
549Uradni Vestnik Št.18/04

Domžale, 20. 12. 2004, št. 18    cena z DDV: 1447,00 SIT 

Na podlagi 29. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, štev. 16/04-uradno prečiščeno 
besedilo) je Statutarno pravna komi-
sija na svoji izredni seji dne 13.12.2004 
določila prečiščeno besedilo Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje občine Domžale.

Prečiščeno besedilo Odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za ob-
močje občine Domžale obsega Odlok 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, štev. 4/03), 
ki velja od 5. 4. 2003, Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, štev. 15/04), 
ki velja 01.12.2004.

 
ODLOK 

O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA 

OBMOČJE OBČINE DOMŽALE
(uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se določajo me-
rila in pogoji za gradnjo objektov in 
izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih (v nadaljevanju: gradnje) v 
Občini Domžale. Prostorski ureditveni 
pogoji Občine Domžale za območje 
urbanistične zasnove in druga ure-
ditvena območja urejajo celotno ob-
močje občine Domžale razen območij, 
ki se urejajo s prostorskimi izvedbeni 
načrti in s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji za območji J3 Ob razbreme-
nilniku in J4 Jarše center. Območja, 
za katere je predvidena izdelava 
izvedbenih aktov, se s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji urejajo do njiho-
vega sprejema.

(2) Prostorske ureditvene pogoje za 
območje občine Domžale je izdelal 
LOCUS d.o.o. Domžale, pod številko 
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15/00, v aprilu 2002 in dopolnil v de-
cembru 2002. 

(3) Spremembe in dopolnitve je 
izdelal Locus d.o.o. pod številko pro-
jekta 150, v marcu 2004 in dopolnil v 
avgustu 2004. 

2. člen

(obseg in območje urejanja)

(1) Prostorski ureditveni pogoji 
za območje občine Domžale, v na-
daljevanju PUP, veljajo na območju 
Občine Domžale. Natančna meja 
občine je določena v Spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-1990, za območje nove 
Občine Domžale, v nadaljevanju PP 
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 
8/01).

3. člen

(strokovne podlage in morfološke 
celote)

(1) Meje območij urejanja potekajo 
skladno s PP, meje morfoloških celot 
pa so določene na podlagi strokovnih 
podlag, ki jih je izdelal LOCUS d.o.o., 
Domžale pod št. projekta 4/2000, v 
maju 2000.

(2) Območja urejanja, deli posamez-
nih morfoloških celot ali razpršene 
poselitve, katerim je bila za določen 

namen spremenjena namembnost 
iz kmetijskega v stavbno zemljišče, 
imajo v posebnih določbah opredeljen 
možen namen in vrsto gradnje.

(3) Za posamezna večja območja 
nezazidanih stavbnih zemljišč so bile 
izdelane prostorske presoje, ki so del 
posebnih določb tega odloka.

(4) PUP veljajo za naslednja območ-
ja naselij z oznakami območij urejanja 
in oznakami morfoloških celot:
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Tabela 1a: obmo�je UZ Domžale 
Šifra
obmo�ja
urejanja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških
celot

Predviden
na�in
urejanja

D 1/3 Pod Karantansko Mešane dejavnosti 1 (M) PUP 
D 2 V križiš�u Mešane dejavnosti 3 (M) PUP 
D 3 SPB1 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 

Gori�ici
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 

D 14/4 Šola Javna infrastruktura 1 (D) PUP 
D 15 Ob Kamniški Mešane dejavnosti 3 (M) PUP 
D 16 Mikloši�eva 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 Ma�kovci 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 Podre�je Stanovanja 1(Se),1(Sk),1(Sm) PUP 
D 27 Pod Šumberkom Stanovanja 2 (S),1(Sm) PUP 
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Šifra
obmo�ja
urejanja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških
celot

Predviden
na�in
urejanja

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 

1 LN D 36 Poslovna cona 
Zaboršt

Mešane dejavnosti 
1 (M) PUP 

D 37 Parkiriš�e 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 Mlinš�ici-

vzhod
Stanovanja 1 (Se) PUP 

V 1/1 Vir-jedro zahod  Stanovanja 2 (Sm), 1(Se) PUP 
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 
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Šifra
obmo�ja
urejanja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških
celot

Predviden
na�in
urejanja

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 Koli�evo-osrednji

del
Mešane dejavnosti 1 LN

V 6/2 Koli�evo-sever Mešane dejavnosti 1(M) PUP 
V 6/3 Koli�evo-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, 

Gospodarska infrastruktura 
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 
V 11/1 Ob obvoznici Vir Mešane dejavnosti 1 LN
V 11/2 Ob obvoznici Vir Mešane dejavnosti 1 (M) PUP 
V 12/1 Škrjan�evo-Ob

Bistrici jug 
Zelene površine 1 (Zr ) PUP 

V 12/2 Škrjan�evo-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-Koli�evo Zelene površine 1 (Zr) PUP 
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Tabela 1b: obmo�ja ostalih naselij

Ime naselja Šifra
naselja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških celot 

Predviden
na�in
urejanja

Biš�e BŠ Biš�e 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 

�ešenik Stanovanja 1(S), 1(Sk), 2(Sm) PUP 
�ešenik �Š

�ešenik 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 

C�N 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 

Novi Dragomelj 2 Zelene površine 1 (Zg) PUP 
Dragomelj DR Dragomelj Stanovanja 2(Se), 2(S), 2(Sm), 

1(Sk) PUP

Gori�ica Stanovanja 1(S), 1(Se), 1(Sk) PUP 
Gori�ica pri 
Ihanu GO Gori�ica vodni 

zadrževalnik
Površinske vode, 
Kmetijska
zemljiš�a, Gozd 

1 (Vz) LN 
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Ime naselja Šifra
naselja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških celot 

Predviden
na�in
urejanja

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

PUP

Gorjuša
Komunala in 
energetika

1( Oo)  

Smu�iš�e Veliki 
vrh Zelene površine 1 (Šr) PUP Gorjuša GR 

Gorjuša šport Zelene površine, 
Kmetijska
zemljiš�a, 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
zemljiš�a, Gozd 

1 (Vz) LN 

Stanovanja 4 (S), 4 (Sm),4(Sk) PUP
Ihan Javna

infrastruktura 1 (D) PUP Ihan  IH  

Praši�ereja Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pk) PUP 

Jasen Stanovanja 1 (Sk) PUP 

Jasen  JA  Kamnolom Jasen-
sanacija

Obmo�je
pridobivanja
rudnin

1 (E) LN 

Kokošnje KK Kokošnje Stanovanja 1 (Sk) PUP 

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

Kolovec-sanacija
Obmo�je
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 
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Ime naselja Šifra
naselja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških celot 

Predviden
na�in
urejanja

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

Podre�je Stanovanja 1 (Sk) PUP 

Podre�je – Dob - 
cesta

Gospodarska
infrastruktura

1 LN 
Podre�je  PO 

Pustovka Zelene površine, 
Kmetijska
zemljiš�a

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-Ob
Bistrici-sever

Mešane dejavnosti 1 (M) PUP 

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

Lek Proizvodne 
dejavnosti

1(Pi) PUP 

Preserje PS

Cesta Lek Promet 1(I) PUP 

Pšata  PT  Pšata Stanovanja 2(Sm),1(Se), 1(Sk) PUP

Ra�a R� Ra�a Stanovanja 1(Sk), 1(Sz) PUP 

Ra�ni vrh RV Ra�ni 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 RA 

Radomlje - šport Zelene površine,  
Kmetijska
zemljiš�a

1(Šr) PUP 
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Ime naselja Šifra
naselja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških celot 

Predviden
na�in
urejanja

Radomlje-vzhod Zelene površine 1(Zg) PUP 

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

PUPRadomlje 1 

Javna
infrastruktura 1 (D) PUP 

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

PUP

Rova - jug Stanovanja 1 LN Rova RO 

Rovš�ica - vodni 
zadrževalnik

Površinske vode, 
Kmetijska
zemljiš�a, 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 

Škrjan�evo Stanovanja 1(Sk), 2(Sm), 1(S) PUP Škrjan�evo  ŠR  

Škrjan�evo - 
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 TU 

Turnše Stanovanja 1(Sk) PUP 
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Ime naselja Šifra
naselja

Ime obmo�ja
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba 

Število in imena 
morfoloških celot 

Predviden
na�in
urejanja

Turnše - Nad 
povezovalko

Mešane dejavnosti 1 LN 

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 - 
parkiriš�a

Gospodarska
infrastruktura

1(I) PUP 

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

Zgornje Jarše jug Mešane dejavnosti 1 LN 

Ži�e Ž� Ži�e Stanovanja 2 (Sk) PUP 

Kamniška
Bistrica (izven 
UZ – ožje 
obmo�je)

Zelene površine, 
Površinske vode, 
Gospodarska
infrastruktura,
Kmetijska
zemljiš�a, Gozd 

1 LN 

Povezovalka
Želodnik - Vodice

Gospodarska
infrastruktura

1 LN 

Proga Gospodarska 
infrastruktura

1 LN 

Ostalo

Dob odlagališ�e Gospodarska 
infrastruktura

1 PUP 
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4. člen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o PUP vsebuje tekstualni 
in grafični del.

