med
seboj ločeno zbiranje gradbenih
odpadkov;
investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo
za to pooblaščena podjetja;
investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov;
investitor zagotoviti naročilo za
prevzem odpadkov pred začetkom
izvajanja gradbenih del.

(2) Spremljanje vplivov na okolje
– monitoring:
-

-

-

ob vsaki predaji odpadkov, razen komunalnih, pooblaščeni organizaciji
naj se, skladno z Uredbo o ravnanju
z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), pridobijo evidenčni listi, ki naj se arhivirajo
vsaj za dobo petih (5) let;
po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.
l. RS, št. 34/08) mora povzročitelj,
pri katerem v enem letu nastane
več kot 200 kg nevarnih odpadkov
oz. 150 t nenevarnih odpadkov,
izdelati Načrt gospodarjenja z odpadki;
povzročitelj odpadkov, pri katerem
v enem letu nastane najmanj 5 kg
nevarnih ali 10 ton odpadkov v
preteklem koledarskem letu, mora
Ministrstvu za okolje najkasneje
do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o proizvedenih
odpadkih in ravnanju z njimi za
preteklo koledarsko leto (Uredba
o ravnanju z odpadki, Ur. l. RS, št.
34/08).
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35.
(svetloba)
(1) Ukrepi varstva pred svetlobnim
onesnaževanjem v času gradnje obsegajo izvajanje naslednjih omilitvenih
ukrepov.
-

nepokrite površine gradbišč
in druge nepokrite površine iz
prejšnjega odstavka morajo biti
30 minut po prenehanju izvajanja
gradbenih, vzdrževalnih ali drugih
obnovitvenih del osvetljene samo
svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve
iz 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
(Ur. l. RS, št. 81/07 in 109/07).

-

-

(2) Ukrepi varstva pred svetlobnim
onesnaževanjem med obratovanjem
obsegajo izvajanje naslednjih omilitvenih ukrepov:
-

-

uporabljale se bodo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0%;
uporabljale se bodo svetilke, katerih povprečna električna moč
za razsvetljavo proizvodnega
objekta, vključno z razsvetljavo
za varovanje, izračunana na vsoto
zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene
nepokrite zazidane površine
gradbenih inženirskih objektov, ki
so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega
objekta, ne bo presegati mejne
vrednosti 0,090 w/m2 med izvajanjem proizvodnega procesa
ter 30 minut pred začetkom in po
koncu obratovalnega časa ter 0,-
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-

015 w/m2 zunaj časa za izvajanje
proizvodnega procesa;
pri izračunu povprečne električne
moči svetilk bo za razsvetljavo
proizvodnega objekta in poslovnih stavb upoštevana tudi električno moč svetilk za osvetljevanje
fasad in streh stavb, v katerih se
izvaja proizvodnja;
ne glede na izračun povprečne
električne moči se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta
in poslovne stavbe uporabi ena
ali več svetilk, katerih celotna
električna moč presega 300 W za
proizvodni objekt 180 W za poslovne stavbe;
upravljavec razsvetljave proizvodnega objekta, v katerem se
izvajajo dela na prostem, bo zagotovil, da povprečna osvetljenost
površin delovnih mest na prostem ne bo presegala standardne
osvetljenosti delovnega mesta
na prostem za več kot 10%, razen
v primeru, če bo ugotovil, da za
opravljanje delovnega procesa na
delovnih mestih potrebna višja
raven osvetljenosti;
povprečna električna moč svetilk
za razsvetljavo poslovne stavbe,
vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane
površine stavb za dejavnosti in
osvetljene izvajanje poslovne nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob poslovni stavbi, ki so namenjeni prometu
blaga in ljudi ali izvajanju poslovne
dejavnosti, ne bo presegala mejne
vrednosti 0,075 w/m2 v obratovalnem času za izvajanje dejavnosti
ter 30 minut pred začetkom in
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po koncu obratovalnega časa ter
0,015 w/m2 zunaj obratovalnega
časa za izvajanje dejavnosti;
upravljavec razsvetljave fasade bo
zagotovil, da svetlost osvetljenega
dela fasade, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine
osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2;
razsvetljava bo nameščena tako,
da osvetljenost, ki jo povzroča na
oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe
o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/07,
109/07).

biti potrebni odmiki med objekti in
parcelnimi mejami oziroma ustrezna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru. Za preprečevanje
nastanka požara je pomembno, da
se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo
na najmanjšo možno mero vsi vzroki
za požar in se usposobi lastnike in
najemnike za preventivno delovanje
pred požarom in varno evakuacijo
iz objekta.

(3) Spremljanje vplivov na okolje
– monitoring ni potreben.

(4) Za posamezni objekt oziroma za
celoto mora biti zagotovljeno redno
vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe
hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le tega.

-

-

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
36.
(rešitve in ukrepi za obrambo
in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Celotno ureditveno območje je
opremljeno s hidrantnim omrežjem.
Požarno varnost za novogradnje se
zagotovi ob upoštevanju predpisov
in tega odloka v fazi izdelave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja
posameznega objekta.
(2) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi
in premoženja, zadostne prometne in
delovne površine za intervencijska
vozila ter zadostne vire za oskrbo z
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo
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(3) Za dele objekta oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in
usklajen z intervencijskimi enotami.

