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Domžale, 22. 11. 2004, št. 15    cena z DDV: 1915,00 SIT 

Na podlagi 23. in 175. 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.. 7/99 in 13/04) je Občin-
ski svet Občine Domžale na svoji 20. 
seji dne  17.11.2004 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE 

OBČINE DOMŽALE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spre-
membe in dopolnitve prostorskih 
ureditvenih pogojev občine Domžale 
(Uradni vestnik občine Domžale 
4/2003), ki jih je izdelal LOCUS d.o.o. 
Domžale, pod številko 15/00, v aprilu 
2002 in dopolnil v decembru 2002.

Spremembe in dopolnitve je izdelal 
Locus d.o.o. pod številko projekta 150, 

v marcu 2004 in dopolnil v avgustu 
2004.

Predmet sprememb in dopolnitev 
PUP je uskladitev Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje 
občine Domžale s spremembami in 
dopolnitvami prostorskih sestavin 
planskih dokumentov, spremembe in 
dopolnitve 2003.

2. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da 

se besede »pogoji za posege v pros-
tor« nadomesti z besedami: pogoji za 
gradnjo objektov in izvajanje drugih 
del na zemljiščih ali objektih (v nada-
ljevanju: gradnje).

3. člen
S tem členom se v celoti nadomesti 

tabela iz 3. člena odloka s tabelama 
1a in 1b.
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Tabela 1a: območje UZ Domžale 

Šifra 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način urejanja  

D 1/3 Pod 
Karantansko 

Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 

D 2 V križišču Mešane 
dejavnosti 3 (M) 

PUP 

D 3 SPB Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 

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

PUP 

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

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

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

PUP 

D 6/2 Stob Stanovanja 1 (S) PUP 
D 6/3 Stob Stanovanja 1 (S) PUP 
D 6/4 Stob Stanovanja 1 (S) PUP 
D 7/1 Stob Stanovanja 1 (S),5(Sm) PUP 
D 7/2 Cerkev na 

Goričici 
Javna 
infrastruktura 

1 (D ) PUP 

D 7/3 Stoboušak Stanovanja 1 (S) PUP 
D 8 Ob Cankarjevi Stanovanja 2 (S), 1(Sv), 

1(Sm) 
PUP 

D 9 Široke njive Stanovanja 2(Se),1(Sm) PUP 
D 10 Avtoservis Mešane 

dejavnosti, 
gospodarska 
infrastruktura 

3(M),1(I) PUP 

D 11/2 Pod Stobom Stanovanja 1 (Sm) PUP 
D 11/3 Pod progo Zelene površine 1 (Zr ) PUP 
D 13 Nad 

Ljubljansko 
Mešane 
dejavnosti 

2 (M) PUP 

D 14/1 Pod 
Ljubljansko - 
zahod 

Mešane 
dejavnosti 

1(M), 1(D) PUP 

D 14/2 Ob Ljubljanski  Zelene površine 1 (Zr) PUP 
D 14/3 Pod 

Ljubljansko - 
vzhod 

Mešane 
dejavnosti 

2 (M) PUP 
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Šifra 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način urejanja  

D 14/4 Šola Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

D 15 Ob Kamniški Mešane 
dejavnosti 

3 (M) PUP 

D 16 Miklošičeva Mešane 
dejavnosti 

4 (M) PUP 

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

PUP 

D 21/2 Športni park 
jug 

Zelene površine 1 LN 

D 22/1 Ob Savski Stanovanja 1(Se) PUP 
D 22/2 Ob Krakovski 

vzhod 
Stanovanja 1 (S), 1(Se), 1 

(Sv) 
PUP 

D 22/3 Ob Krakovski Stanovanja 1 LN 
D 23 

Mačkovci 
Stanovanja 1 (Se) PUP 

D 24 Pod parkom 
Stanovanja 

1 (Se) PUP 

D 25 Ob Bistrici Stanovanja 1 (Se) PUP 
D 26/1 RTP Proizvodne 

dejavnosti 
2 (Pi) PUP 

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

PUP 

D 27 Pod 
Šumberkom 

Stanovanja 2 (S),1(Sm) PUP 

D 30 Šumberk Zelene površine, 
gospodarska 
infrastruktura 

1 (Zr), 1 (Ov) PUP 

D 31 Magistralka Gospodarska 
infrastruktura 

1 LN 

D 32/1 Proga Gospodarska 
infrastruktura 

1  LN 

D 32/2 Proga Mešane 
dejavnosti 

2 (M) PUP 

D 33 Kamniška 
Bistrica 
(znotraj UZ) 

Zelene površine, 
površinske vode, 
stanovanja, 
gospodarska 
infrastruktura  

1 LN 

D 34 
 

Brinje 2 Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 

D 35 Pod daljnovodi Mešane 
dejavnosti 

1 LN 
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Šifra 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način urejanja  

1 LN D 36 Poslovna cona 
Zaboršt 

Mešane 
dejavnosti 1 (M) PUP 

D 37 Parkirišče 
Zaboršt 

Gospodarska 
infrastruktura 

1 (I) PUP 

J 1 Srednje Jarše Stanovanja 2 (Se),1 (Sk),1 
(Sz), 2 (Sm) 

PUP 

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

PUP 

J 5 Severni 
podaljšek 
Trdinove 

Gospodarska 
infrastruktura 

1 LN 

R 1/1 Rodica Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

R 1/2 Rodica Stanovanja 4(Se), 1(S) PUP 
R 2 Rodica zahod Stanovanja 2(Sm), 4 (Se), 

1(Sk),1(S),1(Sv) 
PUP 

R 3/1 Bencinski 
servis 

Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 

R 3/2 Za bencinskim 
servisom 

Stanovanja 1 (Sm) PUP 

R 3/3 Ob Kamniški 
Bistrici 

Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 

R 4 Groblje Mešane 
dejavnosti 

2 (M) PUP 

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

PUP 

Š 2 Študa - Nad 
jedrom 

Stanovanja 2 (S) PUP 

Š 3/1 Ob Savski – 
vzhod 

Stanovanja 1 (S) PUP 

Š 3/2 Spodnji Toko Mešane 
dejavnosti 

1 (M ) PUP 

Š 3/3 Ob Savski - 
zahod 

Stanovanja 1 (S) PUP 

Š 4/1 Mlinostroj - 
sever 

Stanovanja 1 (Se) PUP 

Š 4/2 
 

Mlinostroj - jug
 

Proizvodne 
dejavnosti 

1 (Pi ) PUP 

Š 5/3 Ob Mlinščici - 
vzhod 

Stanovanja 1 (Se) PUP 

V 1/1 Vir-jedro 
zahod  

Stanovanja 2 (Sm), 1(Se) PUP 
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Šifra 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način urejanja  

V 1/2 Vir-jedro 
vzhod 

Stanovanja 1 (Sm) PUP 

V 2/1 Vir Stanovanja 3 (Se) PUP 
V 2/2 Vir Mešane 

dejavnosti 
1 (M) PUP 

V 3 Ob vodi Stanovanja 1(Se) PUP 
V 4 Park Mešane 

dejavnosti 
2 LN 

V 5/1 Papirnica-jug Proizvodne 
dejavnosti 

1(Pi) PUP 

V 5/2 Papirnica-
zahod 

Proizvodne 
dejavnosti 

1 (Pi) PUP 

V 5/3 Papirnica-
sever 

Stanovanja 1 (S ) PUP 

V 5/4 Papirnica-
vzhod 

Zelene površine 1 (Z) PUP 

V 5/5 Ob Koliški Stanovanja 1(Se) PUP 
V 6/1 Količevo-

osrednji del 
Mešane 
dejavnosti 

1 LN 

V 6/2 Količevo-sever Mešane 
dejavnosti 

1(M) PUP 

V 6/3 Količevo-jug Proizvodne 
dejavnosti 

1 LN 

V 7/3 Helios Zelene površine 1 (Z ) PUP 
V 7/4 Helios - zahod Stanovanja 

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

1 (Se ) PUP 
V 7/5 Oljarna - sever Proizvodne 

dejavnosti 2 (Pi) PUP 
V 7/6 Helios Proizvodne 

dejavnosti, 
infrast. 

2 (Pi), 1(I) 
PUP 

V 7/7 Oljarna - jug Stanovanja 1 LN 
V 8 Na njivah Stanovanja 2 (Sk),1(Se) PUP 
V 9 Tosama Proizvodne 

dejavnosti 
1 (Pi) PUP 

V 10/1 Žito-vzhod Stanovanja 1 (Sk) PUP 
V 10/2 Žito-jedro Mešane 

dejavnosti 
1  LN 

V 10/3 Žito-zahod Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 
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Šifra 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način urejanja  

V 11/1 Ob obvoznici 
Vir 

Mešane 
dejavnosti 

1 LN 

V 11/2 Ob obvoznici 
Vir 

Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 

V 12/1 Škrjančevo-Ob 
Bistrici jug 

Zelene površine 1 (Zr ) PUP 

V 12/2 Škrjančevo-Ob 
Bistrici sever 

Zelene površine 1 (Zr ) PUP 

V 13 Ob Heliosu Stanovanja 1 (Sk) PUP 
V 14 Pod cesto Stanovanja 1 (S) PUP 
V 15 Helios-

Količevo 
Zelene površine 1 (Zr) PUP 
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Tabela 1b: območja ostalih naselij  

Ime 
naselja 

Šifra 
naselja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska 
raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način 
urejanja 

Bišče BŠ 
Bišče Stanovanja 

2(Se), 1(Sk), 
1(Sm) 

PUP 

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

Brezje pri 
Dobu 

BZ 
Brezje pri Dobu Stanovanja 2 (Sk) PUP 

Brezovica 
pri Dobu 

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

Češenik Stanovanja 1(S),1(Sk),2(Sm) PUP Češenik ČŠ  

Češenik 
Zelene 
površine 

1 LN 

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

Pšata - posestvo 
Proizvodne 
dejavnosti 

1(Pk) PUP 

Stanovanja 
4 (Se), 4 (Sm), 
2(S), 1(Zr), 1(Sk), 
1 (Šr) 

PUP 

Javna 
infrastruktura 

1(D) PUP 

Dob DO 

Dob 

Proizvodnja 1(Pi) PUP 

Dobovlje DB 
Dobovlje Stanovanja 

1(Sk), 1(Sw), 
2(Se) 

PUP 

Dolenje DL Dolenje Stanovanja 1(Sk) PUP 

Stob Stanovanja 1(S) PUP 

Študa jug 
Zelene 
površine 

1(Zg) PUP 

CČN Študa 
Gospodarska 
infrastruktura 

1(Oc) PUP 

Jata 
Proizvodne 
dejavnosti 

1(Pk) PUP 

RTV oddajnik 
Gospodarska 
infrastruktura 

1(To) PUP 

Domžale DŽ 
  

RTV cesta 
Gospodarska 
infrastruktura 

1 LN 

Dragomelj DR Novi Dragomelj 
2 

Zelene 
površine 

1 (Zg) PUP 
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Ime 
naselja 

Šifra 
naselja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska 
raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način 
urejanja 

Dragomelj Stanovanja 
2(Se), 2(S), 
2(Sm), 1(Sk) 

PUP 

Goričica Stanovanja 1(S), 1(Se), 1(Sk) PUP Goričica 
pri Ihanu  

GO  

Goričica vodni 
zadrževalnik 

Površinske 
vode, 
kmetijska 
zemljišča, 
gozd 

1 (Vz) LN 

Stanovanja 
2(Sk), 1(S), 1(Se), 
1 (Sm) 

PUP 
Gorjuša 

Komunala in 
energetika 

1( Oo)  

Smučišče Veliki 
vrh 

Zelene 
površine 

1 (Šr) PUP 

Gorjuša GR 

Gorjuša šport 

Zelene 
površine, 
kmetijska 
zemljišča, 
gozd 

1 (Šr) PUP 

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

PUP 
Homec  HO  

Homški hrib 
Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

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

PUP 
Hudo  HU  

Vodni 
zadrževalnik 
Hudski potok 

Površinske 
vode, 
kmetijska 
zemljišča, 
gozd 

1 (Vz) LN 

Stanovanja 
4 (S), 4 (Sm), 4 
(Sk) 

PUP 
Ihan 

Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

Ihan  IH  

Prašičereja 
Proizvodne 
dejavnosti 

1 (Pk) PUP 

Jasen  JA  Jasen Stanovanja 1 (Sk) PUP 
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Ime 
naselja 

Šifra 
naselja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska 
raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način 
urejanja 

Kamnolom 
Jasen-sanacija 

Območje 
pridobivanja 
rudnin 

1 (E) LN 

Kokošnje KK Kokošnje Stanovanja 1 (Sk) PUP 

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

Kamnolom 
Kolovec-
sanacija 

Območje 
mineralnih 
surovin 

1(E) LN 

Krtina - vzhod Stanovanja 
5(Sk), 3(S), 1(Se), 
2( Sm) 

PUP 

 
Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

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

Krtina  KT 

Krtina Stanovanja 2 (Sk) PUP 

Laze pri 
Domžalah 

LZ 
Laze Stanovanja 1 (Sk) PUP 

Mala Loka ML 
Mala Loka Stanovanja 

1 (Se), 4(Sm), 1 
(S) 

PUP 

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

Podrečje Stanovanja 1 (Sk) PUP 

Podrečje – Dob 
- cesta 

Gospodarska 
infrastruktura 

1 LN 

Podrečje  PO 

Pustovka 

Zelene 
površine, 
kmetijska 
zemljišča 

1 (Šr) PUP 

Prelog PR Prelog Stanovanja 2 (Se),1 (S) PUP 

Preserje-Ob 
Bistrici-jug 

Stanovanja 1 LN 

Preserje-šola 
Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

Preserje-
industrija 

Proizvodne 
dejavnosti 

1 (Pi) PUP 

Preserje-gozd 
Zelene 
površine 

1 (Zg) PUP 

Preserje 
  

PS 
  

Preserje-Ob 
Bistrici-sever 

Mešane 
dejavnosti 

1 (M) PUP 
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Ime 
naselja 

Šifra 
naselja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska 
raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način 
urejanja 

Preserje  Stanovanja 
8(Se), 2(S), 
5(Sm),1(Sk), 1 
(Pk) 

PUP 

Lek 
Proizvodne 
dejavnosti 

1(Pi) PUP 

Cesta Lek Promet 1(I) PUP 

Pšata  PT  
Pšata Stanovanja 

2(Sm), 1 (Se), 
1(Sk) 

PUP 

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

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

Radomlje 2 Stanovanja 2(Se) PUP 

Opekarna 
Radomlje 1 

Stanovanja 1 LN 

Opekarna 
Radomlje 2 

Stanovanja 1 LN 

Opekarna 
Radomlje 3 

Zelene 
površine 

1(Zg) PUP 

Plastenka 1 
Zelene 
površine 

1(Zg) PUP 

Plastenka 2 
Proizvodne 
dejavnosti 

1(Pi) PUP 

Radomlje - 
šport 

Zelene 
površine, 
Najboljša 
kmetijska 
zemljišča,  

1(Šr) PUP 

Radomlje-vzhod
Zelene 
površine 

1(Zg) PUP 

Stanovanja 
8(Se),6(Sk), 
7(Sm), 2(S) 

PUP 

Radomlje RA 

Radomlje 1 
Javna 
infrastruktura 

1 (D) PUP 

Rova Stanovanja 
4 (Se), 3(Sk), 
5(Sm), 1(S),1(Zp) 

PUP 
Rova RO 

Rova - jug 
 

Stanovanja 1 LN 
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Ime 
naselja 

Šifra 
naselja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska 
raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način 
urejanja 

Rovščica-vodni 
zadrževalnik 

Površinske 
vode, 
kmetijska 
zemljišča, 
gozd 

1 (Vz) LN 

Selo pri Ihanu-
sever 

Stanovanja 2(Sk), 1(Sm) PUP 

Helios 
Proizvodne 
dejavnosti 

1 (Pi) PUP 

Selo pri Ihanu-
jug 

Stanovanja 2 (Se), 1(Sk) PUP 

Termit 
Proizvodne 
dejavnosti 

1 (Pi) PUP 

Selo pri 
Ihanu 

SL 

Termit 
Proizvodne 
dejavnosti 

1 LN 

Studenec 
pri Krtini 

SD 
Studenec Stanovanja 1(Sk),2(Sm) PUP 

Stanovanja 
2(Sk), 1(S), 
2(Sm) 

PUP 

Komunala in 
energetika 

1(Oo) PUP 

Šentpavel ŠP 

Šentpavel 

Zelene 
površine 

1(Zg) PUP 

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

Škrjančevo Stanovanja 
1(Sk), 2(Sm), 
1(S) 

PUP 
Škrjančevo  ŠR  

Škrjančevo - 
zahod 

Stanovanja 1 LN 

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

energetika 
1(Oo) PUP 

Turnše pod 
povezevalko  

Proizvodne 
dejavnosti, 
Stanovanja 

1(Pk), 1 (S) PUP 

Turnše Stanovanja 1(Sk) PUP 

Turnše TU 

Turnše-Nad 
povezovalko 

Mešane 
dejavnosti 

1 LN 
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Ime 
naselja 

Šifra 
naselja 

Ime območja 
urejanja 

Osnovna 
planska 
namenska 
raba 

Število in 
imena 
morfoloških 
celot 

Predviden 
način 
urejanja 

Skakalnica 
Zelene 
površine, 
gozd 

1(Šr) PUP 

Zagorica ZG Zagorica Stanovanja 1 (Sk) PUP 

Zalog ZL 
Zalog Stanovanja 

1 
(Se),1(Sk),1(Sm) 

PUP 

Žeje ŽJ 
Žeje Stanovanja 

2(Se), 2(Sk), 
3(Sw), 1(S) 

PUP 

  
 

Komunala in 
energetika 

1(Oo) PUP 

Želodnik-vodni 
zadrževalnik 

Površinske 
vode, gozd 

1 (Vz) LN 

Želodnik Stanovanja 1(Sk) PUP 

Želodnik ŽL 

Želodnik 
industrijska 
cona 

Proizvodne 
dejavnost, 
mešane 
dejavnosti 

1 LN 

  
Želodnik - 
parkirišča 

Gospodarska 
infrastruktura 

1(I) PUP 

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

JZ 

Zgornje Jarše 
jug 

Mešane 
dejavnosti 

1 LN 

Žiče ŽĆ Žiče Stanovanja 2 (Sk) PUP 

Kamniška 
Bistrica (izven 
UZ – ožje 
območje) 

Zelene 
površine, 
površinske 
vode, 
gospodarska 
infrastruktura, 
kmetijska 
zemljišča, 
gozd 

1 LN 

Povezovalka 
Želodnik - 
Vodice 

Gospodarska 
infrastruktura 

1 LN 

Proga 
Gospodarska 
infrastruktura 

1 LN 

Ostalo   

Dob odlagališče 
Gospodarska 
infrastruktura 

1 PUP 
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4. člen
Odlok se preuredi tako, da 7. člen postane 4. člen odloka, ostali členi se 

ustrezno preoštevilčijo. 
V drugem odstavku se spremeni druga alineja tako, da se besede »posegi 

v prostor« nadomestijo z besedo: gradnje, besede »vrste posegov v prostor« 
z besedama: vrste gradenj, besedi » oblikovanje posegov« pa z: oblikovanje 
gradenj.

Zadnja alineja 7. člena se črta in nadomesti z besedilom: - prostorske presoje 
posameznih večjih nezazidanih kompleksov v M 1:1000.

5. člen
Naslov pred 8. členom se spremeni tako: da se besede »posegi v prostor« 

nadomestijo z besedo: gradnje.

 6. člen
1. odstavek 8. člena se spremeni tako, da se v besede »posegi v prostor« na-

domestijo z besedo gradnje.
2.odstavek 8. člena se spremeni tako, da se besede »posegi v prostor« na-

domeste z besedo: gradnje.
3.odstavek 8. člena se spremeni tako, da se beseda »posegi« nadomesti z 

besedo: gradnje.
Zadnji odstavek se črta in priključi k Tabeli 2 kot njen naslov.
8. člen se spremeni tako, da se v celoti črta tabela št. 2, in nadomesti z novo 

tabelo št. 2, za tabelo pa doda nov tekst:
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Planska 
namenska 
raba 

Opis planske namenske rabe 
prostora 

Morfološka 
oznaka glede 
podrobne 
namenske rabe  

Morfološka 
oznaka glede 
oblikovalskih 
izhodišč 

S - območje 
stanovanjske 
gradnje 

a - prostostoječa 
pozidava 
b - strnjena 
gradnja 

Sv - območje 
blokovne in 
večdružinske 
gradnje 

a - prostostoječa 
pozidava  
b - strnjena 
gradnja 

Se - območje 
enodružinske 
stanovanjske 
gradnje 

a - prostostoječa 
pozidava  
b - strnjena 
gradnja  
j - jedro 

Sk - območja 
kmetij in 
stanovanj 

a - prostostoječa 
pozidava  
j - jedro 

Sm - mešana 
območja 
(stanovanja, 
trgovske, 
dejavnosti, obrt, 
kmetije in 
posameznih 
objektov 
družbene 
infrastrukture) 

a - prostostoječa 
pozidava  
b - strnjena 
gradnja 
 j - jedro 

Sw - območja 
počitniških 
objektov 

a - prostostoječa 
pozidava 

S - območja za stanovanja  
Območja so pretežno namenjena 
za stalno bivanje ali občasno 
bivanje,  
s spremljajočimi dejavnostmi 
javne infrastrukture, storitvenih 
dejavnosti in trgovin, ki služijo 
tem območjem. Prepovedane 
dejavnosti: proizvodnja, 
gradbeništvo, trgovina na debelo, 
skladišča, prometni terminali. 
Pogojno dopolnilne dejavnosti ob 
ocenitvi vpliva oz. sprejemljivosti 
za stanovanjsko okolje v skladu s 
11. členom odloka – oziroma v 
skladu z novim preoštevilčenjem 
odloka. 
 

Sz - območja 
zelenih površin v 
stanovanjskem 
območju 

  

Poselitvena 
območja 

Rg - Območja razpršene gradnje V 
območju so pretežno stanovanjski 
objekti in kmetijsko gospodarski 
objekti vezani na obdelovanje 
kmetijskih zemljišč, objekti s 
servisnimi in storitvenimi 
dejavnostmi in izključno 
stanovanjski objekti 
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Planska 
namenska 
raba 

Opis planske namenske rabe 
prostora 

Morfološka 
oznaka glede 
podrobne 
namenske rabe  

Morfološka 
oznaka glede 
oblikovalskih 
izhodišč 

M – mešana območja so 
namenjena stanovanjskim, 
trgovskim, proizvodnim in 
servisnim dejavnostim.  

M – območje 
mešanih fukcij 

a - prostostoječa 
pozidava  
b - strnjena 
gradnja 

D – območja javne infrastrukture 
so območja namenjena za potrebe 
izvajanja vzgoje in izobraževanja, 
športa, zdravstva, socialnega 
varstva, kulture, javne uprave in 
opravljanja verskih dejavnosti. 

 

Pi - območja za proizvodne dejavnosti: 
industrijske hale, paviljoni 

P - območja za proizvodne 
dejavnosti Območje je pretežno 
namenjeno proizvodnim in 
servisnim dejavnostim. 
Prepovedane dejavnosti: 
stanovanja.  

Pk - območje za kmetijsko 
proizvodnjo: kmetijski hlevi, silosi 

I -Območje prometne 
infrastrukture Prepovedane 
dejavnosti: stanovanja.  

I - območje za dejavnosti prometa in 
zvez: tehnološki objekti 

T – območja telekomunikacijske 
infrastrukture 
Prepovedane dejavnosti: 
stanovanja 

 

Oč - območje čistilne naprave: 
tehnološki objekti 

O – območja komunalne in 
okoljske infrastrukture 
Prepovedane dejavnosti: 
stanovanja 

Oo - območje odlagališča odpadkov: 
tehnološki objekti 

E – območja energetske 
infrastrukture 
Prepovedane dejavnosti: 
stanovanja 

 

Zr - območje namenjeno športu in 
rekreaciji in izobraževalni funkciji 

Zp – pokopališča s pripadajočimi 
objekti 

Zg - območja gozdov z varovalnim 
ekološkim pomenom 

Z - Območja športno rekreacijskih 
in zelenih površin so namenjena 
za šport in rekreacijo na prostem 
in za urejene zelene površine. 

Z – zelene površine to so parkovne in 
urejene zelene površine, mestne 
zelenice, parkovni gozd 
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Planska 
namenska 
raba 

Opis planske namenske rabe 
prostora 

Morfološka 
oznaka glede 
podrobne 
namenske rabe  

Morfološka 
oznaka glede 
oblikovalskih 
izhodišč 

Šr Območja dvojne rabe. Primarna raba kmetijska, gozdna zemljišča, 
sekundarna raba rekreacija (smučišče, drsališče…) 

K  Območja kmetijskih zemljišč. 

