Domžale, 25.09.2006, št. 14 cena z DDV: 1370,50 SIT

Na podlagi Zakona o javnih
financah (Ur. list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02) in Zakona o
financiranju občin (Ur. list RS, št.
32/06 UPB-1) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–UPB-1) je Občinski
svet Občine Domžale na svoji 38. seji
dne 20.09.2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU
OBČINE DOMŽALE ZA LETO
2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine
Domžale za leto 2006 (Uradni vestnik
Občine Domžale 3/06, 7/06) se
spremenijo prihodki in odhodki v
bilanci prihodkov in odhodkov v
splošnem delu proračuna in odhodki
v posebnem delu proračuna.

Uradni Vestnik Št. 14/06

V splošnem delu proračuna se, v
bilanci prihodkov in odhodkov, na
prihodkovni strani povečajo prihodki
na kontu 7000 – dohodnina za 67.000
TSIT in po spremembi znašajo
2.618.000 TSIT.
V posebnem delu proračuna, na
oddelku 04 – Gospodarske dejavnosti,
na pododdelku 0451 – Cestni promet,
se proračunska postavka 4525 –
Železniški prehod Depala vas poveča
za 15.000 TSIT in po spremembi znaša
40.000 TSIT.
V posebnem delu proračuna, na
oddelku 08 – Rekreacija, kultura in
dejavnost neprofitnih organizacij,
združenj, društev in drugih institucij,
na pododdelku 0820 – Kulturne
dejavnosti, se proračunska postavka
8215 – Obnova poletnega gledališča
Studenec poveča za 2.000 TSIT in po
spremembi znaša 6.000 TSIT.
V posebnem delu proračuna se
na oddelku 09 – Izobraževanje,
na pododdelku 0911 – Predšolska
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vzgoja, proračunska postavka 9101 –
Stroški izvajanja programa otroškega
varstva poveča za 50.000 TSIT in po
spremembi znaša 732.000 TSIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-25/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 23. in 34. člena Zakona o
urejanju prostora (Ur. list RS, št.110/02
in 8/03) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in
dopolnitvah
Odloka o lokacijskem
načrtu za obvozno cesto
Vir
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o
lokacijskem načrtu za obvozno cesto
Vir (objavljen v Uradnem vestniku
št. 8/01 in popravek, objavljen v
Uradnem vestniku 9/01) in sicer v
delu, ki se nanaša na etapnost gradnje in določitev gradbene parcele.
Spremembo grafičnega dela – Načrt
gradbenih parcel, je izdelal LUZ d.d.
Ljubljana v juniju 2006.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da
se v tekstualnih sestavinah odloka v
točki 6. Etape izvajanja lokacijskega
načrta besedilo spremeni tako, da
glasi:
Cestni odsek se lahko zgradi v več
etapah.
V grafičnem delu lokacijskega
načrta se spremeni načrt gradbenih
parcel.
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3. člen
Spremeni se 22. člen odloka tako,
da se besedilo glasi:
Cestni odsek se lahko gradi v več
etapah.
4. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo
v veljavi.
5. člen
Spremembe grafičnih sestavin
odloka – Načrt gradbenih parcel so
na vpogled na Oddelku za okolje in
prostor Občine Domžale.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-24/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02
in 8/03) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA
OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE 1986-2000 IN
SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 19861990, ZA OBMOČJE OBČINE
DOMŽALE, DOPOLNITEV 2006
– sprememba načina urejanja
na območju V7/1 - Helios
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996
in 1997 (Uradni Vestnik Občine Domžale št. 9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97,
10/97, 8/01, 13/02, 5/04 in 3/05) – v
nadaljnjem besedilu dolgoročni plan
občine oziroma plan – in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Domžale za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v
letih 1990, 1995, 1996 in 1997, (Uradni
Vestnik Občine Domžale št. 10/86,
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2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01
in 13/02, 5/04 in 3/05) – v nadaljnjem
besedilu srednjeročni plan občine
oziroma plan, za območje Občine
Domžale, ki obsegajo:
a) spremembe meje planskega območja V7/1 in V7/5 ter načina urejanja prostora na severnem območju
planskega območja urejanja V7/1
(območje proizvodnih dejavnosti
tovarne Helios).
2. člen
(spremembe in dopolnitve
tabelaričnega dela)
V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 2 (Načini urejanja
in prevladujoča namenska raba za
območja znotraj urbanistične zasnove
Domžale) v vrstici V7/1 ime območja
urejanja iz »Helios« spremeni v »Vir
– stanovanja (pod Heliosom)« in v
vrstici V7/5 ime območja urejanja iz
»Oljarna – sever« v »Helios-jug«.
3. člen
(spremembe in dopolnitve
grafičnega dela)

(južni del kompleksa tovarne Helios)
ureja s prostorskimi ureditvenimi
pogoji. Preostali del območja V7/1 se
še nadalje ureja z lokacijskim načrtom.
Na enak način se spremeni karta št.
2 »Načini urejanja prostora s PIA«
kartografskega dela urbanistične
zasnove Domžale.
4. člen
(končne določbe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem Vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-22/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Grafični del plana se uskladi s
spremembami tabelaričnega dela
plana. Namenska raba prostora se
ne spreminja.
Spremeni se meja med planskim območjem urejanja V7/1 in V7/5, tako
da se obstoječe območje z namensko
rabo za proizvodne dejavnosti v planskem območju V7/1 priključi planskemu območju urejanja V7/5.
Spremeni se karta Zasnova načinov
urejanja prostora tako, da se celotno
novo plansko območje urejanja V7/5
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Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in
8/03) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
16/04–UPB) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 38. seji dne 20.09.2006
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE DOMŽALE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (Uradni vestnik občine Domžale
4/2003, 15/2004, 12/2005 – uradni popravek; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Tabela 1a: območje UZ Domžale iz 3. člena odloka se spremeni oziroma
dopolni z naslednjimi vrsticami:
Pred vrstico V7/3 se doda vrstica V7/1:
V 7/1

Vir - stanovanja
(pod Heliosom)

Stanovanja

1

LN

Vrstica z oznako šifre območja urejanja V 7/5 se nadomesti z vrstico:
V 7/5

Helios - jug

Proizvodne dejavnosti

2(Pi)

PUP

Za vrstico z oznako šifre območja urejanja J2 se dodata vrstici:
J3

Jarše – sever

Stanovanja

6(Se), 1(Sz)

PUP

J4

Jarše – center

Stanovanja

5(Se), 6(Sv), 1(Sm),
1(Sz), 1(Zr)

PUP

3. člen
V 5. člen odloka (pojmi po tem odloku) se alineja »Mansarda« dopolni z naslednjim besedilom:
V izračunu faktorja FSI za mansardo se upošteva tlorisna površina mansarde
(podstrešja), kjer vertikalna višina namišljenega obodnega zidu preseže 1.20
m. Mansarda se lahko izrabi za stanovanjske ali poslovne namene v okviru
dovoljenih faktorjev izrabe in drugih veljavnih določil.
Za alinejo »Mansarda« se doda nova alineja z naslednjim besedilom:

Uradni Vestnik Št. 14/06
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Terasna etaža (T) je etaža ali del etaže objekta pod ravno streho ali streho
z minimalnim naklonom (do 10 stopinj), ki ima bruto tlorisno površino etaže
maksimalno 70% bruto tlorisne površine spodnje etaže.
4. člen
V 10. členu odloka (dovoljene gradnje v morfoloških celotah) se v tabeli 3 za
vrstico »Sw – Območja počitniških objektov« doda nova vrstica:
Sz - območja zelenih površin v stanovanjskem območju

5. člen
V 19. členu se 6. odstavek dopolni s stavkom: »Klet se lahko gradi v več
etažah.«
V 19. členu odloka se pred 12. odstavek vrine nov odstavek, ki glasi: Število
stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih velikosti večje od 80 m2 neto
stanovanjske površine mora biti najmanj enako številu stanovanj velikosti
manjše od 40 m2 neto stanovanjske površine.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
V 19. členu odloka se v točki »3. Območja za mešana območja stanovanj,
kmetij, mešanih funkcij ter obrtnih delavnic:« v tabeli 6 v vrstici »Višinski gabarit
– stanovanjski objekti« za morfološke enote z oznako Sk/j in Sm/j dovoljena
etažnost dopolni z določilom: »P+1+M, maksimalna višina slemena 13 m«.
6. člen
Črta se 2. alinea 1. odstavka 21. člena odloka.
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7.člen
8. odstavek 22. člena odloka (gradbena parcela) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim gradbena parcela še ni določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče
objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja gradbene parcele v skladu z
merili in pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske objekte, se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na FZ, FSI, število parkirišč,
igrišča, zelenice. Gradbena parcela se tem objektom določi na podlagi upravnih
dovoljenj za njihovo gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma gradbena parcela v
njih ni določena pa v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površino
pa ni dovoljeno zmanjševati.
8.člen
2. odstavek poglavja »Parkirne površine« iz 23. člen odloka (merila in pogoji
za prometno urejanje) se spremeni tako da glasi:
Število parkirnih oziroma garažnih mest:
- stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje;
- stanovanja v večstanovanjski hiši:
o za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine 1 PM,
o za stanovanje od 36m2 do 60m2 koristne stanovanjske površine 1,5
PM,
o za stanovanje od 61m2 do 100m2 koristne stanovanjske površine 2
PM,
o za stanovanje nad 100m2 koristne stanovanjske površine 3 PM, pri
čemer mora znašati najmanjše skupno število parkirnih mest za celotni
večstanovanjski objekt 2 PM na stanovanje;
- za večstanovanjske objekte je potrebno na gradbeni parceli objekta zagotoviti minimalno 0,2 PM na stanovanjsko enoto oziroma najmanj 2 PM na
skupnem parkirišču za obiskovalce;
- poslovni prostori - pisarne 1 PM na 30m2 neto površine;
- poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20m2 neto površine;
- gostinski lokal 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta
oziroma najmanj 5 PM;
- trgovski lokali 1 PM na 30m2 koristne prodajne površine ali min 2 PM;
- delavnice za servis motornih vozil 6 PM na 1 popravljalno mesto;
- avto pralnice 5 PM na eno pralno mesto;
- za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s predpisi.
8. odstavek poglavja »Parkirne površine« iz 23. člena odloka se spremeni
tako, da glasi: »Parkirišča in spremljajoče manipulativne površine ne smejo
segati izven meja gradbenih parcel objektov.«
Uradni Vestnik Št. 14/06
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9. člen
34. člen odloka (posebne določbe) se spremeni tako, da se v poglavje »OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE« za točko »D17 - Pod jedrom«
doda nova točka D23 –Mačkovci z naslednjim besedilom in grafiko:
Maksimalni dovoljeni FSI = 0,55 in FZ = 35%.
10. člen
34. člen odloka (posebne določbe) spremeni tako, da se v poglavje »OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE« za točko »J1 – Srednje Jarše«
doda nova točka J4 –Jarše-center z naslednjim besedilom in grafiko:
J3 – Jarše–sever
Območje je razdeljeno na naslednje morfološke enote, ki imajo določeno
podrobnejšo namensko rabo:
Prostorske enota

Podrobnejša namenska raba

Se1/a, Se2/a, Se3/a, enodružinska prostostoječa stanovanjska gradnja
Se4/a, Se5/a, Se6/a
in gradnja dvojčkov (Se/a)
Sz1
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območje skupnih in zelenih površin
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Merila in pogoji za gradnjo v morfoloških enotah Se1/a do Se6/a:
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Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Sz1:
Dovoljena je gradnja v skladu s splošnimi določbami.

11. člen
34. člen odloka (posebne določbe) spremeni tako, da se v poglavje »OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE« za točko »J3 – Jarše–sever« doda
nova točka J4 –Jarše-center z naslednjim besedilom in grafiko:
J4 – Jarše–center
Območje je razdeljeno na naslednje morfološke enote, ki imajo določeno
podrobnejšo namensko rabo:
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Merila in pogoji za gradnjo v prostorskih enotah Se in Sv:

Uradni Vestnik Št. 14/06
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Posebna merila v enotah Sv:

Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Sm1:
Veljajo splošna merila za gradnjo objektov v enotah Sm.
Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Sz1:
Za potrebe skupnega parkiranja obiskovalcev v naselju se v prostorski enoti
Sz1 zgradi eno skupno parkirišče z najmanj 10 PM in 1 PM za invalide. Na tem
mestu se zgradi tudi ekološki otok.
Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Zr1:
V prostorski enoti se zgradi otroško igrišče minimalne površine 400 m2.
Otroško igrišče se ogradi z žično ograjo, ki se ozeleni ali živo mejo.

Uradni Vestnik Št. 14/06
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12. člen
34. člen odloka (posebne določbe) se spremeni tako, da se v poglavju »OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE« točka »V 7/5 – Oljarna - sever«
v celoti nadomesti z naslednjim besedilom in grafiko:
V 7/5 – Helios - jug
Pi/5
V območju Pi/5 so dovoljene le gradnje javne gospodarske infrastrukture ob
upoštevanju varstvenih odmikov od vodnega zemljišča vodotoka Mlinščica.
Pi/6
Območje je razdeljeno z omrežjem internih cest na naslednje prostorske
enote, ki imajo določeno podrobnejšo namensko rabo:
Prostorske enota Podrobnejša namenska raba
P1, P2, P3, P8,
P9, P10, P11

Območje objektov proizvodnih, servisnih in poslovnih
dejavnosti

P4

Območje objektov proizvodnih in skladiščnih dejavnosti

P5

Območje namenjeno parkiranju osebnih vozil (parkirna
hiša)
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P6

Območje namenjeno parkiranju tovornih vozil

P7

Območje centra za požarno varnost Domžale

P12

Območje servisnih in zelenih površin

Za posamezna območja veljajo naslednja merila in pogoji:

Uradni Vestnik Št. 14/06
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13. člen
34. člen odloka (posebne določbe) se spremeni tako, da se v poglavju »OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE« v točki »V 7/6 – Helios« zadnji
stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Maksimalne višine objektov so 14
m nad koto utrjenega terena.
14. člen
K 35. členu odloka o PUP se na koncu dodata dve novi točki:17. Odlok o zazidalnem načrtu za območje V7/1 Helios v delu, ki predstavlja novo povečano
plansko območje urejanja V7/5 oziroma morfološko enoto Pi6.
18. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja J3 Srednje
Jarše »Ob razbremenilniku« in J4 Jarše center (Uradni vestnik Občine Domžale
št. 10/1999) za plansko območje J4.
15. člen
Spremenijo se grafične sestavine odloka s prikazom mej in oznak območij,
načinov urejanja prostora in podrobnejšo namensko rabo v skladu s tekstualnim
delom odloka in planskimi spremembami v skladu z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za
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obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za
obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2006.
V grafičnem delu odloka se spremenijo oziroma na novo vzpostavijo meje
naslednjih morfoloških enot:
- meje morfoloških enot v planskih enotah urejanja J3 in J4;
- meja morfološke enote Pi6 v planski enoti urejanja V7/5;
- meja morfološke enote S28/b v planski enoti Š2;
- meja morfoloških enot M13/a in M12/b v planski enoti urejanja D15;
- meja morfoloških enot Sm1/j in Sm2 v planski enoti urejanja Preserje.
- nova morfološka enota Sm8/a iz dela morfološke enote Sk5/a v planski
enoti urejanja Radomlje 1.
Grafične sestavine sprememb in dopolnitev odloka so na vpogled na Oddelku
za prostor in varstvo okolja Občine Domžale.
16. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-21/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06
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Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in
8/03) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
16/04–UPB) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 38. seji dne 20.09.2006
sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja
Preserje ob Bistrici – jug
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se, na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Domžale za obdobje 1986-2000 za območje Občine Domžale (v
nadaljevanju prostorski plan) sprejme lokacijski načrt za območje urejanja
Preserje ob Bistrici – jug.
(2) Z lokacijskim načrtom se podrobneje določijo:
1. ureditveno območje lokacijskega načrta,
2. vplivno območje,
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav
prostorske ureditve s sosednjimi območji,
4. namembnost območja
5. zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
6. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne
dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
7. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
8. načrt parcelacije,
9. načrt odstranitev objektov,
10. etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta.
11. možnost pogodbene ali upravne komasacije,
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2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z lokacijskim načrtom)
(1) Z lokacijskim načrtom se določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja, za odstranitev dveh obstoječih stanovanjskih vrstnih objektov (2x po štiri stanovanja) in njihovih spremljajočih
objektov, dveh garaž v betonski izvedbi, gradnjo novih stanovanjskih in
poslovno-stanovanjskih objektov, gradnjo VVZ, gradnjo parkirišč, otroških
igrišč, parkovnih površin in pešpoti, gradnjo prometne ureditve in gradnjo
komunalne infrastrukture (pred in po gradnji Glavne ceste Želodnik-Mengeš
– Uredba o lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice
na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš (Uradni list RS, št. 48/04)
– v nadaljevanju DLN).
(2) Določijo se zlasti pogoji glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja
objektov, določijo se pogoji za gradnjo, ter potrebni prostorski ukrepi.
3. člen
(sestavni deli lokacijskega načrta)
I.
Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1.
Načrt namenske rabe prostora:
1.1. Lega prostorske ureditve v širšem območju
1.1.1. Ortofoto posnetek s predvidenimi objekti
1.2. Izsek iz prostorskih sestavin občine (TTN)
1.3. Izsek iz prostorskih sestavin občine (DKN)
1.4. Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev
1.5. Načrt členitve površin s prikazom javnih površin
2.
Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije:
2.1. Načrt ureditvenega območja na geodetskem načrtu
2.2. Gradbene parcele po etapnosti gradnje na
geodetskem načrtu
2.3. Gradbene parcele po etapnosti gradnje na
katastrskem načrtu
2.4. Načrt vplivnega območja na katastrskem načrtu

M 1:25.000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

3.

Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov
in povezav s sosednjimi območji
3.1. Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin
(pred izvedbo GC)
M 1:1000
3.1.1. Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin (po izvedbi GC)M 1:1000
3.1.2. Načrt Prostorskih enot
M 1:1000
3.2. Zazidalna situacija kletne etaže objektov
M 1:1000
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10

Značilni pogledi
Značilni prerez
Prometno-tehnična situacija – I. faza
Prometno-tehnična situacija – II. faza
Zbirni načrt komunalno-energetskih napeljav
Načrt objektov, ki se odstranijo
Situacija intervencijskih poti
Situacija postavitev ograj in višin objektov

M 1:200
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500

4. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost,
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta (Dolgoročni plan občine Domžale),
3. obrazložitev občinskega lokacijskega načrta,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. ničelno stanje okolja,
6. spis postopka in sprejemanja akta,
7. seznam upoštevanih aktov in predpisov,
8. strokovne podlage študije in idejni projekti:
- Poročilo o meritvah hrupa z izhodišči za nadaljnjo projektiranje,
- Hidrološko – hidravlična analiza območja lokacijskega načrta Preserje
Ob Bistrici – jug,
- Načrt električnega omrežja – idejni projekt,
- Geotehnično in hidrološko poročilo,
- Zasnova vodovodnega sistema v območju urejanja Preserje Ob Bistrici
– jug,
- Zasnova kanalizacijskega sistema,
- Študija požarne varnosti,
- Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja Preserje
ob Bistrici- jug.
5. člen
Lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko
projekta 5622 v avgustu 2006.
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II.

UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
(ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta)

OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja
Preserje ob Bistrici – jug (v nadaljevanju ureditveno območje) se nahaja v
katastrski občini Homec in v katastrski občini Domžale.
(2) Opis meje ureditvenega območja se prične na severozahodnem delu območja v točki št. 1, ki se nahaja v severozahodnem vogalu parcele št. 886/2, v
katastrski občini Homec, od koder poteka proti vzhodu po mejiDLN, preko
parcel št. 886/2, 883/3 in 886/5 do točke št. 9.
V točki št. 9 meja ureditvenega območja spremeni smer in poteka proti jugu
po meji občinskega lokacijskega načrta Kamniška Bistrica do točke št. 12, po
vzhodnih mejah parcel št. 886/5 in 887/3.
Od točke št. 12, ki se nahaja v severozahodnem vogalu parcele št. 888/4 in
do točke št. 74 meja ureditvenega območja poteka po predvideni ureditvi javne
poti do trim steze v območju obvodnih rekreacijskih površin Kamniške Bistrice
in pri tem poteka delno po severni meji in delno po parceli št. 888/4.
V nadaljevanju meja ureditvenega območja nadaljuje potek po meji občinskega lokacijskega načrta Kamniška Bistrica do točke št. 75, po vzhodnih mejah
parcel št. 888/3, 889/7, 890/46 in 891/4.
V točki št. 75 meja ureditvenega območja spremeni smer in poteka po predvideni ureditvi javne poti do trim steze v območju obvodnih rekreacijskih površin
Kamniške Bistrice, preko parcel št. 892/10 in 892/8 do točke št. 80 od koder
poteka naprej proti jugu po meji lokacijskega načrta Kamniška Bistrica do točke
št. 81, po vzhodnih mejah parcel 892/9, 892/7, 893/5, 894/8 in 895/6.
Od točke št. 81 do točke št. 86 meja ureditvenega območja poteka po predvideni ureditvi javne poti do trim steze v območju obvodnih rekreacijskih površin
Kamniške Bistrice in pri tem poteka preko parcel št. 895/5 in 896/1.
V nadaljevanju meja ureditvenega območja nadaljuje potek po meji občinskega lokacijskega načrta Kamniška Bistrica po vzhodni meji parcele št. 895/6
in 896/4 še do točke št. 87, v nadaljevanju pa preko parcele št. 897/3 do točke
št. 88, prečka mejo katastrske občine in del parcele št. 48/3, ki se že nahaja v
katastrski občini Domžale, do točke št. 89.
Od točke št. 89 meja ureditvenega območja poteka proti vzhodu po predvideni prometni ureditvi severne servisne ceste na jugu preko parcel št. 48/3,
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48/1, 47/13, 47/1, prečka Igriško ulico, parcela št. 44/1 in poteka po parceli
št. 43/1 (vse v katastrski občini Domžale) do točke št. 100.
Od točke št. 100 meja ureditvenega območja poteka proti severu in sicer po
predvideni prometni ureditvi Igriške ulice do Pelechove ceste na severu preko
parcele št. 43/1 še v katastrski občini Domžale in v nadaljevanju po katastrski
občini Homec, in sicer preko parcel št. 897/1, 896/2, 895/1, 894/1, 894/6, 949,
893/1, 892/2, 892/1, 891/1, 890/1, 889/1, 888/1, 887/6, 884, 883/1, 882/1,
880/1, 877/3, 876/3, 872/4, 872/3, 871/1, 748/12, 748/9, po južni meji parcele
št. 818/2 in preko parcel št. 749/2, 749/1, 752/2 do točke št. 147.
V točki št. 147 meja ureditvenega območja spremeni smer, prečka Pelechovo cesto, parcele št. 752/1 in 898/1 ter nadaljuje pot po predvideni prometni
ureditvi Pelechove ceste proti vzhodu in preko parcel št. 813/2, 813/1, 819/14,
819/10, 819/16, 819/22, 819/1, 898/2, 860/1, 859/5 do točke št. 196, kjer spremeni smer in prečka Pelechovo cesto, parcele št. 859/9, 898/1, 860/7 in od
točke št. 201 poteka po predvideni prometni ureditvi Igriške ulice proti jugu po
vzhodni meji parcele št. 860/7, 863/2, 864/2 in 898/3, preko parcel št. 867/2,
868/1, 898/4, 871/4, 872/2, 872/7, 876/16, 876/7, 898/3, 880/2, 882/2, 883/2,
886/1, 887/1 do točke št. 65.
Od točke št. 65, pa do izhodišče točke št. 1 meja ureditvenega območja poteka
po meji DLN, preko parcel št. 887/1 in 886/1.
(3) Ureditveno območje lokacijskega načrta za območje urejanja Preserje ob
Bistrici – jug je analitično obdelano s koordinatami lomnih točk obodne
parcelacije. Površina ureditvenega območja znaša 6ha86ar52m².
(4) Meja poteka ureditvenega območja je razvidna z grafičnih načrtov 2.2.
Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na geodetskem načrtu in
2.3. Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na katastrskem načrtu
v merilu 1:1000.
(5) Ureditveno območje obsega naslednja zemljišča:
v k.o. Homec
zemljišča parcelne št.: 748/2, 748/9, 748/12, 749/1, 749/2, 752/1, 752/2,
813/1, 813/2, 818/1, 818/2, 819/1, 819/10, 819/14, 819/16, 819/22, 859/5, 859/9,
860/1, 860/7, 860/10, 863/2, 863/3, 864/2, 867/2, 868/1, 868/3, 871/1, 871/4,
872/2, 872/3, 872/4, 872/5, 872/7, 876/3, 876/7, 876/14, 876/16, 877/3, 880/1,
880/2, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 883/3, 884, 886/1, 886/2, 886/4, 886/5,
887/1, 887/3, 887/6, 888/1, 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 889/1, 889/2, 889/7,
889/8, 889/9, 890/1, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/7, 890/8, 890/9, 890/10,
890/13, 890/16, 890/17, 890/19, 890/20, 890/21, 890/22, 890/23, 890/24,
890/25, 890/26, 890/27, 890/28, 890/29, 890/30, 890/31, 890/32, 890/33,
890/34, 890/35, 890/36, 890/37, 890/38, 890/39, 890/40, 890/41, 890/42,
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890/43, 890/44, 890/45, 890/46, 890/48, 890/49, 890/50, 890/51, 890/52,
890/53, 890/54, 890/55, 891/1, 891/4, 892/1, 892/2, 892/7, 892/8, 892/9,
892/10, 893/1, 893/2, 894/1, 894/2, 894/3, 894/4, 894/6, 895/1, 895/2, 895/3,
895/5, 895/6, 896/1, 896/2, 896/3, 896/4, 896/5, 896/7, 896/8, 896/9, 896/10,
897/1, 897/2, 897/3, 898/1, 898/2, 898/3, 898/4, 949.
v k.o. Domžale
zemljišča parcelne št.: 43/1, 44/1, 47/1, 47/13, 48/1, 48/3.
(6) Parcele tangirane s komunalno infrastrukturo (za katere je treba pridobiti
služnost) so naslednje:
1. Fekalni kanal: k.o. Homec, zemljišča parcelne št.: 889/6
2. Elektrika TP1 Jarše: v k.o. Domžale, zemljišča parcelne št.: 40/1, 45/1, 46,
292
7. člen
(trajne in začasne ureditve, etapnost izvedbe)

ETAPNOST IZVEDBE INFRASTRUKTURE
(1) Rekonstrukcija Igriške ulice se bo izvedla v 5. etapah.
- 1. etapa bo zajemala rekonstrukcijo Igriške ulice od IOC do križišča s
cesto 1 v območju urejanja. Ta etapa mora biti izvedena istočasno z
gradnjo prvega objekta v območju urejanja lokacijskega načrta, oziroma
najkasneje v roku enega leta po pridobitvi ustreznega dovoljenja za rekonstrukcijo ceste, ki pa mora biti pridobljeno najkasneje v roku enega
leta po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije.
- 2. etapa zajema rekonstrukcijo Igriške ulice od križišča s Pelechovo cesto
do križišča s cesto 1. Ta etapa bo izvedena najkasneje v roku 6 mesecev po izvedbi rekonstrukcije križišča med Igriško ulico in Pelechovo
cesto.
- 3. etapa rekonstrukcije Igriške ulice zajema rekonstrukcijo križišča med
Igriško ulico in Pelechovo cesto. Rekonstrukcija v obsegu, določenem
s tem lokacijskim načrtom se izvede ob predvideni rekonstrukciji Pelechove ceste, ki jo načrtuje Občina Domžale.- 4. etapa je rekonstrukcija Igriške ulice, katero predvideva že sprejeti
DLN in bo izvedena ob izvedbi glavne ceste.
- 5. etapa pa je izgradnja pločnika na zahodnem delu Igriške ulice od križišča v IOC do križišča s hitro cesto. Izgradnja bo izvedena po pričetku
uporabe glavne ceste.
(2) Istočasno z 2. etapo rekonstrukcije Igriške ceste se izvede zavarovanje križanja industrijskega tira s Presersko cesto z avtomatskimi zapornicami.
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(3) Istočasno s posamezno etapo bo izvedena tudi vsa potrebna javna
infrastruktura.
(4) Po izgradnji glavne ceste se zmanjša ureditveno območje Igriške ulice, za
del, ki ga obsega meja DLN.
(5) Razmejitev trajnih in začasnih ureditev je razvidna z grafičnih načrtov: 3.6.
Prometno-tehnična situacija – I. faza in 3.6. Prometno-tehnična situacija
– II. faza, ter 3.1. Zazidalna situacija pred izvedbo GC in 3.1.1. Zazidalna
situacija po izvedbi GC..
(6) V nizu objektov od A1-A6 in B1-B3, je lahko vsak objekt svoja etapa.
(7) Posamezni niz vrstnih objektov in dvojčkov, naj se po možnosti zgradi v
eni etapi.
(8) Vsi ostali objekti so samostojne etape.
(9) Pred dokončanjem posameznega objekta mora biti zgrajena vsa potrebna
komunalna infrastruktura v območju urejanja za nemoteno uporabo in
obratovanje posameznega objekta.
(10) Začasne ureditve so predvidene v delu ureditvenega območja, kjer je v
četrti etapi (fazi) ob izgradnji glavne ceste po DLN, predvidena prevezava
rekonstruirane Igriške ulice na le to.
8. člen
(vplivno območje)
(1) Vplivno območje obsega zemljišča istih parcelnih številk kot ureditveno
območje. Parcelne številke so navedene v 6. členu odloka.
(2) Po izgradnji prostorske ureditve bo vplivno območje lokacijskega načrta
obsegalo ista zemljišča. Vplivno območje posameznega objekta se nahaja
znotraj gradbene parcele posameznega objekta, oziroma znotraj funkcionalnega zemljišča posameznega objekta.
(3) Vplivno območje je podrobneje razvidno z grafičnega načrta 2.4. Načrt
vplivnega območja na katastru.
(4) Rekonstrukcija Igriške ulice in vse ostale ureditve, ki se navezujejo na DLN
(komunalna infrastruktura, pločniki, krajinske ureditve, ceste, parterne ureditve) morajo biti skladne z DLN. Pri tem je potrebno načrtovati rešitve, ki
bodo zagotavljale smiselno navezavo na rešitve sprejetega DLN. Potrebne
rešitve ali spreminjanje rešitev za funkcioniranje povezav, se lahko rešuje
v okviru toleranc DLN.
V lokacijskem načrtu načrtovane rešitve rekonstrukcije Igriške ulice na
območju križišča Igriške ulice in glavne ceste Želodnik - Mengeš ne smejo
spreminjati rešitev tega križišča, kot so načrtovane v DLN.
Posege, ki se navezujejo na območje DLN (komunalna infrastruktura, pločniki,
krajinske ureditve, ceste, parterne ureditve) je potrebno uskladiti z DARS, d.d..
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Za posege, ki se navezujejo na območje DLN (komunalna infrastruktura,
pločniki, krajinske ureditve, ceste, parterne ureditve) je pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje DARS, d.d..

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V
PROSTOR
9. člen
(opis načrtovanih objektov in površin)

A. NAMEMBNOST
(1) Namembnost območja je stanovanjska (s spremljajočimi objekti) na severnem delu, stanovanjska z vrtcem v osrednjem delu in poslovno stanovanjska
in storitvena dejavnost na južnem delu (ob Severni servisni cesti).
(2) Dovoljene so le tiste poslovne dejavnosti, ki prekomerno ne obremenjujejo
stanovanjskega območja (skladno z uredbami oziroma meritvami). Take
dejavnosti ne smejo generirati dodatnega mirujočega prometa izven možnih
kapacitet v posamezni prostorski enoti.