(2) Tekstualni del odloka vsebuje 
besedilo odloka, obrazložitve, smer-
nice in mnenja pristojnih organov in 
organizacij:

I.    UVODNE DOLOČBE, 
II.   SKUPNE DOLOČBE, ki jih 

sestavljajo naslednja pod-
poglavja:

- gradnje glede na plansko namen-
sko rabo zemljišč, 

- merila in pogoji glede vrste gra-
denj, 

- merila in pogoji za oblikovanje 
gradenj, 

- merila in pogoji za določanje grad-
benih parcel, 

- merila in pogoji za prometno ure-
janje, 

- merila in pogoji za komunalno in 
energetsko urejanje ter telekomu-
nikacije, 

- merila in pogoji za varstvo narav-
nih vrednot in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti,

- merila in pogoji za varovanje in 
ohranjanje kulturne dediščine, 

- merila in pogoji za varovanje in 
izboljšanje okolja, 

- merila in pogoji za varstvo pred 
požarom in

- merila in pogoji za zaščito in reše-
vanje.

III. POSEBNE DOLOČBE, 

IV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE,

(3) Grafični del odloka vsebuje:
- prikaz razmejitev območij urejanja 

in morfoloških celot, ki ima za 
podlago plansko namensko rabo 
v merilu 1:5000, 

- prikaz varovanj in omejitev rabe 
prostora v merilu 1:5000,

- prikaz komunalne infrastrukture v 
merilu 1:5000 in

- prostorske presoje posameznih več-
jih nezazidanih kompleksov v M 
1:1000.

5. člen

(pojmi po tem odloku)

(1) Pojmi imajo po tem odloku na-
slednji pomen:

Bruto etažna površina (BEP) 
stavbe je vsota vseh etažnih površin 
(vključno z zidovi), ki so nad nivojem 
terena s svetlo višino nad 2,20m.

Dozidava objekta je dozidava do 
največ 50% obstoječe tlorisne povr-
šine objekta k obstoječemu objektu, 
ob upoštevanju drugih določb tega 
odloka. Dozidava površine, ki je večja 
od 50% obstoječe tlorisne površine, ali 
dozidava površin z drugo namensko 
rabo, kakor jo ima osnovni objekt, po-
meni novogradnjo objekta.

Enodružinska stanovanjska hiša 
je objekt, ki obsega največ dve stano-
vanji (možno: in do 50 % bruto etažnih 
površin, ki so namenjene za okolje 
nemoteči poslovni dejavnosti) in je po 
obliki in strukturi prilagojen gradbeni 
strukturi enodružinskih hiš.
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Indeks intenzivnosti izrabe zem-
ljišča (FSI) je razmerje med bruto 
etažnimi površinami objekta nad ni-
vojem terena in površino pripadajoče 
gradbene parcele.

Faktor zazidave (FZ) je razmerje 
med stavbiščem (zazidano površino 
stavbe skupaj z vsemi enostavnimi 
objekti) in velikostjo gradbene parce-
le. Izražen je v odstotkih (%).

Gradbena linija je črta, do katere 
obvezno segajo fasade stavb vsaj z 
enim robom.

Gradbena meja je meja, do katere 
sme segati pozidava.

Gradbena parcela je stavbno 
zemljišče, na katerem stoji, oziroma 
na katerem je predviden objekt ali 
naprava (stavbišče) in stavbno zem-
ljišče, potrebno za njegovo redno rabo 
(funkcionalno zemljišče).

Komunalna oprema je komunalna 
infrastruktura, ki se priključuje na 
omrežja oskrbovalnih sistemov in 
služi komunalni oskrbi območja.

Mansarda je etaža ali del etaže 
pod streho objekta, ki ima višino 
obodnega zidu v najnižjem delu manj 
kot 1.20m.

Morfološka celota je območje, ki 
ima skupne oblikovne značilnosti in 
skupno pretežno namensko rabo. Za 
posamezno morfološko celoto veljajo 
skupna določila glede dovoljenih 
gradenj.

Nadzidava objektov je nadzidava 
obstoječega objekta do maksimalne 
višine objekta določene v pogojih za 
oblikovanje objektov za posamezno 
morfološko celoto.

Obstoječi objekt je objekt, zgrajen 
na gradbeni parceli z gradbenim do-
voljenjem.

Omrežja oskrbovalnih sistemov 
so primarna in magistralna omrežja 
komunalnih in drugih objektov in 
naprav in tisti objekti in naprave 
sekundarnih omrežij oziroma njihovi 
deli, ki niso določeni kot komunalna 
oprema.

Polna etaža je etaža, ki ima višino 
obodnega zidu v najnižjem delu višjo 
od 1.20m.

Prostostoječi stanovanjski objekt 
je objekt, ki se ne stika z nobeno stra-
nico s sosednjim objektom in vsebuje 
eno do dve stanovanji.

Regulacijska linija je črta, ki ozna-
čuje koridor ceste, železnice ali druge 
pomembne infrastrukture v katerega 
stavbe ne smejo segati. Regulacijska 
linija označuje rob posameznega va-
rovalnega pasu. 

Stanovanjski objekt je objekt, kjer 
je vsaj 50% BEP namenjenih koristnim 
stanovanjskim površinam.

Strnjena gradnja je gradnja sta-
novanjskih objektov, ki se med seboj 
stikajo z vsaj eno stranico ali njenim 
delom.

Večstanovanjski objekt je objekt, 
ki obsega več kot dve stanovanji s 
skupnimi prostori in je več kot 50% 
BEP namenjene za stanovanjsko 
dejavnost. 
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6. člen

(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora za-
gotoviti dostop in uporaba vsem 
ljudem ne glede na stopnjo njihove 
individualne telesne sposobnosti v 
skladu s predpisi.

7. člen

(posebni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja)

(1) Posebni del projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja mora 
vsebovati vse potrebne izračune, ki 
jih določa odlok o PUP, in dokazila 
o legalnosti zgrajenih obstoječih ob-
jektov.

(2) Posebni del projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja mora 
vsebovati vse rešitve v zvezi z obre-
menitvami okolja, ki jih bo imela pred-
lagana gradnja.

(3) Posebni del projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja mora vse-
bovati delno presojo o obremenitvah 
okolja za vse dopolnilne dejavnosti, ki 
niso skladne s plansko namembnost-
jo, in rešitve v zvezi z vplivi na okolje, 
ki jih bo imela predlagana gradnja.

(4) Za gradnje na nepremični kul-
turni dediščini, za gradnje na vpliv-
nih območjih kulturne dediščine in 
območjih kompleksnega varstva 
kulturne dediščine mora posebni del 
projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja vsebovati vse rešitve v 
zvezi z vplivi predlagane gradnje na 
kulturno dediščino. 

II. SKUPNE DOLOČBE
 GRADNJE GLEDE NA 

PLANSKO NAMENSKO RABO 
ZEMLJIŠČ

8. člen

(namenska raba)

(1) Gradnje so dovoljene le, v kolikor 
so v mejah, ki jih določa predvidena 
namenska raba zemljišč po srednje-
ročnem in dolgoročnem planu občine 
in so v skladu z omejitvami in pogoji 
za varovanja na posameznih območ-
jih urejanja in v skladu s posebnimi 
določbami za posamezna ureditvena 
območja.

(2) Gradnje, ki trajno spremenijo 
namensko rabo prostora, so dovoljene 
samo na stavbnih zemljiščih. 

(3) Ne glede na določilo prejšnjega 
odstavka so izven poselitvenih ob-
močij dovoljene gradnje v skladu z 
zakonom.