(5) Na dovoznih poteh (glavne in
povezovalne ceste) je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska
vozila. Ureditev dovozov, dostopov in
delovnih površin je potrebno urediti
v skladu s standardom DIN 14090. Za
kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe
ter najmanj dve delovni površini za
intervencijo, ki morata biti urejeni ob
različnih stranicah.
(6) Cestno omrežje in interne poti
bo služilo tudi intervencijskim potem.
Intervencijske poti bodo istočasno
namenjene za umik ljudi in premoženja. Za objekte je potrebno zagotoviti
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zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(7) Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Pri projektiranju je treba
upoštevati, da je potresni pospešek
tal 0,225 g po EMS lestvici.

-

(8) Obstoječi in načrtovani objekti
niso v poplavnem in erozijskem območju. Pri projektiranju ni treba upoštevati nevarnosti poplav in erozij.

(2) Dodatni pogoji za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo
objektov:
-

(9) Na območju skladno z Uredbo
o gradnji in vzdrževanju zaklonišč
(Uradni list RS, št. 57/96) gradnja zaklonišč osnovne zaščite ni potrebna,
prav tako stropnih konstrukcij nad
kletjo ni potrebno graditi tako, da
zdržijo rušenje objektov nanje.
ETAPNOST IZVEDBE
PROSTORSKIH UREDITEV
TER DRUGI POGOJI
ZA IZVAJANJE
37.
(etapnost in dodatni pogoji
za pripravo projektne
dokumentacije in gradnjo objektov)
(1) Gradnja objektov v urejevalnih
enotah se lahko izvaja etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko
poteka sočasno z izgradnjo potrebne
komunalne infrastrukture v poslovni
coni in izven, pri čemer je potrebno:
-

pred ali sočasno z izgradnjo objekta posamezne etape pridobiti
gradbeno dovoljenje za vso, s tem
OPPN načrtovano gospodarsko
javno infrastrukturo, potrebno za
priključevanje posamezne etape;

274

pred ali sočasno s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti pridobljeno
uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na
območju priključevanja objekta.

za objekte, za katere je po določilih Priloge 1 iz Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti
(Ur. list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US in 132/2006) pri pripravi
projektne dokumentacije PGD
obvezna izdelava študije požarne
varnosti, je potrebno pred izdajo
gradbenega dovoljenja pridobiti
požarno soglasje k projektnim
rešitvam od Uprave RS za zaščito
in reševanje;
pred izdajo gradbenega dovoljenja
oz. dovoljenj, mora investitor v
skladu z 71. členom Energetskega
zakona (Ur.l. RS, št. 27/07) in 4. členom splošnih pogojih za dobavo
in odjem električne energije (Ur.l.
RS, št. 126/07) pridobiti soglasje
za priključitev, v katerem bodo
natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.

Skladno s soglasjem DARS št. 351/
D-143/03-PDP/ZF-659 k gradbenemu
dovoljenju št. 35102-223/2004-23040,
ki ga je izdala UE Domžale, bodo morebitni dodatni stroški, ki bi nastali ob
gradnji glavne ceste Želodnik-Mengeš zaradi rušenja in odkupa dela parkirišča, ki je zgrajen na trasi bodoče
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glavne ceste, bremenili investitorja
parkirišča Lek d.d.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV
38.
(velikosti dopustnih odstopanj
in obvezna vsebina projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna
odstopanja od rešitev, določenih s
tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer ter pri projektiranju objektov
in ureditev, poiščejo rešitve, ki so
primernejše z gradbeno tehničnega,
oblikovalskega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na območju OPPN.
(2) Višinski gabariti načrtovanih
objektov, smejo presegati dimenzije
določene v besedilu za posamezne
urejevalne enote do + 1,0 m, razen za
objekte v UE9, UE10, UE13, UE14).
(3) V urejevalni enoti UE15 je lega
parkirišč določena s tem OPPN. Zaradi drugačnih ureditev zelenih površin
ali ureditve urbane opreme je dovoljeno zmanjšanje števila parkirnih mest,
vendar ne več kot za 10%.
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PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
39.
(medobčinska skladnost OPPN)
Ta odlok v enaki vsebini sprejmeta
Občinska sveta Občine Domžale in
Občine Mengeš.
40.
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka
na območju Občine Mengeš prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta »Lek« v Mengšu
(Uradni vestnik Občine Domžale, št.
14/92).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka
na območju Občine Domžale preneha
veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 18/04 (UPB), 12/05, 14/06, 8/08) za
območje urejanja »Pi1 - Lek« v naselju
Preserje (PS).
41.
(hramba in vpogled)
OPPN skupaj s prilogami je na
vpogled na Občini Domžale in Občini
Mengeš.
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42.
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po zadnji objavi v Uradnem vestniku
Občine Domžale in Uradnem vestniku
Občine Mengeš.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-14/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št.
33/07 in 70/08-ZVO-1B) ter 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 29. seji dne
23. 09. 2009 sprejel

DODATNI SKLEP
K ODLOKAU O OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTOSKEM
NAČRTU ZA UREDITVENO
OBMOČJE »LEK MENGEŠDOMŽALE«