B. ZAZIDALNA ZASNOVA
(1) Ureditveno območje je razdeljeno na 16 prostorskih (gradbenih) enot od
P1-P16 in vmesne poljavne površine kot so dostopne ceste, pešpoti, zelene
površine, parkirišča, otroška in športna igrišča, prostori za odpadke, ki so
označene s S in transformatorska postaja (TP), Igriška ulica in Severna
servisna cesta.
(2) V prostorski enoti P1 je lociranih šest (od A1-A6) stanovanjskih blokov s
pripadajočo zunanjo ureditvijo, tremi otroškimi igrišči, atriji pritličnih stanovanj in internimi parkirnimi površinami, dostopnih s Ceste 1.
(3) V prostorskih enotah P2 je lociran stanovanjski blok L, P3 blok B3, P4 blok B2
in P5 blok B1 z dostopom preko dostopne ceste priključene na Cesto 2.
(4) V prostorski enoti P6 je lociran vrtec s pripadajočimi zelenimi (ograjenimi)
površinami in internim parkiriščem, z dostopom s Ceste 2.
(5) V prostorski enoti P7 sta locirana dva stanovanjska niza C1-C6 in E1, E2,
D1-D7, ter prostostoječi stanovanjski hiši G7 in G8 s pripadajočo (interno)
dostopno potjo, priključeno na Cesto 2.
(6) V prostorski enoti P8 je lociranih 6 prostostoječih stanovanjskih hiš G1-G6
z dostopom s Ceste 4, objekt G6 pa s Ceste 1.
(7) V prostorskih enotah P9 in P10 je lociranih po 6 atrijskih hiš v nizu od C13C18 in od C7 do C12, z dostopom s Ceste C4.
(8) V prostorski enoti P11 so locirani trije stanovanjski dvojčki od I1 do I6 in
prostostoječa stanovanjska hiša H, z dostopom s Ceste 2.
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(9) V prostorski enoti P12 so locirane tri prostostoječe hiše H1-H3, z dostopom
s Ceste 2.
(10) V prostorski enoti P13 so locirani štirje poslovno stanovanjski objekti K1K3 in J5 z dostopom s podaljška Severne servisne ceste.
(11) V prostorski enoti P14 sta locirana poslovno stanovanjska dvojčka J1-J4
z dostopom s Severne servisne ceste.
(12) V prostorski enoti P15 sta locirana dva obstoječa prostostoječa stanovanjska objekta (s pomožnima objektoma) in predvidena prostostoječa hiša
H4, ki so dostopni preko obstoječe dostopne poti, priključene na Igriško
ulico.
(13) V prostorski enoti P16 se nahaja obstoječ stanovanjski blok s pripadajočimi
parkirišči, dostopnimi preko dostopnih cest, priključenih na Cesto 2.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
(1) Dovoljeni so naslednji enostavni objekti in dela za javne potrebe:
1. nadstreški nad vhodi ali parkirišči,
2. stolpi jarboli-markacije,
3. javna telefonska govorilnica, pritrjena na steno ali samostojna,
4. lahke in transparentne varovalne ograje, višine do 1,75 m, ob športnih
igriščih pa do 5,5 m,
5. otok za vozičke,
6. kolesarnica z nadstreškom,
7. urbana oprema,
8. skulpture ali druge prostorske instalacije,
9. zapornice na parkirišču,
10. vodnjaki ali okrasni bazeni,
11. investicijsko-vzdrževalna dela.
(2) Pri izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije za posamezne glavne
objekte, sklope objektov in zunanje ureditve se izdela načrta – katalog
pomožnih objektov (velikost, oblika, obdelava).
(3) Gradnja in postavitev pomožnih objektov in ureditev, ki ne bo skladna z
izdelanim katalogom – načrtom, ni dovoljena.
11. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) V prostorskih enotah od P1 do P5 ter od P7 do P12 je namembnost objektov
stanovanjska, dovoljene pa so tudi mirne storitvene in poslovne dejavnosti. V objektih so dovoljene spremembe namembnosti v okviru dopustnih
dejavnosti.
(2) Dovoljene so novogradnje in odstranitev obstoječih objektov.
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(3) V prostorski enoti P6 je dovoljena gradnja vrtca s spremljajočimi objekti.
(4) V prostorskih enotah P14 in P13 je dovoljena intenzivnejša poslovno stanovanjska in storitvena dejavnost, orientirana proti jugu, skladna z določili
varovanja okolja v stanovanjskem območju.
(5) V prostorski enoti P15 je dovoljena stanovanjska dejavnost. Dovoljena je
novogradnja ter rekonstrukcija in nadomestna gradnja obstoječega objekta,
ter investicijsko-vzdrževalna dela.
(6) V PGD projektu je za posamezni objekt treba priložiti usklajen načrt fasadnih barv za posamezno prostorsko enoto in skupaj za prostorske enote
P2, P3, P4 in P5.
(7) HORIZONTALNI GABARITI OBJEKTOV:
1.
2.
3.
4.
5.

Prostorska enota P1:
Prostorska enota P2:
Prostorske enote P3 – P5:
Prostorska enota P6:
Prostorska enota P7:

6.
7.

Prostorska enota P8:
Prostorska enota P9:

8.

Prostorska enota P10:

9.

Prostorska enota P11:

10. Prostorska enota P12:
11. Prostorska enota P13:
12. Prostorska enota P14:
13. Prostorska enota P15:

A1-A6 so 38,0 m +- 1,0 m x 16,0 m +- 0,50 m,
L je 22,50 m +- 0,50 m x 12,0 m +-0,50 m,
B1-B3 so 20,50 m +- 0,50 m x 16,0 m +- 0,50 m,
F je 36,0 +- 1,0 m x 14,0 m +- 0,50 m;
C1-C6 so 10,0 m +-0,50 m x 11,0 m +- 0,50 m;
D1-D6 so 6,0 m +- 0,50 m x 10,0 m +- 0,50 m;
E1-E2 sta 7,50 m +- 0,50 m x 10,0 m +- 0,50 m;
G8-G7 sta 10,0 m +- 0,50 m x 10,0 m +- 0,50 m;
G1-G6 so 10,0 m +- 0,50 m x 10,0 m +- 0,50 m;
C13-C18 so 10,0 m +- 0,50 m x 11,0 m +- 0,50
m;
C 7-C12 so 10,0 m +- 0,50 m x 11,0 m +- 0,50
m;
i1-i6 so 10,0 m +- 0,50 m x 12,0 m +- 0,50 m;
H5 je 12,0 m +- 0,50 m x 9,0 m +- 0,50 m;
H1-H3 so 12,0 m +- 0,50 m x 9,0 m +- 0,50 m;
K1-K3 so 15,0 m +- 0,50 m x 13,0 m +- 0,50 m;
J5 je 16,0 m +- 0,50 , x 9,0 m +- 0,50 m;
J1-J4 so 16,0 m +- 0,50 m x 9,0 m +- 0,50 m.
H4 so 12,0 m +- 0,50 m x 9,0 m +- 0,50 m.

(8) Pri objektih v nizu je toleranca v seštevku skupne dolžine celotnega niza
dovoljena do +- 1,0 m.
(9) V prostorskih enotah P1-P6 so lahko balkoni, lože, terase, podaljški prostorov in oblikovni poudarki izmaknjeni iz osnovnih horizontalnih gabaritov
objekta do 2,0 m.
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(10) VERTIKALNI GABARITI OBJEKTOV:
1.
2.
3.

P+3+T
P+3
P+1

ravna eno ali večkapnica naklona 6-9 °,
ravna eno ali večkapnica naklona 6-9 °,
ravna ali enokapnica naklona 6-9 °,

4.
5.
6.

A1-A6:
B1-B3:
C 1 C18:
D1-D7:
E1-E2:
F:

P+1
P+1
P+1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

G1-G8:
H1-H5:
I1-I6:
J1-J2:
J3-J4:
J5:
K1-K3:
L:

P+1
P+M
P+M
P+1+M
P+1+M
P+2
P+2
P+3+M

ravna ali enokapnica naklona 6-9 °,
ravna ali enokapnica naklona 6-9 °,
ravna (s podaljšanim napuščem) ali enokapnica naklona 6-9 °,
ravna ali enokapnica naklona 6-9 °,
dvokapnica naklona 30-33 °,
dvokapnica, naklona 30-33 °,
dvokapnica, naklona 30-33 °,
dvokapnica, naklona 30-33 °
ravna ali enokapnica naklona 6-9 °
ravna ali enokapnica naklona 6-9 °
dvokapnica naklona 30-33 °.

v = 1,50 m
v = 1,50 m
v = 0,50 m
v = 1,50 m

Pomen okrajšav: M-mansarda, P-pritličje, T-etaža s terasami in delno umaknjenimi fasadami, v – višina kolenčnega zidu.
(11) Večstanovanjski objekti A1-A6, L, B1-B3 so podkleteni in vezani na parkirno
etažo. Za vse ostale objekte izvedba kletne etaže ni obvezna.
(12) Nad kletmi izven objektov in utrjenih površin je treba zagotoviti min. 60
cm debelo plast zemlje za pejsažno ureditev.
(13) Višine etaž in kolenčnih zidov morajo biti v posamezni prostorski enoti
usklajene, ali enake.
(14) KAPACITETE OBMOČJA:
stanovanjski bloki: A1-A6

=

216 stanovanj

stanovanjski bloki: B1-B3

=

60 stanovanj

stanovanjski blok: L

=

15 stanovanj

vrtec za 6 enot:

=

132 otrok

obstoječi blok:

=

22 stanovanj

SKUPAJ

=

313 stanovanj
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atrijske hiše: C1-C18

=

18

vrstne hiše: D1-D9

=

9

dvojčki: I1-I6

=

6

prostostoječe hiše:G1-G8

=

8

prostostoječe hiše:H1-H5

=

5

stanovanjsko-poslovne:J1-J5

=

5

stanovanjsko-poslovne:K1-K3

=

3

obstoječi hiši:

=

2

SKUPAJ

=

56 hiš

nivojskih parkirnih mest

=

295

garažnih mest v kletni etaži

=

470

garaž v družinskih hišah

=

45

parkirnih mest pred hišami

=

112

Vsota bruto etažnih površin objektov (brez kletne etaže in teras) je 33.900 m2.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin, ograj in peščevih površin)
(1) Zasnova odprtih in zelenih površin:
1. na južni strani Ceste 1 je treba v 2,0 m široki zelenici zasaditi javorjev
drevored,
2. ob vzhodni in zahodni pešpoti (razen v območju podzemne garaže) je
treba zasaditi javorjev drevored, nad garažo pa grmovnice,
3. med prostorskimi enotami P4, P5 in P7, je treba zasaditi visoko vegetacijo, smreko ali jelko,
4. v zelenici ob Igriški ulici in severni servisni cesti na severni strani, je
treba zasaditi visoko vegetacijo,
5. na južni strani objektov A1 do A6 in med peščevim hodnikom ob Cesti 1, je
treba zasaditi grmovnice. Grmovnice se zasadijo ob ograjah med objektoma
A2 in A3, A4 in A5, ter na vzhodni strani atrijev ob objektu A6,
6. kot del opreme odprtih in zelenih površin je treba urediti športno igrišče,
igralno ploščad, ter otroška igrišča v kombinaciji s počivališči.
(2) V obcestnem pasu ceste 2, 3 in 4 kjer ni predvidena postavitev ograj, je
dovoljena namestitev lahkih ločitvenih (zapornih) elementov (drsnih vrat,
dvižnih verig itd.). Namestitev teh elementov mora biti odmaknjena minimal-
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no 0,5 m od vozišča, oziroma se jih lahko namesti na zunanji rob peščevega
hodnika.
(3) Situacija maksimalno dovoljenih postavitev ograj je razvidna z grafične
priloge 3.10 Situacija postavitev ograj in višin objektov.
(4) Peščeve površine in dostopi do blokov in vrtca morajo biti oblikovani tako,
da so omogočeni dostopi funkcionalno oviranim ljudem.
(5) Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju severnih in južnih fasad
objektov A1 do A6, ki posegajo v obcestni prostor glavne ceste in Ceste 1
tako, da pripomorejo k ustvarjanju enotno oblikovanega uličnega prostora
ob obeh navedenih prometnicah.
(6) Posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju zunanje ureditve, parternih površin in parterne opreme, ter povezavami z odprtimi površinami na
sosednjih območjih.
(7) Ureditev zunanjih površin je prikazana na grafičnem načrtu 3.1. Zazidalna
situacija z načrtom zelenih površin in 3.10 Situacija postavitev ograj in višin
objektov.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
TER OBVEZNOST PRIKLJU-ČEVANJA OBJEKTOV NANJO
13. člen
(pogoji za prometno urejanje)

A. PROMETNE POVRŠINE
(1) Za dovoz do ureditvenega območja je treba rekonstruirati Igriško ulico od
severne servisne ceste na jugu do Pelechove ceste na severu, vključno z
novim križiščem Igriške ulice in Pelechove ceste.
(2) Normalni profil Igriške ulice bo dve smerni vozišči širine 3 m, obojestranska
kolesarska steza (1in 1,5 m) in obojestranski hodnik za pešce širine 1,5 m.
(3) Ob vzhodnem robu vozišča Igriške ulice v območju lokacijskega načrta bo
kolesarska steza ločena od vozišča z zelenico minimalne širine 1,5 m.
(4) Na Igriško ulico bodo urejeni priključki cest C1, C2, Igriške ulice proti zahodu
in dovoz do prostorske enote P15.
(5) Znotraj ureditvenega območja bodo zgrajene ceste C1, C2, C3 in dovozne
poti širine 6,0 m, del dovozne poti C3 bo enosmerne in širine 5,0 m. Dovoz
do objekta G 6 bo s ceste C1, preko dovoza širine 3,5 m. Cesta C4 bo širine
5,0 m.
(6) Ob dovoznih cestah in poteh širine 6,0 m bodo urejena pravokotna parkirna
mesta za potrebe stanovalcev in obiskovalcev.
(7) Dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov in objekta H4 znotraj prostorske
enote P15 bo po obstoječi dovozni poti s priključkom na Igriško ulico preko
poglobljenega robnika.
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(8) Dovozna cesta za dovoz do poslovno trgovskih objektov v okviru prostorske
enote P13 bo zgrajena v podaljšku obstoječe Severne servisne ceste na
jugu.
(9) Za uvoz v in izvoz iz parkirne kletne etaže bosta urejeni klančini s priključkom na cesto C1. Vzdolžni sklon klančin ne bo presegal 14%, klančini morata
biti pokriti ali ogrevani.
(10) Dostop do obstoječe hiše na parceli št. 896/2 in parcel 896/6 in 896/11 se
ob rekonstrukciji Igriške ulice, uredi preko poglobljenega robnika.

B. KATEGORIZACIJA CEST
(1) Znotraj ureditvenega območja bodo kategorizirane kot javne ceste:
1. Igriška ulica od Severne servisne ceste na jugu do Pelechove ceste na
severu,
2. Cesta C1 od Igriške ulice do meje prostorske enote P1 (obračanje vozil
bo zagotovljeno v okviru priključka za dovoz intervencijskih vozil),
3. Cesta C2 od Igriške ulice do ceste C4,
4. Cesta C4 od ceste C2 do meje prostorske enote P1 vključno z obračališčem in parkiriščem na severu,
5. podaljšek Severne servisne ceste južno od P13.
(2) Ostale ceste kot je cesta C1 znotraj prostorske enote P1, cesta C3 znotraj
prostorske enote P7 so interne. Prav tako so interni dovozi do parkirnih mest
in parkirna mesta med prostorskimi enotami P16, P6, P2, P3.

C. POVRŠINE NAMENJENE MIRUJOČEMU PROMETU
(1) Za stanovalce prostorskih enot P1, P2, P3, P4, P5 bosta zagotovljeni 2PM
na stanovanjsko enoto in dodatno 10% za obiskovalce.
(2) Za vrtec bosta zagotovljeni po 2PM na oddelek.
(3) Posamezni stanovanjski objekti ali skupine stanovanjskih objektov bodo
imeli urejeno parkiranje v okviru gradbene parcele posameznega objekta
in sicer po 2PM in garažo.
Garaž v objektih ne bo le pri hišah D1-D7 in E1 ter E2.
(4) Za objekte v okviru prostorskih enot P13 in P14, bosta zagotovljeni po 2PM
in garaža za stanovanjski del in za poslovne površine 1PM na 50 m2 bruto
etažne površine.
(5) Za obstoječi objekt v okviru prostorske enote P16 bo zagotovljenih zadostno
število parkirnih mest v okviru gradbene parcele tega objekta.
(6) V prostorskih enotah P1, P2, P3, P4 in P5 mora biti za invalide zagotovljeno
zadostno število nivojskih parkirnih mest, oziroma v kletni parkirni etaži.
(7) V prostorski enoti P6 in P16 bosta parkirni mesti za invalide na prostem.
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D. POVRŠINE ZA DOVOZ INTERVENCIJSKIH VOZIL
(1) Za dovoz gasilskih vozil do objektov v okviru prostorskih enot P1, P2, P3,
P4, P5 in P16 bodo urejene intervencijske poti tako, da omogočajo dovoz in
postavitev gasilskih vozil minimalno ob eni fasadi objekta.
(2) Za ostale objekte znotraj ureditvenega območja se koristijo za dovoz in
postavitev gasilskih vozil predvidene interne in obodne ceste.
(3) Za reševalna, policijska in vozila varnostnih služb bo zagotovljen dovoz
do posameznega vhoda v objekt preko predvidenih cest in intervencijskih
poti.