(4) V posameznih območjih urejanja 
morajo površine, namenjene osnovni 
dejavnosti, obsegati pretežni del (več 
kot 50%) vseh površin. Dopolnilne 
dejavnosti so možne ob upoštevanju 
te omejitve.
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Tabela 2:  Podrobna delitev planske namenske rabe prostora na podlagi dolo�itve morfoloških celot 
in morfološke oznake oblikovalskih izhodiš� za posamezno morfološko celoto: 

Planska
namenska
raba

Opis planske namenske rabe 
prostora

Morfološka oznaka 
glede podrobne 
namenske rabe

Morfološka
oznaka glede 
oblikovalskih
izhodiš�

S - obmo�je
stanovanjske gradnje 

a - prostostoje�a
gradnja
b - strnjena 
gradnja

Sv - obmo�je blokovne 
in ve�stanovanjske
gradnje

a - prostostoje�a
gradnja
b - strnjena 
gradnja

Se - obmo�je
enodružinske
stanovanjske gradnje 

a - prostostoje�a
gradnja
b - strnjena 
gradnja
j - jedro 

Sk - obmo�ja kmetij in 
stanovanj

a - prostostoje�a
gradnja
j - jedro 

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

a - prostostoje�a
gradnja
b - strnjena 
gradnja
 j - jedro 

Sw - obmo�ja
po�itniških objektov 

a - prostostoje�a
gradnja

S - obmo�ja za stanovanja
Obmo�ja so pretežno namenjena za 
stalno bivanje ali ob�asno bivanje,
s spremljajo�imi dejavnostmi javne 
infrastrukture, storitvenih dejavnosti in 
trgovin, ki služijo tem obmo�jem.
Prepovedane dejavnosti: proizvodnja, 
gradbeništvo, trgovina na debelo, 
skladiš�a, prometni terminali. Pogojno 
dopolnilne dejavnosti ob oceni 
obremenitve okolja oz. sprejemljivosti za 
stanovanjsko okolje v skladu z 11. 
�lenom odloka. 

Sz - obmo�ja zelenih 
površin v 
stanovanjskem
obmo�ju

Rg - obmo�ja razpršene gradnje
V obmo�ju so pretežno stanovanjski 
objekti in kmetijsko gospodarski objekti, 
vezani na obdelovanje kmetijskih 
zemljiš�, objekti s servisnimi in 
storitvenimi dejavnostmi in izklju�no
stanovanjski objekti. 

    

Poselitvena
obmo�ja

M – mešana obmo�ja
so namenjena stanovanjskim, trgovskim, 
proizvodnim in servisnim dejavnostim.

M – obmo�je mešanih 
dejavnosti

a - prostostoje�a
gradnja
b - strnjena 
gradnja
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Planska
namenska
raba

Opis planske namenske rabe 
prostora

Morfološka oznaka 
glede podrobne 
namenske rabe

Morfološka
oznaka glede 
oblikovalskih
izhodiš�

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

Pi - obmo�ja za proizvodne dejavnosti: 
industrijske hale, paviljoni 

P - obmo�ja za proizvodne dejavnosti
Obmo�je je pretežno namenjeno 
proizvodnim in servisnim dejavnostim. 
Prepovedane dejavnosti: stanovanja. Pk - obmo�je za kmetijsko proizvodnjo: 

kmetijski hlevi, silosi 

I - obmo�je prometne infrastrukture
Prepovedane dejavnosti: stanovanja.

I - obmo�je za dejavnosti prometa in 
zvez: tehnološki objekti 

T – obmo�ja telekomunikacijske 
infrastrukture
Prepovedane dejavnosti: stanovanja 

O� - obmo�je �istilne naprave: tehnološki 
objekti

O – obmo�ja komunalne in okoljske 
infrastrukture
Prepovedane dejavnosti: stanovanja. 

Oo - obmo�je odlagališ�a odpadkov: 
tehnološki objekti 

E – obmo�ja energetske infrastrukture 
Prepovedane dejavnosti: stanovanja. 

Zr - obmo�je namenjeno športu in 
rekreaciji in izobraževalni funkciji 

Zp – pokopališ�a s pripadajo�imi objekti 

Zg - obmo�ja gozdov z varovalnim 
ekološkim pomenom 

Z - obmo�ja 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 

Šr Obmo�ja dvojne rabe. Primarna raba kmetijska, gozdna zemljiš�a, sekundarna raba 
rekreacija (smu�iš�e, drsališ�e…).

K Obmo�ja kmetijskih zemljiš�.

G Obmo�ja gozdov, Varovalni gozd, gozd posebnega pomena, gospodarski gozd. 

L Obmo�ja mineralnih surovin.

V Obmo�ja površinskih voda. V to obmo�je sodijo: vodotoki s pripadajo�im obalnim 
pasom, ki zagotavlja urejanje vodnih površin, obstoje�e in planirane zajezitve s 
funkcionalnimi ureditvami. Možne dopolnilne dejavnosti: objekti za šport in 
rekreacijo v naravnem okolju …. 
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Osnovna območja varovanj in 
omejitev:
- vodovarstvena območja;
- območja ohranjanja narave;
- območja varstva gozdov;
- območja varstva kmetijskih zem-

ljišč;
- območja varstva kulturne dedišči-

ne;
- območja za raziskovanje mineral-

nih surovin;
- ogrožena območja;
- varovalni in varstveni pasovi.

MERILA IN POGOJI GLEDE 
VRSTE GRADENJ

9. člen

(dovoljene gradnje)

(1) Na poselitvenih območjih, so 
dovoljene naslednje gradnje, v kolikor 
ni v ostalih določbah tega odloka do-
ločeno drugače:  
- adaptacije,
- rekonstrukcije,
- rušitve,
- dozidave,
- nadzidave,
- novogradnje,
- spremembe namembnosti in rabe 

v skladu z namembnostjo morfolo-
ške celote,

- gradnje, ki odpravljajo čezmerno 
obremenitev okolja  in zagotavljajo 
večjo varnost objektov in ljudi,

- gradnje objektov za potrebe ko-
munalnega opremljanja, prometa, 
parkirišč, zvez in energetike ter 
vodnogospodarske ureditve,

- ureditve javnih površin z urbano 

opremo in
- enostavni objekti in druge vrste 

del, ki so v zvezi z objekti ali pri-
padajočimi zemljišči.

(2) Nadomestne gradnje so do-
voljene v morfoloških celotah, kjer 
so dovoljene gradnje objektov. Za 
objekt, ki se ruši, je potrebno izdelati 
posnetek obstoječega stanja objekta 
in terena tako, da se ugotovi koristna 
površina in namembnost stavbe. Pr-
votni objekt je potrebno v roku treh 
let po  pravnomočnosti gradbenega 
dovoljenja porušiti.

(3) Dozidave, nadzidave, rekon-
strukcije in adaptacije objektov so 
dopustne pod pogojem, da so bili 
objekti zgrajeni z gradbenim do-
voljenjem oziroma bili zgrajeni pred 
letom 1967.

10. člen

(dovoljene gradnje v morfoloških 
celotah)

(1) V posameznih ureditvenih ob-
močjih oziroma morfoloških celotah 
so dovoljene naslednje gradnje: 
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Tabela 3: 

Morfološka celota 

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

Gradnja
objektov
dopolnilnih
dejavnosti iz 8. 
�lena

Spremembe
namembnosti
za potrebe 
dopolnilnih
dejavnosti iz 
8. �lena

Ostalo

S
Obmo�je
stanovanjske
gradnje

gradnja
stanovanjskih
objektov

je možna do 50% BEP 
posameznega
objekta

gradnja vseh vrst 
stanovanjskih
objektov v skladu z 
dolo�ili ostalih 
�lenov tega odloka 
in posebnih dolo�b

Se
Obmo�je
enodružinske
stanovanjske
gradnje

gradnja
enodružinskih
stanovanjskih
objektov

je možna do 50% BEP 
posameznega
objekta

Sv
Obmo�je blokovne 
ve�stanovanjske
gradnje

gradnja ve�
stanovanjskih
objektov

je možna spremembe 
namembnosti
delov pritli�ij
do 50% BEP 

Sk
Obmo�ja 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 
dolo�il in posebnih 
dolo�b

Sm
Obmo�ja z ve�
funkcijami:
stanovanjsko,
obrtno, mešano

gradnja stano-
vanjskih objektov, 
obrt, obstoje�e
kmetije, trgovske 
dejavnosti in 
posameznih
objektov družbene 
infrastrukture

je možna 
Sm - mešana 
obmo�ja
(stanovanja,
trgovske
dejavnosti, obrt, 
kmetije)

je možna   

Sw
Obmo�ja
po�itniških
objektov

gradnja
po�itniških
objektov

ni možna ni možna spremembe 
namembnosti v 
stanovanjske
objekte

M
Mešano obmo�je

gradnja
stanovanjskih
objektov, trgovski 
objekti, poslovne 
in servisne 
dejavnosti

je možna možne 
spremembe
namembnosti
za vse, v 1. 
stolpcu nave-
dene dejavnosti 

gradnja parkirnih in 
garažnih objektov in 
objektov za zaš�ito
in reševanje 

D
Obmo�je javne 
infrastrukture

gradnja objektov 
za potrebe vzgoje 
in izobraževanja, 

ni možna ni možna. gradnja parkirnih in 
garažnih objektov in 
objektov za zaš�ito
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Morfološka celota 