Javno cesto, v obsegu, določenem z
urejevalno enoto Ue18 je po izgradnji
investitor dolžan prenesti v last in
upravljanje Občini Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-14/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi določil 96. in 98. člena
v povezavi z določbami 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. list RS, št. 33/07 in 70/08-spremembe ZVO-1b) ter 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09.
2009 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU
OBMOČJA ZGORNJE JARŠE
SEVER (OBMOČJE INDUPLATI)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše
sever – območje Induplati (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 10/2000 in 8/2005) (v nadaljevanju odlok).
2. člen
Na koncu 1. člena odloka se doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je pripravil Arcus, d.o.o.,
Kranj pod številko ZN 2/08 kot dopolnjen osnutek v novembru 2008 in
usklajen predlog v septembru 2009.
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3. člen
V 2. členu opredeljena vsebina
zazidalnega načrta se spremeni in
dopolni s tekstualnim in grafičnim
delom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
4. člen
Za tretjim členom se doda nov, 4.a
člen, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo naslednje
priloge:
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
2. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta:
- Obstoječe strokovne podlage in
zazidalni načrt Zgornje Jarše sever, štev. ZN 2/99, oktober 1999
ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornje Jarše
sever, štev. 2/03, 18/6-2003,
- Geodetski načrt, Geobi, d.o.o.,
merilo 1 : 1000, julij 1999,
- Prometna preveritev priključevanja povečane poslovne cone
Merkur – Zgornje Jarše severna
R3-644/1358 Domžale - Duplica
na km 2+122, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Prometno tehnični
inštitut, štev. 184/2008, oktober
2008,
- Idejna zasnova trgovskega centra Zgornje Jarše – prodajno
skladiščni objekt, KD arhitekti,
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d.o.o., Ljubljana, štev 1-03/2008,
november 2008.
4. Smernice in mnenja pristojnih
nosilcev urejanja prostora
5. Spis postopka priprave in sprejemanja akta
6. Stališča do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve prostorskega
akta
5. člen
Za četrtim odstavkom 6. člena
se dodajo štirje novi odstavki, ki se
glasijo:
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti na
tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan odtok padavinskih
voda z utrjenih površin, kar pomeni,
da je potrebno predvideti ponikanje
ali zadrževanje padavinskih voda
pred iztokom v kanalizacijo oziroma
površinske odvodnike.
Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda mora biti usklajeno z veljavno
zakonodajo in s predpisi s področja
varstva okolja glede:
- emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo,
- emisij snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
- odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode,
- odvajanja tehnoloških odpadnih
voda iz objektov in naprav.
Odvajanje padavinskih odpadnih
voda iz asfaltiranih manipulativnih
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površin oziroma dvorišč je obvezno
predvideti preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega standardiziranega lovilca maščob in olj.
Vse komunalne odpadne vode in
morebitne tehnološke odpadne vode
morajo biti odvajane v kanalizacijske
odvodne sisteme, ki morajo poleg
zbirnega in prenosnega omrežja naprave za ustrezno čiščenje voda pred
izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno
delovanje teh naprav, morajo biti
posebej onesnažene, t.j. tehnološke
odpadne vode pred izpustom v sistem
nevtralizirane oziroma predčiščene
do mere, ki jo sistem dopušča.«
6. člen
Za zadnjim odstavkom 7. člena
se dodajo štirje novi odstavki, ki se
glasijo:
»Vsi posegi v prostor morajo biti
načrtovani tako, da se ne poslabšuje
stanje voda, da se omogoča varstvo
pred škodljivim delovanjem vod, da
se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja
vodnih in obvodnih ekosistemov ter
varstvo naravnih vrednot in območij,
varovanih po predpisih o ohranjanju
narave, kar mora biti v dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano.
Pri načrtovanju v fazi PGD je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo:
- upoštevati naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica) in
temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,
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-

-

-

upoštevati cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti
tehnične rešitve gradnje,
upoštevati požarno ogroženost
naravnega okolja,
zagotoviti ukrepe varstva pred
požarom,
zagotoviti vire za zadostno oskrbo
z vodo za gašenje požarov,
zagotoviti odmike med objekti ali
potrebne protipožarne ločitve,
zagotoviti pogoje za varen umik
ljudi, živali ali premoženja pri
požaru ter dostopov, dovozov in
delovnih površin za intervencijska
vozila,
zagotoviti ojačitev prve plošče,
zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih
objektov.

Investitorji objektov, za katere bo ob
upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni
list RS, št. /05, 66/06 – odločba US
in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava
študije, so pred vložitvijo vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja dolžni
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito
in reševanje.
Na parceli št. 22/48 k.o. Domžale
se nahaja Spomenik padlim borcem
in žrtvam fašističnega nasilja (EŠD
10726). Zanj velja varstveni režim, ki
določa, da je prepovedano:
- objekt dediščine poškodovati ali
odstraniti,
- spreminjati avtentičnost lokacije,
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-

spreminjati materialno substanco
in fizično pojavnost objekta,
spreminjati območje in okolico
(veduto).