E. PEŠ POVRŠINE IN KOLESARSKE POTI
(1) Znotraj ureditvenega območja bodo speljane peš poti ob glavnih prometnicah in obe glavni peš povezavi v smeri sever jug. Širina predvidenih pešpoti
je 1,5 m, obeh glavnih pešpoti pa 2,0 m.
(2) Vse poti v območju, dostopi do objektov in objekti morajo biti oblikovani
tako, da bodo omogočeni dostopi funkcionalno oviranim ljudem.
(3) Za kolesarje bo urejena obojestranska kolesarska steza ob Igriški ulici in
enostranska dvosmerna kolesarska steza ob cesti C1. Po ostalih cestah
se bo promet kolesarjev odvijal skupaj z ostalim motornim prometom po
vozišču.

F. KRIŽANJE INDUSTRIJSKEGA TIRA IN PRESERSKE CESTE
(1) Za dovoz do ureditvenega območja je treba križanje industrijskega tira in
Preserske ceste in križanje opremiti z avtomatskimi zapornicami.
14. člen

IDEJNA VIŠINSKA REGULACIJA
(1) Višine predvidene rekonstruirane Igriške ulice bodo prilagojene višini
obstoječega križišča na jugu, višini obstoječega asfalta Igriške ulice, na
križišču Igriške ulice z glavno cesto Želodnik Mengeš in na višino obstoječe
Pelechove ceste.
(2) Nulte kote predvidenih stanovanjskih in poslovno trgovskih objektov
znotraj območja urejanja bodo cca 30 cm nad višino dovoznih cest na katere se objekti navezujejo. Predvidene absolutne kote pritličij posameznih
objektov so prikazane na grafičnem načrtu 3.10 Situacija postavitev ograj
in višin objektov.
(3) Višinska regulacija terena določa predvidene dovozne poti nad višino stoletne vode. Odstopanje pri določeni višinski koti objektov je ± 0,50m.
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15. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

A.

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne
in energetske infrastrukture v ureditvenem
območju so:

1. vsi objekti znotraj ureditvenega območja morajo biti priključeni na obstoječe
in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer
kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov,
2. vsi sekundarni in primarni vodi morajo potekati tako, da je omogočeno
vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
3. v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega
zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na
njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora
za to od lastnika pridobiti služnost;
4. trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in naprav morajo biti
medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov
in odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur,
5. dopustna je fazna gradnja komunalne in prometne infrastrukture,
6. gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno,
7. dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi racionalnejše izrabe
prostora,
8. obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v ureditvenem območju, je
dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati
zmogljivosti v skladu s prostorskimi možnostmi ob upoštevanju veljavnih
predpisov,
9. komunalna infrastruktura ob rekonstruirani Igriški ulici, mora biti v območju
križišča z glavno cesto Želodnik – Mengeš ustrezno zaščitena (obbetonirana).
B. KANALIZACIJA
(1) Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode in odvoda čistih padavinskih
vod in padavinskih odpadnih vod z območja parkirnih in povoznih površin
je treba zgraditi kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu.
Komunalne odpadne vode se preko načrtovanega kanala spelje v obstoječi
kanalizacijski kolektor 135 KC-T900, K01 B fi80 ob Kamniški Bistrici ter v
obstoječi kanal 152 B 90 po Igriški ulici.
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(2) Vse padavinske vode z območja parkirnih in povoznih površin je treba
odvesti v odvodnike meteornih vod ter preko lovilca olj ponikati v
ponikovalnico. Lovilec olj je treba redno vzdrževati.
(3) Upoštevati je potrebno določila Odloka o odvajanju komunalne in padavinske vode v Občini Domžale.

C. VODOVOD
(1) Obravnavano območje leži izven vodovarstvenega območja.
(2) Izvesti je potrebno zamenjavo obstoječega javnega vodovoda AC 80, AL
2’’, z vodovodom NL min DN 100. Obnovljeni vodovod se bo navezoval na
obstoječi vodovod po Pelechovi cesti in na vodovod v IOC Jarše. Na novi
vodovod se preveže obstoječe vodovodne priključke.
(3) Obstoječa vodovoda sta na dveh različnih tlačnih conah, kar je potrebno
upoštevati pri izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije.
(4) Za oskrbo območja s pitno, sanitarno in požarno vodo se izvede nov vodovod, navezan na vodovod po Igriški ulici, ki mora biti krožno povezan in
brez slepih krakov.
(5) Upoštevati je potrebno določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Domžale.
(6) Rekonstrukcija vodovodnega omrežja po Igriški ulici mora biti izvedena
pred pričetkom uporabe prvega objekta znotraj območja urejanja, celotna
zanka znotraj območja urejanja pa ob izgradnji petega večstanovanjskega
objekta.

D. PLINOVOD
(1) Območje urejanja je treba za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne
vode, kuhanja in tehnologije priključiti na obstoječe plinovodno omrežje,
ki poteka po Igriški ulici.
(2) Za oskrbo območja s plinom se izvede nov plinovod. Plinovod mora biti po
izvedbi vseh etap izveden v obliki zanke, razen plinovoda ob podaljšani
severni servisni cesti.
(3) Upoštevati je treba Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v
Občini Domžale.

E. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
(1) Za priklop novih objektov bo treba zgraditi novo tipsko transformatorsko
postajo in jo vključiti v obstoječe omrežje, ter izvesti nizkonapetostni razvod.
Določa se razvod v cevni kanalizaciji, razen nizkonapetostnega razvoda v
območju podzemne garaže, ki se ga izvede v zaprtih kabelskih policah.
(2) Obstoječe elektroenergetsko omrežje bo treba ustrezno preurediti.
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(3) Vse ureditve elektroenergetskega omrežja se izvedejo na osnovi idejnega
projekta elektroenergetske infrastrukture (IDP – št. 5846, El-ari d.o.o., dec2005).

F. TELEKOMUNIKACIJSKO INFORMACIJSKO IN TV KABELSKO
OMREŽJE
(1) Objekti se priključijo na obstoječe TK omrežje po Igriški ulici. Določa se
zemeljski razvod omrežja.
(2) Vse ureditve telekomunikacijskega omrežja se izvedejo po projektni nalogi
telekomunikacijske infrastrukture, ki jo izdela Telekom Slovenije.
(3) Predvideti je potrebno tudi cevno kanalizacijo za razvod informacijskega
TV kabelskega omrežja.
(4) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja,
ki se ga glede na pozidavo ustrezno zaščiti ali prestavi.

G. JAVNA RAZSVETLJAVA
(1) Javno razsvetljavo je treba predvideti ob novih in rekonstruiranih prometnih površinah.
(2) Razsvetljava internih funkcionalnih površin bo internega značaja in ne bo
povezana s sistemom javne razsvetljave.
(3) Istočasno s posamezno etapo rekonstrukcije Igriške ulice ter izvedbo posamezne etape znotraj območja urejanja mora biti izvedena tudi pripadajoča
javna razsvetljava.
16. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so sočasno z izgradnjo objektov dolžni zagotoviti gradnjo novih
oz. prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih
za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času med in po gradnji.
(2) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale
v času gradnje, mora investitor sanirati.
(3) Obveznost investitorja rekonstrukcije Igriške ulice je, da v projektni dokumentaciji predvidi in ob rekonstrukciji tudi izvede protihrupno zaščito
obstoječi hiši zgrajeni na parceli št. 896/2.
17. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustna odstopanja gabaritov posameznih objektov so določena v 11.
členu tega odloka.
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(2) Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in
naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora.
(3) Dopušča se možnost, da pri poslovno stanovanjskih objektih en kupec
kupi dve parceli, pri čemer lahko eno od parcel nameni za manipulativno
ali skladiščno površino.

V.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA TER VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(varovanje okolja)

A.

Splošno:

(1) Z ustreznimi komunalnimi priključki in prometno tehničnimi rešitvami je
treba zagotoviti, da se z novogradnjami in ureditvami zunanjih površin ne
povzroča nedovoljenih emisij v zemljo ali zrak, med in po gradnji objektov
in naprav.

B.

Varstvo vode in podtalnice:

(1) Objekti in zunanje površine morajo biti zasnovani tako, da ni možno nikakršno onesnaženje podtalnice.
(2) Povozne površine morajo biti utrjene in obrobljene z robniki. Meteorne
vode s teh površin se odvaja preko lovilcev olj v ponikovalnice, ki morajo
biti locirane izven vplivnih območij povoznih površin. Lovilec olj je treba
redno vzdrževati.
(3) Čiste meteorne vode s streh se odvaja v ponikovalnice. Ponikovalnice morajo
biti locirane izven vplivnih območij povoznih poti.
(4) Direkten izliv požarnih vod v podtalje ni dovoljen. Predvidena je uporaba
gasilne pene ali drugih gasilnih sredstev.
(5) Novo transformatorsko postajo in transformatorje z oljem je potrebno
opremiti z lovilno jamo, ki mora biti primerno dimenzionirana, izvedena
vodotesno, olje pa mora biti razgradljivo.

C.

Varstvo zraka:

(1) Novi objekti ne smejo prekomerno onesnaževati zraka.
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D.

Varstvo pred prekomernim hrupom:

(1) Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se območje
uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Predvidene in obstoječe dejavnosti pri svoji dejavnosti v območju ne smejo
povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 53 (dbA) ponoči in 58
(dbA) podnevi.
(3) Za doseganje predpisanih nivojev hrupa v prostorih posameznih objektov
je potrebna pasivna zaščita objektov skladno s Poročilom o meritvah hrupa,
ki ga je izdelal ZVD d.d. Ljubljana.
(4) Ob južni strani glavne ceste bo ob izgradnji glavne ceste skladno z DLN
zgrajena protihrupna pregrada višine min. 2,5 m, za zaščito severnih fasad
objektov A1-A6, pred prekomernim hrupom (skladno z DLN).
(5) Pri načrtovanju ureditev ob glavni cesti Želodnik – Mengeš je potrebno
upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št.
121/04), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št.
105/05), ter Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS št. 14/99).

E.

Osvetlitev:

(1) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati predpise, ki urejajo to področje.

F. Odstranjevanje odpadkov:
(1) Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje in
obratovanja objektov, v skladu z občinskim Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Mesto za zbiranje odpadkov mora biti urejeno v skladu z določbami
Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter načinu za določanje velikosti in števila posod za zbiranje
komunalnih odpadkov.
(2) Položaj prostora za odpadke se lahko spremeni v sklopu mikrourbane ureditve ali načrtuje znotraj objektov.
(3) Znotraj območja urejanja so predvideni 3 ekološki otoki za ločeno zbiranje
odpadkov.
(4) Mesto za ločeno zbiranje odpadkov mora biti urejeno na tlakovani površini,
zaščiteno z nadstreškom in locirano tako, da je omogočen neoviran dostop
komunalnega vozila za odvoz odpadkov.
(5) Za večstanovanjske objekte so določena skupna mesta za zbiranje odpadkov, za individualne hiše pa je zbiranje odpadkov določeno na funkcionalnem zemljišču posamezne hiše.
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G.

Varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave:

(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in
pogoji za varstvo predlagane naravne vrednote, ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v Strokovnem gradivu, "Naravovarstvene smernice
za načrtovanje občinskega lokacijskega načrta območja Preserje ob Bistrici
– jug v občini Domžale", ki so priloga temu odloku.
(2) Obrežje Kamniške Bistrice naj se dodatno zasadi z avtohtonim drevjem.
Znotraj območja urejanja naj se ohrani čim več obstoječih dreves in skupin
dreves.
(3) Struga Kamniške Bistrice predstavlja Arheološko območje EŠD 10620 Količevo. V arheološko območje v strugi Kamniške Bistrice se ne sme načrtovati
trajnih ali začasnih posegov.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
19. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami)

A.

Splošne določbe

(1) Za ureditveno območje ni predvidenih ukrepov za obrambo.

B.
1.
2.
3.
4.

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

C.

Intervencijske poti in površine

(1) Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN
14090. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti izvedene na način, ki
dopušča ozelenitev. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na
10 t osnega pritiska.

D.

Hidrantno omrežje

(1) Požarna zaščita obstoječih in predvidenih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem.
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(2) Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je podrobneje
razvidna z grafičnih načrtov 3.5. Prometno tehnična situacija in višinska
regulacija – I. faza in 3.6. Prometno tehnična situacija in višinska regulacija
– II. faza.

E. Protipoplavna zaščita območja
Predvidena je protipoplavna zaščita obravnavanega območja od hitre ceste
na severu območja, do že zgrajenega protipoplavnega nasipa v IOC Jarše, za
primer stoletne vode povišane za 50 cm. (Q100 + 50 cm). Podatki o višinskih
kotah so pridobljeni s hidrološko- hidravlično analizo območja lokacijskega
načrta Preserje Ob Bistrici – jug. Višinske kote predvidene ureditve na vzhodnem robu območja so višje, kot le to zahteva protipoplavna zaščita. Višinsko
razliko med novo predvideno ureditvijo ter obstoječim terenom se delno reši z
nasipom, delno pa z protipoplavnim opornim zidom. Predvideno protipoplavno
zaščito je potrebno izvesti pred pričetkom uporabe prvega objekta znotraj
ureditvenega območja.
Protipoplavna zaščita je razvidna iz grafičnih prilog 3.1.1, 3.1.2, 3.5, 3.6 in 3.7,
tega lokacijskega načrta.

VII. NAČRT PARCELACIJE
20. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel so priloga lokacijskega načrta.
(2) Gradbene parcele se zaradi postopkov etažnega lastninjenja, lahko delijo
na več katastrskih parcel.
(3) Parcelacija zemljišč je prikazana na grafičnem načrtu 2.2. Gradbene parcele
po etapnosti gradnje na geodetskem načrtu in 2.3. Gradbene parcele po
etapnosti gradnje na katastrskem načrtu.
(4) Predvidi se možnost izvedbe pogodbene ali upravne komasacije znotraj
dela ali vseh lastnikov zemljišč v ureditvenem območju.

VIII. POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA
NAČRTA
21. člen
(ostale obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) V času gradnje je treba zagotoviti geotehnični nadzor in reden nadzor stanja
obstoječih objektov zaradi gradbenih posegov.
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(2) Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča ne bo poseglo na
zemljišča zunaj ureditvenega območja.
(3) Investitorji so sočasno z izgradnjo objektov dolžni zagotoviti gradnjo novih
oz. prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih
za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času med in po gradnji.
(4) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale
v času gradnje, mora investitor sanirati.
(5) Investitorji izgradnje predvidenih objektov znotraj območja urejanja morajo pred pričetkom gradnje prvega objekta z Občino Domžale na osnovi
programa komunalnega opremljanja skleniti pogodbo za gradnjo objektov
in omrežij komunalne infrastrukture v območju urejanja Preserje ob Bistrici
– jug.
(6) Upravljavec glavne ceste Želodnik - Mengeš, ne bo zagotavljal dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom za načrtovane objekte, kot tudi ne zaščite
pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja glavne
ceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu
izgradnje le-te. Dodatne ukrepe varstva pred hrupom izvede investitor.
(7) Investitorji so sočasno z gradnjo 2. etape rekonstrukcije Igriške ceste dolžni
izvesti avtomatske zapornice na križanju industrijskega tira in Preserske
ceste.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(hramba in vpogled)
Občinski lokacijski načrt je skupaj s prilogami na vpogled na Oddelku za
prostor in varstvo okolja Občine Domžale.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-26/06
Datum: 20.09.2006
ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02
in 8/03), 5, 6, in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo (Ur. list RS, št. 117/04 in 74/05), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka), Ur. list RS, št. 117/04 in 75/05) ter 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne 20.09.2006 sprejel

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO ZA
OBMOČJE UREJANJA PRESERJE OB BISTRICI - JUG
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom za območje
urejanja Preserje ob Bistrici - jug (v nadaljevanju občinski lokacijski načrt),
sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program
opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64,
Ljubljana, št. projekta 5622.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
- investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne
energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski
javni infrastrukturi in zato stroški izgradnje niso zajeti v obračunskih stroških
investicij.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura
sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
Uradni Vestnik Št. 14/06
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III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture na obračunskem območju iz prejšnjega člena tega odloka so:
Komunalna infrastruktura

stroški

stroški

(SIT brez DDV)

(EUR brez DDV)

Ceste in javna razsvetljava

739.394.655

Vodovodno omrežje

3.085.439,22

73.625.668

307.234,47

115.227.860

480.837,34

Plinovodno omrežje

44.983.181

187.711,49

Javne površine

52.004.261

217.009,93

Kanalizacijsko omrežje

Elektroenergetsko omrežje

144.600.288

603.406,31

Telekomunikacijsko omrežje

56.834.299

237.165,33

Priprava zemljišča

36.301.009

151.481,43

Ureditev železniškega prehoda na
Preserski cesti

10.000.000

41.729,26

1.272.971.221

5.312.014,78

Skupaj

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. skupni obračunski stroški,
4. podrobnejša merila,
5. izračun komunalnega prispevka.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
Obračunska območja investicije za vso komunalno infrastrukturo so enaka
ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta.
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2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo znašajo:
Komunalna infrastruktura

stroški

stroški

(SIT brez DDV)