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

Gradnja
objektov
dopolnilnih
dejavnosti iz 8. 
�lena

Spremembe
namembnosti
za potrebe 
dopolnilnih
dejavnosti iz 
8. �lena

Ostalo

športa, zdravstva, 
socialnega
varstva, kulture, 
javne uprave in 
verskih dejavnosti 

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 zaš�ito
in reševanje 

Pk
Dejavnosti
kmetijske
proizvodnje

gradnja objektov 
kmetijske
proizvodnje,
skladiš�

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 objektov, 
objektov za potrebe 
komunale ter 
objektov za potrebe 
obrambe in zaš�ite

T
Obmo�je
telekomunikacijske
infrastrukture

gradnja objektov in ureditev za potrebe 
telekomunikacij

gradnja parkirnih in 
garažnih objektov 

O�
Gradnja objektov 
za potrebe �istilne
naprave

gradnja objektov in ureditev za 
potrebe �istilne naprave 

dovoljeno - 

Oo
Gradnja objektov 
za potrebe 
odlagališ�a
odpadkov

gradnja objektov in ureditev za 
potrebe odlagališ�a odpadkov 

dovoljeno možna postavitev 
objektov
spremljajo�ih
dejavnosti in 
recikliranja
odpadkov

E
Gradnja objektov 
za potrebe 
energetske
infrastrukture

gradnja objektov za potrebe energetske infrastrukture  

Z
Obmo�je zelenih 
površin

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

urejanje utrjenih 
površin, postavitev 
za�asnih objektov 
za rekreacijo, 
gradnja komunalne 
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Morfološka celota 

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

Gradnja
objektov
dopolnilnih
dejavnosti iz 8. 
�lena

Spremembe
namembnosti
za potrebe 
dopolnilnih
dejavnosti iz 
8. �lena

Ostalo

opreme.

Zr
Obmo�je zelenih 
površin za potrebe 
športa in 
rekreacije

gradnja in ureditev površin za šport in rekreacijo, za 
izobraževalne namene, gradnja otroških igriš�.

urejanje
rekreacijskih poti, 
postavitev za�asnih
objektov za 
rekreacijo, gradnja 
komunalne opreme. 

Zp
Obmo�je zelenih 
površin za potrebe 
pokopališ�

gradnja pokopališ� in spremljajo�ih objektov. urejanje zelenih in 
utrjenih površin, 
utrjenih površin, 
gradnja komunalne 
opreme.

Zg
Obmo�je zelenih 
površin - gozdovi

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

dovoljene gradnje v 
raziskovalne in 
izobraževalne
namene

Rg
Obmo�ja
razpršene gradnje

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

dovoljeno dovoljeno gradnja 
spremljajo�ih
objektov za potrebe 
rekreacije,
gostinstva in 
turizma, komunale, 
prometa, zvez in 
energetike
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 (2) Poleg gradenj, navedenih v ta-
beli, veljajo za vse morfološke celote 
naslednja določila:
- Vse gradnje so možne v skladu 

z ostalimi določbami odloka in v 
skladu s posebnimi določbami za 
posamezne morfološke celote.

- Dopolnilne in pogojno dovoljene 
dejavnosti so dovoljene, če so nji-
hove obremenitve okolja v okvirih, 
s predpisi dovoljenih obremenitev 
okolja.

- V primeru obstoječega stanja 
neprimerne dejavnosti glede na 
namensko rabo je potrebno do-
ločiti sanacijske ukrepe, obreme-
nitve okolja zmanjšati na stopnjo 
dovoljeno v veljavnih predpisih. 
Dejavnosti do izvedbe sanacijskih 
ukrepov na obstoječi lokaciji ni 
dovoljeno širiti.

- V morfoloških celotah, kjer velja 
določilo, da mora biti 50% površin 
namenjenih osnovni dejavnosti, 
je potrebno dokumentaciji za 
graditev objekta dopolnilne ali 
pogojno dopolnilne dejavnosti ali 
za spremembo namembnosti za te 
dejavnosti priložiti strokovno pre-
sojo o upoštevanju tega določila.

(3) Ob vpadnicah, navedenih v tabe-
li 28. člena, na območju urbanistične 
zasnove mesta Domžale, so dovoljene 
gradnje objektov, namenjenih v celoti 
večstanovanjski, trgovski, poslovni, 
servisni dejavnosti ne glede na pre-
težno namensko rabo ureditvenega 
območja. Določilo velja za obojestran-
ski pas v širini 25 metrov od roba 
vozišča. Določilo ne velja za območja, 
namenjena zelenim in parkovnim po-
vršinam. Gradnja večstanovanjskih 

objektov ni možna na območjih, na-
menjenih zelenim, parkovnim in pro-
izvodnim dejavnostim.

(4) Za objekte iz prejšnjega odstav-
ka veljajo naslednja merila in pogoji:
- Na gradbeni parceli objekta je do-

voljen indeks intenzivnosti izrabe 
zemljišča (FSI) 1,0 in faktor za-
zidanosti (FZ) 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 več-
stanovanjskega objekta, v pritličju 
takšnega objekta na obcestni 
strani ni dovoljena gradnja atrijev 
oz. teras. Pri načrtovanju je po-
trebno obvezno zagotoviti zaščitne 
ukrepe za preprečitev čezmernih 
obremenitev okolja.

(5) V kolikor se bo v predvidenih 
objektih na območju prostorskega 
akta opravljala dejavnost proizvod-
nje in prometa živil ali kozmetike ali 
igrač, nega prebivalstva, gostinska, 
zdravstvena, vzgojna, izobraževalna 
ali nastanitvena dejavnost (domovi) 
ali na območju urejala javna vodo-
oskrba, je pridobiti projektne pogoje 
in soglasja k projektnim rešitvam pri-
stojne zdravstvene inšpekcije.

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

11. člen

(Dovoljene dopolnilne dejavnosti)

(1) V območjih, namenjenih za 
stanovanjske objekte, so dovoljene 
dopolnilne dejavnosti v okviru do-
voljene planske namenske rabe in ob 
upoštevanju naslednjih pogojev: 
- morfološke celote z oznako Se:
Objekti za dejavnosti morajo izpol-

njevati naslednje zahteve:
- obseg dejavnosti do vključno 5 za-

poslenih, 
- zaradi dejavnosti se lahko uredi 

največ pet parkirišč za osebna 
vozila, brez manipulacijskih in 
parkirnih površin za tovorna vozila 
ali gradbene stroje, 

- delovni čas dejavnosti z obis-
kovalci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

- morfološke celote z oznakami S 
in Sv:

Objekti za dejavnosti morajo izpol-
njevati naslednje zahteve:

- obseg dejavnosti do vključno 5 za-
poslenih,

- zaradi dejavnosti se lahko uredi 
največ pet parkirišč za osebna 
vozila, brez manipulacijskih in 
parkirnih površin za tovorna vozila 
ali gradbene stroje.

(2) V območjih Sm so dopustne na-
slednje dejavnosti:
- dejavnosti, ki ne potrebujejo ma-

nipulacijskih in parkirnih površin 
za tovorna vozila ali gradbene 

stroje,
- kmetijske dejavnosti, hlev do 15 

glav živine,
- delovni čas dejavnosti z obis-

kovalci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

(3) V območjih Sk so dopustne na-
slednje dejavnosti:
- dejavnosti, ki ne potrebujejo ma-

nipulacijskih in parkirnih površin 
za tovorna vozila ali gradbene 
stroje, 

- kmetijske dejavnosti, hlev do 100 
glav živine,

- ni zaznavnih vonjav več kot 100 m 
od objekta,

- delovni čas dejavnosti z obis-
kovalci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

(4) Dejavnosti v posameznih mor-
foloških celotah ne smejo biti v na-
sprotju s plansko namensko rabo, v 
nasprotju z zgoraj navedenimi določili 
in morajo zadostiti tudi drugim po-
gojem tega odloka.

12. člen

(Območja urejanja, kjer je predvi-
dena izdelava LN)

(1) V ureditvenih območjih, kjer 
je predvidena izdelava lokacijskih 
načrtov, je do izdelave le teh možno 
izvajati gradnje, ki ne bodo ovirale 
kasnejšega načrtovanja gradenj in 
izvajanja rešitev s predvidenim loka-
cijskim načrtom:
a. gradnja komunalne opreme za 

oskrbo obstoječih objektov,
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b. gradnje, katere je možno izvajati na 
podlagi zakona brez gradbenega 
dovoljenja,

c. gradnje za vzdrževanje in dopolni-
tev obstoječe gradbene strukture, 
za bivanje in delo prebivalcev na 
teh območjih.