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine možno:
- objekt dediščine obnoviti ali dopolniti,
- zaradi boljše predstavitve objekta
posegati v njegovo okolico (odstranitev vegetacije).«
7. člen
Za prvim odstavkom 10. člena se
doda nov odstavek, ki se glasi:
»Investitor gradnje objektov v območju urejanja M je dolžan plačati
komunalni prispevek za primarno
omrežje cest, kanalizacije, vodovoda,
omrežje javne razsvetljave, objekte
zbiranja komunalnih odpadkov in
javne površine v skladu z Odlokom
o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 6/08). Sekundarno omrežje cest, kanalizacije
in vodovoda na območju že obstaja,
obveznosti iz naslova komunalnega
prispevka je investitor že poravnal.«
8. člen
V drugem odstavku 11. člena se dodata območji urejanja C in M, tako da
se odstavek glasi:
»Odmiki med objekti znotraj območij urejanja H, I, J, K in L ter med
območjema urejanja C in M so lahko
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tudi manjši od predpisanih, kadar iz
zdravstvenih in požarnovarstvenih
razlogov za to ni ovir.«
9. člen

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09.
2009 sprejel

Na koncu 6. člena se doda nov odstavek:
Novopredvideni objekti v območju
M se z električno energijo oskrbijo s
priključitvijo na obstoječe javno elektro omrežje s kabelsko kanalizacijo. V
primeru večjih potreb, kot jih lahko
zagotavlja obstoječe omrežje, je letega potrebno kapacitativno ojačati.
Morebitna nova transformatorska postaja se lahko gradi v sklopu objektov
druge namembnosti.«
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so skupaj s prilogami na
vpogled na Občini Domžale.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

ODLOK
O PRIZNANJIH
OBČINE DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo
priznanja Občine Domžale, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam
ali pravnim osebam za dosežke na
različnih področjih dela in ustvarjanja,
s katerimi pripomorejo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju
Občine Domžale ter širše družbene
skupnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

(2) Odlok določa njihovo obliko,
pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco
podeljenih priznanj.

Številka: 0072-13/09
Datum: 23. 09. 2009

2. člen

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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(1) O podelitvi priznanj Občine Domžale odločata Občinski svet Občine
Domžale in župan.
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(2) Priznanja Občine Domžale so:
-

-

naziv častnega občana (v ženskem
in moškem spolu) v nadaljevanju:
častni občan
plakete Občine Domžale
nagrade Občine Domžale
priznanje župana (v ženskem in
moškem spolu) Občine Domžale

II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA
3. člen
(1) Naziv častni občan je najvišje
priznanje Občine Domžale, ki ga
prejmejo posamezniki, katerih delo
in aktivnosti predstavljajo pomembne
zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma oseba,
ki je posebno zaslužna za pomembne
dosežke pri razvoju oziroma promociji
občine.

III. PLAKETE OBČINE DOMŽALE
4. člen
(1) Plaketa Občine Domžale se podeli posameznikom in pravnim osebam,
ki prebivajo ali delujejo na območju
Občine Domžale, prijateljskim in pobratenim mestom ter posameznikom
iz Republike Slovenije in tujine, ki s
posebnimi prizadevanji, uspehi in
dosežki na področju gospodarstva,
družbenih dejavnosti in drugih področjih dela pomembno prispevajo
h gospodarskemu, političnemu in
družbenemu razvoju občine ter medsebojnim prijateljskim odnosom.
(2) Plakete Občine Domžale so:
-

zlata plaketa Občine Domžale
srebrna plaketa Občine Domžale
bronasta plaketa Občine Domžale
5. člen

(2) Kriteriji za podelitev naziva
častni občan so izjemni dosežki
življenjskega dela, ki ga odlikujejo:
vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in
skrb za blaginjo občine ali promocijo
občine.

(1) Zlata plaketa se podeli za življenjsko delo, pomembne obletnice
uspešnega dela, ali za vrhunske
uspehe in dosežke, ki so pomembni za
razvoj in ugled Občine Domžale.

(3) Odločitev o podelitvi naziva se
opravi hkrati s postopkom določanja
priznanj.

(2) Srebrna plaketa se podeli za
vrsto odmevnih dosežkov v daljšem
časovnem obdobju, pomembnih za
razvoj in ugled Občine Domžale.

(4) Naziv častni občan se izroči ob
občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta s posebno listino.
Dobitnik prejme poleg listine o podelitvi naziva tudi umetniško delo.