G  Območja gozdov 
Varovalni gozd  
Gozd posebnega pomena  
Gospodarski gozd 

L 
 

Območja mineralnih surovin 

V  Območja površinskih voda. 
V to območje sodijo: vodotoki s pripadajočim obalnim pasom, ki 
zagotavlja urejanje vodnih površin, obstoječe in planirane zajezitve s 
funkcionalnimi ureditvami. Možne dopolnilne dejavnosti: objekti za šport 
in rekreacijo v naravnem okolju …. 

 
Osnovna območja varovanj in omejitev:

- vodovarstvena območja
- območja ohranjanja narave
- območja varstva gozdov
- območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč
- območja varstva kulturne dediščine
- območja za raziskovanje mineralnih surovin
- ogrožena območja
- varovalni in varstveni pasovi
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7. člen
Naslov pred 9. členom se spremeni tako, da se besede »vrste posegov v 

prostor« nadomestijo z besedo: »gradnje«.

8. člen
Naslov 9. člena se spremeni tako, da se besedi »dovoljeni posegi« nadomestita 

z besedama: »dovoljene gradnje«.
1.odstavek 9. člena se spremeni tako, da se tekst v prvi alinei: »na vseh ob-

močjih stavbnih zemljišč namenjenih poselitvi« črta in nadomesti s tekstom: 
»na poselitvenih območjih« in beseda »posegi« z besedo »gradnje«.

V 7. alinei 1. odstavka se za besedo »namembnosti« dodata besedi »in rabe«, 
za zadnjo alineo se doda nova alinea, ki glasi: »enostavni objekti in druge vrste 
del, ki so v zvezi z objekti ali pripadajočimi zemljišči.«

Nadomesti  se beseda »pridobitvi« z besedo »pravnomočnosti« v zadnjem 
stavku 2. odstavka.

Črtata se 3. in 4. odstavek 9. člena.

9. člen
Naslov 10. člena se spremeni tako, da se besedi »dovoljeni posegi« nadome-

stita z besedama: »dovoljene gradnje«.
V 1. odstavku se besede » posegi v prostor » nadomesti z besedo »grad-

nje«.

10. člen
10. člen se spremeni tako, da se v celoti črta tabela št. 3, ki je sestavni del 

odloka in nadomesti z novo tabelo št. 3, na koncu člena pa doda nov tekst:
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Morfološka celota 

Novogradnje 
objektov v 
skladu z 
namensko 
rabo 
morfološke 
celote iz 8. 
člena 

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti 
iz 8. člena 

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena 

Ostalo 

S  
Območje 
stanovanjske 
gradnje 

Gradnja 
stanovanjskih 
objektov 

Je možna Do 50% BEP 
posameznega 
objekta 

Gradnja vseh 
vrst 
stanovanjskih 
objektov v 
skladu z določili 
ostalih členov 
tega odloka in 
posebnih določb 

Se  
Območje 
enodružinske 
stanovanjske 
gradnje 

Gradnja 
enodružinskih 
stanovanjskih 
objektov 

Je možna Do 50% BEP 
posameznega 
objekta 

  

Sv  
Območje blokovne 
večstanovanjske 
gradnje 

Gradnja več 
stanovanjskih 
objektov 

Je možna Spremembe 
namembnosti 
delov pritličij 
do 50% BEP 

  

Sk  
Območja kmetij in 
stanovanj 

Gradnja 
enodružinskih 
stanovanjskih 
objektov, 
objektov za 
potrebe 
kmetij,  

Je možna Do 50% BEP 
objektov na 
gradbeni 
parceli 

 Možnost 
spremembe v 
dvostanovanjske 
objekte ob 
upoštevanju 
drugih določil in 
posebnih določb 

Sm  
Območja z več 
funkcijami: 
stanovanjsko, 
obrtno, centralno 

Gradnja 
stanovanjskih 
objektov, obrt, 
obstoječe 
kmetije, 
trgovske 
dejavnosti in 
posameznih 
objektov 
družbene 
infrastrukture  

Je možna Sm 
- mešana 
območja 
(stanovanja, 
trgovske, 
dejavnosti, 
obrt, kmetije) 

Je možna   

Sw  
Območja 
počitniških 

Gradnja 
počitniških 
objektov 

Ni možna Ni možna Spremembe 
namembnosti v 
stanovanjske 
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Morfološka celota 

Novogradnje 
objektov v 
skladu z 
namensko 
rabo 
morfološke 
celote iz 8. 
člena 

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti 
iz 8. člena 

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena 

Ostalo 

objektov objekte 

M 
Mešano območje  

Gradnja 
stanovanjskih 
objektov, 
trgovski 
objekti, 
poslovne in 
servisne 
dejavnosti 

Je možna Možne 
spremembe 
namemnosti za 
vse v 1. stolpcu 
navedene 
dejavnosti  

Gradnja 
parkirnih in 
garažnih 
objektov in 
objektov za 
zaščito in 
reševanje 

D 
Območje javne 
infrastrukture 

Gradnja 
objektov za 
potrebe vzgoje 
in 
izobraževanja, 
športa, 
zdravstva, 
socialnega 
varstva, 
kulture, javne 
uprave in 
opravljanja 
verskih 
dejavnosti 

Ni možna Ni možna. Gradnja 
parkirnih in 
garažnih 
objektov in 
objektov za 
zaščito in 
reševanje 

Pi  
Proizvodne in 
obrtno podjetniške 
dejavnosti 

Gradnja 
industrijskih 
objektov 

Je možna Do 50% BEP 
objektov na 
gradbeni 
parceli 

Gradnja 
parkirnih in 
garažnih 
objektov in 
objektov za 
zaščito in 
reševanje 

Pk  
Dejavnosti 
kmetijske 
proizvodnje 

Gradnja 
objektov 
kmetijske 
proizvodnje, 
skladišč 

Je možna Do 50% BEP 
objektov na 
gradbeni 
parceli 

Gradnja 
parkirnih in 
garažnih 
objektov 

I – Gradnja 
objektov za 
potrebe prometa 

Gradnja objektov in ureditev za potrebe 
prometa. 

Gradnja 
parkirnih in 
garažnih 
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Morfološka celota 

Novogradnje 
objektov v 
skladu z 
namensko 
rabo 
morfološke 
celote iz 8. 
člena 

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti 
iz 8. člena 

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena 

Ostalo 

objektov, 
objektov za 
potrebe 
komunale ter 
objektov za 
potrebe 
obrambe in 
zaščite 

T  
Območje 
telekomunikacijske 
infrastrukture 

Gradnja objektov in ureditev za potrebe 
telekomunikacij 

Gradnja 
parkirnih in 
garažnih 
objektov 

Oč 
Gradnja objektov 
za potrebe čistilne 
naprave 

Gradnja objektov in ureditev 
za potrebe čistilne naprave. 

Dovoljeno. - 

Oo 
Gradnja objektov 
za potrebe 
odlagališča 
odpadkov 

Gradnja objektov in ureditev 
za potrebe odlagališča 
odpadkov. 

Dovoljeno. Možna 
postavitev 
objektov 
spremljajočih 
dejavnosti in 
recikliranja 
odpadkov. 

E 
Gradnja objektov 
za potrebe 
energetske 
infrastrukture 

Gradnja objektov za potrebe energetske 
infrastrukture 

 

Z  
Območje zelenih 
površin 

Urejanje zelenih površin in urejanje utrjenih 
površin in rekreacijskih poti, postavitev 
urbane opreme. 

Urejanje utrjenih 
površin, 
postavitev 
začasnih 
objektov za 
rekreacijo, 
gradnja 
komunalne 
opreme. 

Zr  Gradnja in ureditve površin za šport in Urejanje 
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Morfološka celota 

Novogradnje 
objektov v 
skladu z 
namensko 
rabo 
morfološke 
celote iz 8. 
člena 

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti 
iz 8. člena 

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena 

Ostalo 

Območje zelenih 
površin za potrebe 
športa in rekreacije 

rekreacijo, za izobraževalne namene, gradnja 
otroških igrišč. 

rekreacijskih 
poti, postavitev 
začasnih 
objektov za 
rekreacijo, 
gradnja 
komunalne 
opreme. 

Zp  
Območje zelenih 
površin za potrebe 
pokopališč 

Gradnja pokopališč in spremljajočih objektov. Urejanje zelenih 
in utrjenih 
površin, urjenih 
površin, gradnja 
komunalne 
opreme. 

Zg  
Območje zelenih 
površin - gozdovi 

Dovoljene ureditve v skladu z namembnostjo 
in pomenom gozdnih površin (varovalni 
gozdovi s poudarjeno biotopsko funkcijo). 

Dovoljeni posegi 
v raziskovalne 
namene in 
izobraževalne 
namene 

Rg  
Območja razpršene 
gradnje 

Gradnja 
enodružinskih 
stanovanjskih 
objektov, 
objektov za 
potrebe 
kmetijske in 
dopolnilnih 
dejavnosti 

Dovoljeno Dovoljeno Gradnja 
spremljajočih 
objektov za 
potrebe 
rekreacije, 
gostinstva in 
turizma, 
komunale, 
prometa, zvez in 
energetike 
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Ob vpadnicah, navedenih v tabeli 28. člena, na območju urbanistične za-
snove mesta Domžale, so dovoljene gradnje objektov, namenjenih v celoti 
večstanovanjski, trgovski, poslovni, servisni dejavnosti ne glede na pretežno 
namensko rabo ureditvenega območja. Določilo velja za obojestranski pas v 
širini 25 metrov od roba vozišča. Določilo ne velja za območja, namenjena ze-
lenim in parkovnim površinam. Gradnja večstanovanjskih objektov ni možna 
na območjih, namenjenih zelenim, parkovnim in proizvodnim dejavnostim.

Za objekte iz prejšnjega odstavka veljajo naslednja merila in pogoji:
- Na gradbeni parceli objekta je dovoljena izraba zemljišča FSI 1,0 in pozidanost 

do 50%. Gradbena parcela objekta po velikosti ne sme bistveno odstopati 
od velikosti gradbenih parcel v obcestnem nizu posamezne morfološke 
celote. 

- Objekt naj bo oblikovan v skladu z določili za območja mešanih dejavnosti. 
Višina objekta v 25 metrskem pasu je lahko P+2+M ali P+2+T. V primeru 
gradnje večstanovanjskega objekta, v pritličju takšnega objekta na obcest-
ni strani ni dovoljena gradnja atrijev oz. teras. Pri načrtovanju je potrebno 
obvezno zagotoviti zaščitne ukrepe za preprečitev čezmernih obremenitev 
okolja.

V kolikor se bo v predvidenih objektih na območju prostorskega akta opravlja-
la dejavnost proizvodnje in prometa živil ali kozmetike ali igrač, nega prebival-
stva, gostinska, zdravstvena, vzgojna, izobraževalna ali nastanitvena dejavnost 
(domovi) ali na območju urejala javna vodooskrba je pridobiti projektne pogoje 
in soglasja k projektnim rešitvam pristojne zdravstvene inšpekcije.

Kadar objekt ali zemljišče ležita v dveh ali več različnih morfoloških celotah, 
veljajo določila o dovoljenih namembnostih za morfološko celoto, v kateri se 
nahaja več kot 50% površine objekta.

11. člen
V naslovu 11. člena se črta beseda »PIN« in nadomesti z besedo: LN.
V 1. odstavku 11. člena se besede » prostorskih izvedbenih načrtov« nado-

mestijo z besedama »lokacijskih načrtov« in besede » posegov v prostor » z 
besedo »gradenj«.

V drugi točki se beseda »posege« nadomesti z besedo »gradnje« in beseda 
»lokacijskega« spremeni v besedo: »gradbenega«.

V tretji točki se beseda »posegi« nadomesti z besedo »gradnje«.

12. člen
12. člen se spremeni tako, da se naslov člena črta in nadomesti z besedilom: 

»Gradnja enostavnih objektov«.
Spremeni se besedilo člena v celoti in glasi: »Gradnje enostavnih objektov 

in druge vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči so možne 
v skladu z veljavnimi predpisi.«.
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13. člen

13. člen se spremeni tako, da se 1. in 2. odstavek nadomestita z besedilom: 
»Gradnje na kmetijskih zemljiščih in druge vrste del, ki so v zvezi z objekti 

in pripadajočimi zemljišči, so možne v skladu z veljavnimi predpisi.«
3. odstavek se spremeni tako, da se besede »posameznih posegov v prostor« 

nadomestijo z besedama »posameznih gradenj«.
4. odstavek člena se v celoti črta.

14. člen

14. člen se spremeni tako, da se 1. in 2. odstavek nadomestita z besedilom:
»Gradnje na gozdnih zemljiščih in druge vrste del, ki so v zvezi z objekti in 

pripadajočimi zemljišči, so možne v skladu z veljavnimi predpisi.«
Črtajo se 3., 4., 5., 6. in 10. odstavek člena.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se besede » pri posegih« nadomestijo 

z besedama »pri gradnjah«.
Osmi odstavek se spremeni tako, se besede »pri posegih v prostor« nadome-

stijo z besedama »pri gradnjah«.
Deveti odstavek se spremeni tako, se besede »posameznih posegov v prostor« 

nadomestijo z besedama »posameznih gradnjah«.
Na koncu 14. člena se doda novi odstavek:
Za poseganje ali gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami 

gozdnega drevja, ki se nahajajo zunaj naselij, to so:
- obvodno drevje in grmovna vegetacija,
- obmejki in skupine dreves, ki povezujejo večje gozdne komplekse,
- drevje ob infrastrukturnih objektih (ceste, železniške proge),
- stara drevesa in osamelci sredi polj in
- vse ostale posamične prvine gozdne vegetacije v gozdnati ter kmetijski in 

primestni krajini,
 je potrebno pridobiti soglasje pristojne območne enote Zavoda za gozdove 

Slovenije. 

15. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se besedi »dovoljeni posegi« 

nadomestita z besedama »dovoljene gradnje«.

16. člen
Besedilo 16. člena se v celoti črta in nadomesti z novim določilom »Na ob-

močjih vodnih površin so gradnje in druge vrste del, ki so v zvezi z objekti in 
pripadajočimi zemljišči, možne v skladu z veljavnimi predpisi.« 

V 16. členu se doda nov odstavek, ki glasi: Za vse gradnje je potrebno prido-
biti tudi projektne pogoje upravljalca po Zakonu o sladkovodnem ribištvu.



402 Uradni Vestnik Št. 15/04

16a. člen
Za 16. členom se doda nov 17. člen z naslovom (Območje dvojne namenske 

rabe) in določilom: Na območjih dvojne namenske rabe so dovoljene gradnje, 
ki trajno ne onemogočajo osnovne namenske rabe. 

17. člen
Spremeni se naslov poglavja pred 17. členom tako, da glasi: Merila in pogoji 

za oblikovanje gradenj.

18. člen
V 17. členu se:

- v prvem odstavku 17. člena se besedilo  pri »oblikovanju drugih posegov v 
prostor« nadomesti z besedilom »oblikovanju drugih gradenj«.

- drugi odstavek spremeni tako, da se besede »pri vseh posegih« nadomestijo 
z besedami »pri vseh gradnjah«.

- tretji odstavek odstavek spremeni tako, da se besede »posege v prostor« 
nadomestijo z besedo »gradnje«, beseda »poseg« se nadomesti z besedo 
»gradnja«.

- za petim odstavkom se doda šest novih odstavkov: 
Gradnja kleti je dovoljena, če ni v nasprotju s posebnimi določbami ali pro-

jektnimi pogoji soglasodajalcev. 

Povečanje parterja izven obstoječe gradbene linije večstanovanjskega objek-
ta, zasteklitev parterja, balkonov ali spremembe fasad večstanovanjskih objek-
tov je možno ob enovitem pristopu za celoten objekt (projektna obdelava). 

Nove transformatorske postaje se postavijo praviloma v sklopu novih objek-
tov oziroma se oblikujejo v skladu s tipologijo objektov morfološke celote. 

Male hidroelektrarne se oblikujejo v skladu s tipologijo objektov morfološke 
celote. 

Atriji posameznih pritličnih stanovanj večstanovanjskega objekta ne štejejo 
v % obveznih zelenih površin na gradbeni parceli. 

Pri načrtovanju večstanovanjskih objektov s štirimi ali več stanovanji je na 
gradbeni parceli zagotoviti igralne površine na prostem tako, da se na vsako 
stanovanjsko enoto zagotovi 3m2 oziroma najmanj 40m2.
- v tabeli 6 3. točke se v 1. vrstici, 5. stolpec številka »0,4« nadomesti z številko 

»0,6«
- peta točka 6. odstavka se spremeni tako, da se v celoti črta in nadomesti s 

tekstom in tabelo:
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5. Območja za mešane dejavnosti ter območja za industrijsko ter kmetijsko 
proizvodnjo: 

Območje M/a M/b D Pk, Pi 

Max. FSI 0.80 1,0 1,0 0.60 

Pozidanost % 40 40 40 60 

Višinski gabarit Usklajeno z morfološko celoto, max. višina slemena (objekta) 
najvišjega objekta v okolici 

Razmerja gabaritov Glede na funkcijo objekta 

Strehe 

Na območjih homogenega oblikovanja streh se 
oblikovanje novih streh prilagodi obstoječim, v območjih 
heterogeno oblikovanih streh pa naj oblikovanje streh 
zagotovi razvoj novih urbanističnih kvalitet. 

Postavitev na 
parcelo 

Glede na funkcijo objekta 

Zelene površine % 20% gradbene parcele. 

Materiali Usklajeno s funkcijo objekta in morfološko celoto 

- v 7.odstavku se besedi «gradbeni posegi« nadomestita z besedo »gradnje«.
- v 8. odstavku se črta besedilo«posegi na obstoječih objektih na območjih« in 

nadomesti z besedilom »gradnje v pretežno pozidanih morfoloških celotah«; 
V istem odstavku se črtata besedi »naj« in »praviloma«.

- v 9.odstavku se besedi »centralnih funkcij« nadomestita z besedama »mešanih 
dejavnosti«.

- za 9. odstavkom se doda nov odstavek: Kadar objekt leži v dveh ali več različnih 
morfoloških celotah, veljajo merila in pogoji za oblikovanje za morfološko 
celoto, v kateri se nahaja več kot 50% površine objekta.

- v podpoglavju, ki se nanaša na ograje in oporne zidove se črtata 2. in 3. od-
stavek določb.

18.a člen
V tabeli št. 4, 17. člena se besedilo 2. kolone 5. vrstice črta in nadomesti z 

besedilom: »Na območjih homogenega oblikovanja streh se oblikovanje novih 
streh prilagodi obstoječim, v območjih heterogeno oblikovanih streh pa naj 
oblikovanje streh zagotovi razvoj novih urbanističnih kvalitet.«

V tabeli št. 5, 17. člena se besedilo 2. kolone 5. vrstice črta in nadomesti z 
besedilom: »Na območjih homogenega oblikovanja streh se oblikovanje novih 
streh prilagodi obstoječim, v območjih heterogeno oblikovanih streh pa naj 
oblikovanje streh zagotovi razvoj novih urbanističnih kvalitet.«

V tabeli št. 6, 17. člena se besedilo 2. kolone 5. vrstice črta in nadomesti z 
besedilom: »Na območjih homogenega oblikovanja streh se oblikovanje novih 
streh prilagodi obstoječim, v območjih heterogeno oblikovanih streh pa naj 
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oblikovanje streh zagotovi razvoj novih urbanističnih kvalitet.«

V tabeli št. 6, 17. člena se številka 1. vrstice 5. stolpca »0,4« nadomesti s šte-
vilko »0.6«, številka 2. vrstice 5. stolpca »40« nadomesti s številko »50«. 

V tabeli št. 7, 17. člena  se določilo, ki se nanaša na višinski gabarit spremeni 
tako, da glasi: višina objekta (slemena) ne sme presegati sosednjih objektov 
v morfološki celoti.

19. člen
Naslov 19. člena se v celoti spremeni in glasi »odmiki zahtevnih in manj za-

htevnih objektov«.
V 1.odstavku se za besedo »novozgrajenih« doda besede »zahtevnih in manj 

zahtevnih«.

19.a člen
V 20. členu se na koncu doda nov odstavek:
Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim gradbena parcela še ni do-

ločena, se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na 
FZ, FSI, število parkirišč, igrišča, zelenice. Gradbena parcela za take objekte 
se določi v okviru  razpoložljivih zemljišč. 

20. člen
Naslov 1. podpoglavja 21. člena se spremeni, tako da glasi: Ceste. 
V podpoglavju rezervati prometnic se za naslovom doda tekst: 
V skladu s 47. členom Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št. 29, 23.5.1997) 

je varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran 
ceste širok:
- 40 m za avtocesto,
- 25 m za glavno cesto,
- 15 m za regionalne ceste.

Na koncu podpoglavja ceste se doda nov odstavek: 
Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme posegati v pretočni 

profil. Varnost pred stoletnimi visokimi vodami mora biti zagotovljena z mini-
malno 50cm višine nad višino stoletnih vod.

Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se 
upoštevajo širine, določene z občinskimi predpisi.

V 21.členu se črta 7.  odstavek podpoglavja, ki se nanaša na dovoze in pri-
ključke. 

V določbah 21. člena, ki se nanašajo na parkirne površine, se črta zadnji 
odstavek.
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Dodajo  se trije novi odstavki: 
Parkirišča za tovorna vozila ni dovoljeno graditi v morfoloških celotah z 

oznakami S, Se, Sv, Sk, Sm, Sz, Sw, Rg, M in D.
Parkirišča pri večstanovanjskih objektih morajo biti min. širine 2.40m, di-

menzioniranje parkirišč in manipulacijskih površin mora temeljiti na tehničnih 
standardih in normativih.

Manipulativne površine parkirišč ne smejo segati izven meja gradbenih 
parcel večstanovanjskih objektov.

2.odstavek podpoglavja varovalni pas železnice se črta in doda nov odsta-
vek, ki glasi: 

Pri vseh posegih v varovalnem progovnem pasu je potrebno upoštevati potek 
načrtovanega II. tira proge Ljubljana-Kamnik. Oba tira proge sta predvidena 
za elektrifikacijo.

21. člen
-  V določbah 22. člena, ki se nanašajo na odvajanje komunalnih voda, vodo-

vodno omrežje, hidrantno omrežje, električno omrežje in javna razsvetljava, 
kabelsko razdelilni sistem, telekomunikacijsko omrežje, plinovodno omrežje, 
odpadke in urejanje voda se 5. odstavek spremeni tako, da glasi:

V komunalno neopremljenih območjih je pred gradnjo objektov potrebno pri-
dobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne opreme.

-  v določbah, ki se nanašajo na odvajanje odpadnih vod, se v tretjem odstavku 
črta beseda »večprekatne« in za petim odstavkom doda tekst: »Komunalne 
odpadne vode iz objektov se mora speljati v javno kanalizacijo ali individu-
alno čistilno napravo.«

- v določbah, ki se nanašajo na vodovodno omrežje se doda tekst:

Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov:
Vodovodno omrežje Ø100 in več iz NL (modularne litine), vodovodi iz manjših 

presekov pa iz PE 70 PN 2.5.
Besede 1. odstavka tega podpoglavja »pri načrtovanju posegov v prostor« se 

nadomesti z besedami »pri načrtovanju gradenj«.

-  v določbah, ki se nanašajo na električno omrežje in javno razsvetljavo se 
tekst v celoti črta in nadomesti s tekstom:

Visokonapetostno omrežje 
Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljno-

vodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Gospodarske javne službe Prenos 
električne energije.

Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za 
stalno ali občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektro-
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energetske koridorje obstoječih, oz. predvidenih daljnovodov, predložiti do-
kazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin 
elektromagnetnega sevanja, kot do določajo predpisi.

Širine elektroenergetskih koridorjev daljnovodov za napetostni nivo: 110kV, 
30m (15m levo in 15 m desno od osi daljnovoda) , 220kV 40m (20m levo in 20m 
desno od osi daljnovoda), 400kV 50m (25m levo in 25m desno od osi daljno-
voda)

Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 20kV vodov ni mož-
na, vsi posegi v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov so možni le s 
soglasjem upravljavca daljnovoda. Širina koridorja za SN nadzemni vod znaša 
20.0m, za SN podzemni vod 2.0m.

Elektro nizkonapetostno omrežje in omrežje javne razsvetljave naj se v str-
njenih naseljih izvaja podzemno. 

Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov in območjih, kjer je 
napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega 0,4 kV omrežja 
oz. zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje 20/0,4 kV in trase za 
priključne SN vode.