13. člen

(Gradnja enostavnih objektov)

Gradnja enostavnih objektov in 
druge vrste del, ki so v zvezi z objekti 
in pripadajočimi zemljišči, so možne v 
skladu z veljavnimi predpisi.

14. člen

(Kmetijska zemljišča)

(1) Gradnje na kmetijskih zemljiščih 
in druge vrste del, ki so v zvezi z objek-
ti in pripadajočimi zemljišči, so možne 
v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Ob načrtovanju in izvajanju po-
sameznih gradenj je potrebno določiti 
neoviran dostop do posameznih kme-
tijskih oziroma gozdnih zemljišč po 
obstoječih poljskih in gozdnih poteh 
oziroma urediti predhodno ustrezne 
nadomestne poti.

15. člen

(Gozdna zemljišča)

(1) Gradnje na gozdnih zemljiščih in 
druge vrste del, ki so v zvezi z objekti 

in pripadajočimi zemljišči so možne v 
skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Pri gradnjah v gozdu in gozdnem 
prostoru je potrebno upoštevati tipo-
loške značilnosti krajine ter zagotav-
ljati ohranitev ekološkega ravnovesja, 
značilnosti razporeditve gozdnih mas 
v prostoru in značilnosti obstoječega 
gozdnega roba.

(3) Pri gradnjah se mora ohranjati 
gozdni rob, v primeru poškodb pa 
ustrezno sanirati oziroma ponovno 
vzpostaviti. Pri lociranju novih objek-
tov ob gozdnih robovih je potrebno 
upoštevati oddaljenost za najmanj 
eno drevesno višino odraslega gozd-
nega sestoja.

(4) Ob načrtovanju in izvajanju po-
sameznih gradenj je potrebno določiti 
neoviran dostop do posameznih kme-
tijskih oziroma gozdnih zemljišč po 
obstoječih poljskih in gozdnih poteh 
oziroma urediti predhodno ustrezne 
nadomestne poti.

(5) Za poseganje ali gospodarjenje 
s posamičnim gozdnim drevjem in 
skupinami gozdnega drevja, ki se 
nahajajo zunaj naselij, to so:
- obvodno drevje in grmovna vege-

tacija,
- obmejki in skupine dreves, ki pove-

zujejo 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,
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 je potrebno pridobiti soglasje pri-
stojne območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije. 

16. člen

(Območja za pridobivanje rudnin in 
območja sanacij)

Do sprejetja lokacijskih načrtov za 
sanacijo območij so dovoljene grad-
nje, ki služijo varovanju in zaščiti pred 
čezmerno obremenitvijo okolja.

17. člen

(Območje vodnih površin)

(1) Na območjih vodnih površin 
so gradnje in druge vrste del, ki so 
v zvezi z objekti in pripadajočimi 
zemljišči, možne v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(2) Za vse gradnje je potrebno prido-
biti tudi projektne pogoje upravljalca 
po Zakonu o sladkovodnem ribištvu.

18. člen

(Območje dvojne namenske rabe)
 
Na območjih dvojne namenske rabe 

so dovoljene gradnje, ki trajno ne one-
mogočajo osnovne namenske rabe. 

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKO-
VANJE GRADENJ

19. člen

(Oblikovanje objektov)

(1) Pri oblikovanju novogradenj, 
adaptacij, dozidav, nadzidav, gradnje 
enostavnih objektov ter oblikovanju 
drugih gradenj je potrebno doseči 
skladnost z okolico glede: 
-  lege objekta, 
- velikosti objekta,
- volumna, 
- zunanjega izgleda, 
- arhitekturnih elementov in
- oblikovanja zunanje ureditve.

(2) Pri vseh gradnjah je potrebno 
upoštevati merilo lokacije in ob-
stoječih objektov, razen za lokacije 
objektov, ki imajo značaj mestnih ali 
lokalnih znamenj.

(3) Posamezne gradnje je možno 
oblikovati v kontrastu z okoljem in 
sicer zaradi estetskih in simbolnih raz-
logov, kadar ima različnost oziroma 
nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti 
prostorsko dominanto, doseči večjo 
razpoznavnost območja, zlasti z novo-
gradnjami na prometnih vozliščih, na 
zaključkih stavbnega niza, v središčih 
posameznih naselij. Ob tem mora taka 
gradnja upoštevati obstoječe domi-
nante in kvalitete prostora.

(4) Glede oblikovanja imajo morfolo-
ške celote naslednje oznake:
- a prosto stoječa pozidava (eno-

družinske stanovanjske hiše, bloki, 
stolpiči in večstanovanjski objek-
ti…), 

- b strnjena gradnja (atrijska vrstne 
hiše, več stanovanjski objekti v 
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nizih..) in
- j jedro (območja ohranjenih jeder 

posameznih naselij).

(5) Oznake so podane pri morfo-
loških celotah, kjer tako oblikovana 
gradnja prevladuje in se uporablja kot 
usmeritev za postavitev in oblikova-
nje objektov.

(6) Gradnja kleti je dovoljena, če ni 
v nasprotju s posebnimi določbami ali 
projektnimi pogoji soglasodajalcev. 

(7) Povečanje parterja izven obstoje-
če gradbene linije večstanovanjskega 
objekta, zasteklitev parterja, balko-
nov ali spremembe fasad je možno ob 
enovitem pristopu za celoten objekt 
(projektna obdelava). 

(8) Nove transformatorske postaje 
se postavijo praviloma v sklopu novih 
objektov oziroma se oblikujejo v skla-
du s tipologijo objektov morfološke 
celote. 

(9) Male hidroelektrarne se obli-
kujejo v skladu s tipologijo objektov 
morfološke celote. 

(10) Atriji posameznih pritličnih sta-
novanj večstanovanjskega objekta ne 
štejejo v % obveznih zelenih površin 
na gradbeni parceli. 

(11) Pri načrtovanju večstanovanj-
skih objektov s štirimi ali več stano-
vanji je na gradbeni parceli zagotoviti 
igralne površine na prostem tako, da 
se na vsako stanovanjsko enoto zago-
tovi 3 m2 oziroma najmanj 40 m2.

(12) Oblikovalska določila za posa-
mezne morfološke celote:
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1. Območja za stanovanjsko in individualno stanovanjsko gradnjo

Tabela 4 

Dolo�ilo Rg S/a Se/a S/b,  Se/b Se/j 

Max.FSI 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 

Pozidanost
% 25 25 - 30 30 - 40 30 

Višinski
gabarit

Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih 
objektov

P+M, P+1 

Razmerja
gabaritov

Prevladujo�i objekti v morfološki celoti, ob obvezi, da 
ne presega posameznih maksimalnih gabaritov v 
morfološki celoti 

Podolgovat tloris 
min.1:1.3, max 1:2 

Strehe

Na obmo�jih homogenega oblikovanja streh se obliko-
vanje novih streh prilagodi obstoje�im, v obmo�jih
heterogeno oblikovanih streh pa naj oblikovanje streh 
zagotovi razvoj novih urbanisti�nih kvalitet. 

simetri�ne dvokapnice z 
naklonom v smeri daljše 
stranice, naklon 35 stopinj 
do 45 stopinj

Postavitev na 
parcelo

Sledi funkciji in legi obstoje�ih objektov v morfološki 
celoti.

Sledi talni zasnovi 
vaškega jedra in 
obstoje�im gradbenim 
linijam v prostoru 

Velikost in 
oblika
parcele

- upoštevanje zgodovinskih 
zna�ilnosti parcelacije 

Zelene
površine min 10% gradbene parcele 

Materiali – 
gradiva usklajeno z morfološko celoto 
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2. Območja za večstanovanjsko gradnjo

Tabela 5 

Dolo�ilo Sv/a do P+4 Sv/a nad P+4 Sv/b do P+4 Sv/b nad P+4 

Max. FSI 0.8 2 1 2 

Pozidanost % 30 25 30 25 

Višinski
gabarit Višina objekta (slemena) ne sme presegati sosednjih objektov v morfološki celoti. 

Razmerja
gabaritov prevladujo�i objekti v morfološki celoti 

Strehe
Na obmo�jih homogenega oblikovanja streh se oblikovanje novih streh prilagodi 
obstoje�im, v obmo�jih heterogeno oblikovanih streh pa naj oblikovanje streh 
zagotovi razvoj novih urbanisti�nih kvalitet. 

Postavitev na 
parcelo Sledi funkciji in legi obstoje�ih objektov v morfološki celoti. 

Zelene
površine min. 20% gradbene parcele 

Materiali usklajeno z morfološko celoto 
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3. Območja za mešana območja stanovanj, kmetij, mešanih funkcij ter 
obrtnih delavnic:

Tabela 6 
Dolo�ilo Sk/a Sm/a Sk/j Sm/j Opomba 

Max. FSI 0.4 0.4 0.4 0.6 

Pozidanost % 30 30 30 50 

stanovanjski
objekti

Višina slemena ne sme 
presegati sosednjih objektov 
v morfološki celoti. 