(3) Bronasta plaketa se podeli za
odmevne uspehe v zadnjem obdobju
- kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
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6. člen
(1) Zlato, srebrne in bronaste plakete se podelijo vsako leto ob občinskem
prazniku na slavnosti seji Občinskega
sveta s posebno listino.
(2) Ob izročitvi zlate, srebrne in
bronaste plakete prejmejo nagrajenci
tudi denarno nagrado. Osnova za izračun nagrade je povprečna mesečna
neto plača v RS za preteklo leto, v
razmerju med plaketami 2,5 : 1,5 : 1 za
zlato, srebrno ali bronasto plaketo.
(3) V posameznem letu se lahko podeli največ ena zlata, dve srebrni in
tri bronaste plakete.
(4) Plaketa se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, vendar naslednjič
šele po preteku najmanj petih let od
zadnje podelitve.
(5) Istemu prejemniku ni možno večkrat podeliti enake plakete.
7. člen
IV. NAGRADE OBČINE DOMŽALE
(1) Nagrada Občine Domžale se
podeli posameznikom, skupinam
ali pravnim osebam, ki so s svojim
delovanjem v daljšem časovnem obdobju prispevali k razvoju in ugledu
občine, življenja v njej, njeni podobi
in ugledu.
(2) Nagrade se izročajo vsako leto
ob občinskem prazniku na slavnosti
seji Občinskega sveta s posebno
listino.
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(3) Ob izročitvi prejmejo nagrajenci
tudi denarno nagrado v višini ½ povprečne mesečne neto plače v RS za
preteklo leto.
(4) V posameznem letu se lahko podeli največ pet nagrad.
(5) Občinski svet podeli nagrade za
uspešno dela na naslednjih področjih:
kultura, šport in rekreacija, vzgoja in
izobraževanje, raziskovanje, inovatorstvo, področje socialne in zaposlovalne politike, področje gospodarstva,
organizacijsko delo v posameznem
društvu, zdravstvo, civilna zaščita,
varnost in promocija občine ter druge
dejavnosti.
8. člen
Priznanja Občine Domžale ne morejo dobiti občinski svetniki in člani
svetov krajevnih skupnosti, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem
obdobju , zaposleni v javnih zavodih,
javnih podjetij ter občinski upravi, če
bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.

V. PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE
DOMŽALE
9. člen
(1) Priznanje župana se lahko podeli
posameznikom, skupinam ali pravnim
osebam za enkratne izjemne uspehe
na kateremkoli področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost ob-
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čine ali za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum.

občine in na spletni strani Občine
Domžale.

(2) Priznanje predstavlja posebna
listina in denarna nagrada v višini ene
povprečne mesečne neto plače v RS
za preteklo leto.

(2) Javni razpis za podelitev priznanj Občine Domžale mora vsebovati:
-

(3) Župan lahko podeli v koledarskem letu največ pet priznanj.
(4) Priznanje župana se za isti dosežek izključuje z ostalimi priznanji
Občine Domžale.

-

VI. POSTOPKI, POGOJI IN NAČIN
PODELJEVANJA PRIZNANJ
10. člen
Občinski svet v začetku svojega
mandata kot svoje delovno telo imenuje Odbor za občinska priznanja,
proslave in prireditve. Odbor vodi
postopke priprave predlogov priznanj
Občine Domžale.
11. člen
(1) Župan Občine Domžale samostojno odloča o priznanju župana.
(2) Župan mora o podeljenih priznanjih obvestiti Občinski svet Občine
Domžale na naslednji seji po podelitvi
priznanja.

-

(3) Odbor lahko pripravi tudi posebne obrazce za predlaganje kandidatov za priznanja Občine Domžale.
Obrazci se objavijo na spletni strani
Občine Domžale.
(4) Pobudo za podelitev naziva častni občan, plakete Občine Domžale
ali nagrade Občine Domžale lahko
poda vsak občan in pravna oseba z
bivališčem oz. sedežem na območju
Občine Domžale.
(5) Pobudo za priznanje Občine
Domžale mora vsebovati:
-

12. člen
(1) Odbor enkrat letno, najmanj tri
mesece pred podelitvijo priznanj objavi javni razpis za podelitev priznanj
Občine Domžale v javnem glasilu
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kriterije za podelitev posameznih
priznanj,
vrsto in število posameznih priznanj,
navedbo podatkov iz petega odstavka tega člena, ki jih mora pobudnik navesti,
rok, do katerega morajo biti poslane pobude,
naslov, na katerega je treba poslati
pobude.

-

podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe,
rojstni datum v primeru fizične
osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktno
osebo, v kolikor je to mogoče,
podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe,
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-

naslov, telefon ter v primeru, da je
pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo,
vrsto priznanja in utemeljitev pobude.
13. člen

(1) Po preteku roka, določenega
v javnem razpisu za posredovanje
pobud, odbor najprej preveri, ali je
pobudo možno obravnavati. V kolikor
manjkajo posamezni podatki, odbor
zaprosi pobudnika, da v roku osmih
dni pobudo dopolni.

oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne
poda soglasja, se pobuda izloči.
(6) Odbor svoj predlog posreduje
občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem enkrat letno.
14. člen
Odbor lahko, ne glede na pobudo in
upoštevaje vsebino obrazložitve predloga pobudnika za priznanje Občine
Domžale, spremeni vrsto priznanja.
15. člen

(2) Na podlagi prejetih pobud oblikuje odbor predlog za podelitev priznanj Občine Domžale ter ga skupaj z
obrazložitvijo posreduje v obravnavo
in odločanje Občinskemu svetu Občine Domžale.

Priznanja Občine Domžale, razen
priznanj iz 9. člena odloka, se izročajo
na slavnostni seji občinskega sveta ob
prazniku Občine Domžale.
16. člen

(3) Postopek izbire kandidatov v
okviru Odbora za občinska priznanja,
proslave in prireditve poteka brez
javnosti, do oblikovanja predloga odbora, ki ga ta posreduje občinskemu
svetu v sprejem.
(4) Odbor dela na sejah, na katerih
je navzoča večina članov. Za sprejem
predloga za podelitev priznanj Občine
Domžale je potrebna dvotretjinska
večina prisotnih članov odbora. Član
odbora ne more podati ločenega
mnenja k posameznemu predlogu
priznanja občine Domžale.
(5) Odbor mora pred posredovanjem
predloga priznanj Občinskemu svetu
pridobiti pisno privoljenje kandidata,
ter v primeru, da je kandidat fizična
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Priznanje Občine Domžale se izroča
s posebno listino. Na listini so vpisani:
ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja, kratka obrazložitev ter
datum podelitve.