(EUR brez DDV)

Ceste in javna razsvetljava

703.724.156

Vodovodno omrežje

2.936.588,87

73.625.668

307.234,47

115.227.860

480.837,34

Javne površine

52.004.261

217.009,93

Priprava zemljišča

36.301.009

151.481,43

5.000.000

20.864,63

985.882.954

4.114.016,67

Kanalizacijsko omrežje

Ureditev železniškega prehoda
na Preserski cesti
Skupaj

(2) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 35.670.499 SIT
oz. 148.850,35 EUR za javne ceste in javno razsvetljavo, ki jo predstavlja 5.
etapa rekonstrukcije Igriške ulice (izgradnja pločnika in kolesarske steze
na zahodni strani Igriške ulice), zagotovi Občina Domžale iz drugih virov
financiranja. Preostalo razliko 5.000.000,00 SIT za ureditev železniškega
prehoda na Preserski cesti zagotovi Občina Domžale iz naslova komunalnih
prispevkov z območja ZN Zg. Jarše Sever - Industrijska cona Jarše.
(3) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 44.983.181 SIT oz.
187.711,49 EUR za plinovodno omrežje zagotovi koncesionar za distribucijo
zemeljskega plina.
(4) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 144.600.288 SIT
oz. 603.406,31 EUR za elektroenergetsko omrežje zagotovi lastnik elektroenergetskega distribucijskega omrežja.
(5) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 56.834.299 SIT
oz. 237.165,33 EUR za telekomunikacijsko omrežje zagotovi ponudnik telekomunikacijskih storitev.
3. Skupni obračunski stroški
9. člen
Skupni obračunski stroški so enaki obračunskim stroškom investicije v novo
komunalno infrastrukturo.
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4. Podrobnejša merila
10. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je
0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1 za vse objekte, razen za objekt F, za katerega je upoštevan faktor dejavnosti 0,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
5. Izračun komunalnega prispevka
11. člen
Komunalni prispevek za posamezen objekt znaša:

Prostorska
enota

Neto tlorisna
površina z
upoštevaGradbena
Objekti
njem faktor- parcela (m2)
ja dejavnosti
(m2)

Komunalni
prispevek
(SIT brez
DDV)

Komunalni
prispevek
(EUR brez
DDV)

A1

2.291

70.981.785

296.201,74

A2

2.291

70.981.785

296.201,74

A3

2.291

70.981.785

296.201,74

A4

2.291

70.981.785

296.201,74

A5

2.291

70.981.785

296.201,74

A6

2.291

70.981.785

296.201,74

P2

L

1.121

34.714.949

144.862,91

P3

B3

1.089

33.737.787

140.785,29

P4

B2

1.089

33.737.787

140.785,29

P5

B1

1.089

22.187

33.737.787

140.785,29

P6

F

418

2.519

36.347.000

151.673,34

C1

149

294

5.924.403

24.722,09

C2

149

235

5.236.962

21.853,46

C3

149

235

5.236.962

21.853,46

C4

149

235

5.236.962

21.853,46

P1

P7
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Prostorska
enota

P7

P8

P9
P9

P10

Neto tlorisna
površina z
upoštevaGradbena
Objekti
njem faktor- parcela (m2)
ja dejavnosti
(m2)

Komunalni
prispevek
(SIT brez
DDV)

Komunalni
prispevek
(EUR brez
DDV)

C5

149

235

5.236.962

21.853,46

C6

149

279

5.749.630

23.992,78

D1

100

152

3.436.934

14.342,07

D2

100

153

3.448.586

14.390,69

D3

100

153

3.448.586

14.390,69

D4

100

153

3.448.586

14.390,69

D5

100

153

3.448.586

14.390,69

D6

100

153

3.448.586

14.390,69

D7

100

153

3.448.586

14.390,69

E1

125

258

5.088.472

21.233,82

E2

125

235

4.820.487

20.115,54

G7

166

415

7.611.888

31.763,85

G8

166

399

7.425.464

30.985,91

G1

166

448

7.996.389

33.368,34

G2

166

468

8.229.420

34.340,76

G3

166

436

7.856.571

32.784,89

G4

166

434

7.833.268

32.687,65

G5

166

468

8.229.420

34.340,76

G6

166

411

7.565.282

31.569,36

C13

149

257

5.493.296

22.923,12

C14

149

215

5.003.931

20.881,04

C15

149

215

5.003.931

20.881,04

C16

149

215

5.003.931

20.881,04

C17

149

215

5.003.931

20.881,04

C18

149

239

5.283.568

22.047,94

C7

149

257

5.493.296

22.923,12

C8

149

215

5.003.931

20.881,04

C9

149

215

5.003.931

20.881,04
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Prostorska
enota

P10

P11

P12

P13

P14

P15
SKUPAJ
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Neto tlorisna
površina z
upoštevaGradbena
Objekti
njem faktor- parcela (m2)
ja dejavnosti
(m2)

Komunalni
prispevek
(SIT brez
DDV)

Komunalni
prispevek
(EUR brez
DDV)

C10

149

215

5.003.931

20.881,04

C11

149

215

5.003.931

20.881,04

C12

149

257

5.493.296

22.923,12

I1

183

346

7.085.583

29.567,61

I2

183

325

6.840.900

28.546,57

I3

183

325

6.840.900

28.546,57

I4

183

325

6.840.900

28.546,57

I5

183

329

6.887.507

28.741,06

I6

183

430

8.064.312

33.651,78

H5

179

472

8.498.146

35.462,14

H1

179

459

8.346.676

34.830,06

H2

179

455

8.300.070

34.635,58

H3

179

441

8.136.948

33.954,88

K1

647

614

17.982.398

75.039,22

K2

647

438

15.931.728

66.481,92

K3

647

588

17.679.459

73.775,07

J5

647

713

19.135.900

79.852,70

J1

329

411

10.286.254

42.923,78

J2

329

366

9.761.935

40.735,83

J3

359

371

10.319.963

43.064,44

J4

359

428

10.984.100

45.835,84

H4

179

480

8.591.358

35.851,10

29.472

42.307

985.882.954

4.114.016,67
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Vsi stroški v odloku so izračunani na dan 01.07.2006 in navedeni v SIT brez
DDV in v EUR brez DDV. Stroški v EUR so preračunani po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.
(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih
let, ki pretečejo od 1.7. 2006 do 31.12. leta pred izdajo odmerne odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture, ki so lokalna gospodarska javna infrastruktura in za katere se sredstva na osnovi navedenega
programa opremljanja v celoti zagotavljajo iz obračunskega območja iz
7. člena tega odloka (obračunsko območje OLN), občina s pogodbo odda
investitorju. V pogodbi o oddaji gradnje iz prejšnjega stavka je potrebno
navesti tudi način, s katerim bodo morebitni ostali investitorji v obravnavanem območju plačali svoj delež obračunskih stroškov investicije. S pogodbo
oddana vrednost komunalne infrastrukture se odšteje od odmerjenega
komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki je določena za posamezno obračunsko območje.
13. člen
Program opremljanja je na vpogled na oddelku za Prostor in varstvo okolja
Občine Domžale.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati
naslednji dan po objavi.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-26/06
Datum: 20.09.2006
ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO ZA OBMOČJE
UREJANJA PRESERJE OB BISTRICI - JUG
1. Uvod
Program opremljanja zemljišč za gradnjo je izdelan za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje urejanja Preserje ob Bistrici jug, ki se nahaja v
ureditvenem območju naselja Preserje pri Radomljah približno 3 km severno
od Domžal.
Znotraj območja urejanja je načrtovana pretežno stanovanjska gradnja (s
spremljajočimi objekti), v osrednjem delu je načrtovana gradnja vrtca. Na
južnem delu (ob Severni servisni cesti) je načrtovana poslovno stanovanjska
in storitvena dejavnost.
S programom opremljanja zemljišč za gradnjo se:
uskladi gradnjo objektov ter gradnjo komunalne infrastrukture,
podrobneje se določijo roki gradnje komunalne infrastrukture in pogoji
priključevanja,
- podrobneje se določi tehnične pogoje in finančno konstrukcijo opremljanja.

-

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka, ki ga
mora zavezanec poravnati v fazi izdaje gradbenega dovoljenja oziroma je podlaga za sklenitev pogodbe med občino in zavezancem v zvezi z opremljanjem
zemljišč za gradnjo.
2. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
2.1. Splošno o izdelavi programa opremljanja
Osnova za izdelavo programa opremljanja je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002), Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo (Uradni list RS, št. 117/2004, 74/05) in Pravilnik o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004, 75/05).
Komunalna infrastruktura so objekti, omrežja in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti
izvedejo in služijo svojemu namenu. Komunalna infrastruktura zajema:
- za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja: vodovodno in kanalizacijsko omrežje
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-

za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki
urejajo energetiko, na območjih kjer je priključitev obvezna: plinovodno
omrežje in daljinsko ogrevanje
občinske ceste, javna parkirišča, otroška igrišča, zelene in druge javne
površine.

Vso gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) lahko v osnovi delimo na primarni
del, ki služi delovanju celotnega sistema, in sekundarni del, katerega osnovni
namen je distribucija do končnega porabnika. Do izdaje novega navodila po
ZUreP-1 o evidentiranju gospodarske javne infrastrukture se za razdelitev na
primarno in sekundarno GJI uporablja Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav
(Uradni list SRS 27/85). V programu opremljanja je pri razdelitvi gospodarske
javne infrastrukture upoštevano to navodilo in tudi že izvedene razdelitve
posameznih upravljavcev, ki so vodene v posameznih katastrih GJI.
2.2. Uporabljene kratice in pojmi
Kratice
KI		
NRP
NTP
		
GP
FI		
OO
KP		

Komunalna infrastruktura
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna
Neto tlorisna površina (seštevek vseh tlorisnih površin objekta in
se izračuna po standardu SIST ISO 9836)
Gradbena parcela
Faktor izrabe
Obračunsko območje
Komunalni prispevek

Obračunsko območje
Obračunsko območje investicije je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene
uporabe. V primeru, da je višina skupnih stroškov investicije, preračunana na
enoto mere, na različnih območjih bistveno različna, se obračunska območja
lahko tudi podrobneje delijo. Podobno se določa tudi obračunska območja za
obstoječo komunalno infrastrukturo.
Skupni stroški investicije
Za vsako investicijo se izračuna višina skupnih stroškov investicije na obračunskem območju. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne
infrastrukture, ki je predmet investicije.
Kot skupni stroški investicije se lahko upoštevajo naslednji stroški:
- stroški izdelave programa opremljanja,
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stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo
komunalne infrastrukture,
stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi
gradnje komunalne infrastrukture,
vrednost zemljišča, ki je v lasti občine in ga je občina namenila za komunalno
infrastrukturo,
stroški priprave zemljišča vključno s stroški zavarovalnih arheoloških raziskav zemljišča na tistih območjih, ki so v skladu s predpisi o varstvu kulturne
dediščine določena kot območja arheološke dediščine in
stroški gradnje komunalne infrastrukture (gradbeni stroški, stroški materiala, stroški montaže).

Obračunski stroški investicije
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih
stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega
proračuna.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne
infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Preračun na enoto mere
Izračunane obračunske stroške je potrebno preračunati na enoto mere, ki se
uporabljajo za odmero KP. Preračun se opravi na naslednji način:
C(pi)= S(o)/∑A(J)
C(ti) = S(o) /∑T(J)
Zgornje oznake pomenijo:
Cpi
Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno
		
KI na OO,
Cti
Strošek opremljanja kvadratnega metra NTP z določeno
		
KI na OO,
So		
Obračunski stroški investicije za določeno KI na OO,
∑Aparcela Vsota površin vseh parcel oz. delov parcel, ki ležijo na OO,
∑Atlorisna Vsota površin vseh neto tlorisnih površin na OO.
Stroški opremljanja se izračunajo za vsako vrsto komunalne infrastrukture
posebej po obračunskih območjih.
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Indeksiranje stroškov opremljanja
Stroški opremljanja na enoto mere (Cpi in Cti) se pri odmeri komunalnega
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izračun komunalnega prispevka
KP za določeno vrsto KI se na podlagi zgornjih elementov izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela * Cpi' * Dpi) + (Kdejavnost * Atlorisna * Cti' * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
Aparcela
Cpi'

KP za določeno vrsto KI,
Površina parcele objekta,
Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
določeno KI na obračunskem območju,
Dpi
Delež parcele pri izračunu KP
		
(min. 0,3, max. 0,7; D(pi) + D(ti) = 1),
Kdejavnosti Faktor dejavnosti,
Cti'
Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra NTP objekta
z določeno KI na OO,
Atlorisna
NTP predvidenega objekta,
Dti
Delež NTP pri izračunu KP (min. 0,3, max. 0,7; D(pi) + D(ti) = 1).
Skupaj je KP vsota KPi po posamezni KI na obravnavanem območju.

Vsa zgoraj navedena določila veljajo tako za račun KP za nove investicije,
kot tudi za račun KP za obstoječo KI.
2.3. Podatki o izdelovalcu, naročniku in pripravljalcu programa opremljanja
Program opremljanja je na podlagi pogodbe med SGP Graditelj d.d. kot naročnikom (pobudnikom) izdelave programa opremljanja in Občino Domžale kot
pripravljalcem programa opremljanja izdelalo podjetje LUZ d.d., Verovškova
64, Ljubljana.
2.4. Podlage za izdelavo programa opremljanja
Prostorski akti
Občinski lokacijski načrt za območje urejanja Preserje ob Bistrici – jug (predlog), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., št. projekta 5622, julij 2006.
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2.5. Opis območja opremljanja
Ureditveno območje je razdeljeno na 16 prostorskih (gradbenih) enot od
P1-P16 in vmesne površine kot so dostopne ceste, pešpoti, zelene površine,
parkirišča, otroška in športna igrišča, prostori za odpadke in transformatorska
postaja, Igriška ulica in Severna servisna cesta.
V prostorski enoti P1 je lociranih šest (od A1-A6) stanovanjskih blokov s pripadajočo zunanjo ureditvijo, tremi otroškimi igrišči, atriji pritličnih stanovanj
in internimi parkirnimi površinami dostopnih s Ceste 1. V prostorskih enotah
P2 je lociran stanovanjski blok L, v P3 blok B3, v P4 blok B2 in v P5 blok B1 z
dostopom preko dostopne ceste priključene na Cesto 2. V prostorski enoti P6
je lociran vrtec s pripadajočimi zelenimi (ograjenimi) površinami in internim
parkiriščem z dostopom s Ceste 2. V prostorski enoti P7 sta locirana dva stanovanjska niza C1-C6 in E1, E2, D1-D7, ter prostostoječi stanovanjski hiši G7
in G8. Dostop je urejen s ceste 3. V prostorski enoti P8 je lociranih 6 prostostoječih stanovanjskih hiš G1-G6 z dostopom s Ceste 4, objekt G6 pa s Ceste 1. V
prostorskih enotah P9 in P10 je lociranih po 6 atrijskih hiš v nizu od C13-C18
in od C7 do C12, z dostopom s Ceste C4. V prostorski enoti P11 so locirani
trije stanovanjski dvojčki od I1 do I6 in prostostoječa stanovanjska hiša H5 z
dostopom s Ceste 2. V prostorski enoti P12 so locirane tri prostostoječe hiše
H1-H3 z dostopom s Ceste 2. V prostorski enoti P13 so locirani štirje poslovno
stanovanjski objekti K1-K3 in J5 z dostopom s podaljška Severne servisne ceste. V prostorski enoti P14 sta locirana poslovno stanovanjska dvojčka J1-J4
z dostopom s Severne servisne ceste. V prostorski enoti P15 sta locirana dva
obstoječa prostostoječa stanovanjska objekta (s pomožnima objektoma) in
predvidena prostostoječa hiša H4, ki so dostopni preko obstoječe dostopne
poti priključene na Igriško ulico. V prostorski enoti P16 se nahaja obstoječ
stanovanjski blok s pripadajočimi parkirišči dostopnimi preko dostopnih cest
priključenih na Cesto 2.
Večstanovanjski objekti A1-A6, L, B1-B3 so podkleteni in vezani na parkirno
etažo. Za vse ostale objekte izvedba kletne etaže ni obvezna.
Določitev bruto etažnih površin (BEP) in neto tlorisnih površin (NTP)
Bruto etažne površine (BEP) so določene na podlagi horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov podanih v občinskem lokacijskem načrtu. Upoštevane
so le površine nadzemnih etaž (kleti pri določanju BEP niso upoštevane). Bruto
etažna površina mansarde je zmanjšana s faktorjem 0,75 v primerih, ko je višina
kolenčnega zidu enaka 0,5 m (objekta I1 in I2). Del površine terasnih etaž, kjer
je terasa, je zmanjšan s faktorjem 0,15 (objekti A1-A6).