P+M, P+1 Višinski
gabarit

gospodarski
in drugi 
objekti

Višina slemena ne sme presegati objektov v morfološki 
celoti.

stanovanjski
objekti

tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 1:1.3 

Tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 
1:1.3, oziroma naj sledi 
tipi�nemu razmerju, 
zna�ilnemu za stavbno 
dediš�ino v morfološki 
celoti.

gospodarski
objekti

tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 1:1.5 

Tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 
1:1.5, oziroma naj sledi 
tipi�nemu razmerju, 
zna�ilnemu za stavbno 
dediš�ino v morfološki 
celoti.

Razmerja
gabaritov

ostali objekti tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 
1:1.3.

Tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min. 
1:1.3, oziroma naj sledi 
tipi�nemu razmerju, 
zna�ilnemu za stavbno 
dediš�ino v morfološki 
celoti.

V primeru velikih 
gradbenih mas, je 
potrebno objekt 
�leniti na manjše 
gradbene mase. 

Strehe Na obmo�jih homoge-nega 
oblikovanja streh se 
oblikovanje novih streh 
prilagodi obstoje�im, v 
obmo�jih heterogeno 
oblikovanih streh pa naj 
oblikovanje streh zagotovi 
razvoj novih urbanisti�nih
kvalitet.

Naklon strešin 36�- 45�. Možno je odpiranje 
strešin za potrebe osvetlitve mansarde, vendar 
odprtine ne smejo presegati 30% tlorisa 
posamezne strešine. Strešine fr�ad ne smejo biti 
višje od osnovne strehe in morajo imeti enak 
naklon kot osnovne strehe. Son�nih zbiralnikov 
ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad 
slemena streh in morajo biti locirani vzporedno s 
strešino.

Postavitev na parcelo Sledi funkciji in legi 
obstoje�ih objektov v 
morfološki celoti. 

Sledi talni zasnovi vaškega jedra in gradbenim 
linijam v prostoru. 

Velikost in oblika 
parcele

   upoštevanje zgodovinskih zna�ilnosti parcelacije. 

Zelene površine 20% gradbene parcele. 

Materiali Usklajeno z morfološko celoto. Fasade objektov naj bodo ometane v svetlih 
tonih, v fasadah in zunanji ureditvi se smiselno uporabljajo detajli zna�ilni za 
stavbno dediš�ino na obmo�ju.
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4. Območja za počitniško gradnjo:

Tabela 7 

Dolo�ilo Sw 

Max. FSI 0.3 

Pozidanost % 20 

Višinski gabarit Višina objekta (slemena) ne sme presegati sosednjih objektov v morfološki 
celoti.

Razmerja gabaritov min1:1.3 

Strehe simetri�na dvokapnica, sleme vzdolž daljše stranice 

Postavitev na 
parcelo usklajeno z morfološko celoto 

Zelene površine % 20% gradbene parcele 

Materiali usklajeno z morfološko celoto 

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

Tabela 8 
Obmo�je 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 obmo�jih homogenega oblikovanja streh se oblikovanje novih streh prilagodi 
obstoje�im, v obmo�jih heterogeno oblikovanih streh pa naj oblikovanje streh 
zagotovi razvoj novih urbanisti�nih kvalitet. 

Postavitev na 
parcelo

glede na funkcijo objekta 

Zelene
površine % 

20% gradbene parcele 

Materiali usklajeno s funkcijo objekta in morfološko celoto 
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(7) V primeru, ko je obstoječa po-
zidanost ali obstoječi faktor izkoriš-
čenosti (FSI) posamezne gradbene 
parcele večja, kot je določeno v tem 
členu, so gradnje dovoljene v okviru 
obstoječe pozidanosti in izkoriščeno-
sti zemljišča.

(8) Gradnje v pretežno pozidanih 
morfoloških celotah, ki predstavljajo 
oblikovno celoto (zaključena skupina 
vrstnih hiš, območja dvojčkov, druge 
oblike strnjene gradnje), se izvajajo 
enotno za celotno območje.

(9) V območjih mešanih dejavnosti 
je oblikovanje objektov podrejeno 
njihovi funkciji.

(10) 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.

Dozidave in nadzidave

(1) Dozidave in nadzidave objektov 
morajo biti oblikovno in funkcional-
no usklajene z osnovnim objektom, 
višinski gabarit ne sme presegati 
maksimalnega gabarita določenega 
za posamezno naselje (gabarit, naklon 
strehe, smer slemena, izbira kritine in 
drugih materialov) ob upoštevanju 
pogojev za graditev novih objektov.

Enostavni objekti

(1) Gradnja enostavnih objektov 
mora biti oblikovno in funkcionalno 
usklajena z osnovnim objektom.

(2) Enostavni objekti na gradbeni 
parceli se lahko gradijo v okviru me-
ril za pozidanost in do dovoljenega 
faktorja (FSI) za določeno morfološko 
celoto.

Vzdrževanje, adaptacije, rekon-
strukcije

(1) Vzdrževalna dela in notranje 
adaptacije in rekonstrukcije so do-
voljene v okviru obstoječe gradbene 
lupine in namembnosti.

(2) V morfoloških celotah z oznako 
j je obvezno ohraniti kvalitetne pr-
votne elemente členitve fasad (omet, 
obdelan kamen, les, barva) ter druge 
likovne elemente. V teh območjih 
veljajo pri obnovi oziroma zamenjavi 
ostrešja in kritine enaki pogoji kot za 
novogradnje. Pogoje za vzdrževalna 
dela na objektih kulturne dediščine 
predpiše pristojni Zavod za varstvo 
kulturne dediščine.

Ograje in oporni zidovi

(1) Ograje in oporne zidove je možno 
graditi na podlagi tega odloka in dru-
gih predpisov, ki urejajo to področje.

20. člen

(Objekti za oglaševanje in 
obveščanje)

(1) Na območju občine Domžale po-
stavljanje objektov in naprav za ogla-
ševanje in obveščanje ni dovoljeno. 

(2) Ne glede na določilo prvega 
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odstavka je dovoljena postavitev 
objektov in naprav za oglaševanje 
in obveščanje v sklopu avtobusnih 
postajališč v skladu z določili predpi-
sov, ki urejajo varstvo cest in varnost 
prometa. 

(3) Pravne osebe, društva, samostoj-
ni podjetniki in posamezniki lahko po-
stavijo in urejajo objekte in naprave za 
oglaševanje in obveščanje izključno 
za lastne potrebe, v skladu s celostno 
podobo subjekta, na poslovnih objek-
tih in gradbenih parcelah objektov, ki 
jih uporabljajo pri opravljanju svoje 
dejavnosti.

(4) Oblika in način postavitve turi-
stične in obvestilne signalizacije je do-
voljena v skladu z veljavnimi predpisi, 
ki določajo prometno signalizacijo na 
javnih cestah. 

(5) Dovoljeno je vzdrževanje, pre-
nova in menjava obstoječih objektov 
in naprav v enakih gabaritih.

21. člen

(Odmiki zahtevnih in manj zahtev-
nih objektov)

(1) Odmiki novozgrajenih zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov morajo 
slediti gradbeni liniji obstoječih ob-
jektov ob ulicah in obstoječim gradbe-
nim linijam v prostoru. Če gradbene 
linije v prostoru ni, je gradbena meja, 
do katere lahko segajo objekti, po-
gojena z regulacijskimi linijami cest 
in komunalnih vodov oziroma z na-
slednjimi odmiki:

- vsaj 7,0 m od roba cestišča,
- vsaj 4,0 m od meje sosednje parce-

le, manjši odmik je možen ob so-
glasju lastnika sosednje parcele, 

- odmiki med dvema objektoma 
morajo biti na južni, jugovzhodni 
in jugozahodni strani objekta 
enaki 1,5 višine kapi najvišjega 
objekta, oziroma enaki višini kapi 
najvišjega objekta z ostalih strani 
objekta,

- odmiki med objekti morajo upoš-
tevati požarno varnostne norma-
tive.

(2) Manjši odmiki od zgoraj določe-
nih morajo biti utemeljeni z dokazili 
in soglasji.