Priključki objektov na omrežje so možni v skladu s predpisi.
Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s predpisi.

-  v določbah, ki se nanašajo na telekomunikacijsko omrežje se tekst 1.odstav-
ka spremeni tako, da se besede » pri vseh posegih v prostor » nadomestijo 
z besedami »pri vseh gradnjah«.

Tekst 4. alineje 3. odstavka spremeni tako, da se beseda »urbanih« nadomesti 
z besedo »poselitvenih«.

Črta se 5.alineja 3. odstavka.

- v določbah, ki se nanašajo na odpadke se črtata besedi »komunalnimi in po-
sebnimi« v 1. stavku.

V 2. odstavku se črta tekst: V kolikor dostopne ceste nimajo ustreznih obra-
čališč, morajo uporabniki v času praznjenja zabojnikov le te dostaviti na mesto 
dostopno za smetarsko vozilo. Doda se tekst: Na posameznih območjih se v 
skladu z občinskimi predpisi locira ekološke otoke na primernih dostopnih 
mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

Črtata se zadnja dva odstavka in nadomestita z novim odstavkom: Odpadke 
se zbira in odlaga v skladu s predpisi.

- v določbah, ki se nanašajo na urejanje voda, se v 1. odstavku nadomesti be-
sede »za posege v območju« z besedami »za gradnje«. 

Spremeni se 1. odstavek podpoglavja Urejanje voda v 22. členu, tako da 
glasi: 

»Na območju vodnega in priobalnega zemljišča so dovoljene gradnje objektov 
javne infrastrukture, gradnje objektov grajenega javnega dobra, gradnje za 
izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, gradnje, 
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ki se nanašajo na ohranjanje narave, gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, 
zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, gradnje objektov, 
namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, gradnje objektov, namenjenih 
obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju na-
log policije. Dovoljene so rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih objektov 
na vodnih in priobalnih zemljiščih), ki bistveno ne spreminjajo namembnosti 
in velikosti objekta. 

Investitorji, ki gradijo na območjih ogroženih s škodljivim delovanjem voda, 
so dolžni v sodelovanju z upravljalcem voda zagotoviti varnost prebivalstva 
in njihovega premoženja v okolici nameravane gradnje, ob upoštevanju delo-
vanja naravnih procesov.«

Iz posameznih posebnih določb se črtajo določila, ki se nanašajo na izvajanje 
ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.

22. člen
S tem členom se besedilo 23. člena odloka v celoti črta in nadomesti s tek-

stom:
Pri načrtovanju gradenj se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za 

varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raz-
novrstnosti navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za 
spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev občine Domžale 
(ZRVSN, OE Kranj, februar 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na 
sedežu občine Domžale).

Varstveni režimi za varovanje naravnih vrednot, ki so navedeni v strokovnih 
podlagah so obvezno gradivo za pripravo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote 

Tip naravne 
vrednote 

Kraj Varstveni režim Varstveni 
status 

 0 Črnelo botanična Turnše, 
Radomlje 

botanično NV NV 

 0 Dob-Želodnik botanična Dob botanično NV NV 

 0 Dob-Krumperk botanična Gorjuša botanično NV NV 

 0 Količevo/Jarše botanična Količevo botanično NV NV 

 0 Želodnik-
Domžale 

botanična Dob botanično NV NV 

126 109 Kamniška 
Bistrica 

hidrološka več krajev hidrološko NV predlog za 
NS - ORI 

349 219 Arboretum 
Volčji potok,  
Souvanov park 

oblikovana Volčji potok oblikovano NV SON 

1898 221 Grajski park ob 
Čemšeniku 

oblikovana Čemšenik oblikovano 
naravno 
dediščino 

predlog za 
SON 

5134 222 Lipa ob gradu 
Krumperk 

drevesna Domžale drevesna NV NS – 
Uradni 
vestnik 
občine 
Domžale, 
št.8/84-11, 
št.4/85 
(popravek) 

4262 223 Babja jama podzemeljska 
geomorfološka

Gorjuša podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NS – 
Uradni 
vestnik 
občine 
Domžale, 
št.8/84-11, 
št.4/85 
(popravek) 

364 224 Železna jama podzemeljska 
geomorfološka

Gorjuša geomorfološko 
podzemeljsko NV 

NS – 
Uradni 
vestnik 
občine 
Domžale, 
št.8/84-11, 
št.4/85 
(popravek) 

5031 226 Krajinski park 
Trojica - 

krajina več krajev usmeritve iz 
poglavja 9 v 

predlog za 
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote 

Tip naravne 
vrednote 

Kraj Varstveni režim Varstveni 
status 

Javorščica Naravovarstvenih 
smernicah za 
Domžale 

KP - ORI 

3683 229 Ihanšica podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka 

Brdo podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV 

predlog za 
NS - ORI 

3701 230 Mačkovec podzemeljska 
geomorfološka

Brdo podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV 

predlog za 
NS - ORI 

 231 Glavičevo 
brezno 

podzemeljska 
geomorfološka

Domžale podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5142 233 Jama Dolga 
cerkev 

podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka 

Zg. 
Javorščica 

podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV 

NV 

3687 239 Studenška 
jama 

podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka 

Studenec geomorfološko 
podzemeljsko, 
zoološko NV 

predlog za 
NS - ORI 

4952 247 Lipa na Homcu drevesna Homec drevesna NV predlog za 
NS 

1924 248 Lipa v 
Radomljah 

drevesna Radomlje drevesna NV predlog za 
NS - ORI 

4939 250 Lipa v 
Domžalah 

drevesna Domžale drevesna NV predlog za 
NS 

4940 257 Lipa na 
Opaškah 

drevesna Oklo drevesna NV predlog za 
NS 

4974 264 Divji kostanj v 
Ihanu 

drevesna Ihan drevesna NV predlog za 
NS 

4944 265 Divja kostanja 
v Jaršah 

drevesna Sp. Jarše drevesna NV predlog za 
NS 

 268 Divji kostanj v 
Dobu 

drevesna Dob drevesna NV predlog za 
NS 

1888 272 Grajski park 
Kolovec 

oblikovana Kolovec oblikovano 
naravno 
dediščino 

Predlog za 
SON 

1886 273 Grajski park 
Krumperk 

oblikovana  oblikovano 
naravno 
dediščino 

Predlog za 
SON 

5014 276 Homški Hrib površinska Homec površinsko NV 
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote 

Tip naravne 
vrednote 

Kraj Varstveni režim Varstveni 
status 

geomorfološka geomorfološko 
NV 

 426 Lipa na Viru drevesna Vir drevesna NV NV 

 427 Lipa pred 
Grobljami 

drevesna Domžale drevesna NV NV 

 428 Lipa na 
Škrjančevem 

drevesna Škrjančevo drevesna NV NV 

4565 470 Zalit glinokop 
na Rovah 
(Radomlje) 

botanična in 
biotop 

Rova hidrološko in 
botanično NV 

predlog za 
NS 

4566 472 Barja v 
Čemšeniških 
gmajnah 

botanična in 
biotop 

Čemšeniška 
gmajna 

hidrološko, 
botanično in 
gozdno NV 

predlog za 
NS, pr. za 
ekološko 
pomembno 
območje 

 659 Tisa v 
Domžalah 

drevesna Domžale drevesna NV NV 

5172 771 Podreška jama podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka 

Podrečje podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV 

NV 

4357 772 Dolga jama podzemeljska 
geomorfološka

Podrečje podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5401 773 Spodmol pod 
Krumperkom 

podzemeljska 
geomorfološka

Gorjuša geomorfološko 
podzemeljsko NV 

NV 

5140 774 Jama v Lepi 
dolini 

podzemeljska 
geomorfološka

Rapolce podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5067 775 Miševa jama podzemeljska 
geomorfološka

Laze podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

predlog za 
NS 

5154 786 Brezno pod 
Gmajnarjevo 
bajto 

podzemeljska 
geomorfološka

Domžale podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5152 777 Brezno v Lisičji 
dolini 

podzemeljska 
geomorfološka

Zalog pod 
Trojico 

podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5165 779 Oprešnikova 
jama 

podzemeljska 
geomorfološka

Škocjan podzemeljsko 
geomorfološko 

NV 
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote 

Tip naravne 
vrednote 

Kraj Varstveni režim Varstveni 
status 

NV 

5102 780 Tonetova jama podzemeljska 
geomorfološka

Studenec geomorfološko 
podzemeljsko NV 

predlog za 
NS 

5137 781 Maletova jama 
pri Studencu 

podzemeljska 
geomorfološka

Studenec podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5154 786 Gmajnarjevo 
brezno v Žejah 

podzemeljska 
geomorfološka

Žeje podzemeljsko 
geomorfološko 
NV 

NV 

5403 791 Taborsko 
brezno 

podzemeljska 
geomorfološka

Goričica pri 
Ihanu 

geomorfološko 
podzemeljsko NV 

NV 

 792 Radomlja s 
pritoki od izvira 
do Lukovice 

hidrološka več krajev hidrološko NV NV 

 795 Park ob gradu 
Črnelo pri 
Dobu 

oblikovana  oblikovano 
naravno 
dediščino 

NV 

 796 Park ob 
graščini 
Groblje 

oblikovana Groblje oblikovano 
naravno 
dediščino 

Predlog za 
SON 

5215 800 Gozdni 
rezervat 
Zagoriški hrib 

gozdna Rova gozdno NV NV 

5261 801 Gozdni 
rezervat Eržiša 
- Veliki vrh 

gozdna Rova gozdno NV NV 

4569 821 Pšata s pritoki hidrološka več krajev hidrološko NV NV 

 837 Lipa V od 
Gasilskega 
doma v 
Domžalah 

drevesna Domžale drevesna NV NV 

 838 Lipi ob 
Gasilskem 
domu v 
Domžalah 

drevesna Domžale drevesna NV NV 

 839 Drevesna živica 
na JZ Domžal 

drevesna Domžale drevesna NV predlog za 
NS 

 840 Drevesna živica 
na JZ Domžal 

drevesna Domžale drevesna NV NV 
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote 

Tip naravne 
vrednote 

Kraj Varstveni režim Varstveni 
status 

(Stob) - Vrbe 

5258 853 Ribnik 
Želodnik 

biotop Želodnik hidrološko, 
botanično in 
zoološko NV 

NV 

 889 Ribnik pri 
Turnšah 

biotop Turnše hidrološko, 
botanično in 
zoološko NV 

NV 

4977 891 Črni bezeg v 
Dobu 

drevesna Dob drevesna NV predlog za 
NS 

4982 894 Rastišče 
Fritillaria 
meleagris pri 
Dragomlju 

botanična Dragomelj botanično 
naravno 
dediščino 

NV 

4570 924 Potok Rovščica 
in območje 
Mlak 

hidrološka več krajev hidrološko, 
botanično NV 

NV 

 969 Območje Rova - 
Žiče - Dolenje 

območje Rova usmeritve iz 
poglavja 9 v 
Naravovarstvenih 
smernicah za 
Domžale 

NV 

 987 potok Rača hidrološka več krajev hidrološko NV predlog za 
NS 

 1056 Park pred 
tovarno 
Univerzale v 
Domžalah 

oblikovana 
narava 

Domžale oblikovano 
naravo 

NV 

5216 1073 Kolovec - 
rastišče 
Hladnikove 
bunike 

botanična Kolovec botanično NV NV 

5148 784 Čajžova jama 
na Cvetežu 

podzemeljska 
geomorfološka

 geomorfološka 
podzemeljska NV 

NV 

5392 1128 Rastišče 
peruše na 
Kolovcu 

botanična Kolovec botanično NV NV 

5192 783 Andrejevo 
brezno v Žejah 

podzemeljska 
geomorfološka

 geomorfološka 
podzemeljska NV 

NV 

 1140 Spominski park 
revolucionarnih 

območje več krajev po odloku Uradni 
vestnik 
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote 

Tip naravne 
vrednote 

Kraj Varstveni režim Varstveni 
status 

tradicij 
Domžale 

občine 
Domžale, 
št.8/84-11, 
št.4/85 
(popravek) 

 1141 Mlake med 
Zaborštom in 
Krumperkom 

botanična Zaboršt botanično NV NV 

5424 1142 Hruške ob cesti 
med Virom in 
Dobom 

oblikovana Dob drevesna NV NV 

 1143 Lipe pred 
Dragomljem 

oblikovana Dragomelj drevesna NV NV 

 

Legenda: 

-� NV = naravna vrednota 

-� NR =  naravni rezervat 

-� sNR = strogi naravni rezervat 

-� NS =  naravni spomenik 

-� KP =  krajinski park 

-� RP =  regijski park 

-� NP =  narodni park 

-� SON = spomenik oblikovane narave 

-� ORI =  obvezno republiško izhodišče  
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23. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se doda tabela in tekst: 
Seznam območij in enot kulturne dediščine, ki po predpisih o varstvu kulturne 

dediščine, predstavlja zasnovo varstva kulturne dediščine. 

Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

PS ROI 
Goričica pri Ihanu - Domačija Goričica pri 
Ihanu 11 148 148 

SS ROI Groblje - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata 171 171 
PS ROI Krtina - Tabor 303 303 
PS ROI  Krumperk - Grad Krumperk 304 304 
PS ROI Škocjan pri Domžalah - Domačija Škocjan 2 736 736 
ME R Vinje - Spomenik na Judeževi domačiji 976 976 
PS Češenik - Grad 101 1120 
SS Dob - Cerkev sv. Martina 460 1747 
SS Škocjan - Cerkev sv. Kancijana 483 1748 
SS Krtina - Cerkev sv. Lenarta in sv. Roka 1749 1749 
SS Domžale – Cerkev Marijinega vnebovzetja 461 1789 
SS Homec - Cerkev Marijinega rojstva 1839 1839 
SS Ihan – Cerkev sv. Jurija 466 1856 

SS 
Brdo pri Ihanu - Cerkev sv. Nikolaja na 
Goropečah 424 1857 

SS  Goričica pri Ihanu - Cerkev sv. Kunigunde 1858 1858 
SS Sveta Trojica - Cerkev sv. Trojice 467 2064 
SS Radomlje - Cerkev sv. Marjete 2201 2201 
SS Rova - Cerkev sv. Katarine 478 2234 
SS Šentpavel pri Domžalah - Cerkev sv. Pavla 481 2388 
SS Pšata - Cerkev sv. Petra 475 2389 
SS Krumperk - Kapela ob gradu 421 4142 

SP 
Kolovec - Kapela in vrtna paviljona v parku 
gradu Kolovec 231 4340 

PS Kolovec - Lokacija porušenega gradu Kolovec 114 4341 

ME 
Goričica pri Ihanu - Spomenik shodu Ljudske 
fronte 418 5170 

ME 
 

Krumperk – spominska plošča ustanovitvi 
občinskega odbora OF Domžale 413 5171 

ME ROI Oklo - Spomenik padlim in požgani vasi 5286 5286 
PS Krumperk - Gospodarsko poslopje gradu 422 5289 
PS Krumperk - Grajski hlevi 5290 5290 

ME 
Gorjuša - Spomenik biospeleologu Simonu 
Robiču 428 5291 

PS Brdo pri Ihanu - Domačija Brdo 1 415 5292 
PS Brdo pri Ihanu - Kašča Brdo 10 414 5293 
PS Brdo pri Ihanu - Domačija Brdo 16 417 5294 
PS Brdo pri Ihanu - Domačija Brdo 19 416 5295 
AR R Gorjuša - Babja jama pri Krumperku 423 5296 
KR R 
 

Domžale - Spominski park revolucionarnih 
tradicij občine Domžale 5297 5297 

AR 
Goričica pri Ihanu - Naselbina na Taboru nad 
Ihanom 7465 7465 

VA ROI Groblje - Lipov drevored 7933 7933 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

VA ROI Češenik - Park gradu Češenik 8770 8770 
PS ROI Krtina - Domačija Krtina 37 9197 9197 

PS ROI 
Goričica pri Ihanu - Tabor ob cerkvi sv. 
Kunigunde 9597 9597 

ME Radomlje - Pokopališče 10144 10144 
SS Brdo pri Ihanu - Kapelica ob cesti Ihan - Brdo 709 10366 
SS Dob - Kapelica Srca Jezusovega 708 10369 
SS Ihan - Kapelica ob poti k cerkvi 699 10370 
SS Ihan - Kapelica v križišču 698 10371 
SS Ihan - Slopno znamenje na polju 700 10372 
SS 
 

Mala loka pri Domžalah - Samostan usmiljenih 
sester sv. Križa 697 10379 

SS Mala loka pri Domžalah - Znamenje 696 10380 
SS Šentpavel pri Domžalah - Znamenje 707 10381 
SS Pšata - Kapelica ob poti proti Biščam 688 10385 
SS Pšata - Znamenje ob cesti Dragomelj - Beričevo 706 10386 
SS Pšata - Znamenje sredi vasi 689 10387 
ME Rova - Pokopališče 702 10390 
NA Rova - Vas 686 10391 
SS Dob - Kapelica ob cesti proti Tosami 742 10615 
SS Dob - Kapelica v zahodnem delu naselja 744 10616 
AR Homec - Območje prazgodovinske naselbine 17 10617 
SS Homec - Znamenje ob poti proti Nožicam 778 10618 
AR Hudo - Staroslovansko grobišče 25 10619 

AR 
Količevo - Arheološko najdišče v strugi 
Kamniške Bistrice 105 10620 

AR Krtina - Arheološko najdišče Krtina 106 10621 
SS Preserje - Znamenje 97 10638 
AR Radomlje - Arheološko najdišče Radomlje 83 10639 
PS Rova - Domačija Hrastičje 9 36 10640 
SS Rova - Kapelica ob hiši Hrastičje 9 30 10641 
SS Rova - Kapelica v vzhodnem delu vasi 29 10642 
SS Rova - Kapelica Srca Jezusovega 28 10643 
SS Rova - Znamenje ob cesti 27 10644 

AR 
Šentpavel pri Domžalah - Arheološko območje 
Šentpavel 73 10649 

SS Škrjančevo - Znamenje pri hiši Škrjančevo 9 98 10650 
AR Turnše - Razvaline srednjeveškega gradu 100 10656 
ME Dob - Grobišče in spomenik II. svetovne vojne 94 10672 
ME Dob - Pokopališče 95 10673 
ME Dob - Spomenik I. svetovne vojne 18 10674 

ME 
Dob - Spomenik predvojnemu komunistu 
Martinu Koželju 93 10675 

ME 
 

Dob - Spomenik protikomunističnim žrtvam II. 
svetovne vojne 124 10676 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

ME 
 

Dob - Spominska plošča padlim borcem, 
članom gasilskega društva 92 10677 

ME 
 

Homec - Grob opernega pevca Jožeta Gostiča 
na pokopališču 22 10678 

ME 
Homec - Kenotaf padlih borcev v NOB za 
pokopališčem 21 10679 

ME Homec - Pokopališče 109 10680 
ME 
 

Homec - Spomenik padlima borcema pri jezu 
na Kamniški Bistrici 24 10681 

ME 
 

Homec - Spominska plošča padlim borcem 
NOV, Članom gasilskega društva 19 10682 

ME 
 

Homec - Spominska plošča padlim učencem v 
II. svetovni vojni 20 10683 

ME 
Homec - Spominska plošča padlim v I. svetovni 
vojni 23 10685 

ME 
Vir - Spomenik borcem in žrtvam fašističnega 
nasilja 193 10686 

ME Krtina - Grob in nagrobnik borcev NOV 55 10688 
ME Krtina - Spominska plošča borcem in ÄFN 111 10689 
ME 
 

Preserje - Spomenik na bojnem mestu 
radomeljske bojne skupine 87 10712 

ME Preserje - Spomenik vstaji pri bistriškem mostu 85 10713 

ME 
Radomlje - Grobišče in spomenik padlih borcev 
NOB 86 10715 

SS 
 

Radomlje - Spomenik padlim borcem in žrtvam 
fašističnega nasilja 80 10716 

ME 
 

Radomlje - Spominska plošč padlim borcem in 
gasilcem 1941 - 1945 81 10717 

ME 
 

Radomlje - Spominska plošča padlim borcem, 
delavcem opekarne 79 10718 

ME 
 

Radomlje - Spominska plošča Slavku Pavliju na 
Pestotnikovi hiši 82 10719 

ME 
Rova - Grobišče narodnih mučencev na 
pokopališču 31 10720 

ME Rova - Grobnica rodbine Andrejka 33 10721 

ME 
Rova - Spominski plošči padlim v I. svetovni 
vojni 32 10722 

PS Turnše - Grad Črnelo 99 10724 
VA Turnše - Park gradu Črnelo 123 10725 
ME 
 

Zgornje Jarše - Spomenik padlim borcem in 
žrtvam fašističnega nasilja 88 10726 

ME Želodnik - Spomenik I. radomeljske čete 110 10727 
NA Češenik - Vas 104 10741 
SS Homec - Kapela na sedlu 776 10742 
SS Homec - Kapelica ob poti do cerkve 777 10743 
PS Homec - Pirnatova vila 775 10744 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

SS Krtina - Kapelica jugovzhodno od cerkve 132 10745 
SS Krtina - Kapelica pri domačiji Krtina 37 14 10746 
SS Krtina - Kapelica v Dolenji vasi 137 10747 
SS Krtina - Križev pot 133 10748 
NA Krtina - Zaselek Zgornja Krtina 103 10749 
SS Krtina - Znamenje jugozahodno od cerkve 9 10750 
SS Krtina - Znamenje na Spodnji Krtini 134 10751 
SS Krtina - Znamenje ob cesti na Spodnji Krtini 102 10752 
SS Krtina - Znamenje ob cesti proti Dobu 135 10753 
SS Krtina - Znamenje ob cesti proti Prevojam 75 10754 
SS Krtina - Znamenje ob hiši Krtina 73 136 10755 
SS Krtina - Znamenje severno od cerkve 131 10756 

SS 
Krtina - Znamenje v severozahodnem delu 
Zgornje Krtine 26 10757 

SS Radomlje - Škrjančevo znamenje 96 10764 
PS Radomlje - Vas 84 10765 
SS Rodica - Slopno znamenje 74 10766 
PS Rova - Gostilna pri Pircu 35 10768 
PS Hudo - Domačija Mlinarska ulica 3 812 12598 
PS Radomlje - Domačija Prešernova ulica 40 811 12602 
PS Pšata - Most Čez reko Pšata 379 13401 
PS R Domžale - Slamnikarska tovarna 899 13402 
PS Brdo - Kapelica pri hiši Brdo 20a 217 13699 
NA Depala vas - Vas 226 13701 
SS Depala vas - Kapelica Srca Jezusovega 736 13702 
SS Depala vas - Naprov križ 737 13703 
SS Depala vas - Slopno znamenje 735 13704 
SS Dob - Znamenje ob cesti proti Gorjuši 743 13705 
NA Dob - Vaško jedro 569 13706 
PS Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 43 148 13707 
PS Domžale - Gasilski dom 222 13708 
PS Domžale - Godbeni dom 221 13709 
PS Domžale - Hiša Karantanska 1 220 13710 
PS Domžale - Hiša Karantanska 2 650 13711 
PS Domžale - Hiša Ljubljanska cesta 64 142 13712 
PS Domžale - Hiša Ljubljanska cesta 49 157 13713 

SS 
Domžale - Kapelica Lurške Matere božje na 
Študi 472 13714 

SS 
Domžale - Kapelica sv. Barbare ob Bistriški 
cesti 749 13716 

SS Domžale - Kapelica ob križišču na Študi 49 13717 
PS Domžale - Kulturni dom Franceta Bernika 223 13718 
PS Domžale - Lekarna 224 13719 
NA Domžale - Območje nekdanjega tabora 505 13720 
PS Domžale - Opečni dimnik tovarne Toko 614 13721 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

AR Domžale - Prazgodovinska naselbina Šumberk 109 13722 
SS Domžale - Slopno znamenje na Študi 473 13723 
NA Jedro vasi Stob 219 13724 
PS Domžale - Vila Ljubljanska cesta 68 652 13725 
SS Domžale - Čebulova kapelica na Stobu 747 13726 
AR Dragomelj - Arheološko najdišče Dragomelj 127 13727 
AR 
 