518

Uradni Vestnik Št. 14/06

Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto etažnih površin po zazidalnem načrtu z upoštevanjem faktorja 0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna
površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003).
Gradbene parcele objektov so povzete po občinskem lokacijskem načrtu.
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3. Obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura
3.1. Obstoječa komunalna infrastruktura
Območje predstavlja večjo nepozidano celoto v širšem urbaniziranem in
komunalno delno opremljenem območju. Obstoječa komunalna ureditev omogoča širitev in dograditev posameznih omrežij z določenimi posegi na obstoječi
infrastrukturi. Zemljišče na zahodu neposredno meji na lokalno cesto (Igriško
ulico) po kateri poteka obstoječa komunalna infrastruktura, komunalno opremljen je tudi kompleks IOC Jarše , na katerega meji na južni strani, na vzhodni
strani pa ob območju poteka kanalizacijski zbiralnik.
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Znotraj območja urejanja razen komunalne infrastrukture za napajanje
obstoječih objektov ni.
Vodovodno omrežje
Javni vodovod je sistem vodovodov, objektov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v omrežje s pomočjo katerega se zagotavlja
preskrba s pitno vodo. Objekti in naprave javnega vodovoda so lokalna GJI in
imajo status grajenega javnega dobra. Sistem sestavljajo omrežja in naprave
sekundarnega, primarnega in magistralnega pomena.
Sekundarno omrežje in naprave so namenjeni neposrednemu priključevanju
porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju. Poleg tega
je sekundarnega značaja tudi hidrantno omrežje, omrežje za vzdrževanje javnih površin, črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode na
sekundarnem omrežju in morebitne naprave za čiščenje in pripravo vode na
sekundarnem omrežju.
Primarno omrežje in naprave služijo za oskrbovanju dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja, kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja in naprave za bogatenje podtalnice. Primarno omrežje
sestavljajo tudi naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju,
vodohrani, cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega
omrežja in vodohranov ter sami cevovodi med posameznimi stanovanjskimi
ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja.
Magistralno omrežje in naprave so objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije, tranzitni cevovodi od
črpališča ali zajetij do primarnega omrežja in vodna črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo
vode, ki služijo več občinam ali regiji.
Vodooskrba obravnavanega območja se zagotavlja preko vodovodnega
sistem Kolovec, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik
Domžale. Po Pelechovi cesti poteka obstoječi povezovalni vodovod NL DN
200. Nanj se priključuje obstoječi vodovod AC DN 80, ki poteka mimo obravnavanega območja po Igriški ulici.
Kanalizacijsko omrežje
Javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi
povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode iz utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave
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javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb
na javno kanalizacijo, pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
Primarno omrežje so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke
naprave. To so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v
vodih, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh
ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja
ter za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in se zaključijo v komunalni ali skupni
čistilni napravi.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu:
sekundarno omrežje) je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi
povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča
za prečrpavanje odpadne vode ipd., ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z območja parkirnih in povoznih površin na območju
naselja ali njegovega dela.
Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane
tehnološke naprave kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje
odpadne vode, ki so namenjeni odvajanju odpadne vode v omrežje javne
kanalizacije.
Obstoječe kanalizacijsko omrežje na obravnavanem območju tvorijo kanalizacijski vod 152 B 90 v Igriški ulici ter komunalni kolektor KC-T900 in K01 B
80, ki poteka na vzhodni strani območja vzdolž Kamniške Bistrice.
Plinovodno omrežje
Predmet odmere komunalnega prispevka je lahko samo lokalna GJI. Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem sta izbirni lokalni gospodarski
javni službi. Distribucija je transport goriv (zemeljskega plina) po distribucijskem omrežju. Distribucijsko omrežje je energetsko omrežje, v tem primeru
plinovodno, od prenosnega omrežja do končnega odjemalca.
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
je obvezna državna gospodarska javna služba, medtem ko je skladiščenje zemeljskega plina izbirna državna gospodarska javna služba. Izgradnja omrežja
in objektov, ki ga pokrivata omenjeni službi, ne more biti predmet odmere
komunalnega prispevka.
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Na obravnavanem območju ima koncesionarske pravice za distribucijo,
izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinskega omrežja Petrol d.d. Obstoječe
plinovodno omrežje poteka po Igriški ulici.
Daljinsko ogrevanje
Predmet odmere komunalnega prispevka je lahko samo lokalna GJI. Daljinsko ogrevanje je dobava toplote ali hladu iz omrežja za distribucijo, ki se
uporablja za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode.
Distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba. Oskrba s
samo energijo (toplota, hlad) pa se izvaja kot tržna dejavnost in ne more biti
predmet komunalnega prispevka.
Na obravnavanem območju ni obstoječega daljinskega ogrevanje.
Javne ceste
Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki
jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji določenimi s predpisi,
ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Javne ceste se delijo na državne in občinske, predmet odmere komunalnega prispevka so lahko samo
občinske ceste.
Občinske ceste so javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
Ureditveno območje se navezuje na cestno omrežje preko Igriške ulice, ki
poteka po zahodnem robu območja urejanja. Na jugu ureditvenega območja
poteka severna servisna cesta.
Druge javne površine
Med druge javne površine se štejejo javna parkirišča, otroška igrišča ter
zelene in druge javne površine.
Na obravnavanem območju ni obstoječih drugih javnih površin.
Elektroenergetsko omrežje
Obstoječe visokonapetostno omrežje se nahaja južno (v Igriški ulici) in zahodno od obravnavanega območja.
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe telekomunikacijsko omrežje poteka po Igriški ulici.
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3.2. Predvidena komunalna infrastruktura
Vodovodno omrežje
Izvesti je potrebno zamenjavo obstoječega javnega vodovoda AC DN 80,
ki poteka v Igriški ulici, z vodovodom NL DN 150. Obnovljeni vodovod se bo
navezoval na obstoječi vodovod po Pelechovi cesti in na vodovod v IOC Jarše.
Na novi vodovod se preveže obstoječe vodovodne priključke.
Za oskrbo obravnavanega območja s pitno, sanitarno in požarno vodo se izvede nov vodovod, ki se naveže na vodovod po Igriški ulici. Vodovod dimenzije
DN 100 je povezan v zanko in poteka po cestah 1, 2, 4. Vodovod DN 100 v cesti
3 se priključuje na omenjeno zanko v križišču cest 2 in 3. V severni servisni
cesti je predviden nov vodovod DN 100, ki je priključen na obstoječi vodovod,
ki poteka v južnem robu severne servisne ceste.
Kanalizacijsko omrežje
Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode in padavinskih odpadnih vod
z območja parkirnih in povoznih površin, je potrebno zgraditi kanalizacijsko
omrežje v ločenem sistemu.
Komunalne odpadne vode se preko načrtovanih kanalov za odpadno komunalno vodo DN 250 spelje v obstoječi kanalizacijski kolektor 135 KC-T900,
K01 B DN 800 ob Kamniški Bistrici (navezava dveh predvidenih kanalov, ki
potekata po vzhodnem delu ceste 1 in vzhodnem delu severne servisne ceste)
ali v obstoječi kanal 152 B 90 po Igriški ulici (navezava predvidenih kanalov, ki
potekajo po zahodnem delu ceste 1, v cesti 2, v cesti 3, v cesti 4 in po zahodnem
delu severne servisne ceste).
Odpadne padavinske vode se ponika preko lovilca olj. Lovilec olj je treba
redno vzdrževati.
Meteorni kanal za odvajanje odpadne padavinske vode potekajo po cestah 1,
2 in 4. Sistem meteornih kanalov je namenjen le odvajanju odpadne padavinske
vode iz cest in povoznih površin, medtem ko se odpadna padavinska voda iz
strešnih površin objekta ponika znotraj gradbenih parcel objektov. Meteorni
kanal v cesti 1 je dimenzij DN 300 (na zahodnem delu ceste) do DN 500 (v
območju parkirišča na SV delu območja urejanja). Ponikovalnice so locirane za
zahodni strani (5 kom) in ob vzhodnem robu parkirišča (3 kom). V zahodnem
delu ceste 1 poteka kanal DN 300, ki odvaja vodo v ponikovalnice locirane ob
severnem robu športnega igrišča. V cesti 2 poteka kanal dimenzije DN 300
in DN 400, v cesti 4 kanal DN 300. Odpadna voda se preko mreže omenjenih
kanalov ponika v območju ob pešpoti med objektoma I6 in C7. V severni
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servisni cesti poteka meteorni kanal DN 300, ponikovalnice so locirane ob
slepem zaključku ceste.
Plinovodno omrežje
Območje urejanja je treba za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne
vode, kuhanja in tehnologije priključiti na obstoječe plinovodno omrežje, ki
poteka po Igriški ulici.
Za oskrbo območja s plinom se izvede nov plinovod DN 50 in DN 100, ki
poteka v cestah 1, 2, 3, 4 in severni servisni cesti.
Na obravnavanem območju bo plinovodno omrežje na podlagi koncesije
gradil Petrol d.d. Stroški izgradnje plinovodnega omrežja so zato v programu
opremljanja le prikazani, niso pa zajeti v obračunskih stroških, ki so podlaga
za odmero komunalnega prispevka.
Javne ceste
Igriška ulica
Ureditveno območje se prometno navezuje na Igriško ulico. Za dovoz do ureditvenega območja je potrebno rekonstruirati Igriško ulico od severne servisne
ceste na jugu do Pelechove ceste na severu vključno z novim križiščem Igriške
ulice in Pelechove ceste. Normalni profil Igriške ulice bo dve smerni vozišči
širine 3 m, obojestranska kolesarska steza (1 in 1,5 m) in obojestranski hodnik
za pešce širine 1,5 m. Ob vzhodnem robu vozišča Igriške ulice v območju lokacijskega načrta bo kolesarska steza ločena od vozišča z zelenico minimalne
širine 1,5 m. Na Igriško ulico bodo urejeni priključki cest C1, C2, Igriške ulice
proti zahodu, dovoz do prostorske enote P15 in obstoječi priključek severne
servisne ceste.
Zaradi širitve Igriške ulice je potrebno za zaščito objektov na parceli št. 896/2
zgraditi protihrupno ograjo na zahodni strani Igriške ulice na odseku od križišča
s severno servisno cesto do križišča z Igriško ulico proti zahodu.
Faznost gradnje Igriške ulice:
Rekonstrukcija Igriške ceste se bo izvedla v petih etapah. Prva etapa bo
zajemala rekonstrukcijo Igriške od IOC do križišča s cesto 1 v območju urejanja. Prva etapa mora biti izvedena istočasno z gradnjo prvega objekta. Druga
etapa zajema rekonstrukcijo Igriške od križišča s Pelechovo do križišča s
cesto 1, tretja etapa pa zajema rekonstrukcijo križišča Igriške in Pelechove
ceste. Etapa 3 - Rekonstrukcija križišča se izvede ob predvideni rekonstrukciji
Pelechove ceste, etapa 2 pa mora biti izvedena najkasneje v roku 6 mesecev
po izvedbi rekonstrukcije križišča Igriške in Pelechova cesta. Četrta etapa je
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rekonstrukcija Igriške, katero predvideva že sprejeti državni lokacijski načrt in
bo izvedena ob izvedbi hitre ceste in je neodvisna od obravnavanega območja
in je zato ne obravnavamo. Peta etapa pa je izgradnja pločnika na zahodnem
delu Igriške od križišča v IOC do križišča s hitro cesto. Izgradnja bo izvedena
po pričetku uporabe hitre ceste in zato časovno (tako kot četrta etapa) ni
opredeljena. Istočasno s posamezno etapo rekonstrukcije Igriške bo izvedena
tudi potrebna javna razsvetljava, ki bo v končni fazi potekala vzdolž celotnega
rekonstruiranega dela ulice.
Ceste znotraj ureditvenega območja
Znotraj ureditvenega območja bodi zgrajene ceste C1, C2 in C4. Cesti C1
in C2 bosta širine 6 m, cesta C4 bo širine 5 m. Cesta C1 je zgrajena iz javnih
sredstev le v skrajnem zahodnem delu.
Dovozna cesta za dovoz do poslovno trgovskih objektov v okviru prostorske
enote P13 bo zgrajena v podaljšku obstoječe severne servisne ceste na jugu.
Profil obstoječe severne servisne ceste se razširi proti severu - ureditev parkirišč
(4,6 m) in hodnika za pešce (1,5 m).
Dovoz do parkirnih mest med prostorskimi enotami P16, P6, P2, P3 bo urejen
preko dovozne ceste širine 6 m.
Dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov in objekta H4 znotraj prostorske
enote P15 bo po obstoječi dovozni poti s priključkom na Igriško ulico preko
poglobljenega robnika.

-

Javne ceste in površine v javni rabi:
Kot javne ceste oz. površine v javni rabi bodo opredeljene sledeče ceste:
del cesta C1 od Igriške ulice do meje prostorske enote P1,
cesta 2,
cesta 4,
dovozna cesta do parkirnih mest med prostorskimi enotami P16, P6, P2, P3
(del dovozne ceste, ki leži nad kletno etažo, bo opredeljen kot površina v
javni rabi)
podaljšek Severne servisne ceste južno od P13 vključno z razširitvijo obstoječe severne servisne ceste.