MERILA IN POGOJI ZA 
DOLOČANJE GRADBENIH 
PARCEL

22. člen

(gradbena parcela)

(1) Pri določitvi gradbenih parcel je 
potrebno upoštevati:
- namembnost in velikost objekta 

na parceli s potrebnimi površinami 
za njegovo uporabo in vzdrževanje 
(funkcionalni dostopi, parkirna 
mesta, utrjene površine in funkci-
onalno zelenje);

- dovoljeno pozidanost, dovoljen 
faktor izrabe in predpisan delež 
zelenih površin;

- zdravstveno tehnične zahteve: od-
mik od sosednjega objekta, vpliv 
bližnje okolice, osončenje, preve-
tritev, intervencijske poti.
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(2) Delitev zemljiških parcel za ob-
likovanje novih gradbenih parcel je 
možna, kadar se lahko s parcelacijo 
oblikuje več gradbenih parcel, pri-
mernih za gradnjo, ter da imajo vse 
parcele zagotovljen dovoz in dostop. 

(3) Minimalne velikosti gradbenih 
parcel v morfoloških celotah S, Se, Sk, 
Sm glede na oznako so:

a  min. 400 m2
b in j min. 250 m2

(4) V morfoloških celotah Sw grad-
bena parcela ne sme biti manjša od 
250 m2.

(5) Določila o minimalnih velikostih 
gradbenih parcel ne veljajo za že ob-
stoječe manjše zemljiške parcele.

(6) Površine za otroška igrišča in 
ozelenjena parkirišča niso del zelenih 
površin.

(7) Ne glede na določila tega člena 
je delitev parcel možna za potrebe 
gradnje javne infrastrukture.

(8) Za obstoječe večstanovanjske 
objekte, katerim gradbena parcela 
še ni določena, 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  razpol-
ožljivih zemljišč. 

MERILA IN POGOJI ZA PRO-
METNO UREJANJE

23. člen

Ceste

(1) Ceste oziroma cestni objekti 
se lahko gradijo in prenavljajo v va-
rovalnih pasovih cest in rezervatih 
namenjenih za promet.

(2) V rezervatih cest in v varovalnih 
pasovih cest ni dovoljeno graditi no-
vih objektov. Na obstoječih objektih 
so dovoljena le vzdrževalna dela.

(3) V varovalnih pasovih cest, do-
ločenih v zakonih in predpisih, je 
znotraj zazidljivih površin, določenih 
s prostorskim delom plana, dovoljena 
gradnja, dozidava, nadzidava, spre-
memba namembnosti in hortikultur-
ne ureditve le s soglasjem upravljavca 
cest in v skladu z namensko rabo.

(4) Gradnja mostov in cest v območ-
ju vodotokov ne sme posegati v pre-
točni profil. Varnost pred stoletnimi 
visokimi vodami mora biti zagotov-
ljena z minimalno 50 cm višine nad 
višino stoletnih vod.

(5) Pri gradnji lokalnih cest, dovozov 
in priključkov posameznih objektov 
se upoštevajo širine, določene z ob-
činskimi predpisi.

Rezervati prometnic

(1) V skladu s 47. členom Zakona 
o javnih cestah (Ur. list RS št. 29, 
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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.

(2) Planirane prometnice ali obsto-
ječe prometnice, ki so v načrtu za re-
konstrukcijo in jim še niso dokončno 
določene tehnične značilnosti v pro-
jektni dokumentaciji, imajo rezervat.

(3) V rezervatu so na obstoječih ob-
jektih in napravah dovoljena le nujna 
vzdrževalna dela ter gradnje v zvezi 
s komunalnim urejanjem.

(4) Skupne širine rezervatov so gle-
de na kategorizacijo cest, vrsto pro-
meta, število voznih pasov in ureditve 
obcestnega prostora naslednje:
- 30 m rezervat ceste z dvema vozni-

ma pasovoma za mešani motorni 
promet, s kolesarskima stezama, 
hodnikom za pešce in za postaja-
lišči za javni potniški promet izven 
vozišča;

- 10 m rezervat za lokalne dvopa-
sovne ceste za mešani motorni 
promet z enostranskim hodnikom 
za pešce;

- 6m rezervat za lokalne dovoze.

(5) Pri gradnji lokalnih cest, dovozov 
in priključkov posameznih objektov 
se upoštevajo širine določene z ob-
činskimi predpisi.

Dovozi in priključki

(1) Dovozi in priključki na cestno 
mrežo morajo biti urejeni tako, da 

je zagotovljena potrebna varnost v 
prometu.

(2) Na javno cesto naj se praviloma 
priključuje več objektov skupaj.

(3) Uredijo se v soglasju s pristojnim 
upravnim organom in upravljavcem 
ceste.

(4) Slepo zaključene ceste morajo 
imeti urejeno obračališče zadostne ši-
rine za obračanje komunalnih vozil.

(5) Vsaka gradbena parcela mora 
imeti zagotovljen dostop in dovoz za 
motorna vozila.

(6) Dostop do parcele se zagotovi 
neposredno z javne ceste.

Parkirne površine

(1) Pri novogradnjah ali pri spre-
membi namembnosti javnih in za-
sebnih objektov morajo biti zagotov-
ljene zadostne parkirne površine ali 
garažna mesta na gradbeni parceli 
posameznega objekta in sicer tako 
za stanovalce kakor tudi zaposlene 
in obiskovalce.

(2) Število parkirnih oziroma garaž-
nih mest:
- stanovanjska hiša 2 PM na stano-

vanje,
- stanovanja v večstanovanjski hiši, 

povprečno 2 PM na stanovanje, 
oziroma:

za stanovanje do 35 m2 koristne sta-
novanjske površine 1 PM

za stanovanje od 36m2 do 60m2 ko-
ristne stanovanjske površine 1 , 5 
PM
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za stanovanje od 61m2 do 100m2 
koristne stanovanjske površine 
2 PM

za stanovanje nad 100m2 koristne 
stanovanjske površine      3 PM

- poslovni prostori - pisarne 1 PM na 
30m2 neto površine,

- poslovni prostori z obiskom strank 
1 PM na 20m2 neto površine,

- gostinski lokal 1 PM na 4 sedeže in 
1 PM na 1 tekoči meter točilnega 
pulta oziroma najmanj 5 PM,

- trgovski lokali 1 PM na 30m2 ko-
ristne prodajne površine ali min 2 
PM, 

- delavnice za servis motornih vozil 
6 PM na 1 popravljalno mesto, 

- avto pralnice 5 PM na eno pralno 
mesto, 

- za ostale dejavnosti se število parki-
rišč določi v skladu s predpisi.

(3) Pri določanju parkirnih mest za 
objekte z javno funkcijo je potrebno 
zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkir-
no mesto za invalide.

(4) Določila veljajo povsod, razen v 
primeru, ko je možno parkiranje na 
javnih parkiriščih s soglasjem pristoj-
nega upravljalca in ob upoštevanju 
potreb po istočasnem parkiranju.

(5) V primeru skupnega parkirišča 
za objekte z različnimi dejavnosti se 
upošteva največje potrebe po isto-
časnem parkiranju.

(6) Parkirišča za tovorna vozila ni 
dovoljeno graditi v morfoloških celo-
tah z oznakami S, Se, Sv, Sk, Sm, Sz, 
Sw, Rg, M in D.

(7) Parkirišča pri večstanovanjskih 
objektih morajo biti min. širine 2.40m, 
dimenzioniranje parkirišč in manipu-
lacijskih površin mora temeljiti na 
tehničnih standardih in normativih.

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

Varovalni pas železnice

(1) Gradnje v 200m varovalnem 
pasu železniške proge je dovoljeno 
izvajati le v soglasju z upravljavcem 
železniške proge.

(2) Pri gradnjah v varovalnem pro-
govnem pasu je potrebno upoštevati 
potek načrtovanega II. tira proge 
Ljubljana-Kamnik. Oba tira proge sta 
predvidena za elektrifikacijo.

MERILA IN POGOJI ZA 
KOMUNALNO IN 
ENERGETSKO UREJANJE TER 
TELEKOMUNIKACIJE

24. člen

(odvajanje komunalnih voda, vodo-
vodno omrežje, hidrantno omrežje, 

električno omrežje in javna razsvet-
ljava, kabelsko razdelilni sistem, tele-
komunikacijsko omrežje, plinovodno 
omrežje, odpadki, urejanje voda)

(1) Gradnja objektov in naprav za 
potrebe komunale, energetike, vod-
nega gospodarstva in zvez je možna 
v vseh območjih urejanja v skladu z 
določbami za posamezno območje 
urejanja in v skladu s prepisi, ki ure-
jajo posamezno področje.
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(2) V predvidenih koridorjih za 
potrebe komunalnega urejanja ni 
dovoljena gradnja drugih objektov in 
naprav, dovoljena so le redna vzdrže-
valna dela na obstoječih objektih in 
napravah, razen izjemoma ob soglasju 
upravljavca oziroma predlagatelja po-
sameznega voda.