Dragomelj - Prazgodovinska naselbina pri 
Podgorici pri Črnučah 272 13728 

NA Dragomelj - Vas 570 13729 
AR Dragomelj - Ruševine vodnega gradu 273 13730 
NA Gorjuša - Vas 47 13732 
PS Gorjuša - Domačija Gorjuša 4 48 13733 
SS Gorjuša - Rapovčev križ 772 13734 
SS Ihan - Kapelica ob cesti proti Ostriževi vasi 275 13737 
ME Ihan - Pokopališče 239 13738 
VA Kolovec - Park gradu Kolovec 551 13747 
SS Kolovec - Razpelo ob odcepu k gradu Kolovec 791 13748 
AR Kolovec - Razvalina srednjeveškega gradu 693 13749 
PS Sveta Trojica - Domačija Sveta Trojica 3 513 13757 
SS Rača - Razpelo sredi vasi 270 13771 
KR Radomlje - Radomeljska mlinščica 553 13772 
AR Rodica – Antična naselbina v Grobljah 108 13773 
SS Selo pri Ihanu - Kapelica ob cesti 415 13774 

AR 
Selo pri Ihanu - Naselbina in grobišče na 
Ajdovščini 112 13775 

SS Spodnje Jarše - Kapelica na križišču 455 13776 
SS Srednje Jarše - Kapelica sredi vasi 420 13777 
NA Studenec pri Krtini - Vas 568 13778 
AR 
 

Sv. Trojica - Razvalina gradu in poznoantična 
naselbina na Koprivniku 116 13779 

AR Sveta Trojica - Antična stavba na Uševku 115 13780 
ME Sveta Trojica - Pokopališče 571 13782 

SS 
Zagorica pri Rovah - Kapelica odprtega tipa s 
poslikavo 475 13784 

SS Jasen - Razpelo na Jasnu 476 13785 
SS Zgornje Jarše - Kapelica Žalostne Matere božje 456 13786 
SS Žiče - Kapelica ob cesti Žiče - Rova 482 13787 
SS Žiče - Kapelica sredi vasi 483 13788 
SS Žiče - Razpelo v vzhodnem delu vasi 484 13789 
PS Brezje pri Dobu - Hiša Brezje pri Dobu 7 502 13893 
PS Dob – Hiša Kidričeva 3 496 13894 
PS Dobovlje - Hiša Dobovlje 4 512 13895 
PS Domžale - Hiša Študljanska 12 497 13896 
PS Domžale - Knjižnica 514 13897 
PS Goričica pri Ihanu - Mežnarija Goričica pri 500 13898 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

Ihanu 8 
PS Gorjuša - Domačija Gorjuša a 14 492 13899 
PS Homec - Dom Bolkova 25 493 13900 
PS Homec - Domačija Bolkova 11 495 13901 
PS Homec - Domačija Bolkova 22 494 13902 
PS Ihan - Domačija Breznikova 74 499 13903 

PS 
Šentpavel pri Domžalah - Hiša Šentpavel pri 
Domžalah 4 501 13904 

PS Zagorica pri Rovah - Hiša Zagorica pri Rovah 2 505 13906 
PS Zagorica pri Rovah - Hiša Zagorica pri Rovah 3 506 13907 
PS Žiče- Domačija Žiče 2 508 13908 
PS Žiče - Hiša Žiče 1 509 13909 
PS Žiče - Hiša Žiče 13 507 13910 
ME Domžale - pokopališče 508 14137 
SS Domžale - Kapela Matere Božje 507 14234 
PS Škocjan pri Domžalah – Domačija Škocjan 7  13905 
VA SDP Arboretum Volčji Potok 7904 7904 
ME R 
 

Brezovica pri Dobu - Spomenik zmage 
kamniškega bataljona 419  419 

KO 
 

Širše območje kompleksnega varstva kulturne 
dediščine Volčji Potok – Turnše – Konjski 
graben 52 52 

KO  Krumperk – Dolsko - Dešen 60 60 
 Brdo - Znamenje na Dobravi  480751 
 Brdo pri Ihanu - Kapelica ob cesti Ihan - Brdo  480709 
 Brezje pri Dobu - Spominsko znamenje talcem  400162 
 Dobovlje - Prazgodovinska naselbina Na mahu  13700 

 
Dolenje - Rojstna hiša Jerneja Andrejka - 
Livnograjskega  480650 

 Dolenje - Spomenik žrtvam nacističnega nasilja  400183 
 Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 28  400158 
 Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 39  400141 
 Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 41  400163 
 Domžale - Domačija Ulica Nikola Tesla 10  470867 

 
Domžale - Grobišče borcev NOV na 
pokopališču  400150 

 Domžale - Kapelica ob Slamnikarski ulici  13715 
 Domžale - Spomenik borbe in dela  400144 
 Domžale - Spomenik Stanki Varšek - Liji  400152 

 
Domžale - Spomenik žrtvam borcem druge 
svetovne vojne  400143 

 
Domžale - Spominska plošča borcem NOV na 
Študi  400151 

 Domžale - Spominska plošča godbenikom  400149 
 Domžale - Spominska plošča žrtvam druge  400147 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

svetovne vojne 
 Domžale - Spominsko znamenje borcem in ŽFN  400146 

 
Domžale - Spominsko znamenje talcem v 
Podrečju  400145 

 Dragomelj - Spomenik Rezki Dragarjevi  400154 

 
Goričica pri Ihanu – Arheološko najdišče 
Dobrava  13731 

 Gorjuša - Spomenik imenovanju ceste  400511 

 
Gorjuša - Spominska plošča Leopoldu in 
Francu Mišu  400139 

 Hudo - Kapelica ob cesti  480783 
 Ihan - Grob Martina Cerarja  400498 
 Ihan - Grobišče borcev NOV s spomenikom  400156 
 Ihan - Spomenik Antonu Brezniku  480106 
 Ihan - Spomenik zamolčanim žrtvam  470905 
 Ihan - Spominska plošča 1. svetovni vojni  470898 
 Ihan - Spominska plošča borcem gasilcem  400155 
 Kokošnje - Kapelica ob cesti  480800 

 
Količevo - Spominska plošča borcem, delavcem 
tovarne Helios  400192 

 
Kolovec - Spomenik bolnišnici Triglav na 
Kolovcu  400184 

 
Kolovec - Spomenik žrtvam nacističnega 
nasilja  400185 

 Kolovec - Znamenje pri Čehu  480792 
 Krtina pri Domžalah - Lokacija dvorca Veselka  13735 

 
Laze pri Domžalah - Spomenik zmagi 
Kamniškega bataljona  5274 

 Laze pri Domžalah - Znamenje na Štancah  400471 
 Dob - Prazgodovinska naselbina  13750 
 Račni Vrh - Kapelica nad vasjo  400271 

 
Rodica - Spominska plošča Antonu Mavsarju - 
Tomu  400161 

 Rodica - Spominska plošča Antonu Šublju  400202 
 Rodica - Spominska plošča Jožetu Skoku  400160 
 Rova - Hiša Pot ob Rovščici 6  10769 
 Selo pri Ihanu - Znamenje v Zajelšah  400477 

 
Studenec pri Krtini - Kapelica na cestnem 
križišču  400457 

 
Studenec pri Krtini - Spominska plošča Stanku 
Kovaču  400164 

 
Sveta Trojica - Spominska plošča Tiskarni 30 a 
na Uševku  400165 

 Šentpavel pri Domžalah - Kapelica  470469 
 Škocjan pri Domžalah - Znamenje ob cesti  480690 
 Škocjan pri Domžalah - Znamenje ob cesti proti  480691 
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD 

Prevaljam 
 Škrjančevo - Znamenje pri hiši Škrjančevo 4  10651 
 Vir - Spomenik Francu Bukovcu  10684 

 
Vir - Spomenik stavki in ustanovitvi tovarniške 
celice  10687 

 Vir - Spominska plošča borcem gasilcem  400196 

 
Vir - Spominska plošča delavcem tovarne 
Tosama  400195 

 
Zaboršt - Spomenik aktivistom pod 
Šumberkom  400194 

 Zagorica pri Rovah - Razpelo na Jasnu  400476 
 Zalog pod Sv. Trojico - Kapelica  400478 
 Žeje - Kapelica  400480 
 Žeje - Kapelica na cestnem križišču  400481 
 Žeje - Kapelica ob cesti v Metenci  400479 
 kip sv. Florjana pri gasilskem domu v Žejah   

 
kapelica pri domačiji Hribar Janeza, Brdo pri 
Ihanu 15   

 
Legenda: 
 PS =  profano stavbna dediščina, 
 ME =  memorialna dediščina, 
 SS = stanovanjsko stavbna dediščina, 
 AR =  arheološka dediščina, 
 NA =  naselbinska dediščina, 
 VA =  vrtno arhitekturna dediščina, 
 KR =  kulturna krajina, 
 KO =  krajinsko območje, 
 R =  zavarovana dediščina,  

ROI =  enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, opredeljena z 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Ur.l. RS št. 
11/99), 

 SDP = Spomenik državnega pomena. 
 
Seznam se dopolnjuje skladno z registrirano dediščino po zakonodaji, ki ureja 
vpis v register kulturne dediščine. 
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24. člen
25. člen se spremeni tako, da se besede« posegi v prostor« nadomesti z be-

sedo: »gradnje« in beseda »posegih« z besedo »gradnjah«, na koncu se dodata 
nova odstavka:

Izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja, vključno z zaščito pred 
prekomernim hrupom, za nova poselitvena območja zaradi obratovanja avto-
ceste in načrtovane glavne ceste, je obveznost investitorjev gradenj na novem 
poselitvenem območju.

Izvedba ukrepov za varovanje okolja je obveznost investitorjev, ki gradijo v 
čezmerno obremenjenem okolju.

25. člen
26. člen se v celoti prenese za 10. člen. Temu ustrezno se členi preoštevil-

čijo.
Naslov člena se spremeni tako, da glasi Dovoljene dopolnilne dejavnosti.
Druga alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: morfološke 

celote z oznakami S in Sv.
Prva podalineja v drugi alineji prvega odstavka se črta in nadomesti z bese-

dilom: obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih.

26. člen
30. člen se v celoti nadomesti z naslednjim tekstom:
Za gradnje v varstvenih območjih vodnih virov je potrebno upoštevati do-

ločila veljavnih odlokov in predpisov o varovanju vodnih virov, ki veljajo za 
posamezno območje. Za gradnje na teh območjih je potrebno pridobiti vodno 
soglasje.

Za gradnje v območjih voda je potrebno upoštevati področne predpise. 
Za varstvo voda je potrebno:

- sanirati obstoječe vire onesnaženja, 
- upoštevati predpise za zaščito pred onesnaženjem površinskih voda, 
- zagotoviti merilna mesta za avtomatsko vzorčenje odpadnih voda, 
- zagotoviti združevanje iztokov odpadnih voda in
- zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.

Na poplavnih območjih (poplave s stoletno povratno dobo) so prepovedane 
vse dejavnosti in vsi posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, 
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

Pri gradnji objektov na poplavnih območjih, ki so opredeljena kot poselivena, 
je potrebno upoštevati 50 cm varnostne višine nad gladino stoletne visoke 
vode oziroma maksimalne do sedaj opažene kote na način, ki ne bo poslab-
ševal razmer v tem smislu na ostalih območjih oziroma ostalim uporabnikom 
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prostora.
Gradnje, ki bi lahko trajno ali začasno vplivale na vodni režim ali stanje voda, 

se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.
Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je prepovedano, dovoljeno je na krajših 

razdaljah, ki omogočajo dostop ali prehod preko vodotoka v primeru, da gre 
za objekt javne infrastrukture (mostovi, propusti na javnih cestah oziroma 
poteh).

 

27. člen
31. člen se v celoti nadomesti z naslednjim tekstom:
Pri načrtovanju gradenj je potrebno zagotoviti:

1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja; 
2. potrebne odmike med objekti v skladu s veljavnimi predpisi ali potrebno 

protipožarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omeje-
vanje širjenja ognja ob požaru;

3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja 

v skladu s predpisi;
5. zagotovitev površin za potrebe evakuacije.

Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati požarna tveganja povezana 
s:
1. povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih 

snovi in tehnoloških postopkov, 
2. z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov 

in
3. z možnostjo širjenja požara med posameznimi naselji
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27.a člen
 Tabela v 28. členu, ki določa območja varstva pred hrupom se nadomesti 

z novo kot sledi:

Planska namenska raba zemljišč Morfološka oznaka glede 
podrobna namenske rabe 
stavbnih zemljišč 

Območje 
varstva 
pred 
hrupom 

S - območje stanovanjske 
gradnje 

2 

Sv - območje blokovne in 
večdružinske gradnje 

2 

Se - območje enodružinske 
stanovanjske gradnje 

2 

Sk - območja kmetij in 
stanovanj 

3 

Sm - mešana območja 
(stanovanja, centralne 
dejavnosti, obrt, kmetije) 

3 

Sw - območja počitniških 
objektov 

2 

S - območja za stanovanja 

Sz - območja zelenih površin 
v stanovanjskem območju 

2 

Rg - Območja razpršene gradnje   3 

D - območja javne infrastrukture  2 

M – mešana območja  3 

P - območja za proizvodne 
dejavnosti 

4 P - območja za proizvodne dejavnosti 

Pk - območje za kmetijsko 
proizvodnjo 

4 

I - območje za dejavnosti prometa   4 

T – območja telekomunikacijske 
infrastrukture 

 3 

Zr - območje namenjeno 
športu in rekreaciji 

2 

Zp - pokopališča 2 

Z - območje namenjeno zelenim površinam 

Zg - območja gozdov  2 

Šr - Območja dvojne rabe. Primarna raba 
kmetijska, gozdna zemljišča, sekundarna 
raba rekreacija (smučišče, drsališče…) 

Območja dvojne rabe. 
Primarna raba kmetijska, 
gozdna zemljišča, 
sekundarna raba rekreacija 
(smučišče, drsališče…) 

3 

K – Območja kmetijskih zemljišč   3  

G – Območja gozdov   3  

L – Območja mineralnih surovin   4 
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Planska namenska raba zemljišč Morfološka oznaka glede 
podrobna namenske rabe 
stavbnih zemljišč 

Območje 
varstva 
pred 
hrupom 

 

V - Območja površinskih voda   3 

Črta se 3. odstavek. Za tabelo se doda tekst, ki glasi: 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka sodijo v drugo območje varstva 

pred hrupom: okolica objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega pro-
grama ter programa osnovnega zdravstvenega varstva.

28. člen
33. člen se spremeni tako, da se besedilo v celoti nadomesti z naslednjim 

tekstom:
Za posamezne morfološke celote, ki so naštete v nadaljevanju člena, veljajo 

namesto posameznih splošnih določb posebne določbe.

Za posamezna območja urejanja, ki predstavljajo nezazidano celoto, velja 
naslednje določilo:

Pred izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte je potrebno preveriti 
zmogljivost in urediti komunalno opremo. Zanjo mora biti pridobljeno gradbeno 
dovoljenje oziroma mora biti kako drugače zagotovljena njena gradnja. 

Za 2. odstavkom 28. člena se doda nov odstavek, ki glasi: »Za posamezne 
nezazidane celote je določena zasnova umestitve prometne infrastrukture v 
prostor glede na obstoječe prostorske danosti. Detajlna umestitev v prostor se 
za celoto določi z idejno zasnovo in projektnimi pogoji upravljavcev komunalne 
infrastrukture in lahko od s tem aktom predpisane zasnove odstopa, pri čemer 
pa mora biti idejna zasnova izdelana tako, da omogoča dostop in izgradnjo 
komunalne opreme za vsa zemljišča na območju.«
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OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE

D1/3 - Pod Karantansko
Višinski gabarit maksimalno P+2. Stavbe naj upoštevajo gradbeno linijo, ki je 

odmaknjena 5,00m od hodnika za pešce oziroma od regulacijske linije ceste. 

D2 - v križišču 
M19/a
Območje več stanovanjskih objektov. Pritličja je dovoljeno nameniti mešanim 

dejavnostim. 
Sprememba namembnosti v pritličjih objektov ob Ljubljanski cesti iz po-

slovne v stanovanjsko ni dovoljena.

M20/a
Območje več stanovanjskih objektov. Možne spremembe namembnosti pri-

tličij za potrebe mešanih dejavnosti.
 
M21/a
Območje prevladujočih enodružinskih stanovanjskih objektov.
Maksimalni vertikalni gabarit P+1.

D3 – SPB1 
M26/b
Območje večstanovanjskih stavb in mešanih dejavnosti. 

V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-
slovnih v stanovanjske.

D4/1 - Za progo-sever 
Sv2/a
Območje večstanovanjskih stavb. Nadzidave in dozidave obstoječih objektov 

niso dovoljene.

S9/a
Dovoljen FSI 0.5. Maksimalna višina objektov P+1+M.

Se26/a
Območje večstanovanjskih stavb. Ohranjanje gradbene linije proti severu. 

Višina objektov mora biti enotna. 

D4/2 - Za progo - jug 
S9/a
Območje enodružinskih stanovanjskih objektov. Možne spremembe na-

membnosti za potrebe stanovanj in mešanih dejavnosti. Dovoljen FSI 0.5. 
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Maksimalna višina P+1+M.

D6/1 - Stob
Sm12/j
Upoštevanje gradbene linije ob cesti na jugu. 

D7/1 - Stob 
Sm15/a, Sm16/a
V objektih ob Ljubljanski cesti se določa prenova stavb in dejavnosti. Pri 

prenovi stavb je upoštevati naslednje:

Dovoljene so rekonstrukcije objektov in nadomestne gradnje obcestnih ob-
jektov na naslednjih izhodiščih: 
1. Prenovljen kompleks osnovnega objekta in gospodarskega dela mora tvoriti 

stegnjen niz, dom v ključ ali vogal.
2. Stavbne mase morajo imeti usklajena medsebojna razmerja med širino, 

dolžino in višino ter naklonom strešin
3. Obvezno je zasnova podolgovatih objektov, kota pritličja je max. 50 cm nad 

nivojem terena, višina objektov ne sme presegati višine obstoječih objektov 
na Ljubljanski 49, 43, 41 in 39, naklon strešin mora biti med 38 in 42 stopinja-
mi, stik fasade in strešine mora biti izveden v obliki kapnega venca, kritina 
mora biti opečna, uporabiti je tipologijo okenskih in vratnih odprtin, okrog 
okenskih odprtin je izvesti obrobne reliefe, na oknih je uporabiti polkna, 
na zatrepnih fasadah je pritiličje in mansardo ločiti z vencem. Vse kamnite 
vratne portale je potrebno vgraditi v nov objekt. 

4. Nadomeščen objekt mora biti odmaknjen od Ljubljanske ceste tako, da se 
ohrani značilnost obcestne pozidave in da je možna gradnja pločnika na 
južni strani Ljubljanske ceste v širini minimalno 2,0 m.

5. S prenovo je potrebno ohranjati prvoten izgled. Nadomestna gradnja mora 
na javni strani v obliki in meri ter vidnih detajlih posnemati obstoječ ob-
jekt.

6. Pred rušenjem objekta je potrebno izdelati arhitekturne izmere objekta. 
7. Možne so arhitekturne izboljšave.
8. S prenovo objekta na Ljubljanski 41 je potrebno rekonstruirati obcestno 

fasado, odpreti okna in vhodni portal.
9. Pri načrtovanju rekonstrukcij in vzdrževalnih del je slediti smernicam, na-

vedenim v gornjih alineah.

Možne so novogradnje na mestu gospodarskih poslopij. Načeloma je novo-
gradnja v okviru obstoječih gabaritov gospodarskih poslopij. Možno je po-
enotenje gabaritov v tlorisnih dimenzijah rastra 3,60 m (vzdolžni del 7,20 m x 
14,40 m oziroma 18,0 m; prečni del 10,0 m x 14,40 m in 10,0 m x 18,00 m, 10,0 
m x 21,0 m, v kolikor to dopušča širina parcele).
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Vertikalni gabarit obcestne pozidave P+M, vmesnega trakta P+M in zadnjega 
objekta  P+(1)+M. 

Dovoljena pozidanost za objekte na Ljubljanski cesti od št. 39 do 49 je največ 
50%, dovoljen FSI največ 1.

Dovoljena pozidanost za objekte na Ljubljanski cesti od št. 13 do 37 je največ 
60%, dovoljen FSI največ 1.

Prenova dejavnosti predela ob Ljubljanski cesti zajema uvajanje dopolnilnih 
dejavnosti trgovine, gostinstva, družbenih dejavnosti in revitalizacijo stano-
vanjskih površin.

Gasilski dom se ohranja in varuje v smislu zgodovinske in kulturne funkcije, 
podobno kot lipi v neposredni bližini, ki predstavljata poudarek v prostoru in 
členitveni element.

Sm18/a - kulturni dom Franca Bernika Domžale

V morfološki celoti je potrebno neustrezne programe nadomesti s pretežno 
kulturno in storitveno namembnostjo. V ta namen se na površinah med Kul-
turnim domom in trgovsko stanovanjskim objektom samopostrežbe VELE 
izloči obstoječe pomožne objekte, garaže in nekvalitetni del objekta Metalke. 
Zgradijo se kletne površine, se povežejo ter namenijo garažni hiši za potrebe 
novih objektov ter dejavnosti v neposredni okolici. Novi objekti naj s obstoje-
čimi oblikujejo osrednji trg. Max. etažnost novih objektov oziroma prizidav je 
P+2+M oziroma P+1+M za južni del, namembnost po etažah pa sledeča: klet 
je namenjena parkirnim površinam, skladiščenju, shrambam in pomožnim 
prostorom, pritličje  kulturni in storitveni dejavnosti ob osrednjem trgu oziro-
ma stanovanjem v zaledju, etaže pa kulturnim, storitvenim in stanovanjskim 
dejavnostim. Za območje ne veljajo določila o FSI in FZ.

Objekte je oblikovati v skladu s pomembnostjo lokacije ter kvalitetnih ob-
likovanj starejših objektov v neposredni bližini.

D7/2 – Cerkev na Goričici

Območje sakralnega sklopa na Taboru z obzidjem, župniščem, cerkvijo, 
kapelico in starim pokopališčem predstavlja kvalitetno območje naselbinske, 
sakralne, profanostavbne in memorialne dediščine. 

Oblikovanje gradenj mora biti usklajeno z oblikovnimi kvalitetami (elementi 
in detajli) obstoječih objektov in zagotoviti ohranitev avtentično podobo ob-
močja. Enako velja za vzdrževalna dela.
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D7/3 - Stoboušak
S14/a,b

Na območju je možna prostostoječa enodružinska, stegnjeni nizi enodru-
žinske in večstanovanjske gradnje. Po posameznih podobmočjih je potrebno 
načrtovati enotno tipologijo stanovanjskih objektov. Glavni dostop do območja 
je zagotoviti z Ljubljanske ceste.

Prostostoječa enodružinska gradnja

Tloris Podolgovat tloris v razmerju min. 1:2

Višinski gabarit P+M

Streha - lega simetrične dvokapnice s slemenom 
vzporedno z daljšo stranico

Streha - naklon 36-42 stopinj

Kritina Opečna

Maksimalna pozidanost 30%

Maksimalni FSI 0.50

Stegnjeni nizi enodružinske gradnje

Tloris Podolgovat tloris

Višinski gabarit P+M

Streha - lega simetrične dvokapnice s slemenom 
vzporedno z daljšo stranico

Streha - naklon 36-42 stopinj

Kritina Opečna

Maksimalna pozidanost 40%

Maksimalni FSI 0.80

Stegnjeni nizi večstanovanjske gradnje

Tloris Podolgovat tloris

Višinski gabarit P+(1)+M(T)

Maksimalna pozidanost 50%

Maksimalni FSI 1.00

Ostalo Možna gradnja objektov s terasami v 
zadnjem nadstropju.
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Dejavnosti, ki niso v skladu z osnovno namensko rabo (območje SCT) je po-

trebno opustiti in nadomestiti z objekti za stanovanjske dejavnosti. 

D 8 - Ob Cankarjevi
Obvezno upoštevanje gradbene linije ob Savski cesti. Ob Savski cesti je 

možen gabarit P+2.

D10 - Avtoservis 
I1
Dejavnosti obstoječe bencinske črpalke ni dovoljeno širiti, dovoljene so 

rekonstrukcije v obstoječem obsegu.

M29/a
Obstoječa mizarska delavnica. Širitev dejavnosti ni možna. Možna spre-

memba namembnosti za mešane dejavnosti.

M31/a
Območje enodružinskih stanovanjskih hiš, gradnje možne za mešane funk-

cije in stanovanja.

M30/a
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Območje Avtoservisa. Dovoljeni posegi v prostor za potrebe mešanih de-
javnosti..

D11/2 - Pod Stobom 
Dovoljen FSI 0,5.
Dovoljena pozidanost 30%.

D11/3
Zr7- 044 območje za šport in rekreacijo
Na območju je dovoljena gradnja utrjenih in travnatih igrišč – ureditev 

športno rekreativnih površin, sprehajalnih poti in parka. Gradnja objektov ni 
dovoljena.