IV. FINANCIRANJE IN EVIDENCA
PODELJENIH PRIZNANJ
17. člen
Sredstva za priznanja iz tega odloka se zagotavljajo v proračunu Občine
Domžale.
18. člen
Občinska uprava vodi evidenco podeljenih priznanj. V evidenco se vpiše
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zaporedna številka, vrsta priznanja,
ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja ter datum podelitve
priznanja. Evidenca prejemnikov priznanj je javna.
V. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka
preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 23/95) in Poslovnik Odbora za občinska priznanja, proslave
in prireditve ter obeležja občinskega
pomena (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/96).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-17/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09.
2009 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O
JAVNEM GLASILU OBČINE
DOMŽALE »SLAMNIK«
1. člen
Prvi odstavek 13. člena Odloka o
javnem glasilu občine Domžale »Slamnik« (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 7/99, 2/02 in 14/02) se spremeni
tako, da se glasi:
»Uredništvo glasila Slamnik sestavljajo urednik, pomočnik odgovornega
urednika ter še največ po en član
uredništva na predlog vsake svetniške skupine, zastopane v Občinskem
svetu Občine Domžale, ki jih imenuje
Občinski svet Občine Domžale na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za dobo
štirih let.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0070-11/09
Datum: 23. 09. 2009
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 191. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/
99, 11/00, 9/03 in 8/08) ter 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 29. seji dne
23. 09. 2009 sprejel

SKLEP
O SPREJEM PROGRAMA
DELA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE ZA DRUGO
POLLETJE 2009

Občinski svet Občine Domžale
sprejme Program dela Občinskega
sveta Občine Domžale za drugo polletje 2009, razen Odloka o priznanjih
Občine Domžale, ki je bil sprejet na
septembrski seji občinskega sveta.

Občina Domžale, župan, Ljubljanska 69, Domžale, na podlagi petega
odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Ur. list RS,
št. 95/07 UPB7, 17/08, 58/08, 80/08,
49/09) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 73/05 in
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06,
128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev
osnovne plače direktorja javnega
zavoda, katerega ustanoviteljica je
Občina Domžale izdajam naslednji

SKLEP

Delovno mesto direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale,
se od 06. 04. 2009 uvrsti v 46. plačni
razred.

OBČINA DOMŽALE
Župan
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 40102-6/05
Datum: 07. 09. 02009

Številka: 0073-34/09
Datum: 23. 09. 2009
ŽUPAN
Toni DRAGAR, l.r.
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi določil 46. in 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007) sprejme
župan občine Domžale

SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA
OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE 1986-2000 IN
SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 19861990, ZA OBMOČJE OBČINE
DOMŽALE, SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE 2009
– AC PRIKLJUČEK ŠTUDA
–NAVEZAVA NA IHAN

- Družbeni plan Občine Domžale za
obdobje 1986 - 1990; št. 30-13/8611 z dne 23.10.1986, objavljen v
Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 10/86, ter spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradni
vestnik Občine Domžale št. 2/90,
12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01,
13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 6/09);
- Dolgoročni plan Občine Domžale
za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročni družbeni plan občine
Domžale za obdobje 1986-1990
(Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 13/85), ter spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje 1986-2000
in srednjeročnega družbenega
plana občine Domžale za obdobje
1986-1990 (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 9/86, 2/90, 12/95,
10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02,
5/04, 3/05, 14/06, 6/09).

1. Začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Domžale

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

S tem sklepom določa župan
Občine Domžale začetek postopka
priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za
obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine
Domžale za obdobje 1986-1990, za
območje Občine Domžale (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin):

Občina Domžale je do sprejetja
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pripravljala Strategijo prostorskega razvoja občine
in Prostorski red občine (SPRO in
PRO) skladno z Zakonom o urejanju prostora. V okviru priprav
omenjenih dokumentov je bila
izvedena prostorska konferenca,
bile so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, akta pa
še nista bila javno razgrnjena,
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kar pomeni, da se dokončata po
določilih ZPNačrt. Sprejetje občinskega prostorskega načrta
(OPN), ki bo nadomestil obstoječa dolgoročni in srednjeročni
družbeni plan Občine Domžale,
se je časovno odmaknilo zaradi
vedno bolj zapletenih postopkov
sprejemanja aktov, nenehnega
spreminjanja zakonodaje povezane s prostorskim načrtovanjem in
nespoštovanjem vseh predpisanih
rokov s strani državnih nosilcev
urejanja prostora.
Na podlagi razvojnih pobud in
potreb, kompleksnosti sprejemanja OPN in 96. člena ZPNačrt, ki
omogoča spreminjanje in dopolnjevanje prostorskih vsebin veljavnih aktov, je Občina Domžale
pristopila k sprejemanju sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin plana.
Razlog za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin je
sprememba območja gospodarske infrastrukture na območju
avtocestnega priključka Študa na
avtocestnem odseku Šentjakob
– Blagovica. Območje AC priključka, ki je določeno z Uredbo o
lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Blagovica – Šentjakob
(Uradni list RS, št. 46/1996) se
racionalizira in uredi tako, da je
možna izvedba priključevanja iz
smeri Ihana ter načrtovanje nove
povezovalne ceste Trzin – Savska
cesta – AC priključek Študa s podaljškom do Ihanske ceste.
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Pobude posameznih lastnikov
zemljišč za spremembo namembnosti osnovne namenske rabe
bodo obravnavane v postopku
sprejemanja občinskega prostorskega načrta in niso predmet tega
postopka.
Pravno podlago za spremembe
in dopolnitve plana predstavlja
96. člen Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt), ki določa,
da se lahko prostorske sestavine
spreminjajo in dopolnjujejo do uveljavitve občinskega prostorskega
načrta ob smiselni uporabi določb
ZPNačrt.
3. Območja sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin obsegajo območje:
- obstoječega AC priključka Študa, ki je določen z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Blagovica – Šentjakob
(Uradni list RS, št. 46/1996);
- cestne povezave AC priključek
Študa – Savska cesta in
- cestne povezave AC priključek
Študa – PC Ihan – Breznikova
cesta.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Vse strokovne rešitve potrebne
za spremembe in dopolnitve prostorskih vsebin zagotovi Občina
Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.
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5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin so predvidene naslednje aktivnosti s časovnimi roki:
1.