Površine namenjene mirujočemu prometu
Ob dovoznih cestah in poteh širine 6 m bodo urejena pravokotna parkirna
mesta za potrebe stanovalcev in obiskovalcev. Javna parkirišča bodo urejena
na odseku ceste 1 od Igriške ulice do meje prostorske enote P1, ob cesti 2 in
ob severni servisni cesti. Javno parkirišče bo urejeno ob izteku ceste 1 (severo – vzhodni del območja). Del parkirišč (parkirišča ob cesti 1 in del parkirišč
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znotraj javnega parkirišča ob izteku ceste 1) leži nad kletno etažo, zato bodo
opredeljena kot površine v javni rabi.
Večstanovanjski objekti A1-A6, L, B1-B3 so podkleteni in vezani na parkirno
etažo. Za uvoz v in izvoz iz parkirne kletne etaže bosta urejeni klančini s
priključkom na cesto C1. Vzdolžni sklon klančin ne bo presegal 14%, klančini
morata biti pokriti ali ogrevani. Parkirna mesta znotraj kletnih etaž so
interna.
Peš površine in kolesarske poti
Znotraj ureditvenega območja bosta speljani dve glavni peš povezavi v
smeri sever – jug širine 2 m. Pešpoti potekata vzhodno in zahodno od ceste
C3. Obe pešpoti sta javni površini. Del zahodne pešpoti med objektoma B2 in
B3, ki leži nad kletno etažo, je opredeljen kot površina v javni rabi. Vzhodna
pešpot se navezuje na obstoječo pešpot ob Kamniški Bistrici. Do obstoječe
pešpoti ob Kamniški Bistrici so dodatno narejene še 3 povezave. Iz ceste C4
(med objektoma C12 in C13), južno od javnega parkirišča ob izteku ceste C1
in ob izteku severne servisne ceste. Vse omenjene pešpoti so opredeljene kot
javne površine. Pešpot je urejena tudi med športnim igriščem in objektom B3,
opredeljena je kot površina v javni rabi.
Hodniki za pešce bodo urejeni ob cestah 1, 2, 4 in severni servisni cesti. Za
kolesarje bo urejena enostranska dvosmerna kolesarska steza ob cesti C1. Po
ostalih cestah se bo promet kolesarjev odvijal skupaj z ostalim motornim prometom po vozišču. Omenjene površine so obravnavane v sklopu cest znotraj
ureditvenega območja.
Ureditev železniškega prehoda na Preserski cesti
Zunaj ureditvenega območja OLN Preserje ob Bistrici - jug se z avtomatskimi
zapornicami opremi križanje industrijskega tira in Preserske ceste.
Javna razsvetljava
Javno razsvetljavo je treba predvideti ob novih prometnih površinah. Javna
razsvetljava je načrtovana ob cestah 1, 2 in 4, severni servisni cesti, dovozni
cesti do parkirnih mest med prostorskimi enotami P16, P6, P2, P3 in ob vseh
javnih poteh in javnemu parkirišču.
Razsvetljava funkcionalnih površin bo internega značaja in ne bo povezana
s sistemom javne razsvetljave.
Druge javne površine
Načrtovana je ureditev dveh otroških Igrišč (ob izteku ceste C1 in južno od
ceste C1 med objektoma B2 in G8). Načrtovana je ureditev igralne površine
med objektoma B1 in B2 in ureditev športnega igrišča med objektoma L in B3 .
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Igralna površina in športno igrišče ležita nad kletno etažo, zato sta opredeljena
kot površini v javni rabi.
Elektroenergetsko omrežje
Za potrebe oskrbe z električno energijo je znotraj obravnavanega območja
predvidena izgradnja nove TP, ki bo locirana južno od objekta B1. Predvidena TP
bo vzankana v obstoječo SN mrežo prek obstoječe TP IOC1 južno od območja,
visokonapetostni kabel bo potekal po Igriški ulici in cesti 2.
Nizkonapetostni izvodi bodo potekali v cestah 1, 2, 3, 4, severni servisni cesti
in zahodno od objekta F in B3 (povezava med cestama 1 in 2).
Izgradnja elektroenergetskega omrežja je v programu opremljanja le opisana, stroški izgradnje so prikazani, niso pa zajeti v obračunskih stroških, ki so
podlaga za odmero komunalnega prispevka.
Telekomunikacijsko in TV kabelsko omrežje
Obravnavano območje se priključi na obstoječe TK omrežje po Igriški ulici.
Predviden je izgradnja kabelske kanalizacije, ki bo potekala v cestah 1, 2, 3, 4
in vzhodnem delu severne servisne ceste. V isti kabelski kanalizaciji kot TK
omrežje je predviden tudi razvod informacijskega TV kabelskega omrežja.
Izgradnja telekomunikacijskega in TV kabelskega omrežja je v programu
opremljanja le opisana, stroški izgradnje so prikazani, niso pa zajeti v obračunskih stroških, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
Priprava zemljišča
Za zagotavljanje poplavne varnosti je načrtovana izgradnja protipoplavnega
zidu višine od 0,5 m do 1 m vzdolž celotne vzhodne meje ureditvenega območja
v dolžini 180 m in izgradnja protipoplavnega nasipa v dolžini približno 130 m.
V izračunu stroškov je predpostavljeno, da se na celotni dolžini (310 m) zgradi
protipoplavni zid.
4. Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture
4.1. Obračunska območja investicije
Obravnavano območje se glede na podobno izrabo posameznih prostorskih
enot in s tem enakomerno izrabo komunalne infrastrukture obravnava kot 1
obračunsko območje.
Obračunsko območje za vso komunalno infrastrukturo je enako ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta.
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Obstoječi objekti znotraj prostorskih enot P15 in P16 so izvzeti iz obračunskega območja – obstoječim objektom se komunalni prispevek ne obračuna.

4.2. Skupni stroški investicije
Skupni stroški investicije zajemajo posredne in neposredne stroške investicij v izgradnjo nove komunalne infrastrukture. Neposredni stroški so stroški
gradnje in opreme posamezne komunalne infrastrukture. Posredni stroški
zajemajo stroške dokumentacije, financiranja in stroške organizacije izvedbe
del skupaj s stroški nadzora.
Vsi stroški so izračunani v SIT brez DDV. Za preračun v EUR je uporabljen
centralni paritetni tečaj 1 EUR = 239,640 SIT.
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4.3. Skupni stroški investicij po posamezni komunalni infrastrukturi
4.3.1
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Stroški gradnje in opreme po posamezni komunalni infrastrukturi
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Vsi stroški so v SIT brez DDV!
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Stroški odkupa zemljišč

Vsi stroški so v SIT brez DDV!
Za stroške ureditve železniškega prehoda na Preserski cesti v višini 10.000.000
SIT se ne obračunava stroškov za projektno in tehnično dokumentacijo, stroške
financiranja, organizacije izvedbe del in investicijske rezerve.
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Financiranje stroškov odkupa se izvede kot je navedeno v gornji tabeli – vsi
stroški odkupa zemljišč za potrebe izgradnje 1, 2 in 3. etape rekonstrukcije
Igriške ceste so obveznost investitorjev v območju OLN, stroški odkupa zemljišč za potrebe izgradnje 5. etape rekonstrukcije Igriške ceste (izgradnja
pločnika in kolesarske steze na zahodni strani Igriške ulice), pa so obveznost
Občine Domžale.
4.3.2

Skupni stroški investicije po posamezni komunalni infrastrukturi

šifra
stroška

aktivnost

1

2

t%

strošek
SIT (brez DDV)

3

8=6x7

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE
1

CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA

11

stroški gradnje in opreme

12

projektna in tehnična dokumentacija

14

odškodnina za zemljišče, služnosti

18

stroški financiranja

9,66%

62.029.814

19

organizacija izvedbe del

7%

27.466.646

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

35.209.269

392.380.650
6%

23.542.839
198.765.438

1

SKUPAJ CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA

2

VODOVODNO OMREŽJE

21

stroški gradnje in opreme

22

projektna in tehnična dokumentacija

6%

3.395.205

28

stroški financiranja

9,66%

6.176.656

29

organizacija izvedbe del

7%

3.961.073

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

3.505.984

2

SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE

3

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

31

stroški gradnje in opreme

32

projektna in tehnična dokumentacija
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739.394.655

56.586.750

73.625.668

88.561.100
6%

5.313.666
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šifra
stroška

aktivnost

t%

strošek
SIT (brez DDV)

38

stroški financiranja

9,66%

9.666.776

39

organizacija izvedbe del

7%

6.199.277

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

5.487.041

3

SKUPAJ KANALIZACIJSKO OMREŽJE

115.227.860

4

PLINOVODNO OMREŽJE

41

stroški gradnje in opreme

42

projektna in tehnična dokumentacija

6%

2.274.750

49

organizacija izvedbe del

7%

2.653.875

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

2.142.056

37.912.500

4

SKUPAJ PLINOVODNO MREŽJE

44.983.181

6

JAVNE POVRŠINE

61

stroški gradnje in opreme

62

projektna in tehnična dokumentacija

64

odškodnina za zemljišče, služnosti

68

stroški financiranja

9,66%

4.362.778

69

organizacija izvedbe del

7%

2.107.641

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

2.476.393

30.109.150
6%

1.806.549
11.141.750

6

SKUPAJ JAVNE POVRŠINE

7

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

71

stroški gradnje in opreme

72

projektna in tehnična dokumentacija

74

odškodnina za zemljišče, služnosti

79

organizacija izvedbe del

7%

8.494.290

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

6.885.728

7
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SKUPAJ ELEKTORENERGETSKO
OMREŽJE

52.004.261

121.347.000
6%

7.280.820
592.450

144.600.288
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šifra
stroška

aktivnost

8

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE +
CAT

81

stroški gradnje in opreme

82

projektna in tehnična dokumentacija

6%

2.874.048

89

organizacija izvedbe del

7%

3.353.056

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

2.706.395

t%

strošek
SIT (brez DDV)

47.900.800

8

SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE + KTV

9

PRIPRAVA ZEMLJIŠČA

91

stroški gradnje in opreme

92

projektna in tehnična dokumentacija

6%

1.674.000

98

stroški financiranja

9,66%

3.045.390

99

organizacija izvedbe del

7%

1.953.000

Investicijska rezerva (nepredvidena
dela)

5%

1.728.619

56.834.299

27.900.000

9

SKUPAJ PRIPRAVA ZEMLJIŠČA

36.301.009

10

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA PREHODA
NA PRESERSKI CESTI

10.000.000

REKAPITULACIJA
1

SKUPAJ CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA

739.394.655

2

SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE

73.625.668

3

SKUPAJ KANALIZACIJSKO OMREŽJE

115.227.860

4

SKUPAJ PLINOVODNO MREŽJE

44.983.181

6

SKUPAJ JAVNE POVRŠINE

52.004.261

7

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

144.600.288

8

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE +
CAT

56.834.299
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šifra
stroška

aktivnost

9

PRIPRAVA ZEMLJIŠČA

36.301.009

10

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA PREHODA
NA PRESERSKI CESTI

10.000.000

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE

t%

strošek
SIT (brez DDV)

1.272.971.221

			

Vsi stroški so v SIT brez DDV!
Stroški financiranja
Stroški financiranja so določeni na podlagi terminskega plana iz točke 4.5.
Upoštevan je enoletni časovni zamik med začetkom gradnje komunalne infrastrukture v posamezni fazi in plačilom komunalnega prispevka. Upoštevana
je 5% letna obrestna mera.

Vsi stroški so v SIT brez DDV!
Strošek financiranja predstavlja 9,66 % obračunskih stroškov investicije.
4.4. Drugi viri financiranja

OBČINA DOMŽALE
Občina Domžale mora zagotoviti druge vire financiranja v višini 35.670.499
za stroške gradnje pločnika na zahodnem delu Igriške od križišča v IOC do
križišča s hitro cesto vključno s stroški odkupa zemljišč za ta pločnik. Preostalo
razliko 5.000.000,00 SIT za ureditev železniškega prehoda na Preserski cesti
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zagotovi Občina Domžale iz naslova komunalnih prispevkov z območja ZN Zg.
Jarše Sever - Industrijska cona Jarše.
šifra
stroška

1

aktivnost

%

strošek
SIT (brez DDV)

2

3

8=6x7

1

CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA

11

stroški gradnje in opreme

12

projektna in tehnična dokumentacija

14

odškodnina za zemljišče, služnosti

18

stroški financiranja

9,66%

2.992.494

19

organizacija izvedbe del

7%

1.444.576

Investicijska rezerva
(nepredvidena dela)

5%

1.698.595

20.636.800
6%

1.238.208
7.659.825

1

SKUPAJ CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA

35.670.499

10

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA PREHODA NA PRESERSKI CESTI

5.000.000

REKAPITULACIJA
1

SKUPAJ CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA

35.670.499

10

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA PREHODA NA PRESERSKI CESTI

5.000.000

SKUPNI STROŠKI DRUGIH VIROV

40.670.499

Vsi stroški so v SIT brez DDV!

PETROL d.d.
Koncesionar oskrbe z zemeljskim plinom Petrol d.d. mora v celoti zagotoviti
vire financiranja za izgradnjo plinovodnega omrežja.
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šifra
stroška

aktivnost

%

strošek
SIT
(brez DDV)

4

PLINOVODNO OMREŽJE

41

stroški gradnje in opreme

42

projektna in tehnična dokumentacija

6%

2.274.750

49

organizacija izvedbe del

7%

2.653.875

Investicijska rezerva (nepredvidena dela)

5%

2.142.056

4

37.912.500

SKUPAJ PLINOVODNO MREŽJE

44.983.181

Vsi stroški so v SIT brez DDV!
Elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje ni lokalna gospodarska
javna infrastruktura, zato je ne navajamo pod drugimi viri financiranja.
4.5. Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture
Izgradnja objektov znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega
načrta je načrtovana v devetih fazah. Faznost izgradnje komunalne infrastrukture na ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta sledi faznosti
izgradnje objektov, tako da je v vsaki fazi mogoče zagotoviti komunalno opremljenost novozgrajenih objektov.
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Faznost rekonstrukcije Igriške ulice je pogojena delno s faznostjo gradnje
objektov na območju občinskega lokacijskega načrta, delno pa z gradnjo prometne infrastrukture na širšem območju urejanja. Prva etapa rekonstrukcije
Igriške ulice je pogojena z gradnjo objektov na ureditvenem območju in sicer
mora prva etapa rekonstrukcije Igriške ulice potekati sočasno (oz. pred) prvo
fazo gradnje objektov. Druga etapa zajema rekonstrukcijo Igriške ulice od križišča s Pelechovo do križišča s cesto 1, tretja etapa pa zajema rekonstrukcijo
križišča Igriške in Pelechove ceste. Etapa 3 - Rekonstrukcija križišča se izvede
ob predvideni rekonstrukciji Pelechove ceste, etapa 2 pa mora biti izvedena najkasneje v roku 6 mesecev po izvedbi rekonstrukcije križišča Igriške in Pelechova
cesta. V tem programu opremljanja sta druga in tretja etapa rekonstrukcije
Igriške ulice opredeljeni kot faza 10. Četrta etapa rekonstrukcije Igriške ulice
je predvidena znotraj že sprejetega DLN za glavno cesto Želodnik – Mengeš. V
programu opremljanja ta faza ni posebej opredeljena, ker so finančna sredstva
za rekonstrukcije Igriške ulice v tej fazi zagotovljena z DLN. Peta etapa pa je
izgradnja pločnika na zahodnem delu Igriške od križišča v IOC do križišča s
hitro cesto. Izgradnja bo izvedena po pričetku uporabe hitre ceste Želodnik
– Mengeš in zato časovno (tako kot četrta etapa) ni opredeljena. V programu
opremljanja je ta etapa opredeljena kot faza 11.
Istočasno s posamezno etapo rekonstrukcije Igriške bo izvedena tudi
potrebna javna razsvetljava, ki bo v končni fazi potekala vzdolž celotnega
rekonstruiranega dela ulice.
Avtomatske zapornice na križanju industrijskega tira in Preserske ceste
morajo biti izvedene sočasno z gradnjo 2. etape rekonstrukcije Igriške ceste.
V spodnji tabeli so prikazani drugi viri financiranja v odvisnosti od terminskega plana izgradnje komunalne infrastrukture. Za vsako fazo gradnje je
določena višina stroškov, ki pripadajo koncesionarju (Petrol d.d.). Izvedba
prvih desetih faz je časovno odvisna od investitorjev na območju občinskega
lokacijskega načrta, enajsta faza pa od izgradnje prometne infrastrukture na
širšem območju.
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Vsi stroški so v SIT brez DDV!
5. Podlage za odmero komunalnega prispevka
5.1. Obračunski stroški investicij po posamezni komunalni infrastrukturi
Obračunski stroški so skupni stroški investicije iz poglavja 4.3 zmanjšani za
druge vire financiranja iz poglavja 4.4. V obračunskih stroških investicije niso
zajeti stroški izgradnje elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja,
ki jih zagotavljata ponudnik telekomunikacijskih storitev oz. lastnik elektroenergetskega omrežja. V obračunskih stroških prav tako niso zajeti stroški
izgradnje plinovodnega omrežja, ki jih zagotavlja koncesionar za distribucijo
zemeljskega plina v občini Domžale.
šifra
stroška

aktivnost

1

CESTE IN JAVNA
RAZSVETLJAVA

11

stroški gradnje in opreme

12

projektna in tehnična
dokumentacija

14

odškodnina za zemljišče,
služnosti

18

stroški financiranja

19

organizacija izvedbe del
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%

strošek SIT
(brez DDV)

371.743.850
6%

22.304.631
191.105.613

9,66%

59.037.319

7%

26.022.070
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šifra
stroška

aktivnost
Investicijska rezerva
(nepredvidena dela)

%
5%

strošek SIT
(brez DDV)
33.510.674

1

SKUPAJ CESTE IN JAVNA
RAZSVETLJAVA

2

VODOVODNO OMREŽJE

21

stroški gradnje in opreme

22

projektna in tehnična
dokumentacija

28

stroški financiranja

9,66%

6.176.656

29

organizacija izvedbe del

7%

3.961.073

Investicijska rezerva (nepredvidena dela)

5%

3.505.984

2

SKUPAJ VODOVODNO
OMREŽJE

3

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

31

stroški gradnje in opreme

32

projektna in tehnična
dokumentacija

38

stroški financiranja

39

organizacija izvedbe del
Investicijska rezerva
(nepredvidena dela)

3

SKUPAJ
KANALIZACIJSKO
OMREŽJE

6

JAVNE POVRŠINE

61

stroški gradnje in opreme

62

projektna in tehnična
dokumentacija
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703.724.156

56.586.750
6%

3.395.205

73.625.668

88.561.100
6%

5.313.666

9,66%

9.666.776

7%

6.199.277

5%

5.487.041
115.227.860

30.109.150
6%

1.806.549
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šifra
stroška

aktivnost

64

odškodnina za zemljišče,
služnosti

68

stroški financiranja

69

%

strošek SIT
(brez DDV)
11.141.750

9,66%

4.362.778

organizacija izvedbe del

7%

2.107.641

Investicijska rezerva
(nepredvidena dela)