 

�������
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D13 Nad Ljubljansko 
M15/a
Dejavnost vzdrževalne cestne službe ni dovoljeno širiti. 

D14/2 – Zr5 
Območje predstavlja območja obstoječih zelenih površin obdano z območji 

namenjenih vzgoji, izobraževanju, stanovanjem in mešanim funkcijam. Ob-
stoječi objekt na območju se odstrani. 

Severni rob območja ob cesti naj se intenzivno ozeleni. Ohranjajo se obsto-
ječi dostopi na območje in pešpoti čez območje, ki se uredijo kot sprehajalne 
poti. Znamenje v zidu ob cesti na severu se ohrani in vklopi v predvidene 
ureditve.

Obstoječa kvalitetna drevesa se, če je mogoče vklopijo v predvidene ure-
ditve. Pri načrtovanju parka se naj uporabi element vode, ob območju poteka 
podzemni kanal Mlinščice.

Območje je potrebno celostno urediti na podlagi predhodno izdelane idejne 
zasnove.

��������������
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D15 - Ob Kamniški 
M12/b
V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-

slovnih v stanovanjske.

M11/a
Obvezno ohranjanje obstoječih urejenih zelenih površin.
V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-

slovnih v stanovanjske.

M13/a
Maksimalni dovoljeni FSI 0.6, maksimalna dovoljena višina P+2. Upoštevanje 

gradbenih linij ob cestah. 
V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-

slovnih v stanovanjske.

D16 - Miklošičeva

M23/b
Obstoječe vrstne hiše. Nadzidave objektov so možne, vendar morajo biti za 

cel sklop objektov rešene enotno. Maksimalen FSI 0.4.

M24/b, M25/b
Območje več stanovanjskih objektov. Ob širitvah upoštevati gradbeno linijo 

ob Miklošičevi cesti.
Obvezno je ohranjanje obstoječih urejenih zelenih in parkovnih površin. 

D17 - Pod jedrom 

Sm20/a
Območje obstoječih objektov za skladiščenje in predelavo lesa. Širitev 

dejavnosti ni možna. Dovoljene so spremembe namembnosti in gradnje za 
stanovanjsko dejavnost. 

Najvišji višinski gabarit P+1.
Oblikovanje posegov v skladu z določili za območja S/a.

D24
Se 37/b
Nepozidane parcele na območju se lahko pozidajo tudi s prostostoječimi 

enodružinskimi individualnimi stanovanjskimi objekti. Gradnje se oblikujejo 
v skladu z določili za morfološko celoto Se/a.

D26/1
Pi9
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Dovoljene ureditve za potrebe razdelilne transformatorske postaje in sprem-
ljajočih ureditev

Pi8
Dovoljene dopolnilne gradnje in posegi za potrebe RTP.
Rezervat za rekonstrukcijo ceste Podrečje - Dob
V rezervatu niso dovoljeni posegi na obstoječih objektih razen vzdrževalnih 

del. Zagotoviti primerno odvodnjavanje ceste ter v primeru dviga ceste nad 
obstoječim okoliškim terenom zagotoviti normalen odtok zalednih voda.

D26/2
Se31/a - 054
Dovoljena gradnja dostopne ceste.

D27
Sm23/a
Gradnja objektov poslovnih dejavnosti bencinskega servisa in drugih ser-

visnih dejavnosti na območju ob prometnici je dovoljena v skladu s prometno 
presojo možnosti navezave območja na obstoječe prometno omrežje.

Na S robu območja, ki meji na obstoječo stanovanjsko gradnjo je obvezno 
zgraditi protihrupno bariero, ki se ustrezno vizuelno uredi in ozeleni.

V morfološki celoti je dovoljena izraba zemljišča FSI 1,0 in pozidanost do 
50%.

��������

��������������

����������������������

�������������

��������� ���
������������ ���

����!���������������
��������������"���

�����������������

�������������#�!�������

�����#�!�����������



435Uradni Vestnik Št. 15/04

D30 
Dovoljena postavitev razglednega stolpa, ureditev poti, in ureditev za po-

trebe obstoječega vodnega zbiralnika.
Zr6
Dovoljeni posegi za potrebe rekreacije v naravi, posegi v zvezi z izobraže-

valnim namenom, ureditve poti, trim stez, komunalne opreme, opozorilnih 
tabel, ki morajo biti oblikovane enotno za celotno območje in drugih začasnih 
objektov za potrebe rekreacije v naravi. Na delu zemljišča na JV je dovoljena 
postavitev začasnih objektov za potrebe vadbišča za pse in ureditev parkirišč 
za potrebe območja.

D32/2 - Proga 
M9/a
V ureditvenem območju ni dovoljena gradnja stanovanjskih objektov.
D37 
I2
Ureditev parkirišča za tovornjake na podlagi izdelane programske zasnove. 

Pred pričetkom ureditve parkirišč, ureditev dostopnih cest na območje.
Šr1 - Skakalnica
Območje gozda, kjer je v zimskem času možna postavitev začasnih naprav 

za šport in rekreacijo.
Šr2
Območje gozda namenjeno športu in rekreaciji. Možen delen posek gozda 

na delu predvidenem za postavitev smučarske proge. Dovoljena postavitev 
začasnih naprav in ureditev za potrebe športa in rekreacije.

J1 Srednje Jarše
Sm2/a
Dovoljena je pozidanost do 30% in FSI 0,5 ter gradnja stanovanjskih dvoj-

čkov.

R1/2 
Se19/a
Na nepozidanem delu območja je možna postavitev enodružinskih objektov, 

ki naj bodo oblikovani skladno ob upoštevanju dovoljenega FSI 0,40 in 35% 
pozidanosti. Maksimalni višinski gabarit P+1. 

R2 
Sv1/a
Dovoljena je gradnja najemnih stanovanj. Dovoljena pozidanost je 50%, do-

voljeni faktor FSI 1.

R3/1 - Bencinski servis 
M8/a
Ob cesti na jugu locirati predvsem mešane dejavnosti, v notranjosti možna 
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gradnja strnjenih enodružinskih stanovanjskih objektov, višinskega gabarita 
P+1, z upoštevanju določil za Se/b.

R3/2 - Za bencinskim servisom
Sm6/a
Največja dovoljena višina P+M.

Š1 – Študa.
Sm24/a
Dejavnosti ni možno širiti. Vplivi na okolje ne smejo presegati dovoljenih 

vplivov za stanovanjsko okolje. 
Možne spremembe namembnosti in gradnje za stanovanja. Oblikovanje po-

segov v skladu z določili za območja S/a. Maksimalni višinski gabarit P+1.

Sk11/a-21
Gradnja gospodarskih objektov za potrebe obstoječe kmetije.

Š2 – Študa – Nad jedrom
S28/b, S29/b
Nepozidane parcele na območju se lahko pozidajo tudi s prostostoječimi 

enodružinskimi individualnimi stanovanjskimi objekti. Gradnje se oblikujejo 
v skladu z določili za morfološko celoto Se/a.

Š3/2 - Spodnji Toko 1 
M34/a
Dovoljena je sprememba namembnosti.
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Š4/1
Se34/a 
Območje prostostoječe enodružinske gradnje. Obvezen odmik 5m od Mlin-

ščice in ozelenitev pasu ob Mlinščici.
Pozidava območja je možna po zgraditvi dostopne ceste , ki je priključena 

na načrtovano napajalno cesto za ureditvena območja Š5/4, Š5/2, Š5/3 in 
Š 5/1.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov 
P+M.

Višina kapi nad koto pritličja Višina kapi maksimalno 6,00m nad koto 
utrjenega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z lokalno cesto, 
vzporedno z daljšo stranico.

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.
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Š5/3 – Se35/b 
Območje enodružinske gradnje. Možna je gradnja dvojčkov, prostostoječih 

objektov ali strnjene gradnje pod pogojem, da je tip gradnje na celotnem ob-
moju enoten. Obvezna je ozelenitev pasu ob novi dostopni cesti..

Pozidava območja je možna po zgraditvi dostopne ceste , ki je priključena 
na načrtovano napajalno cesto za ureditvena območja Š5/4, Š5/2, Š5/3 in Š 
5/1.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov 
P+M.

Višina kapi nad koto pritličja Višina kapi maksimalno 6,00m nad koto 
utrjenega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z lokalno cesto, 
vzporedno z daljšo stranico.

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.

Študa jug - zelene površine 1(Zg1)
Območje je v naravi varovalni gozd. Posegi dovoljeni v skladu s primarno 

rabo. 

ČN Študa - komunala in energetika (Oo1)
Območje čistilne naprave, dovoljena gradnja objektov in naprav ter ureditev 

za potrebe čistilne naprave s spremljajočimi dejavnostmi.

Jata proizvodne dejavnosti 1 (Pk1)
Širitev dejavnosti ni dovoljena, dokler se ne sanirajo prekomerni vplivi na 

zrak. 

Območje naselja Domžale izven urbanistične zasnove:

Pk1-17, Pk1-15
Gradnja objektov za potrebe selitve oziroma širitve kmetij.
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RTV ODDAJNIK To1
Srednjevalovni RTV oddajnik, ki se nahaja na tej lokaciji se ukine, ohranja 

se satelitska sprejemna postaja.
Na celotnem območju je predvidena graditev naslednjih dejavnosti:

- objekti in ureditve za potrebe oddajnikov in zvez
- objekti in ureditve za dejavnosti programske in produkcijske širitve radijske 

in televizijske dejavnosti
- objekti in ureditve spremljajočih objektov: garaž, delavnic in laboratorijev

Območje je potrebno urediti celovito s pridobitvijo prostorske rešitve z 
javnim natečajem.

Pred pričetkom gradenj je potrebno urediti dostopno cesto s Savske ceste 
in vso potrebno komunalno infrastrukturo.

Na območju je potrebno urediti zadostno število parkirnih mest.
Dovoljene so maksimalne višine objektov 10 – 12m, proti robu območja naj 

se višina objektov znižuje. Meje območja je potrebno obvezno zmehčati z 
intenzivno ozelenitvijo.

�

�

�
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V2/1 
 Se4/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

Se22/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

V3
Se3/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

V5/1 – Pi2
Dovoljena je rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objek-

tov. Novogradnje stanovanjskih stavb niso dovoljene. Na južni strani območja 
potrebno urediti zeleni pas in protihraupno zaščito.

V5/2 - Pi1
Dovoljena gradnja objektov za potrebe poslovno proizvodnih in servisnih 

dejavnosti.
V 1. fazi je potrebno zgraditi glavno napajalno cesto in napajalne ceste. 

Tloris Tloris naj se prilagodi potrebam predvidene dejav-
nosti in prostorskim možnostim.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+1oziroma 
višine največ 6,00m.
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V5/3
S1/a
Obvezno je potrebno ohraniti obstoječi zeleni pas dreves na zahodnem delu 

območja kot ločnico med industrijo in stanovanji. Postavitev novih stanovanj-
skih objektov na tem območju ni dovoljena.

V5/4
 Z1
Dopustne ureditve zelenih površin z namenom ustvaritve bariere med indu-

strijskim območjem in območjem stanovanj. Na gradbeni parceli obstoječega 
stanovanjskega objekta so dovoljeni posegi v prostor, kakor veljajo za morfo-
loško celoto z oznako Se. 

V7/4 – Zahod
Se38/b
Na območju velja pozidanost 60% in faktor izrabe FSI 1.0 .
 
V 7/5 – Oljarna
Pi5, Pi6 
Na nezazidanih zemljiščih gradnja možna na podlagi celovite ureditve pro-

metnega in komunalnega omrežja.

V7/6
Pi4 
Na prostih zemljiščih dovoljena gradnja objektov, pri tem upoštevati celovito 

zasnovo območja glede prometne in infrastrukturne ureditve.
Maksimalna višina objekta je 10 m nad koto utrjenega terena.
 
Pi3
Ureditve so možne na podlagi zasnove celovite ureditve območja.
V8 - Sk2/a - 033
Na zemljiščih je dovoljena gradnja objektov za preselitev kmetije. Maksimalna 

višina slemen 9,00 m. Nakloni strešin naj se ravnajo po obstoječih objektih.
V9 
Pi7
Na nezazidanih zemljiščih je gradnja možna na podlagi celovite ureditve 

prometnega in komunalnega omrežja. Maksimalna višina objektov ne sme 
presegati višin obstoječih objektov na območju.

V10/1
Sk8/a
Obvezno upoštevanje gradbene linije ob cesti. Ob cesti možen višinski 

gabarit do P+2.
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 V 10/3
M5/a
Maksimalni višinski gabarit P+2, obvezno upoštevanje gradbene linije ob 

cesti.

V11/2 
M4/a
Obvezno upoštevanje gradbene linije ob cesti. Na južnem robu območja ob 

cesti možna višina P+2).

V12/1
Zr1
Dovoljena je gradnja objektov in ureditev za šport in rekreacijo. Pred pričet-

kom poseganja v ta prostor je potrebno izdelati celovito rešitev.

OBMOČJA DRUGIH NASELIJ

BŠ - BIŠČE
Sm1/j - 099
Na delu nezazidanega zemljišča je možna gradnja govejega hleva s silo-

som.
Oblikovanje mora slediti oblikovanju, ki je podano v splošnih določbah za 

vaška jedra. 
Smer slemena vzporedno s cesto.
Silos ne sme biti višji od hleva.
Barva kritine naj se prilagodi kritini okoliških objektov.
Ob robu naj se območje ozeleni z visokodebelnim drevjem.

Rg - 101
Na delu nezazidanega zemljišča je dovoljena širitev obstoječe kmetije.

Rg - 104
Na parceli št. 477/1 je dovoljena širitev kmetije. Maksimalni gabarit objekta 

P+M. 

BR - BREZOVICA PRI DOBU
Sk1/a- 077
Na delu nezazidanega zemljišča Sm1/j je možna širitev kmetije za gradnjo 

hleva, strojne lope in stanovanjskega objekta.

Sk2/a- 080
Na delu nezazidanega zemljišča Sk2/a je možna širitev kmetije za gradnjo 

hleva z gnojiščem in senika.
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ČŠ - ČEŠENIK 
Naselbinska dediščina - območje vas obsega celotno ureditveno območje 

naselja. Naselje se nahaja znotraj vplivnega območja gradov Črnelo in Češe-
nik.

Sm1/j - 041
Na delu nezazidanega zemljišča parc.št. 450 in 445/1 k.o.Dob je možna širitev 

za potrebe obstoječe kmetije. 

DV - DEPALA VAS
Pk1
Območje kmetijskega posestva Pšata. Gradnje in ureditve za potrebe kme-

tijske dejavnosti možne v skladu s programsko zasnovo. 

DO - DOB

D1 
Dovoljene gradnje objektov za potrebe osnovne šole Dob. Višina objektov 

ne sme presegati obstoječih objektov, zunanji rob naselja zazeleniti z višinsko 
vegetacijo.

Sm1/j
Obvezno upoštevanje gradbenih linij, maksimalni gabarit P+M.

Pi1 
Območje obstoječih objektov lupilne linije. Objektu je potrebno zagotoviti 

minimalno poplavno varnost 50 cm nad koto stoletne poplavne vode.

Zr2-Šr2-045
Območje je namenjeno spremljajočim objektom na zemljišču s parcelno šte-

vilko 378/1 in vadbišču za golf na zemljišču s parcelno številko 376/2 in 377. 
Potrebna parkirišča je potrebno zagotoviti znotraj obravnavanega območ-

ja.
Dostopnost do območja je z javne poti Grad Črnelo - Dob.
Območje se ogradi s transparentno ograjo višine, ki preprečuje motenje 

sosedov.
Vzdolž jugozahodne meje območja ob lokalni cesti se predvidi v 4m varo-

valnem pasu ceste izgradnja hodnika za pešce in kolesarske steze. Postavitev 
ograje znotraj 4m varovalnega pasu ni možna. 

Območje meji na Hudski potok. Zagotoviti je potrebno minimalno 5 m odmik 
objektov od zgornjega roba brežine in zagotoviti poplavno varnost objektov 
pred visokimi vodami s stoletno povratno dobo s 50 cm varnostne višine.
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Se4/a-E4
Dostop do območja obdelave je z lokalne ceste Dob - Krtina, možen pa je 

tudi s Staretove ulice.
Ob obeh cestah je obvezno upoštevanje gradbene meje.
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Se1/a – E1
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Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov 
P+M.

Višina kapi nad koto pritličja Višina kapi maksimalno 6,00m nad koto 
utrjenega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z lokalno cesto, 
vzporedno z daljšo stranico.

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.

Ostalo -
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Se1/1a Erjavčeva ulica
Merila in pogoji za gradnje ob Erjavčevi cesti sledijo splošnim določilom, ki 

veljajo za morfološko celoto z oznako Sm. 

DR - DRAGOMELJ 
Sm2/a
Obvezno upoštevanje gradbene linije na zahodu ob cesti. Maksimalna višina 

objektov 10 m.
Sm1/j
Maksimalna višina P+M. Obvezna gradbena linija ob cesti skozi jedro. 

Zg1
Ohranjanje primarne rabe gozd z varovalnim pomenom.

Šr1-18 
Dovoljena je ureditev zelenih površin za potrebe piknik prostora neposred-

no ob avtocesti, kjer že stoji toplar, ter ureditev parka, igral, pašnika za živali 
ipd

Pk-15
Dovoljena je gradnja objektov za potrebe preselitve kmetije.

GR - GORJUŠA
Šr1
Območje kmetijskih zemljišč. Dopustne ureditve za jahalni šport, ki trajno 

ne spreminjajo osnovne namenske rabe. 

Šr2
Območje smučišča. Dopustne so ureditve za potrebe smučišča in postavitev 

montažnih vlečnic

Oo1 - Odlagališče odpadkov Dob
Območje se uredi skladno s programskimi zasnovami in idejnim projektom. 

Območje deponija nenevarnih odpadkov Dob se sanira in postopno zapira. 
Deponija se širi na predvidenih zemljiščih. Na območju se zgradi Center za 
ravnanje z odpadki in v okviru centra kompostarna oziroma ureditev platoja 
za ravnanje z odpadki in sekundarnimi surovinami. 

V območju ob avtocesti je obvezno zasaditi zeleni pas v skladu s program-
skimi zasnovami.

Zagotoviti zbiranje izcednih vod in možnost odvoda izcednih voda preko 
kanalizacijskega sistema v čistilno napravo Domžale.



447Uradni Vestnik Št. 15/04

Sk1/a-Sk1
Območje dopolnilne gradnje namenjeno stanovanjskim in gospodarskim 

poslopjem je dostopno z lokalne ceste Gorjuša-Žeje in z javne poti, ki se konča 
v južnem delu naselja Gorjuša.

Območje v naravi v obliki kotanje je prometno napajano z obodno cesto, ki 
obkroža celotno območje. Na dnu kotanje zaradi težke dostopnosti se ohranjajo 
zelene površine.

Tloris Podolgovat tloris z razmerji stranic mi-
nimalno 1: 1.3, daljša stranica vzporedno 
z smerjo plastnic

Višinski gabarit K+P+M

Višina kapi nad koto pritličja Maksimalno 4.0 m nad višino obodne 
ceste

Streha - lega Smer slemena vzporedna s smerjo ceste 
in vzporedno z brežino.

Streha naklon 40 -45 stopinj

Oblikovanje objektov Sledijo oblikovanje že obstoječih ob-
jektov

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.

Ostalo Garaže so dostopne direktno z obodne 
ceste
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HO - HOMEC
D1 /a
Območje cerkve, pokopališča in mrliške vežice. Vsi posegi so dovoljeni za 

obstoječo dejavnost. Spremembe namembnosti niso dovoljene.
Sk1/a 
Območje prevladujočih kmetij. Prostih stavbnih zemljišč ni, možne dozidave 

in nadzidave do dovoljene izrabe zemljišča FSI 0.6.
Sm2/a
Na prostih zemljiščih dovoljena širitev dejavnosti, maksimalna višina sleme-

na objektov 8,00m nad utrjenim terenom, dovoljen FSI 0.4. Dejavnost ne sme  
čezmerno obremenjevati okolja. 

D1- 005
Območje je namenjeno ureditvi parkirnih površin, cest in pešpoti ob ob-

stoječi mrliški vežici.
Sk3/a - 014
V območju dovoljena gradnja objektov za preselitev kmetije.
Sk2/a - 015
Na območju je dovoljena širitev obstoječe kmetije in sicer gradnja strojne 

lope, govejega hleva za 100 glav živine in koritasti silos. Dejavnost ne sme 
čezmerno obremenjevati okolja.

HU - HUDO
Sk1/a
Maksimalni višinski gabarit P+M.
Sk2/a
Prosta zemljišča namenjena širitvam kmetij in za njihove potrebe.
Ureditev pločnika ob cesti Hudo-Radomlje ter razširitev ceste. 
Potrebno je poskrbeti za odvodnjavanje ceste in pločnika. Zagotoviti nor-

malen odtok padavinskih in poplavnih voda pod nasipom ceste in vgraditi 
primerne propuste. 

IH - IHAN
D1
Dovoljena gradnja objektov za potrebe osnovne šole Ihan. 
Objekti ne smejo presegati višine obstoječih objektov, z drevesno vegetacijo 

se ozeleni zunanji rob območja.
Sm3 - 106
Zemljišče je namenjeno širitvi pokopališča.
S2/a - 109
Gradnja  za potrebe gasilske dejavnosti.

Sm2/a
Dovoljena je gradnja objektov in naprav za potrebe športa in rekreacije.
RG - 110
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Gradnja individualnega stanovanjskega objekta.
RG - 111
Na zemljišču se uredi parkirišče, gospodarsko poslopje in rastlinjaki. Na delih 

zemljišča, ki mejijo na odprt prostor obvezno zasaditi avtohtono drevje.
RG – 040
Dovoljena gradnja skladišča za gradbeni material in tesarsko lopo.

Pk1 - območje posestva Ihan
Do zgraditve čistilne naprave za potrebe dejavnosti na območju in saniranju 

obstoječih čezmernih obremenitev okolja so dovoljeni samo tisti posegi v pros-
tor, ki služijo izboljšanju vplivov na okolje. Spremembe namenske rabe samo 
v okviru kmetijske dejavnosti in spremljajočih dejavnosti v mejah dopustnih 
obremenitev okolja.
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KV - KOLOVEC
Se1/a-S1
Območje namenjeno izgradnji stanovanjskih in počitniških objektov.
Novi objekti naj bodo oblikovani enovito.
Objekte je do izgradnje kanalizacije potrebno priključiti na lokalno čistilno 

napravo.
Glavna dostopna cesta naj se zaključi z obračališčem, ki omogoča obračanje 

komunalnih vozil.
Obstoječi graben naj se ne pozida, in se ohranja kot zelena površina. 
Gradnja je možna po ureditvi odvajanja komunalnih odpadnih vod in iz-

delavi geološke presoje možnosti gradnje. V primeru gradnje lokalne čistilne 
naprave se morajo zaradi varstva vodnega vira nanjo priključiti vsi obstoječi 
in eventuelni novi objekti iz morfološke celote Se1/a

Urejevalna enota S1/1 S1/2

Tloris Enako kot obstoječi 
objekti ob dostopni cesti

Razmerje stranic vsaj 
1:1.3. Daljša stranica vzpo-
redno z smerjo plastnic

Višinski gabarit Enako kot obstoječi 
objekti ob dostopni cesti

K+P+M

Višina kapi nad 
koto pritličja

Enako kot obstoječi 
objekti ob dostopni cesti

Maksimalno 4,0m

Streha – lega Smer slemena pra-
vokotno na dostopno 
cesto, streha naj bo 
simetrična dvokapnica

Smer slemena mora biti 
vzporedno s plastnicami 
in dostopno cesto.

Streha naklon Do 60 stopinj 38 -42 stopinj

Oblikovanje 
objektov

Sledijo oblikovanje že 
obstoječih objektov

 

Kritina Kritina naj bo rdeče do 
temno rjave barve.

 Kritina naj bo rdeče do 
temno rjave barve.

Ostalo  Objekti, dostopni s se-
vera, naj imajo garažo lo-
cirano v nivoju pritličja 
stanovanjskega objekta, 
objekti, dostopni z juga, pa 
naj imajo garažo locirano v 
višini kleti stanovanjskega 
dela objekta.
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KT - KRTINA
S1/a, S2/a
Individualna stanovanjska gradnja. Maksimalni gabarit P+1.

Sm1/a
Območje cerkve. Nezazidani zeleni pas okrog cerkve se ohranja.