Sklep župana o pričetku postopka.

September 2009

2.

Priprava strokovnih podlag.

Oktober - december 2009

3.

Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin.

December 2009 - januar
2010

4.

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, obvestila o potrebni pripravi CPVO in usklajevanje.

Januar – april 2010

5.

Izdelava okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin.

April – avgust 2010

6.

Prva obravnava akta na Občinskem svetu Občine
Domžale.

September 2010

7.

Javna razgrnitev.

Oktober 2010

8.

Izdelava predloga sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin.

November 2010

9.

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora.

December 2009 – marec
2011

10.

Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor
o potrditvi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin.

Marec 2011

11.

Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin na Občinskem svetu.

April 2011

Navedeni časovni okviri so zgolj informativni in se lahko med pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci
javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave
prostorskih aktov.
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Nosilci urejanja prostora, ki podajo
smernice za načrtovanje sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
kmetijstvo, Sektor za sonaravno
kmetijstvo, Dunajska 58, 1000
Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana;
6. Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Izpostava Ljubljana,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
7. DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje;
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova
61, 1000 Ljubljana;
9. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana;
10. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.,
Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana;
11. Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana;
12. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720,
1001 Ljubljana;
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13. Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana;
14. Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230
Domžale;
15. Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale;
16. Ministrstvo za kulturo, Zavod RS
za varstvo narave, Območna enota
Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
17. drugi organi in organizacije v
kolikor bi se v postopku priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin izkazalo, da so njihove
smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo
delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin
Stroške priprave sprememb in dopolnitev plana zagotavlja Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
8. Objava sklepa
Ta program priprave se objavi v
Uradnem vestniku Občine Domžale in
začne veljati naslednji dan po objavi.
OBČINA DOMŽALE
Župan
Številka: 359-53/2009
Datum: 25. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 6. člena Odloka o uradnem vestniku Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 1/97)
in 142. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 9/03
in 08/08) dajem

URADNI POPRAVEK
ODLOKA
O SPREMEMBI ODLOKA
O PRORAČUNU
OBČINE DOMŽALE
ZA LETI 2008 IN 2009

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/08 in 11/08)
se spremenijo prihodki in odhodki
v Bilanci prihodkov in odhodkov v
splošnem delu proračuna in odhodki
v posebnem delu proračuna ter prejemki v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna se, v
Bilanci prihodkov in odhodkov, na prihodkovni strani povečajo prihodki:
-

-

na kontu 700020 – Dohodnina – občinski vir za 1.233.917 EUR;
na kontu 720001 – Prihodki od
prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj za 26.100 EUR;
na kontu 7400 – Prejeta sredstva iz
naslova tekočih obveznosti državnega proračuna za 25.500 EUR;
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in znižajo prihodki:
-

na kontu 714105 – Prihodki od komunalnih prispevkov za 385.000 EUR.