5%

2.476.393

6

SKUPAJ JAVNE
POVRŠINE

9

PRIPRAVA
ZEMLJIŠČA

61

stroški gradnje in opreme

62

projektna in tehnična
dokumentacija

68

stroški financiranja

69

52.004.261

27.900.000
6%

1.674.000

9,66%

3.045.390

organizacija izvedbe del

7%

1.953.000

Investicijska rezerva
(nepredvidena dela)

5%

1.728.619

9

SKUPAJ PRIPRAVA
ZEMLJIŠČA

10

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA
PREHODA NA PRESERSKI
CESTI

36.301.009

5.000.000

REKAPITULACIJA

1

SKUPAJ CESTE IN JAVNA
RAZSVETLJAVA

2

SKUPAJ VODOVODNO
OMREŽJE

3

SKUPAJ KANALIZACIJSKO
OMREŽJE
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703.724.156
73.625.668
115.227.860
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šifra
stroška

aktivnost

%

strošek SIT
(brez DDV)

6

SKUPAJ JAVNE
POVRŠINE

52.004.261

9

PRIPRAVA
ZEMLJIŠČA

36.301.009

10

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA
PREHODA NA PRESERSKI
CESTI

5.000.000

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE

985.882.954

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE (EUR brez
DDV)

4.114.016,67

Vsi stroški so v SIT brez DDV, razen če ni drugače navedeno!
5.2. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
Občina Domžale nima izdelanih podlag za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo zato niso vključeni v skupne
obračunske stroške, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
5.3. Skupni obračunski stroški
Skupni obračunski stroški so enaki obračunskim stroškom investicije v gradnjo komunalne infrastrukture iz poglavja 5.1. Skupni obračunski stroški so
podlaga za odmero komunalnega prispevka.
Komunalna
infrastruktura

stroški
(v SIT brez DDV)

stroški
(v EUR brez DDV)

Ceste in javna
razsvetljava

703.724.156

Vodovodno omrežje

73.625.668

307.234,47

Kanalizacijsko omrežje

115.227.860

480.837,34

Javne površine

52.004.261

217.009,93

Priprava zemljišča

36.301.009

151.481,43
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2.936.588,87
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Komunalna
infrastruktura

stroški
(v SIT brez DDV)

Ureditev železniškega
prehoda na Preserski
cesti
Skupaj

stroški
(v EUR brez DDV)

5.000.000

20.864,63

985.882.954

4.114.016,67

5.4. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi:Dti)
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne je 0,5:0,5.
Faktor dejavnosti (Kdejavnosti)
Faktor je dejavnosti je 1, razen za objekt F (vrtec), za katerega je upoštevan
faktor dejavnosti 0,5.
Olajšave za določene kategorije zavezancev
Olajšave za zavezance niso predvidene.
6 Odmera komunalnega prispevka
6.1. Izračun komunalnega prispevka
Komunalni prispevek je izračunan na podlagi skupnih obračunskih stroškov
iz poglavja 5.3, podrobnejših meril za odmero komunalnega prispevka iz poglavja 5.4 in podatkov o objektih iz poglavja 2.5.
Vhodni podatki za izračun:
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Za preračun v EUR je uporabljen centralni paritetni tečaj 1 EUR = 239,640
SIT.
6.2. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so investitorji na območju
občinskega lokacijskega načrta.
6.3. Pogodba med občino in zavezancem
Izgradnjo obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo med
občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka v obravnavanem območju.
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Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko vključen tudi v urbanistično pogodbo
oziroma pogodbo o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture
ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na
komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora.
Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture, ki so lokalna
gospodarska javna infrastruktura in za katere se sredstva na osnovi navedenega
programa opremljanja v celoti zagotavljajo iz obračunskega območja iz 7. člena
tega odloka (obračunsko območje OLN), občina s pogodbo odda investitorju. V
pogodbi o oddaji gradnje iz prejšnjega stavka je potrebno navesti tudi način, s
katerim bodo morebitni ostali investitorji v obravnavanem območju plačali svoj
delež obračunskih stroškov investicije. S pogodbo oddana vrednost komunalne
infrastrukture se odšteje od odmerjenega komunalnega prispevka, vendar
največ do višine, ki je določena za posamezno obračunsko območje.
V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek
ter tak izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka. Če med
občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih
obveznosti opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo
zavezanca.
6.4. Indeksiranje stroškov opremljanja
Stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. julija
2006 do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
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Na podlagi 3. člena Zakona o
zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in
8/96) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA »CENTER ZA MLADE«
DOMŽALE
1. člen
Spremeni se 2. odstavek 2. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Center za mlade« Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 9/97 in
6/03), ki se po novem glasi:
»Sedež zavoda je: Ljubljanska cesta
58 , Domžale.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01302-23/06
Datum: 20.09.2006
ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02
in 8/03) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O
OBČINSKEM LOKACIJSKEM
NAČRTU ZA SEVERNI DEL
OBMOČJA V10/2 ŽITO-JEDRO
IN VZHODNI DEL OBMOČJA
V10/3
– prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale
sprejme Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za severni del območja
V10/2 Žito-jedro in vzhodni del
območja V10/3 v prvi obravnavi in
ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Predlog
lokacijskega načrta se javno razgrne
v prostorih Občine Domžale, Oddelek
za prostor in varstvo okolja, Savska
2, Domžale in v prostorih Krajevne
skupnosti Tomo Brejc Vir.
Javna razgrnitev bo potekala 30
dni. Začetek razgrnitve bo deset dni
po objavi skepa v Uradnem vestniku
Občine Domžale. Javna obravnava
bo v prostorih KS Tomo Brejc Vir, dne
11.10.2006 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek občinske uprave.
Predlog lokacijskega načrta se
posreduje Krajevni skupnosti Tomo
Brejc Vir.

Uradni Vestnik Št. 14/06

V času javne razgrnitve bo možno
predloge in pripombe v zvezi s
predlogom lokacijskega načrta vpisati
v knjigo pripomb, ki bo na mestih
javne razgrnitve ali jih posredovati
pisno na naslov Občine Domžale,
Oddelek za prostor in varstvo okolja,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-48/06
Datum: 04.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06

Na podlagi Zakona o gozdovih (Ur.
list RS, št. 30/93 in 110/02), Zakona
o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št.
100/05-UPB) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski
svet Občine Domžale na svoji 38. seji
dne 20.09.2006 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O
RAZGLASITVI ŠUMBERKA ZA
GOZD S POSEBNIM NAMENOM
– prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale
sprejme Odlok o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom v
prvi obravnavi in ga posreduje v 30
dnevno javno razgrnitev in javno
obravnavo. Predlog odloka se javno
razgrne v prostorih Občine Domžale,
Oddelek za prostor in varstvo okolja,
Savska 2, Domžale.
Začetek 30 dnevne razgrnitve bo
10 dni po objavi sklepa v Uradnem
vestniku Občine Domžale. Javna
obravnava bo v prostorih Občine
Domžale, sejna soba, Ljubljanska
69, I. nadstropje, dne 11. oktobra
2006 ob 15. uri, vodil jo bo pristojni
oddelek občinske uprave. O predlogu
odloka se pisno obvesti vse lastnike
zemljišč na območju, predvidenem za
razglasitev.
V času javne razgrnitve bo možno
predloge in pripombe v zvezi s predlogom Odloka o razglasitvi Šumberka
za gozd s posebnim namenom vpisati
v knjigo pripomb, ki bo na mestu jav551

ne razgrnitve, ali jih posredovati pisno
na naslov Občine Domžale, Oddelek
za prostor in varstvo okolja, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. O stališčih do
pripomb se pripombodajalce obvesti
v skladu z zakonom.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97),
Navodila za izračun komunalnega
prispevka (Ur.list RS, št. 4/99) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB)
je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 38. seji dne 20.09.2006 sprejel

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

SKLEP

Številka: 01303-49/06
Datum: 20.09.2006

O DOLOČITVI POVPREČNIH
STROŠKOV KOMUNALNE
OPREME NA OBMOČJU
OBČINE DOMŽALE ZA LETO
2007

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

1. Povprečni stroški komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč za
leto 2006 na območju Občine Domžale za 1 m2 gradbene parcele na
dan 31.12.2006 znašajo 31,71 €/m2.
2. Povprečni stroški za posamezno
komunalno opremo znašajo:
-

Cestno
omrežje

-

Kanalizacijsko
omrežje
37,99% 12,05 €/m2

-

Vodovodno
omrežje

-

Omrežje javne
razsvetljave
SKUPAJ
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39,26% 12,45 €/m2

20,63%

6,54 €/m2

2,12%

0,67 €/m2

100,00%

31,71 €/m2

Uradni Vestnik Št. 14/06

3. Povprečni stroški komunalnega
opremljanja se od 01.01.2007 dalje
valorizirajo z indeksi podražitev,
ki jih objavlja GZS – Združenje za
gradbeništvo in IGM za področje
nizkih gradenj.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-44/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 218. člena Zakona o
graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04
UPB-1), 6. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale št. 6/05 UPB-1) 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je
Občinski svet Občine Domžale na
svoji 38. seji dne 20.09.2006 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVE VREDNOSTI
TOČK ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA
LETO 2007
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča za leto 2007
znaša 0,0014 €.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča za leto 2007
znaša 0,091 €.
3. Sklep začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku
Občine Domžale, uporablja pa se
od 01.01.2007 dalje.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-45/06
Datum: 20.09.2006
ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI POVPREČNE
GRADBENE CENE ZA LETO
2007 NA OBMOČJU OBČINE
DOMŽALE
1. Povprečna gradbena cena za 1
m2 stanovanjske površine za III.
Kategorijo opremljenosti za leto
2007 na območju Občine Domžale
se določi v znesku 885,50 €.
2. Povprečni stroški komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč za
III. kategorijo opremljenosti pri 2.
skupini gostote poselitve za 1 m2
koristne stanovanjske površine
na območju Občine Domžale se
določijo:
-

-

območja naselij, ki se urejajo s
PUP
3,00 - 6,00 %

4. Vrednosti določene s tem sklepom veljajo na dan 31.12.2006,
uporabljajo se od 01.01.2007 dalje
in se v tekočem letu valorizirajo z
indeksom podražitev, ki ga objavlja
GZS – Združenje za gradbeništvo
in IGM za skupino: Stanovanjska
gradnja.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-46/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

za individualno komunalno
opremljanje
53,41 €/m2
za kolektivno komunalno
opremljanje
61,75 €/m2

3. Pri izračunu odškodnin za stavbno
zemljišče na območju Domžale se
za posamezna območja uporabljajo naslednji odstotki od povprečne
gradbene cene:
-
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o b m o č j e c e n t ra D o m ž a l e
8,00 - 10,00 %
območje naselij, ki se urejajo z
LN
6,00 - 8,00 %

Uradni Vestnik Št. 14/06

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

SKLEP
O UKINITVI STATUSA
JAVNEGA DOBRA
1. Zemljišču s parc.št.492/9 vpisanemu v seznamu št. 042 k.o. Študa
k.o. Študa, se ukine status javnega
dobra.
2. Zemljišču s parc. št. 547/7 vpisanemu v seznamu št. 031 k.o. Ihan,
se ukine status javnega dobra.
3. Zemljiščema parc. št. 2521/6 in
2521/8 vpisanima v vl.št. 2540 k.o.
Domžale, se ukine status javnega
dobra.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-43/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Ur. list RS, št.
32/06-UPB), Uredbe o dodatni delovni
uspešnosti v javnem sektorju (Ur. list
RS, št. 23/04, 71/04 in 14/06), Odloka
o enotnih izhodiščih za pridobitev
soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Ur. list RS,
št. 2/99) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

SKLEP
O IZDAJI SOGLASJA ZA
IZPLAČILO DELOVNE
USPEŠNOSTI ZA ZAPOSLENE
V MESNTIH LAKARNAH ZA
LETO 2006
Občinski svet Občine Domžale daje
soglasje Javnemu zavodu Mestne
lekarne k izplačilu sredstev povečane
delovne uspešnosti delavcem zavoda
za leto 2006, v višini 23,6 % letnih sredstev za plače, pridobljenih iz naslova
storitev na trgu.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-41/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06
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Na podlagi 48. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 38. seji dne
20.09.2006 sprejel

5. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom
o opravljenem nadzor nem
pregledu dejavnosti na področju
prostorskega načr tovanja in
razvoja v letu 2005.

SKLEP

6. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom o
opravljenem nadzornem pregledu
dejavnosti na področju stanovanjske dejavnosti v letu 2005.

O SPREJEMU DOKONČNIH
POROČIL NADZORNEGA
ODBORA ZA OBDOBJE OD
MESECA FEBRUARJA DO
AVGUSTA 2006
1. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom o
opravljenem nadzornem pregledu
izrabe namenskosti sredstev Občine Domžale za Športno društvo
Dob.
2. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom
o opravljenem nadzornem pregledu namenskosti sredstev Občine
Domžale za Športni park Vir.
3. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom o
opravljenem nadzornem pregledu
financiranja iz proračuna Občine
Domžale na področju turizma v
letu 2005.
4. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom o
opravljenem nadzornem pregledu
proračunske postavke 8116 – odkupi v Športnem parku Domžale v
letu 2005.
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7. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom
o opravljenem nadzornem pregledu proračunske postavke 6206
– obnova in izgradnja komunalnih
vodov.
8. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom o
opravljenem nadzornem pregledu
proračunske postavke 5203 – izgradnja kanalizacije v Ihanu.
9. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dokončnim poročilom o
opravljenem nadzornem pregledu
nad tekočim poslovanjem Občine
Domžale v letu 2006.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 01303-50/06
Datum: 20.09.2006

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06

Občina Domžale, županja,
Ljubljanska 69, Domžale, na podlagi
petega odstavka 11. člena Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Ur.
list RS, št. 70/05 UPB4) 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 in 77/06) v zvezi z uvrstitvijo
v plačni razred za določitev osnovne
plače direktorja javnega zavoda,
katerega ustanoviteljica je Občina
Domžale izdajam naslednji

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 in
9/03) dajem

SKLEP

za izvedbo rednih volitev Sveta
Krajevne skupnosti Dob dne, 22. oktobra 2006

Delovno mesto direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale se
za določitev osnovne plače uvrsti v 44
plačni razred.

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Uradni Vestnik Št. 14/06

URADNI POPRAVEK
SKLEPA O DOLOČITVI VOLIŠČ
IN OBMOČIJ VOLIŠČ

Sklep o določitvi volišč in območij
volišč v Krajevni skupnosti DOB pravilno glasi:
VOLIŠČE 023. 01. 01. 01 - KRAJEVNA SKUPNOST DOB I, Ulica 7. avgusta št. 9, Dob
Dob: Aškerčeva ulica, Bevkova ulica,
Cankarjeva ulica, Češeniška ulica, Čopova ulica, Erjavčeva ulica,   Gubčeva
ulica, Kajuhova ulica št.1, Ljubljanska
cesta št.1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 ,23, 25, 27, 29, 31 in 33,
Prešernova ulica vsa, razen št. 36,
36a, 38 in 40, Šolska ulica, Tavčarjeva
ulica št. 4, 5, 6 in 8, Ulica 7. avgusta
št. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 in
45, Vegova ulica, Župančičeva ulica
št. 1, 3, 3a in 5.
Gorjuša
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VOLIŠČE 023. 01. 01. 01 -   KRAJEVNA
SKUPNOST DOB II, Ulica 7. avgusta
št. 9, Dob
Dob: Finžgarjeva ulica,Kajuhova ulica
vsa, razen št. 1, Kersnikova ulica,
Kidričeva ulica, Linhartova ulica,
Ljubljanska cesta št. 22, 24, 24a, 26,
28, 28a, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 in
44, Prešernova ulica št. 36, 36a, 38 in
40, Staretova ulica, Stritarjeva ulica,
Tavčarjeva ulica št.1, 2 in 3, Trdinova
ulica, Ulica Mirana Jarca, Ulica 7.
avgusta št. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a,
30, 30a, 31, 32, 33, 34,36,38,40 in 40a,
Vodnikova ulica, Župančičeva ulica
vsa, razen št. 1, 3, 3a in 5.

VOLIŠČE 023.01.02.01 – KRAJEVNA
SKUPNOST DOB II, Ulica 7. avgusta
štev. 9, Dob
Češenik, Turnše, Želodnik
VOLIŠČE 023. 01. 03. 01 - DOM
KRAJANOV V ŽEJAH, Žeje 30,
Brezovica pri Dobu, Laze pri
Domžalah, Sv. Trojica in Žeje.
OBČINA DOMŽALE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Številka: 01800 – 6 / 06
Datum: 23. 08. 06

ODGOVORNA UREDNICA
URADNEGA VESTNIKA
OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.
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