Sk2/j, Sk3/j
Stanovanjski in drugi objekti v teh morfoloških celotah morajo biti locirani 

tako, da ne zakrivajo pogleda na cerkev Sv.Lenarta in Sv.Roka.
S3/a
Na območju je ob priključku na avtocesto dovoljena gradnja tudi objektov 

za trgovske, poslovne in servisne dejavnosti. 
Maksimalni vertikalni gabarit P+1+M.
Investitor objektov za poslovno dejavnosti mora zagotoviti zeleni pas za 

preprečitev čezmernih obremenitev na ostali del morfološke celote name-
njene stanovanjem. Zeleni pas je lahko samostojna ozelenjena konstrukcija 
(primerna ograja).

Rg – 22
Dovoljena gradnja objektov za preselitev kmetije na novo lokacijo ob cesti 

G 10 nasproti naselja Želodnik.
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LZ – LAZE PRI DOMŽALAH
Sk1/a-24
Dovoljena gradnja gospodarskega poslopja. Postavitev objekta naj sledi po-

teku plastnic terena. Locira naj se blizu obstoječih objektov.
ML - MALA LOKA
Se1/a - 092
Gradnja izključno enodružinskih prostostoječih stanovanjskih objektov, koto 

pritličij dvigniti 50 cm nad koto stoletnih vod.
Sm4/a
Možna dopolnilna gradnja objektov, ki služijo športu in rekreaciji s sprem-

ljajočimi ureditvami.
Sm1/j - 095
Možna dopolnilna gradnja objektov za potrebe razširitve poslovne dejavno-

sti prodaje in servisiranja vozil. Gabarit objekta je potrebno členiti na manjše 
dele, oziroma oblikovati tako, da maksimalni gabarit ne presega gabaritov 
obstoječih objektov. Streha naj bo kombinacija simetrične dvokapnice naklona 
36 -40 stopinj in funkcionalnih ravnih streh. Na območju se uredi potrebna par-
kirišča. Rob območja, ki postane rob naselja, se obvezno ozeleni z avtohtonim 
drevjem in grmovnicami.

NŽ - NOŽICE
Sm1/j
Maksimalni višinski gabarit P+M, oziroma sleme maksimalno 10m nad utr-

jenim terenom.
Se1/a
Maksimalna višina objektov P+1+M. Posegi v območju ob Kamniški Bistrici, 

kjer je 100 letno poplavno območje v skladu z vodo varstvenimi pogoji. Koto 
pritličja naj bo 50 cm nad koto stoletne vode. 

Sm2/a
Obstoječa žaga, vplivi na okolje morajo biti prilagojeni stanovanjskemu ob-

močju. Širitev dejavnosti ni možna.
Gradnja javne poti do struge Kamniške Bistrice. V primeru dviga ceste nad 

okoliškim terenom je potrebno zagotoviti primerno odvodnjavanje ceste ter 
normalen odtok padavinskih in poplavnih voda z vgraditvijo primernih pro-
pustov.

PO - PODREČJE
Sk1/a - 050
Dovoljena enodružinska stanovanjska gradnja. Območje je potrebno rešiti 

urbanistično in pred pričetkom gradnje izvesti komunalno infrastrukturo. Do-
voljena gradnja objektov P+1.

Sk2/a - 053
Dovoljena ureditev ekološkega otoka, ureditev ceste in komunalne infra-

strukture.
Oo1 - Odlagališče odpadkov Dob. 
Območje se uredi skladno s programskimi zasnovami in idejnim projektom. 
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Območje deponije nenevarnih odpadkov Dob se sanira in postopno zapira. 
Deponija se širi na predvidenih zemljiščih. Na območju se zgradi Center za 
ravnanje z odpadki in v okviru centra kompostarna oziroma ureditev platoja 
za ravnanje z odpadki in sekundarnimi surovinami. 

V območju ob avtocesti je obvezno zasaditi zeleni pas v skladu s program-
skimi zasnovami.

Zagotoviti zbiranje izcednih vod in možnost odvoda izcednih voda preko 
kanalizacijskega sistema v čistilno napravo Domžale.

Sk2/a
Obvezno je upoštevanje gradbene linije ob  cesti skozi naselje.
Pustovka – Šr1
Možne začasne ureditve za potrebe športa in rekreacije.
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PS - PRESERJE PRI RADOMLJAH
Se2/b-E2
Dostop do dopolnilne gradnje na območju se organizira z Gajeve ulice. Na 

severu se planirana dostopna cesta naveže na obstoječo Levstikovo ulico.
Dostopne ceste do objektov, ki se slepo zaključujejo imajo na konceh ob-

račališča primerna za obračanje komunalnih vozil.
Ob Gajevi ulici in ob severni dostopni cesti se vzpostavi obvezni zeleni pas 

in se zasadi z avtohtonimi vrstami drevja.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višina kapi nad koto 
pritličja

Višina kapi maksimalno 8,00m nad koto 
utrjenega terena.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z lokalno cesto, 
vzporedno z daljšo stranico

Streha naklon 36 - 42 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečno rdeče do temno 
rjave barve.
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Se4/a
Možna dopolnilna gradnja enodružinskih stanovanjskih objektov. Kjer ni 

zgrajena dostopna cesta, naj se dovozi posameznih objektov na območju 
združujejo.

Dejavnost gojenja konj na robu območja se ne sme širiti, ne sme čezmerno 
obremenjevati okolja. 

Se4/a-E4
Dostop do dopolnilne gradnje na območju se organizira z Gajeve ulice. Na 

severu se planirana dostopna cesta naveže na obstoječo Levstikovo ulico.
Dostopne ceste do objektov, ki se slepo zaključujejo imajo na konceh ob-

račališča primerna za obračanje komunalnih vozil.
Ob Gajevi ulici in ob severni dostopni cesti se vzpostavi obvezni zeleni pas 

in se zasadi z avtohtonimi vrstami drevja.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov 
P+M.

Višina kapi nad koto pritličja Višina kapi maksimalno 6.00 m nad koto 
utrjenega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z lokalno cesto, 
vzporedno z daljšo stranico

Streha naklon 36 - 42 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.

Dovoljeni FSI 0,60

Ostalo Pozidanost parcele maksimalno 20%.
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Se7/a
Na območja možna dopolnilna gradnja dvojčkov in vrstnih hiš ob upoštevanju 

dovoljenega FSI in pozidanosti.
Se1/a-S1
Dostop na območje je možen s lokalne krajevne ceste Preserje - Homec, na 

zahodu pa naj se naveže na Gajevo ulico. 
Obvezna je ohranitev zelenega pasu ob Mlinščici in ob cesti Preserje-Ho-

mec.
Lega objektov: Tloris naj bo pravokoten, strehe naj bodo simetrične dvo-

kapnice, sleme naj bo vzporedno z smermi dostopnih cest. Nakloni strešin 
36 - 42 stopinj. Kritine naj bodo opečne, rdeče do temno rjave barve.

Višina kapi maksimalno 6,00m nad koto utrjenega terena pri vhodu. Maksi-
malni višinski gabariti objektov K+P+M.

Pozidanost parcele maksimalno 20%.

Tloris Tloris naj bo podolgovat.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

Višina kapi nad koto
pritličja

Višina kapi maksimalno 6,00m nad koto utrje-
nega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, sleme 
naj bo vzporedno z smermi dostopnih cest, vzpo-
redno z daljšo stranico

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno rjave 
barve.

Ostalo Pozidanost parcele maksimalno 20 %
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Sm1/j, Sm2/a
Ob cesti Domžale - Kamnik je na prostih zemljiščih ob upoštevanju gradbe-

ne meje dopustna gradnja objektov mešanih funkcij ob tem, da ne presegajo 
gabaritov v morfološki celoti.

M3/a -N3 
Območje je namenjeno pozidavi s stanovanjsko gradnjo in dopolnilnimi 

dejavnostmi.
Območje pozidati z oblikovno enotnimi objekti.
Urediti je potrebno navezave novih prometnic na obstoječe prometnice ob-

močij, ki mejijo na območje presoje.
Obvezna je ohranitev zelenih pasov proti Kamniški Bistrici in obvezna peš 

in kolesarska povezava do Kamniške Bistrice.
Ob lokalni cesti (Pelechovi cesti) urediti peš dostope.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov 
P+2

Maksimalni višinski gabarit P+1 za 
individualno stanovanjsko gradnjo 

Višina kapi nad koto pritličja Maksimalna višina venca 9,00 m.
Maksimalna višina venca za individu-

alno stanovanjsko gradnjo 6,00m

Ostalo Oblikovanje objektov sledi njihovi 
funkciji.
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Pi1
Del območja tovarne Lek.
Možna dopolnilna gradnja. Maksimalni višinski gabarit 8m. 

Pi2
Možna dopolnilna gradnja za proizvodne dejavnosti, maksimalni višinski 

gabarit 8m. 
 
D1
Dovoljena širitev in gradnja objektov za potrebe vzgoje in izobraževanja ter 

objektov za šport in rekreacijo.

Pk1-027
Območje je namenjeno kmetijski proizvodnji, širitev obstoječe kmetije

Zg1 
Dovoljene gradnje v zvezi z urejanjem prometa
 
Rezervat glavne ceste Želodnik-Vodice
V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdr-

ževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem. 
Dovoljene so začasne ureditve parkirišč in dovoznih cest na parkirišča do 

gradnje ceste. 

PŠ - PŠATA
Rg -100
Zemljišče je namenjeno za gradnjo mrliške vežice. Koto pritličja objekta 

dvigniti za 50 cm nad koto stoletne poplavne vode in odmik objekta 5m od 
zgornjega robu brežine.

Sm2/j - 102
Zemljišče je namenjeno dozidavi obstoječega hleva. Višina slemena mak-

simalno 11m, naklon strehe naj bo enak naklonu na objektu, kateremu se 
dozida.

Sm2/j - 103
Gradnja novega hleva . Širina objekta naj bo enaka širini obstoječega hleva, 

razmerje širina :dolžina 1:1.6 maksimalno, naklon strehe 36 - 45 stopinj, višina 
slemena maksimalno10m. 

RČ - RAČA
Sk1/a - 078
Dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetije.

Sz/1
Na območju predvidenih zelenih površin ni dovoljena gradnja objektov, razen 

komunalne in prometne infrastrukture.
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RV - RAČNI VRH
Sz/1
Na območju ni dovoljena gradnja objektov, razen komunalne in prometne 

infrastrukture.
Sw1/a-W1
Območje je namenjeno dopolnilni gradnji za potrebe počitniških in stano-

vanjskih objektov.
Dostop do objektov na območju je predviden z javne poti Žeje-Rača-Račni 

vrh. 
Ob javni poti je obvezna zagotovitev zelenega pasu.

Tloris Podolgovat tloris, daljša stranica vzpo-
redno z smerjo plastnic.

Višinski gabarit K+P+M

Višina kapi nad koto pritličja Maksimalno 4.0 m nad koto urejenega 
terena.

Streha - lega Smer slemena mora biti vzporedno s 
plastnicami in dostopno cesto.

Streha naklon 38-45 stopinj

Oblikovanje objektov Sledijo oblikovanje že obstoječih ob-
jektov.

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.
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RA - RADOMLJE

Se1/a
Dovoljena dopolnilna enodružinska stanovanjska gradnja. Možna gradnja 

dvojčkov.

Pi1
Možne ureditve za potrebe proizvodne ali obrtne dejavnosti, max. višina 

objektov 8m. 

Sm6/a
Območje cerkve in pokopališča. Dovoljene ureditve in širitve za osnovne 

potrebe območja.

S1/a
Območje večstanovanjskih objektov. Maksimalni višinski gabarit P+3. Do-

voljene gradnje za ureditev parkiranja.

Sm4/a
Območje mešanih dejavnosti, enodružinske gradnje ter gostišča.na južnem 

delu morfološke celote. Na severnem območju mešanih funkcij in zelenih po-
vršin, dovoljene prenove obstoječega objekta in ureditve zelenih površin z 
mikro urbano opremo.

Sm5/a 
FSI ne sme presegati1, upoštevanje gradbenih linij. Maksimalna dovoljena 

višina gabaritov P+2.

Sm5/a- 019
Na območje je dovoljena gradnja in ureditev objektov za parkiranje in par-

kirišč, ob obvezni zasaditvi robov proti severu in zahodu z visoko debelno 
vegetacijo.

Lokacija meji na poplavne površine. Višina parkirišča mora upoštevati 50 cm 
varnostne višine. Predvideti je potrebno vse ukrepe za preprečitev onesnaženje 
vodotoka ali podtalnice z naftnimi derivati.

Se7/b
Posamezna zaključena območja vrstnih hiš in dvojčkov se pri predvidenih 

nadzidavah uredijo enotno. 

Se5/a-037 
Območje je namenjeno gradnji javne poti in drugim prometnim ureditvam.
Rezervat za rekonstrukcijo ceste Radomlje Hudo- Volčji potok, v katerem 

niso dovoljene gradnje, ki bi ovirale izvedbo rekonstrukcijo ceste.  
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Zg1, Zg2, Zg3
posegi v zvezi s primarno rabo prostora in vsi posegi v zvezi z izkoriščanjem 

vodnega vira.

RO - ROVA
Sm3/a
Možne ureditve za avtoservis in podobe servisne dejavnosti. FSI maksimal-

no 0.7, pozidanost do 30%. Maksimalni višinski gabarit P+1+M maksimalna 
višina slemena 10m.

Zp1-008 
Zemljišče je namenjeno širitvi pokopališča.

Sm5/a-009
V območju je dovoljeno graditi objekte za potrebe otroškega varstva.

Se3/a-011
Območje namenjeno širitvi obstoječe kmetije.
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SL - SELO PRI IHANU

Celotno naselje se nahaja v območju stoletnih poplavnih voda. Objekti ne 
smejo biti podkleteni, višina pritličja mora biti 0.50m nad koto poplavnih 
voda.

Se1/a-E1
Dostop do dopolnilne gradnje na obravnavanem območju bo z dostopne 

ceste, ki se odcepi z lokalne ceste Ihan - Dol pri Ljubljani. Dostopna cesta naj 
se na severu naveže na javno pot Selo pri Ihanu.

Ob lokalni cesti se ohrani zeleni pas.

Tloris Tloris naj bo podolgovat.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov 
P+M.

Višina kapi nad koto pritličja Višina kapi maksimalno 6,00m nad koto 
utrjenega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z lokalno cesto, 
vzporedno z daljšo stranico

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno 
rjave barve.

OSTALO -
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SD - STUDENEC PRI KRTINI
Sm2/a
Na območju je dovoljena gradnja objektov in naprav ter ureditev zunanjih 

površin za potrebe delovanja letnega gledališča Kulturnega društva Miran 
Jarc.

ŠP - ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH
Sm1/a
Rekonstrukcija ceste proti Študi . Zagotoviti primerno odvodnjavanje ceste 

ter v primeru dviga nad okoliški teren zagotoviti normalen odtok zalednih in 
padavinskih voda.

Zg1
Dovoljeni posegi v zvezi s primarno rabo gozd z varovalnim namenom.

ŠK - ŠKOCJAN
Sk2/a-070
Na območju je dovoljeno graditi objekte za potrebe preselitve in širitve kme-

tije. Lokacija ob strugi Čudno, ki je poplavno ogrožena. Objekte je potrebno 
dvigniti minimalno 50 cm nad koto stoletne visoke vode.

ŠR - ŠKRJANČEVO
Rezervat glavne ceste Želodnik-Vodice.
V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdr-

ževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

ST - SVETA TROJICA
Oo1 
Začasna deponija gradbenih odpadkov, polnitev do kote 432, po zapolnitvi 

deponije se ponovno vzpostavi teren v prvotno stanje v smislu melioracije 
kmetijskega zemljišča. Pred pričetkom obratovanja je potrebno izvesti geolo-
ško raziskavo območja. Pred pričetkom nasipanja se začasno uredi dostopno 
pot. 

Sk3/a-025
Dovoljena gradnja objektov za potrebe širitve kmetije, kar vključuje tudi 

objekte za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

TU – TURNŠE
S1/a - Grad Črnelo
Spremembe namembnosti so dovoljene. Za spremembe namembnosti se 

upoštevajo določila, ki veljajo za območja M.
Obstoječa poljska pot, ki poteka ob območju gradu Črnelo, se ohranja za 

potrebe dostopa do kmetijskih zemljišč.
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Sk1/a-35
Sprememba namembnosti dela parcel 1340 in 1341, k.o. Dob iz kmetijskih 

zemljišč v urbana za potrebe postavitve strojne lope in drvarnice ter postavitev 
novega hleva.

Višina objektov ne sme presegati višine obstoječih objektov. Rob naselja je 
potrebno ozeleniti.

LN Češenik
Posegi na območju predvidenega LN do sprejetja:
Vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter gradnja komunalne opreme in 

prometnega omrežja za potrebe obstoječih objektov.
Rg – 030 - 023
Dovoljena gradnja prizidka k obstoječi garaži in gradnja objektov za pre-

selitev kmetije. 

Rg – 32
Dovoljena gradnja parkirišča in informacijskega centra za potrebe zavaro-

vanega območja. 
Parkirišče naj bo neasfaltirano, objekt se oblikuje iz naravnih materialov.

ZG - ZAGORICA PRI ROVAH
Sk1/a – 16 
Dovoljene gradnje za širitev kmetije s postavitvijo gospodarskega poslopja. 

Izgled obstoječe lesene brunarice je potrebno prilagoditi izgledu in oblikovanju 
lesenih objektov – kašč.

ZL - ZALOG POD SV.TROJICO
Se1/a-084
Znotraj območja je dovoljena gradnja parkirišča za potrebe obstoječega 

gostinskega lokala.

ŽJ – ŽEJE
Oo1 
Začasna deponija gradbenih odpadkov,  polnitev do kote 432, po zapolnitvi 

deponije se ponovno vzpostavi teren v prvotno stanje v smislu melioracije 
kmetijskega zemljišča. Pred pričetkom obratovanja je potrebno izvesti geolo-
ško raziskavo območja.  Pred pričetkom nasipanja se začasno uredi dostopno 
pot.

JZ - ZGORNJE JARŠE
Sk2/a-029
Dovoljena je širitev obstoječe kmetije.
Sk2/a-014
Dovoljena je gradnja dveh silosov in strojne lope za potrebe obstoječe kme-

tije.
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28.a člen
»V 1. odstavku 9. člena se nadomesti besede »negativni vplivi na okolje« z 

besedami »čezmerna obremenitev okolja«,
v 1. odstavku 15. člena se nadomesti besede »negativni vplivi na okolje« z 

besedami »čezmerno obremenitvijo okolja«,
V 22. členu, poglavju, ki se nanaša na odvajanje odpadnih vod, se naslov 

poglavja spremeni, tako da glasi: »Odvajanje komunalnih odpadnih vod«,
v 3. odstavku istega poglavja se besede »fekalne in tehnološke vode« na-

domesti z besedami »komunalne odpadne vode«,
v 2. odstavku 25. člena se besede »ne bo imela negativnih vplivov na okolje« 

nadomestijo z besedami »ne bo čezmerno obremenjevala okolja«,
v 3. odstavku 25. člena se besede »prekomerne vplive na okolje« nadomesti 

z besedami »ki čezmerno obremenjuje okolje«,
v 4. odstavku posebnih določb za Krtino S3/a se besede »negativnih vplivov« 

nadomesti z besedami »čezmernih obremenitev okolja«. Nomotehnično se od-
lok v celoti uskladi z zakonodajo (ZVO-1). 

29.a člen
V 5. členu se besedi »vseh posegov v prostor« nadomestijo z besedama 

»gradenj«,
v 4. odstavku 6. člena se besede »posege v nepremično« nadomesti z bese-

dami »gradnje na nepremični«, besedo »posege« z besedo »gradnje« in besedi 
»predlaganega posega« z besedama »predlagane gradnje«,

v 3. odstavku 8. člena se besedi »dovoljeni posegi« nadomesti z besedama 
»dovoljene gradnje«,

v 1. odstavku 9. člena se besede »dovoljeni naslednji posegi« nadomestijo z 
besedami »dovoljene naslednje gradnje«,

v 1. odstavku 10. člena se besede »dovoljeni naslednji posegi« nadomestijo 
z besedami »dovoljene naslednje gradnje«,

v 1. alinei 2. odstavka 10. člena se beseda »posegov« nadomesti z besedo 
»gradenj«, 

v 1. odstavku 11. člena se besede »prostorskih izvedbenih« nadomestita z 
besedo »lokacijskih«, beseda »posegov v prostor« z besedo »gradenj« in besede 
»prostorskim izvedbenim« z besedo »lokacijskim«,

v 2. točki 1. odstavka 11. člena se beseda »posege« nadomesti z besedo 
»gradnje«, v 3. točki beseda »posegi« z besedo »gradnje«,

v predzadnjem odstavku 28. člena se besede »novi posegi v prostor« na-
domestijo z besedama »nove gradnje« in v zadnjem odstavku besede »poseg 
v prostor » z besedo »gradnja«. Nomotehnično se odlok v celoti uskladi z za-
konodajo (ZGO-1,ZureP-1). 
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29. člen
34. člen se spremeni tako, da se:

- v 2. točki črta besedilo »v delu D3, D2 in D1/3«,

- v 10. točki črta besedilo »v delu za ureditvena območja V5/1, V5/4, V5/5«,
- za 15. točko doda 16. točka: Odlok o ureditvenem načrtu D7 Stob (št. odloka 

01302-41/01 z dne 28.11.2001, objavljen v Uradnem vestniku Občine Dom-
žale št. 11/01). 

29.b člen
Za 34. členom se doda nov člen z določbo: Gradnja na morfoloških celotah 

z oznako Pk1-17, Rg-22 in Pk1-15 je možna po uveljavitvi sprememb in dopol-
nitev Odloka iz 3. odstavka 1. člena. 

30. člen
Grafične sestavine sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje občine Domžale so na vpogled na Občini Domžale. 

31. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine 

Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka : 01302-24/04
Datum : 17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r. 



467Uradni Vestnik Št.15/04

Na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list. RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, št. 80/94 in 56/98) 
in 20. člena  Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99 
in 13/04) je Občinski svet Občine 
Domžale na 20. seji dne 17. 11. 2004 
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU 
REBALANSA PRORAČUNA 

OBČINE DOMŽALE ZA 
LETO 2004

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Rebalans  proračuna Ob-
čine Domžale za leto 2004. 

2. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme spremembo načrta pro-
daje občinskega stvarnega pre-
moženja za leto 2004.

3. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja s prerazporeditvami 
proračunskih sredstev med prora-
čunskimi postavkami v okviru po-
sameznega področja proračunske 
porabe.