Skupaj se prihodki povečajo za
900.517 EUR, ki po spremembi znašajo 23.355.433 EUR.
V splošnem delu proračuna se, v
Bilanci prihodkov in odhodkov, na
odhodkovni strani povečajo odhodki,
skupno za 5.703.837 EUR, ki po spremembi znašajo 32.686.653 EUR.
V posebnem delu proračuna, se
odhodki na področju proračunske
porabe 01 – Politični sistem znižajo za 12.000 EUR in po spremembi
znašajo 356.260 EUR, na področju
proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne
storitve povečajo za 64.525 EUR in
po spremembi znašajo 541.195 EUR,
na področju proračunske porabe 06
– Lokalna samouprava povečajo za
69.479 EUR in po spremembi znašajo
2.649.479 EUR, na področju proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi
ob izrednih dogodkih povečajo za
147.752 EUR in po spremembi znašajo
515.147 EUR, na področju proračunske
porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo povečajo za 9.061 EUR in
po spremembi znašajo 112.461 EUR,
na področju proračunske porabe 13
– Promet, prometna infrastruktura
in komunikacije povečajo za 617.570
EUR in po spremembi znašajo 4.968.043 EUR, na področju proračunske
porabe 14 – gospodarstvo povečajo za 4.867 EUR in po spremembi
znašajo 254.267 EUR, na področju
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proračunske porabe 15 – Varovanje
okolja in naravne dediščine povečajo
za 1.181.219 EUR in po spremembi
znašajo 2.065.219 EUR, na področju
proračunske porabe 16 – Prostorsko
planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost povečajo za 1.080.140 EUR
in po spremembi znašajo 3.285.140
EUR, na področju proračunske porabe
17 – Zdravstveno varstvo povečajo za
91.827 EUR in po spremembi znašajo
518.827 EUR, na področju proračunske porabe 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije povečajo za
908.528 EUR in po spremembi znašajo
4.122.796 EUR, na področju proračunske porabe 19 – Izobraževanje povečajo za 1.231.734 EUR in po spremembi
znašajo 11.810.584 EUR, na področju
proračunske porabe 20 – Socialno
varstvo povečajo za 191.379 EUR in
po spremembi znašajo 1.165.679 EUR,
na področju proračunske porabe 23
– Intervencijski programi v primerih
nesreč povečajo za 117.756 EUR in po
spremembi znašajo 197.056 EUR.

(20%), proračunsko postavko 204403
– RK Domžale (20%) in proračunsko
postavko 204603 – projekt varne hiše
(10%), ki bo omogočila realizacijo dogovorjenih nalog.

V splošnem delu proračuna se, v
Računu financiranja zniža domače
zadolževanje za 1.500.000 EUR in po
spremembi znaša 3.000.000 EUR.

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki
in odhodki, presežkov nad prejemki v
računu terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži
do višine 3.000.000 EUR za izgradnjo
vrtca v Preserjah.

2. člen
Iz proračunske postavke 011100
– Plače in sejnine občinskih svetnikov
ter članov delovnih teles občinskega
sveta in proračunske postavke 023100 – Nagrade nadzornega odbora se
zagotovi prerazporeditev na proračunsko postavko 196300 – štipendije
Občine Domžale (50%), proračunsko
postavko 204402 – Karitas Domžale
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Prerazporeditev opravi župan s
sklepom skladno z določili Odloka
o proračunu Občine Domžale za leti
2008 in 2009.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo začasno
nalagati v poslovnih bankah kot vezani
depozit tako, da v posamezni banki ni
vezanih v nobenem primeru več kot
20% prostih sredstev, če posamezni
depozit presega 1.000.000 EUR.
4. člen
23. člen Odloka se po novem glasi:
(Zadolževanje občine in javnih
podjetij)

Neposredni in posredni proračunski
uporabniki in javna podjetja se lahko
zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine Domžale.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Urad župana
Številka:0072-5/09
Datum: 22.04.2009

Odgovorna urednica
Uradnega vestnika
OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.

Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem vestniku Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 1/97)
in 142. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Domžale (Ur.vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 9/03
IN 8/08) dajem

URADNI POPRAVEK
SKLEPA O
ZAČETKU PRIPRAVE
OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
LOKALNO CESTO JC1
(URADNI VESTNIK
OBČINE DOMŽALE, ŠT 6/09)

Spremeni se predzadnji odstavek v
poglavju Območje OPPN, tako da se
pravilno glasi:
Obravnavano območje obsega naslednje parcele ali njihove dele:
5304, 5305, 5306/1, 5306/2, 5306/3,
5309, 5312/1, 5312/4, 5312/3, 5312/2,
5442/1, 5241/4, 5241/6, 5241/5,
5311/1, 5310/1, 5504, 5319/8, 5320/1, 5596, 5323/7, 5320/5, 5323/11,
5323/2, 5324/2, 5323/19, 5324/1,
5417/33, 5323/1, 5340/2, 5340/1,
5339/1, 5339/2, 5341/3, 5341/1, 5343/3, 5343/1, 5338/1, 5342/1, 5342/2,
5343/2, 5206, 5205, 5204/3, 5204/1,
5204/2, 5203, 5501/1, 5202, 5364/1,
5365/12, 5364/3, 5365/28, 5366/8,
5381/12, 5419/4, 5365/11, 5365/2, 5380/1, 5381/9, 5418/2, 4637/8, 4637/6,
4637/1, 5419/16, 5419/15, 5419/14,
4637/5, 4637/4, 5419/12, 4637/2,
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4637/9, 5419/11, 5419/10, 5419/9,
4626/2, 4626/4, 5419/8, 5419/7, 4626/1, 4629/1, 4629/2, 4630/1, 4631/1,
4631/2, 4632/2, 4632/1, 4617/6, 4616/2, 6417/4, 4630/3, 4630/4, 4630/5,
5387/15, 4617/2, 4617/5, 4616/1,
4617/3, 4614/4, 4614/3, 4614/1, 4614/2, 4617/1, 5419/5, 5419/6, 5419/1,
4634/4, 4634/1, 4634/3, 4633, 4615/2,
4615/3, 4634/5, 4634/6, 4615/1, vse
k.o. Domžale in 374/9, 374/10, 374/1,
373/2, 494/1, 371/3, 371/1, 527, vse
k.o. Študa.
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