4. Rebalans proračuna Občine Dom-
žale za leto 2004 začne veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale. V Urad-
nem vestniku Občine Domžale se 
objavi samo tabelaričen del prora-
čuna.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-23/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. �lena Statuta ob�ine Domžale (Uradni vestnik št.7/99, 13/04) in 185. �lena Poslovnika 
Ob�inskega sveta Ob�ine Domžale (Uradni vestnik št. 11/99, 11/00 in 9/03)
 je Ob�inski svet Ob�ine Domžale na svoji 20. seji dne 17.11.2004 sprejel

PRORA�UN

Konto

Ob�ine Domžale za leto 2004
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tiso� SIT

Naziv PRORA�UN
2004
(3)(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.940.353
TEKO�I PRIHODKI (70+71)  3.672.690
DAV�NI PRIHODKI   (700+703+704+706)  3.057.62570
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI�EK 2.221.000700
Dohodnina  2.221.0007000
DAVKI NA PREMOŽENJE   578.325703
Davki na nepremi�nine    423.5777030
Davek od premoženja od stavb     21.000703000
Davek od premoženja od prostorov za po�itek in rekreacijo        500703001
Zamudne obresti od davkov na nepremi�nine      1.077703002
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a - od pravnih oseb    241.000703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a - od fizi�nih oseb    143.000703004
Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš�a     17.000703005
Davki na premi�nine        1007031
Davek od premoženja - na posest plovnih objektov        100703100
Davki na dediš�ine in darila     13.0007032
Davek na dediš�ine in darila     13.000703200
Zamudne obresti od davka na dediš�ine in darila          0703201
Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premoženje    141.6487033
Davek na promet nepremi�nin - od pravnih oseb     15.000703300
Davek na promet nepremi�nin - od fizi�nih oseb    125.000703301
Davek od prometa nepremi�nin nerezidenti RS        974703302
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre�o        674703303
DOMA�I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   258.300704
Davki na posebne storitve     21.0007044
Davek na dobitke od iger na sre�o      6.000704403
Posebna taksa na igralne avtomate     15.000704404
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev    237.3007047
Taksa za obremenjevanje vode     70.000704700
Turisti�na taksa      1.500704704
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest      1.300704708
Druge komunalne takse     10.000704709
Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda          0704710
Požarna taksa     14.500704713
Priklju�ne takse     25.000704715
Taksa za obremenjevanje okolja    115.000704719
DRUGI DAVKI         0706
Drugi davki          07060
NEDAV�NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)    615.06571
UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA    316.281710
Udeležba na dobi�ku javnih podjetij in javnih finan�nih institucij          07100
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Prihodki od udeležbe na dobi�ku drugih podjetij in finan�nih institucij     17.0007101

Prihodki od obresti     47.0007102

Prejete obresti od sredstev na vpogled      2.000710200

Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     45.000710201

Prihodki od premoženja    252.2817103

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš�a in gozdove        300710300

Prihodki od najemnin za poslovne prostore     82.000710301

Prihodki od najemnin za stanovanja     38.000710302

Prihodki od drugih najemnin      1.600710304

Prihodki od zakupnin     11.181710305

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij     59.000710306

Drugi prihodki od premoženja     60.200710399

TAKSE IN PRISTOJBINE    13.084711
Upravne in druge takse in pristojbine     13.0847111

Upravne in druge takse in pristojbine     11.000711100

Državne upravne takse          0711101

Upravne takse s podro�ja prometa in zvez        184711120

Druge pristojbine      1.900711199

DENARNE KAZNI    11.000712
Denarne kazni     11.0007120

Denarne kazni za prekrške     10.000712001

Denarne kazni v upravni izvršbi          0712005

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora      1.000712007

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     5.700713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)      5.7007130

Prihodki obratov družbene prehrane      2.500713002

Drugi ob�inski prihodki          0713003

Prihodki od po�itniške dejavnosti      3.200713004

DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI   269.000714
Drugi nedav�ni prihodki    269.0007141

Drugi nedav�ni prihodki     13.000714100

Prihodki od komunalnih prispevkov    215.000714105

Prispevki in dopla�ila ob�anov za izvajanje programov investicijskega zna�a     31.000714107

Zamudne obresti od komunalnih prispevkov          0714110

Drugi teko�i prihodki     10.000714199

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     81.00072

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    36.000720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     36.0007200

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev          07201

Prihodki od prodaje opreme          07202

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev          07203

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         0721
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv          07210

Prihodki od prodaje drugih zalog          07211

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ� IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽE    45.000722
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš� in gozdov          07220

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš�     30.0007221

Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja     15.0007222
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

PREJETE DONACIJE (730+731)        26373
PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV         0730
Prejete donacije iz doma�ih virov za teko�o porabo          07300
Prejete donacije iz doma�ih virov za investicije          07301
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       263731
Prejete donacije iz tujine za teko�o porabo          07310
Prejete donacije iz tujine za investicije        2637311
TRANSFERNI PRIHODKI    186.40074
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN�NIH INSTITUCIJ   186.400740
Prejeta sredstva iz državnega prora�una    186.4007400
Prejeta sredstva iz naslova teko�ih obveznosti državnega prora�una          0740000
Prejeta sredstva iz državnega prora�una za investicije    186.400740001
Druga prejeta sredstva iz državnega prora�una za teko�o porabo          0740004
Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti          07401
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja          07402
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov          07403
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  5.047.406
TEKO�I ODHODKI  (400+401+402+403+409)  1.062.16340
PLA�E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    270.506400
Pla�e in dodatki    232.6274000
Regres za letni dopust      8.4194001
Povra�ila in nadomestila     14.7474002
Sredstva za delovno uspešnost     12.5104003
Nadurno delo      1.0004004
Pla�e za delo po pogodbi          04005
Drugi izdatki zaposlenim      1.2034009
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    40.994401
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     23.1134010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     16.9914011
Prispevek za zaposlovanje        3094012
Prispevek za porodniško varstvo        5814013
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   706.310402
Pisarniški in splošni material in storitve     59.5124020
Posebni material in storitve      7.7624021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     29.5524022
Prevozni stroški in storitve      1.0004023
Izdatki za službena potovanja      2.5004024
Teko�e vzdrževanje    380.7984025
Najemnine in zakupnine  leasing      1.9484026
Kazni in odškodnine     16.4404027
Drugi operativni odhodki    206.7984029
PLA�ILA DOMA�IH OBRESTI    21.600403
Pla�ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     15.0004031
Pla�ila obresti od kreditov drugim finan�nim institucijam          04032
Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      6.6004033
Pla�ila obresti od vrednostnih papirjev          04034
SREDSTVA, IZLO�ENA V REZERVE    22.753409
Teko�a prora�unska rezerva     18.7534090
Rezerva za naravne nesre�e      4.0004091
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

TEKO�I TRANSFERI (410+411+412+413)  1.580.12741
SUBVENCIJE    57.413410
Subvencije javnim podjetjem          04100
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     57.4134102
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   794.250411
Transferi nezaposlenim          04110
Družinski prejemki in starševska nadomestila          04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     24.8004112
Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilj          04113
Nadomestila pla�        2004115
Štipendije     19.0004117
Drugi transferi posameznikom    750.2504119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM   193.104412
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    193.1044120
DRUGI TEKO�I DOMA�I TRANSFERI   535.360413
Teko�i transferi drugim ravnem države     56.1004130
Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja          04131
Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije      4.7004132
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    474.5604133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.783.75342
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.783.753420
Nakup zgradb in prostorov    514.0984200
Nakup prevoznih sredstev          04201
Nakup opreme     17.3784202
Nakup drugih osnovnih sredstev          04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    958.6024204
Investicijsko vzdrževanje in obnove     54.3724205
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev     58.1154206
Nakup nematerialnega premoženja          04207

   181.1884208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    621.36343
INVESTICIJSKI TRANSFERI   621.363430
Investicijski transferi drugim ravnem države     14.5214300
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam          04301
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam    269.0764302
Investicijski transferi javnim podjetjem    126.7334303
Kapitalski transferi finan�nim institucijam          04304
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom          04305
Investicijski transferi posameznikom        5004306
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavod    210.5334307
Investicijski transferi v tujino          04308
III.    PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ -1.107.053
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v tiso� SITB. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

IV.  PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH D    407.66775
PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL     54.029750
Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov     54.0297500
Prejeta vra�ila danih posojil od javnih podjetij          07501
Prejeta vra�ila danih posojil od finan�nih institucij          07502
Prejeta vra�ila danih posojil od privat. podjetij in zasebnikov          07503
Prejeta vra�ila danih posojil od drugih ravni države          07504
Prejeta vra�ila danih posojil od državnega prora�una          07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    353.638751
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih          07510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.    353.6387511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih          07512
V.  DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+44          044
DANA POSOJILA         0440
Dana posojila posameznikom          04400
Dana posojila javnim skladom          04401
Dana posojila javnim podjetjem          04402
Dana posojila finan�nim institucijam          04403
Dana posojila privatnim podjetjem          04404
Dana posojila drugim ravnem države          04405
POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         0441
Pove�anje kapitalskih deležev v javnih podjetjih          04410
Pove�anje kapitalskih deležev v finan�nih institucijah          04411
Pove�anje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih          04412
Skupna vlaganja (joint ventures)          04413
Pove�anje kapitalskih deležev v tujino          04414

   407.667VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH

VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)   -699.386
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v tiso� SITC. RA�UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)          050
DOMA�E ZADOLŽEVANJE         0500
Najeti krediti pri poslovnih bankah          05001
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro�ni          0500101
Najeti krediti pri drugih finan�nih institucijah          05002
Najeti krediti pri drugih doma�ih kreditodajalcih          05003
Najeti krediti pri drugih ravneh države          0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja          0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0500302
Najeti krediti pri državnem prora�unu          0500303
Najeti krediti pri drugih doma�ih kreditodajalcih          0500399
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma�em trgu          05004
IX. ODPLA�ILA  DOLGA  (550)     47.00055
ODPLA�ILA DOMA�EGA DOLGA    47.000550
Odpla�ila kreditov poslovnim bankam     39.0005501
Odpla�ila kreditov drugim finan�nim institucijam          05502
Odpla�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem      8.0005503
Odpla�ila kreditov drugim ravnem države          0550300
Odpla�ila kreditov skladom socialnega zavarovanja          0550301
Odpla�ila kreditov drugim javnim skladom          0550302
Odpla�ila kreditov državnemu prora�unu          0550303
Najeti krediti pri drugih javnih skladih      8.000550305
Odpl�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem          0550399
Odpla�ila glavnice vrednostnih papirjev          05504
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    -47.000
XI.    Stanje denarnih sredstev na ra�unih na dan 01.01. t.l.  1.195.177
XII.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA�UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)   -746.386
XIII.     Sklad izgradnje OŠ Dragomelj   -334.214
XIV.     Sklad Knjižnica Domžale    -93.068
XV.      Rezervni sklad    -21.509
XVII.    Stanje denarnih sredstev na ra�unih na dan 31.12.t.l.          0
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v tiso� SITOdhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatko
Naziv PRORA�UN    Oddelek

2004
(1) (2) (3)

SKUPAJ  5.047.406
JAVNA UPRAVA    690.87401
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov    523.0130111
Pla�e in drugi izdatki zaposlenim   330.000
Ostali teko�i odhodki in transferi   170.300
Investicijski odhodki in transferi    22.713
Druge splošne zadeve in storitve     75.1610133
Teko�i odhodki in transferi     75.161
Servisiranje javnega dolga     37.1000171
Teko�i odhodki in transferi    37.100
Splošni transferi med javnofinan�nimi institucijami     55.6000180
Teko�i odhodki in transferi    55.600
OBRAMBA     11.67502
Civilna zaš�ita     11.6750220
Teko�i odhodki in transferi     5.600
Investicijski odhodki in transferi     6.075
JAVNI RED IN VARNOST     96.90003
Protipožarna varnost     96.9000320
Teko�i odhodki in transferi    32.400
Investicijski odhodki in transferi    64.500
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    715.16404
Kmetijstvo     39.8940421
Teko�i odhodki in transferi    39.894
Cestni promet    635.5750451
Teko�i odhodki in transferi   240.470
Investicijski odhodki in transferi   395.105
Turizem     15.3950473
Teko�i odhodki in transferi    15.395
Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev     24.3000490
Teko�i odhodki in transferi    24.300
VARSTVO OKOLJA    306.24705
Zbiranje in ravnanje z odpadki    128.7330510
Teko�i odhodki in transferi     2.000
Investicijski odhodki in transferi   126.733
Ravnanje z odpadno vodo    158.2370520
Investicijski odhodki in transferi   158.237
Zmanjševanje onesnaževanja     12.9940530
Teko�i odhodki in transferi     6.200
Investicijski odhodki in transferi     6.794
Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja      6.2830560
Teko�i odhodki in transferi     3.200
Investicijski odhodki in transferi     3.083
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    715.34806
Stanovanjska dejavnost    171.5940610
Teko�i odhodki in transferi    32.600
Investicijski odhodki in transferi   138.994
Dejavnost na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja    369.3880620
Teko�i odhodki in transferi     6.000
Investicijski odhodki in transferi    363.388
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v tiso� SITOdhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatko
Naziv PRORA�UN    Oddelek

2004
(1) (2) (3)

Oskrba z vodo      5.1720630
Teko�i odhodki in transferi     5.172
Cestna razsvetljava    111.7800640
Teko�i odhodki in transferi   100.500
Investicijski odhodki in transferi    11.280

    57.4140660 Druge zadeve s podro�ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja

Teko�i odhodki in transferi    27.000
Investicijski odhodki in transferi    30.414
ZDRAVSTVO     76.70007
Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva     76.7000760
Teko�i odhodki in transferi    72.600
Investicijski odhodki in transferi     4.100

 1.084.72708 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije    355.9330810
Teko�i odhodki in transferi   150.150
Investicijski odhodki in transferi   205.783
Kulturne dejavnosti    728.7940820
Teko�i odhodki in transferi   238.850
Investicijski odhodki in transferi   489.944
IZOBRAŽEVANJE  1.136.47109
Predšolska vzgoja    650.9000911
Teko�i odhodki in transferi   605.900
Investicijski odhodki in transferi    45.000
Osnovnošolsko izobraževanje    485.5710912
Teko�i odhodki in transferi   184.650
Investicijski odhodki in transferi    300.921
SOCIALNA VARNOST    213.30010
Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti    213.3001090
Teko�i odhodki in transferi   213.300
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v tiso� SIT01 - JAVNA UPRAVA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

JAVNA UPRAVA    690.87401
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov    523.0130111
Pla�e in drugi izdatki zaposlenim   330.000
Pla�e ob�inske uprave    303.5001101
Pla�e in dodatki    215.1404000
Regres za letni dopust      8.0004001
Povra�ila in nadomestila     14.0004002
Sredstva za delovno uspešnost     12.2004003
Nadurno delo      1.0004004
Drugi izdatki zaposlenim        7004009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     21.0004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     15.4004011
Prispevek za zaposlovanje        2304012
Prispevek za porodniško varstvo        3304013
Drugi operativni odhodki     15.5004029
Pla�e županje in podžupanov     26.5001102
Pla�e in dodatki     16.0444000
Regres za letni dopust        2804001
Povra�ila in nadomestila        6504002
Sredstva za delovno uspešnost        2764003
Drugi izdatki zaposlenim        4224009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      2.0004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje      1.5004011
Prispevek za zaposlovanje         784012
Prispevek za porodniško varstvo        2504013
Drugi operativni odhodki      5.0004029
Ostali teko�i odhodki in transferi   170.300

    21.0001103 Pla�e in sejnine ob�inskih svetnikov ter �lanov delovnih teles 
ob�inskega

Drugi operativni odhodki     21.0004029
     1.0001104 Avtorski honorarji in sejnine �lanov projektnih skupin ter sejnine 

�lanov komisij pri ob�inski upravi

Drugi operativni odhodki      1.0004029
Materialni stroški ob�inske uprave     69.0001105
Pisarniški in splošni material in storitve     25.0004020
Posebni material in storitve      1.0004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     25.0004022
Prevozni stroški in storitve      1.0004023
Izdatki za službena potovanja      2.0004024
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Drugi operativni odhodki     14.0004029
Materialni stroški Ob�inskega sveta in Nadzornega odbora     10.0001106
Pisarniški in splošni material in storitve      5.0004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      2.0004022
Drugi operativni odhodki      3.0004029
Stroški tujih storitev za  izvrševanje prora�una     26.0001107
Pisarniški in splošni material in storitve        5004020
Drugi operativni odhodki     25.5004029
Stroški skupne porabe     14.0001108
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v tiso� SIT01 - JAVNA UPRAVA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Pisarniški in splošni material in storitve      8.0004020

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022

Izdatki za službena potovanja        5004024

Teko�e vzdrževanje      2.0004025

Investicijsko vzdrževanje in obnove      2.5004205

Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme     15.0001109

Pisarniški in splošni material in storitve        5004020

Teko�e vzdrževanje     14.5004025

Sredstva za delovanje politi�nih strank     10.3001110

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.3004120

Sredstva za delovanje svetniških skupin      2.0001111

Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020

Drugi operativni odhodki      1.0004029

Nagrade nadzornega odbora      2.0001112

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Uvedba standardov odli�nosti          01113

Drugi operativni odhodki          04029

Investicijski odhodki in transferi    22.713
Nabava opreme in inventarja     12.5001114

Najemnine in zakupnine  leasing      1.5004026

Nakup opreme     11.0004202

Obnova ob�inske stavbe      5.0001115

Investicijsko vzdrževanje in obnove      5.0004205

Pokrivanje obveznosti preteklih let      5.2131199

Nakup opreme        9484202

Investicijsko vzdrževanje in obnove      4.2654205

Druge splošne zadeve in storitve     75.1610133

Teko�i odhodki in transferi     75.161
Dotacija organizacijam in društvom      1.9001301

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.9004120

�lanarine, pokroviteljstvo in sponzorstva      4.9001302

Pisarniški in splošni material in storitve        9004020

Drugi operativni odhodki        5004029

Drugi transferi posameznikom        5004119

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120

Ob�inske prireditve, proslave, priznanja in poroke      8.0001303

Pisarniški in splošni material in storitve      2.3504020

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.6504120

Informiranje javnosti      3.5001304

Pisarniški in splošni material in storitve      3.5004020

Regijski razvojni program      2.0001305

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Sredstva za boži�ne in novoletne prireditve      5.0001306

Pisarniški in splošni material in storitve        6004020

Posebni material in storitve      3.8004021

Drugi operativni odhodki        6004029

Splošna prora�unska  rezervacija     18.7531307

Teko�a prora�unska rezerva     18.7534090
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v tiso� SIT01 - JAVNA UPRAVA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Izlo�itev sredstev v stalno rezervo      4.0001308
Rezerva za naravne nesre�e      4.0004091

Obveznosti iz naslova sodb     16.4401309
Kazni in odškodnine     16.4404027

Pomo� ob nesre�ah      3.0001310
Drugi transferi posameznikom      2.0004119

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120

Mednarodno sodelovanje        5001312
Drugi operativni odhodki        5004029

Stroški postopka vra�anja v PTT omrežje      4.0001313
Pla�e in dodatki      1.4434000

Regres za letni dopust        1394001

Povra�ila in nadomestila         974002

Sredstva za delovno uspešnost         344003

Drugi izdatki zaposlenim         814009

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje        1134010

Prispevek za zdravstveno zavarovanje         914011

Prispevek za zaposlovanje          14012

Prispevek za porodniško varstvo          14013

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let      3.1681399
Posebni material in storitve      2.0004021

Drugi operativni odhodki      1.1684029

Servisiranje javnega dolga     37.1000171
Teko�i odhodki in transferi    37.100
Odpla�ilo obresti in stroški garancij     23.5001701
Drugi operativni odhodki      5.5004029

Pla�ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     15.0004031

Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      3.0004033

Refundacija dolgoro�nih kreditov     13.6001702
Drugi operativni odhodki     10.0004029

Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      3.6004033

Splošni transferi med javnofinan�nimi institucijami     55.6000180
Teko�i odhodki in transferi    55.600
Sredstva za redno dejavnost KS     55.6001801
Teko�i transferi drugim ravnem države     55.6004130
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v tiso� SIT02 - OBRAMBA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

OBRAMBA     11.67502
Civilna zaš�ita     11.6750220
Teko�i odhodki in transferi     5.600
Usposabljanje pripadnikov enot za zaš�ito in reševanje      2.9002201
Pisarniški in splošni material in storitve        1004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        1004022
Drugi operativni odhodki      2.2004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120
Tehni�no reševalna in osebna oprema enot      2.0002202
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      2.0004302
Vzdrževanje  sistema za alarmiranje        4002203
Teko�e vzdrževanje        4004025
Vzdrževanje javnih zakloniš�        1002204
Teko�e vzdrževanje        1004025
Refundacije pla�  za CZ        2002205
Nadomestila pla�        2004115
Investicijski odhodki in transferi     6.075
Tehni�no reševalna in osebna oprema enot      5.0002206
Posebni material in storitve        9624021
Teko�e vzdrževanje        1084025
Nakup opreme      3.9304202
Sofinanciranje opreme vozila za reševanje ob nesre�ah z nevarnimi sn      1.0002207
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      1.0004302
Pokrivanje obveznosti preteklih let         752299
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam         754302
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v tiso� SIT03 - JAVNI RED IN VARNOST
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

JAVNI RED IN VARNOST     96.90003
Protipožarna varnost     96.9000320
Teko�i odhodki in transferi    32.400
Pla�e Centra požarne varnosti Domžale      9.8003201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      9.8004133
Redna dejavnost Gasilske zveze      4.4003202
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      4.4004133
Požarna dejavnost      6.1003203
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.1004133
Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost     11.0003204
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     11.0004302
Sofinanciranje programov mladih gasilcev      1.1003205
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.1004120
Investicijski odhodki in transferi    64.500
Požarni sklad     14.5003206
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     14.5004302
Sofinanciranje gasilske motorne lestve     50.0003207
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     50.0004302
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v tiso� SIT04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    715.16404
Kmetijstvo     39.8940421
Teko�i odhodki in transferi    39.894
Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti      1.8004201
Pisarniški in splošni material in storitve         504020
Drugi operativni odhodki        5004029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        9504102
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        3004120
Dotacije društvom in organizacijam s podro�ja kmetijstva in živali      1.6004202
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.6004120
Subvencioniranje osemenevanja živine      6.7004203
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.7004102
Zavarovanje plemenske živine in poljš�in      4.2004204
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      4.2004102
Pospeševanje razvoja kmetijstva - posojila      1.0004205
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.0004102
Pospeševanje razvoja podeželja in uvajanje CRPOV      2.0004206
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.0004102
Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemljiš�a in gozdne c      6.0004207
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.0004102
Štipendija za kmetijsko izobraževanje      1.0004208
Štipendije      1.0004117
Subvencioniranje analiz mleka na somatske celice      1.3004209
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.3004102
Sofinanciranje strojnih storitev      2.3004210
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.3004120
Varstvo zapuš�enih živali      1.6004212
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.6004120
Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora         904213
Teko�e vzdrževanje         904025
Subvencioniranje prevoza mleka      3.7504214
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.7504102
Vzdrževanje poljskih poti      1.0004215
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Vzdrževanje melioracijskih jarkov      2.0004216
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let      3.5544299
Teko�e vzdrževanje        9214025
Drugi operativni odhodki        1204029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.5134102
Cestni promet    635.5750451
Teko�i odhodki in transferi   240.470
Vzdrževanje javnih prometnih površin    128.1704501
Teko�e vzdrževanje    128.1704025
Zimska služba     60.0004502
Teko�e vzdrževanje     60.0004025
Talna signalizacija na cestah     15.0004503
Teko�e vzdrževanje     15.0004025
Vzdrževanje gozdnih cest      1.3004504



482 Uradni Vestnik Št. 15/04

v tiso� SIT04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Teko�e vzdrževanje      1.3004025
Ukrepi za pove�anje varnosti prometa     10.0004505
Teko�e vzdrževanje     10.0004025
Odprava arhitektonskih ovir      1.0004506
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest     25.0004507
Drugi operativni odhodki     25.0004029
Investicijski odhodki in transferi   395.105
Projekti v cestno infrastrukturo     13.0004509
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic     13.0004208
Plo�nik Vir - Dob - Koli�evo     10.0004512
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Plo�nik in kolesarska steza Podre�je - Šumberk     20.0004514
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Obnova mostu �ez Kamniško Bistrico v Domžalah     32.0504517
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     32.0504204
Rekreacijska os Kamniška Bistrica     11.0394518
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     11.0394204
Prometni ukrepi pri OŠ Venclja Perka, OŠ Rodica in OŠ Roje     17.9614521
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     17.9614204
Rekonstrukcija mostu v Zalogu     30.0004523
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     30.0004204
Rekonstrukcija Vodnikove ulice A krak      8.0004524
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Rekonstrukcija Gajeve ulice v Preserjah     10.0004525
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Rekonstrukcija Peternelove ulice v Radomljah      5.0004526
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
Rekonstrukcija Šumberške ulice v Domžalah      7.5004527
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      7.5004204
Obnova Kopališke ceste     20.0004529
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Rekonstrukcija Jar�eve ceste     13.0004530
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     13.0004204
Rekonstrukcija Prešernove ceste v Domžalah     46.0004531
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     46.0004204
Ureditev križiš�a v Radomljah     20.0004532
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Ureditev parkiriš�a na Kolodvorski ulici      8.0004533
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let    123.5554599
Teko�e vzdrževanje      3.1244025
Drugi operativni odhodki      5.2074029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    100.1544204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      6.0494208
Investicijski transferi drugim ravnem države      9.0214300
Turizem     15.3950473
Teko�i odhodki in transferi    15.395
Spodbujanje razvoja  turizma      5.3754701



483Uradni Vestnik Št.15/04

v tiso� SIT04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020

Drugi operativni odhodki      2.8004029

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam      1.5754120

Turisti�na društva      2.4004702

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4004120

Promocija ob�ine      2.3004703

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.3004120

Celostna podoba ob�ine      2.3004704

Drugi operativni odhodki      2.3004029

Mednarodni festival folklore in plesa      2.2254705

Drugi operativni odhodki      2.2254029

Sofinanciranje razvoja turizma podjetne regije        7004706

Drugi operativni odhodki        7004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let         954799

Drugi operativni odhodki         954029

Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev     24.3000490

Teko�i odhodki in transferi    24.300
Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - posojila     15.0004901

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     15.0004102

Spodbujanje obrti in podjetništva - dualni sistem; izobraževanje podje      3.3004902

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.3004102

Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo      6.0004903

Drugi operativni odhodki      5.4004029

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        6004120
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v tiso� SIT05 - VARSTVO OKOLJA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

VARSTVO OKOLJA    306.24705
Zbiranje in ravnanje z odpadki    128.7330510
Teko�i odhodki in transferi     2.000
Najem javnih sanitarij      2.0005101
Teko�e vzdrževanje      2.0004025
Investicijski odhodki in transferi   126.733
Sanacija in ureditev deponije    115.0005102
Investicijski transferi javnim podjetjem    115.0004303
Pokrivanje obveznosti preteklih let     11.7335199
Investicijski transferi javnim podjetjem     11.7334303
Ravnanje z odpadno vodo    158.2370520
Investicijski odhodki in transferi   158.237
Projekti v kanalizacijo      5.0005202
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      5.0004208
Izgradnja kanalizacije v Ihanu     10.0005203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Kanalizacija Dragomelj     10.0005204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      9.5344204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic        4664208
Izgradnja meteorne kanalizacije in protipoplavni ukrepi v Prelogu     20.0005205
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Kanalizacija na Vaški poti     25.0005206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     25.0004204
Kanalizacija na Prešernovi v Domžalah     21.0005207
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     21.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     67.2375299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     63.6974204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      3.5404208
Zmanjševanje onesnaževanja     12.9940530
Teko�i odhodki in transferi     6.200
Sanacija okoljskih bremen      2.0005301
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Akcija "�ista in zelena ob�ina Domžale"      4.2005302
Teko�e vzdrževanje      4.2004025
Investicijski odhodki in transferi     6.794
Pokrivanje obveznosti preteklih let      6.7945399
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      6.7944208
Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja      6.2830560
Teko�i odhodki in transferi     3.200
Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih  podatkov      1.0005601
Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020
Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in društev      1.2005602
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.2004120
Okoljska promocija, ozaveš�anje, izobraževanje in informiranje      1.0005603
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Investicijski odhodki in transferi     3.083
Projekt krajinska zasnova Vol�ji potok      1.0005605
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      1.0004208
Pokrivanje obveznosti preteklih let      2.0835699
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v tiso� SIT05 - VARSTVO OKOLJA

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004

(1) (2) (3)

Pisarniški in splošni material in storitve      1.0154020
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      1.0684208
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v tiso� SIT06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    715.34806
Stanovanjska dejavnost    171.5940610
Teko�i odhodki in transferi    32.600
Projekt sanacije in revitalizacije SPB      3.0006101
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      1.0004208

     4.7006103 Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske 
odškodninske družbe

Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije      4.7004132
Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori      4.0006104
Drugi operativni odhodki      4.0004029
Redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov      7.5006105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        5004022
Teko�e vzdrževanje      7.0004025
Pokrivanje najemnim do pogodbene višine      6.0006106
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      6.0004112
Pospeševanje gradnje in prenove - kreditiranje        9006107
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        9004102
Obveznosti do upravnikov      5.5006108
Drugi operativni odhodki      5.5004029
Operativni stroški stanovanjske dejavnosti      1.0006109
Pisarniški in splošni material in storitve        2004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        2004022
Drugi operativni odhodki        6004029
Pla�ilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov          06110
Drugi operativni odhodki          04029
Investicijski odhodki in transferi   138.994
Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov     10.0006111
Investicijsko vzdrževanje in obnove     10.0004205
Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov     28.0006112
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     28.0004204
Gradnja in nakup stanovanj ter drugih objektov     79.6006113
Nakup zgradb in prostorov     79.6004200
Študije in strokovne podlage      1.0006114
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      1.0004208
Stroški vzdrževanja doma na Krku        7006115
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        1524022
Najemnine in zakupnine        4484026
Drugi operativni odhodki        1004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let     19.6946199
Teko�e vzdrževanje         964025
Drugi operativni odhodki     10.0004029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      7.0874204
Investicijsko vzdrževanje in obnove        7334205
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      1.7784208
Dejavnost na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja    369.3880620
Teko�i odhodki in transferi     6.000
Ob�inska geodetska in informacijska dejavnost      6.0006201
Drugi operativni odhodki      4.0004029
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v tiso� SIT06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      2.0004204
Investicijski odhodki in transferi    363.388
Izdelava prostorskih aktov     30.0006202

    30.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pridobivanje stavbnih zemljiš�     62.0006203

Drugi operativni odhodki      9.0004029
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev     53.0004206
Izdelava programov komunalnega opremljanja      3.0006204

     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Izdelava projektne dokumentacije      5.0006205

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Obnova in izgradnja komunalnih vodov     80.2006206

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     80.2004204
Idejna zasnova prometne ureditve ob�ine Domžale     10.0006207

    10.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let    173.1886299

Drugi operativni odhodki      3.2834029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    133.2564204
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev      2.6154206

    34.0344208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Oskrba z vodo      5.1720630

Teko�i odhodki in transferi     5.172
Projekti v vodovod      3.0006301

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inve      3.0004208
Pokrivanje obveznosti preteklih let      2.1726399

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije         834204
     2.0894208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Cestna razsvetljava    111.7800640

Teko�i odhodki in transferi   100.500
Tokovina javne razsvetljave     51.0006401

Teko�e vzdrževanje     51.0004025
Boži�no - novoletna okrasitev ob�ine      4.5006402

Drugi operativni odhodki      4.5004029
Vzdrževanje javne razsvetljave in prometno  svetlobne signalizacije     45.0006403

Teko�e vzdrževanje     15.0004025
Investicijsko vzdrževanje in obnove     30.0004205
Investicijski odhodki in transferi    11.280
Projekti v javno razsvetljavo      1.5006404

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.5004204
Gradnja JR na Vaški ulici      1.0006405

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.0004204
Obnova JR na cesti Ihan - Gori�ica      3.3606406

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.3604204
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v tiso� SIT06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Postavitev JR na Ihanski cesti na odseku Rape - nadvoz      1.4206407
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.4204204
Pokrivanje obveznosti preteklih let      4.0006499
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      4.0004204

    57.4140660 Druge zadeve s podro�ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja

Teko�i odhodki in transferi    27.000
Urejanje voda in protipoplavni ukrepi      5.0006601
Teko�e vzdrževanje      5.0004025
Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme     20.0006602
Teko�e vzdrževanje     20.0004025
Prostorsko informacijski sistem      2.0006603
Pisarniški in splošni material in storitve      2.0004020
Investicijski odhodki in transferi    30.414
Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš�     10.0006606
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     20.4146699
Pisarniški in splošni material in storitve      1.1974020
Teko�e vzdrževanje      2.0074025
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     11.5124204
Investicijsko vzdrževanje in obnove      1.7824205
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev      2.5004206
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      1.4164208

v tiso� SIT07 - ZDRAVSTVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

ZDRAVSTVO     76.70007
Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva     76.7000760
Teko�i odhodki in transferi    72.600
Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih     61.0007601
Drugi transferi posameznikom     61.0004119
Mrliško pregledna služba      5.6007602
Pisarniški in splošni material in storitve      5.6004020
Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga      6.0007603
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.0004133
Investicijski odhodki in transferi     4.100
Sofinanciranje preventivnih programov      4.1007604
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      4.1004307
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v tiso� SIT08 - REKREACIJA,KULTURA IN DEJ. NEPR.ORG., ZRUŽENJ
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

 1.084.72708 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije    355.9330810
Teko�i odhodki in transferi   150.150
Program športa in rekreacije     54.0008101
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     54.0004120
Sofinanciranje športnih objektov in opreme, ki niso v lasti ob�ine      4.0008102
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Teko�i transferi drugim ravnem države        5004130
Investicijski transferi drugim ravnem države        5004300

     4.5008103 Sofinanciranje ve�jih športnih prireditev in udeležba športnikov na 
ve�jih in mednarodnih prireditvah

Drugi transferi posameznikom      1.8004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.7004120
Javni zavod za šport in rekreacijo     23.6508104
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     23.6504133
Športna zveza Domžale        5008105
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120

     8.5008106 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena  - 
Dom športnih organizacij

Teko�e vzdrževanje      3.5004025
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      5.0004307
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - Hala KC      6.0008107
Teko�e vzdrževanje      6.0004025
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - Športni park Vir      2.5008108
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      1.5004302
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - Športni park Do     19.0008109
Teko�e vzdrževanje     19.0004025

     4.0008110 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - 
Teniška dvorana in igriš�e

Teko�e vzdrževanje      4.0004025
Sofinanciranje Športnega parka Dob      2.5008111
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          04120
Investicijski transferi drugim ravnem države      2.5004300
Sofinanciranje Športnega parka Ihan      2.5008112
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Športni programi za ŠŠD     10.5008113
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.5004120
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - Kopališ�e Domž      8.0008117
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.3694120
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      2.6314302
Investicijski odhodki in transferi   205.783
Športni park Domžale     25.0008115
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     25.0004204
Odkupi v Športnem parku Domžale     10.0008116
Nakup zgradb in prostorov     10.0004200
Hala komunalnega centra    160.0008118
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam    160.0004302



490 Uradni Vestnik Št. 15/04

v tiso� SIT08 - REKREACIJA,KULTURA IN DEJ. NEPR.ORG., ZRUŽENJ
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Pokrivanje obveznosti preteklih let     10.7838199
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.4934204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      7.4074208
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam        8834302
Kulturne dejavnosti    728.7940820
Teko�i odhodki in transferi   238.850
Knjižnica Domžale - redna dejavnost     99.0008201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     99.0004133
Sofinanciranje  kulturnih prireditev      5.4008202
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.4004120
Zveza kulturnih društev     15.7008203
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     15.7004120
Sklad za ljubiteljsko kulturo      4.6008204
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.6004120
Založniška dejavnost      2.7008205
Drugi transferi posameznikom        4004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.4004120
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        9004133
Pustovanje, miklavževanje, boži�no novoletne prireditve in silvestrova      6.2008206
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.2004120
Kulturni dom Franca Bernika Domžale     51.0008207
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     51.0004133
Galerija Domžale      2.5008208
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.5004133
Teko�e vzdrževanje spominskih obeležij      1.0008210
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Glasilo Slamnik     16.0008211
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     16.0004133
Godba Domžale      3.5008212
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.5004120
Gosti�evi dnevi      1.7008213
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.7004120
Simfoni�ni orkester Domžale   Kamnik      1.0508214
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0504120
Obnova poletnega gledališ�a Studenec     13.0008215
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     13.0004302
Pustni karneval Vir      1.5008216
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
Mladinski Kulturni center     14.0008217
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     14.0004120
Investicijski odhodki in transferi   489.944
Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov      5.0008218
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      5.0004302
Ohranjanje kulturne dediš�ine      7.0008219
Investicijski transferi drugim ravnem države      2.5004300
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      4.0004302
Investicijski transferi posameznikom        5004306
Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale     14.0008221
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v tiso� SIT08 - REKREACIJA,KULTURA IN DEJ. NEPR.ORG., ZRUŽENJ
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     14.0004307
Sofinanciranje nakupa ra�unalniške opreme za Knjižnico Domžale      1.0008222
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      1.0004307
Muzejska dejavnost      2.0008223
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      2.0004307
Obnova etnološkega spomenika     21.2728224
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        6004022
Nakup opreme      1.5004202
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.9004204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic     10.2724208
Sklad Knjižnica Domžale    261.4078226
Nakup zgradb in prostorov    258.0984200
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      3.3094208
Izgradnja Knjižnice Domžale - sredstva države    166.4008229
Nakup zgradb in prostorov    166.4004200
Pokrivanje obveznosti preteklih let     11.8658299
Teko�e vzdrževanje      1.2824025
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.7604120
Investicijsko vzdrževanje in obnove         924205
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      3.4874302
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      5.2444307
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v tiso� SIT09 - IZOBRAŽEVANJE
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

IZOBRAŽEVANJE  1.136.47109
Predšolska vzgoja    650.9000911
Teko�i odhodki in transferi   605.900
Stroški izvajanja programa otroškega varstva    600.0009101
Drugi transferi posameznikom    575.0004119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     25.0004133
Predšolski programi      2.9009103
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.9004133
Vzgojni pripomo�ki v vrtcih      3.0009104
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      3.0004133
Investicijski odhodki in transferi    45.000
Oprema oddelkov vrtcev     10.0009106
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     10.0004307
Investicijsko vzdrževanje vrtcev     25.0009107
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic        3594208
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     24.6414307
Vzdrževanje otroških igriš�     10.0009108
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     10.0004307
Osnovnošolsko izobraževanje    485.5710912
Teko�i odhodki in transferi   184.650
Materialni stroški osnovnih šol    101.0009201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    101.0004133
Vzgoja in varnost v cestnem prometu        8509202
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        8504133
Prevozi u�encev     31.5009203
Drugi transferi posameznikom     31.5004119
Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja      2.5009204
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.5004133
Prireditev za odli�njake in sre�anje upokojenih u�iteljev in vzgojiteljev      3.2009205
Drugi transferi posameznikom      1.1504119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.0504133
Varstvo u�encev - voza�ev      2.3009206
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.3004133
Tuj jezik na razredni stopnji      6.6009207
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.6004133
Štipendije Ob�ine Domžale     18.0009208
Štipendije     18.0004117
Sofinanciranje  zimovanja      2.8009209
Drugi transferi posameznikom      2.8004119
Društva s podro�ja raziskovanja ter tehni�ne kulture      1.0009210
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120

     2.5009211 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti in drugih oblik 
izobraževanja na podro�ju raziskovanja

Drugi transferi posameznikom        9004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        8004120
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        8004133
Delo z mladimi      3.4009212
Drugi transferi posameznikom        2004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
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v tiso� SIT09 - IZOBRAŽEVANJE
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.7004133
Gimnazija Domžale      6.0009213
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.0004133
Mladinski svet      3.0009214
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Investicijski odhodki in transferi    300.921
Oprema šol     28.0009215
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     28.0004307
Investicijsko vzdrževanje šol     75.0009216
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     75.0004307
Gradnja OŠ Dragomelj - sredstva države     20.0009218
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic     20.0004208
Sklad OŠ Dragomelj    126.4389220
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    120.4604204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      5.9784208
Prizidek k OŠ Dob     20.0009221
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      2.5164208
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      9.4844307
Pokrivanje obveznosti preteklih let     31.4839299
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      3.9104133
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.3964204
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic      2.1134208
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     22.0644307
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v tiso� SIT10 - SOCIALNA VARNOST
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

SOCIALNA VARNOST    213.30010
Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti    213.3001090
Teko�i odhodki in transferi   213.300
Sofinanciranje Centra za socialno delo      6.7000901
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.7004133
Preventivni socialni programi za mlade in samopomo�ne skupine      7.2000902
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      7.2004133
Ob�inske denarne pomo�i     18.8000903
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     18.8004112
Oskrbnine     60.0000904
Drugi transferi posameznikom     60.0004119
Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva ter javna kuhinja     13.0000905
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     13.0004120
Sofinanciranje javnih del      9.8000906
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      9.8004102
Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomo�i ostarelim n     67.5000907
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     67.5004133
Sofinanciranje dijaških vozovnic     13.0000908
Drugi transferi posameznikom     13.0004119
Center za mlade     15.2000909
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     15.2004133
Preventivni program za boj proti drogam      2.1000910
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.1004120
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Na podlagi 179. člena Zakona o ure-
janju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 
in 8/03) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, štev. 7/99 in 13/04) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 20. seji 
dne 17.11.2004 sprejel

O D L O K 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

NADOMESTILU ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V 

OBČINI DOMŽALE

1. člen

Celotno besedilo 6. člena Odloka o 
nadomestilu za  uporabo  stavbnega  
zemljišča  v Občini Domžale  (Uradni 
vestnik Občine Domžale št. 9/02, 
7/03, 12/03) se nadomesti z nasled-
njim besedilom:

Po namembnosti se stavbna zem-
ljišča na območjih iz 2. člena tega od-
loka delijo v naslednje skupine za:

A - stanovanjske namene: stanova-
nja v več stanovanjskih objektih, sta-
novanjske družinske hiše, počitniške 
hiše in stanovanja;

B - družbene dejavnosti in javne 
službe: javna uprava in nosilci javnih 
služb, sodišča, društva in politične 
stranke;

C- obrtne dejavnosti: vse dejavnosti, 
ki so določene kot obrtne dejavnosti, 
obrti podobne dejavnosti in dejavnost 
domače in umetnostne obrti v skladu 
z Obrtnim zakonom in podzakonskimi 
akti  sprejetimi na njegovi podlagi;

D - poslovne dejavnosti: vse dejav-
nosti, ki niso opredeljene v skupinah 
A, B in C;

V primeru, ko zavezanec za plačilo 
nadomestila opravlja več dejavnosti 
iz različnih skupin,  se šteje, da se 
zavezancu določi namembnost stavb-
nega zemljišča glede na opravljanje 
pretežnega dela dejavnosti.

2. člen

Tabela točkovanja namembnosti 
iz 7. člena Odloka o nadomestilu za  
uporabo  stavbnega  zemljišča  v Ob-
čini Domžale  (Uradni vestnik Občine 
Domžale št. 9/02, 7/03, 12/03) se na-
domesti z naslednjo tabelo:

Območje

Namemb-
nost

I. II. III.

za stanovanj-
ske namene

200 150 100

za družbene 
dejavnosti in  
javne službe

600 450 300

za obrtne 
dejavnosti

1200 900 600

za poslovne 
dejavnosti

2000 1500 1000
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3. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Domžale, 
uporablja pa se od 1.1.2005.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-25/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 23. in 175. 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. 7/99 in 13/04)  je Občin-
ski svet Občine Domžale na svoji 20. 
seji dne 17.11.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 
LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 

OBMOČJE 
D  1/4  - VELE – 

ponovno prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o lokacijskem načrtu 
za območje D 1/4    - VELE  v prvi ob-
ravnavi in ga posreduje v ponovno 15 
dnevno javno razgrnitev in ponovno 
javno obravnavo. Predlog lokacijske-
ga načrta se javno razgrne v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za prostor 
in varstvo okolja, Savska cesta 2 in 
Krajevne skupnosti Simona Jenka, 
Slamnikarska 14, Domžale.

Javna razgrnitev bo potekala 15 dni 
z začetkom tri dni po objavi sklepa v 
Uradnem vestniku Občine Domžale. 
Javna obravnava bo v sejni sobi Ob-
čine Domžale, Ljubljanska cesta 69, I. 
nadstropje dne 01.12.2004 ob 16. uri, 
vodil jo bo pristojni oddelek občinske 
uprave.

Predlog lokacijskega načrta D  1/4 
- VELE se posreduje Krajevni skupno-
sti Simona Jenka.
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V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi s pred-
logom lokacijskega načrta vpisati v 
knjigo pripomb, ki bo na mestih javne 
razgrnitve ali jih posredovati pisno na 
naslov Občina Domžale, Oddelek za 
prostor in varstvo okolja,  Ljubljanska 
cesta 69, 1230 Domžale.

O razgrnitvi in kraju ter času javne 
obravnave se na krajevno običajen 
način obvesti javnost.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-56/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99 in 13/04)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 20. seji dne 
17.11.2004 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI POVPREČNE 
GRADBENE CENE ZA LETO 
2005 NA OBMOČJU OBČINE 

DOMŽALE

1. Povprečna gradbena cena za 1 
m2  stanovanjske površine za III. 
kategorijo opremljenosti za leto 
2005 na območju občine Domžale 
se določi v znesku 199.700,00 SIT.

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:

- za individualno 
 komunalno 
 opremljanje 12.000,00  SIT/m2
- za kolektivno 
 komunalno 
 opremljanje 14.000,00  SIT/m2.

3. Pri izračunu odškodnin za stavbno 
zemljišče na območju občine  Dom-
žale se za posamezna območja 
uporabljajo naslednji odstotki od 
povprečne gradbene cene:

- območje centra 
 Domžal 8,00  - 10,00%
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- območja naselij, ki se 
 urejajo s PIN 6,00  -   8,00 %
- območja naselij, ki se 
 urejajo s PUP 3,00  -   6,00 %.

4. Vrednosti določene s tem sklepom 
veljajo na dan 31.12.2004, uporab-
ljajo pa se od 01.01.2005 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:  01303-52/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 179. člena Zakona o ure-
janju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 
in 8/03), 42. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97), Navo-
dila za izračun komunalnega prispev-
ka (Ur. list RS, št. 4/99) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99 in 13/04)  
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 20. seji dne 17.11.2004 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI POVPREČNIH 
STROŠKOV KOMUNALNE 

OPREME NA OBMOČJU 
OBČINE DOMŽALE ZA 

LETO 2005

1. Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč za 
leto 2005 na območju občine Dom-
žale za 1 m2  gradbene parcele na 
dan 31.12.2004 znašajo 6.800,00 
SIT/m2.

2. Povprečni stroški za posamezno 
komunalno opremo znašajo:

Cestno omrežje 39,26 % 2.669,6 SIT/ m2

Kanalizacijsko 
omrežje 37,99 % 2.583,32 SIT/m2

Vodovodno 
omrežje 20,63 % 1.402,84 SIT/m2

Omrežje javne 
razsvetljave   2,12 % 144,16 SIT/m2
  
S K U P A J 100,00 % 6.800,00 SIT/m2
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3. Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja se od 01.01.2005 dalje 
valorizirajo z indeksi  podražitev, 
ki jih objavlja GZS – Združenje za 
gradbeništvo in IGM za področje 
nizkih gradenj.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-53/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 80.a  člena Zakona o 
javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99 in 13/04)  
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 20. seji dne 17.11.2004 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA ZA 
PRODAJO DELNIC BANKE 

DOMŽALE, KI JIH IMA V LASTI 
OBČINA DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale daje 
soglasje, da se delnice Banke Domža-
le d.d. prodajo po ceni 353.637.750,00 
SIT za celoten paket delnic.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-55/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99 in 13/04)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 20. seji dne 
17.11.2004 sprejel

S K L E P

SPREJEMU RAZVOJNEGA 
PROGRAMA PODEŽELJA NA 

OBMOČJU OBČIN SAVSKE 
RAVNI IN POSAVSKEGA HRI-

BOVJA ZA OBDOBJE  2004-2008

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Razvojni program podeže-
lja na območju občin Savske ravni 
in Posavskega hribovja za obdobje 
2004-2008, v katerega je vključenih 
13 občin (Kamnik, Komenda, Luko-
vica, Trzin, Domžale, Moravče, Dol 
pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, 
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Rade-
če) in skupni tržni produkt Po poteh 
dediščine.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-50/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA  
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 15. člena Pravilnika  o 
plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles ob-
činskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št 6/03-prečiščeno besedilo, 9/03-
uradni popravek in  4/04)  Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja na svoji 12. seji dne 13.09.2004 
izdaja naslednji  

UGOTOVITVENI SKLEP

Ugotavlja se, da se je izhodiščna 
plača za  prvi tarifni razred za polni 
delovni čas, dogovorjen s kolektivno 
pogodbo za negospodarske dejavno-
sti dvignila za 2,5 %, zato nova  

sejnina za posamezno sejo  znaša: 

- za predsednika delovnega telesa  
 8.200,00 SIT

- za člana delovnega telesa   
 5.125,00 SIT

- za predsednika Nadzornega 
odbora  8.200,00 SIT

- za člana Nadzornega 
odbora 5.125,00 SIT
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- za vodjo delovne skupine, 
ki opravljajo nadzorni pregled   
 6.663,00 SIT

- za člana delovne skupine, 
ki opravljajo nadzorni pregled   
 4.100,00 SIT

OBČINA DOMŽALE 
Komisija za mandatna vprašanja, 
Volitve in imenovanja 

Številka : 06200-2/04-1 
Datum : 13.09.2004

PREDSEDNIK KOMISIJE
Toni DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 53. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96, 
23/96, 64/02, 108/02, 34/03 in 79/03) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99 
in 13/04)  je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 20. seji dne 17.11.20-
04 sprejel

S K L E P

O IZDAJI MNENJA K 
IMENOVANJU RAVNATELJICE 

OSNOVNE ŠOLE PRESERJE 
PRI RADOMLJAH

Občinski svet Občine Domžale daje 
pozitivno mnenje h kandidaturi Ane 
Nuše Kern, stan. Drnovo 12, 1241 
Kamnik za ravnateljico Osnovne šole 
Preserje pri Radomljah.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-15/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 13. člena Odloka o javnem glasilu občine Domžale »Slamnik« (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 7/99 in 2/02)  in 20. člena Statuta Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99 in 13/04)  je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 20. seji dne 17.11.2004 sprejel

S K L E P

O RAZREŠITVI ČLANA UREDNIŠTVA GLASILA 
»SLAMNIK« IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA

1. Urbana Žnidaršiča, stan. Matije Tomca 1, 1230 Domžale se razreši funkcije 
člana Uredništva glasila »Slamnik«.

2. Za člana Uredništva glasila »Slamnik« se imenuje Jureta Flerina, stan. Ljub-
ljanska cesta 59, 1230 Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-16/04
Datum:   17.11.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 