(3) Gradnja objektov je možna le na 
komunalno opremljenih zemljiščih, ki 
imajo zagotovljeno vsaj minimalno 
komunalno opremo: dovozno pot na 
javno cesto, priključek na elektriko, 
oskrbo z vodo in urejeno odvajanje 
odpadnih vod.

(4) Gradnja novih objektov naj bo za-
snovana tako, da omogoča racionalno 
oskrbo s komunalnimi vodi.

(5) V komunalno neopremljenih 
območjih je pred gradnjo objektov po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje 
za gradnjo komunalne opreme.

(6) Predvideni sekundarni vodi in 
dostopi morajo biti zgrajeni pred ali 
sočasno z izdajo soglasij k gradnji 
posameznih objektov.

(7) Pri gradnji novih komunalnih vo-
dov je istočasno potrebno zgraditi pri-
ključke z vodomernimi jaški oziroma 
revizijskimi jaški na kanalizacijo.

(8) Obstoječe in predvidene objekte 
je potrebno obvezno priključiti na vso 
obstoječo komunalno in energetsko 
infrastrukturo. Poteki komunalnih vo-
dov morajo biti med seboj usklajeni.

(9) Pri vzdrževalnih delih, rekon-

strukcijah ali novogradnjah katerekoli 
podzemne napeljave ali naprave pri 
cestah je na tem delu obvezna kom-
pleksna prenova vseh infrastruktur-
nih naprav, ki potekajo na tem delu 
ceste.

(10) Posamezni komunalni objekti 
in naprave, kot so transformatorske 
postaje, črpalne postaje, sanitarni 
kioski, vodni zbiralniki in podobno, 
morajo biti postavljeni tako, da niso 
vidno izpostavljeni, praviloma v sklo-
pu kakšnega drugega objekta, nepo-
sredno poleg njega ali pod nivojem 
površine.

Odvajanje komunalnih odpadnih 
vod

(1) Vsi objekti morajo biti priključeni 
na fekalno kanalizacijo, ki se konča s 
ustrezno čistilno napravo.

(2) Za priključitev na javno kanaliza-
cijo je potrebno soglasje upravljalca.

(3) Do gradnje kanalizacije je možno 
komunalne odpadne vode speljati v 
vodotesne greznice, primernih dimen-
zij brez iztoka, ki jih mora redno praz-
niti pooblaščeni upravljavec. Vsebina 
greznic se mora prazniti v rezervoar 
čistilne naprave za čiščenje komu-
nalne odpadne vode. Za posamezna 
naselja ali zaključene celote naselja se 
zgradi kanalizacijsko omrežje in bio-
loške čistilne naprave, ki se ob gradnji 
kanalizacijskega sistema priključijo 
na centralno čistilno napravo.

(4) Za večja nova območja pozidave 
je potrebno izvesti pred priključitvijo 
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hidravlični izračun obstoječih vodov 
in v primeru neustreznosti izvesti ob-
novo in gradnjo novih vodov. 

(5) Prvi revizijski jaški objekta mo-
rajo biti locirani na parcelno mejo 
posameznega objekta.

(6) Komunalne odpadne vode iz 
objektov se mora speljati v javno 
kanalizacijo ali individualno čistilno 
napravo.

(7) Na območjih varstva vodnih 
virov mora biti gradnja omrežja od-
vajanja odpadnih vod usklajena z 
določbami odlokov, ki urejajo varstvo 
vodnih virov.

(8) Tehnološke vode in druge od-
padne vode, ki vsebujejo škodljive 
snovi, je možno priključiti na javno 
kanalizacijo, v kolikor so predhodno 
očiščene do mere, kot jo določa ve-
ljavna zakonodaja.

Meteorna kanalizacija

(1) Vse meteorne vode z utrjenih po-
vršin, kjer se odvija motorni promet, 
je treba odvesti preko lovilcev olj in 
peskolovov v kanalizacijsko omrežje 
ali v ponikovalnico oziroma v skladu 
s predpisi.

(2) Meteorne vode z drugih utrjenih 
površin, zelenih površin in streh je tre-
ba speljati v ponikovalnice ali voditi 
do naravnega recipienta.

(3) Ob gradnji večjih utrjenih povr-
šin, ki posredno povečujejo količino 
odpadnih voda, je potrebno predvi-

deti in izvesti ukrepe za zagotavlja-
nje večje infiltracije ter zadrževanja 
padavin.

(4) Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti odtočnim razmeram in vode 
odpeljati tako, da se ne poslabša sta-
nje vodotoka dol ali gor vodno. 

Vodovodno omrežje

(1) Pri načrtovanju gradenj je po-
trebno upoštevati varovalni pas 
omrežij oskrbovalnih sistemov in 
komunalne opreme in upoštevati 
ustrezne odmike.

(2) Za večja nova območja pozidave 
je potrebno izvesti pred priključitvijo 
hidravlični izračun obstoječih vodov 
in v primeru neustreznosti predvideti 
ustrezne ukrepe. 

(3) Predvidene vodovode se načelo-
ma gradi ob obstoječih in predvidenih 
prometnih površinah tako, da je mož-
no vzdrževanje omrežja in priključkov. 
Uporabniki tehnološke vode morajo 
imeti zgrajene zaprte sisteme. 

(4) Za priključitev na vodovod mo-
rajo vsi uporabniki pridobiti soglasje 
upravljavca vodovoda.

(5) Odjemna mesta za vodovodne 
priključke so v zunanjih vodomernih 
jaških za parcelno mejo objekta, ki se 
priključuje.

(6) 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.
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Hidrantno omrežje

(1) V skladu s predpisi je potrebno 
graditi in obnavljati ustrezno hidrant-
no omrežje za požarno zaščito naselij. 
Vodovodno omrežje mora biti dimen-
zionirano tako, da bo nudilo zadostno 
požarno zaščito, omogočalo nepo-
sredno priključevanje uporabnikov 
in zagotavljalo predpisane odmike od 
drugih objektov, komunalnih naprav, 
vodov in drevja.

(2) Obstoječe vodovodno omrežje 
bo potrebno za območja večjih po-
zidav dopolniti in obnoviti.

(3) Priključek objekta na javno 
vodovodno omrežje mora pri objek-
tih z večjo požarno obremenitvijo 
zagotoviti tudi možnost gašenja po-
žara. V kolikor to ni možno, si mora 
investitor zagotoviti drug vir vode in 
način gašenja.

Električno omrežje in javna raz-
svetljava

Visokonapetostno omrežje
(1) Za gradnjo objektov v koridorjih 

obstoječih in predvidenih prenosnih 
daljnovodov je potrebno pridobiti pis-
no soglasje gospodarske javne službe 
Prenos električne energije.

(2) Za vse objekte (novogradnje, 
nadzidave, dozidave objektov na-
menjenih za stalno ali občasno pre-
bivanje ter za pomožne objekte), 
ki posegajo v elektroenergetske 
koridorje obstoječih oz. predvidenih 
daljnovodov, predložiti dokazilo 
pooblaščene organizacije, da niso 

prekoračene mejne vrednosti veličin 
elektromagnetnega sevanja, kot do 
določajo predpisi.

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

Nizkonapetostno omrežje
(4) Gradnja objektov v koridorjih 

obstoječih in predvidenih 20kV vodov 
ni možna, vse gradnje v koridorjih ob-
stoječih in predvidenih daljnovodov 
so možne le s soglasjem upravljavca 
daljnovoda. Širina koridorja za SN 
nadzemni vod znaša 20.0m, za SN 
podzemni vod 2.0m.

(5) Elektro nizkonapetostno omrežje 
in omrežje javne razsvetljave naj se v 
strnjenih naseljih izvaja podzemno. 

(6) Na področjih, ki so predvidena za 
gradnjo novih objektov, in območjih, 
kjer je napetost nezadostna, je potreb-
no izvesti ojačitve obstoječega 0,4 kV 
omrežja oz. zagotoviti lokacije za nove 
transformatorske postaje 20/0,4 kV in 
trase za priključne SN vode.

(7) Priključki objektov na omrežje so 
možni v skladu s predpisi.

(8) Javno razsvetljavo ob cestah je 
potrebno graditi v skladu s predpisi.
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Kabelsko razdelilni sistem

(1) Za sprejem televizijskih pro-
gramov prek satelita in distribucijo 
signala se dopušča zgraditi razdelilno 
kabelsko omrežje in ga povezati na 
glavno antensko postajo s sprejem-
nim sistemom.

Telekomunikacijsko omrežje

(1) Pri vseh gradnjah, kjer je TK 
omrežje že zgrajeno, je potrebno pri-
dobiti soglasje upravljavca.

(2) Priključki objektov na omrežje so 
možni samo pod pogoji upravljavca in 
v skladu s predvidenimi projektnimi 
rešitvami. 

(3) Pri načrtovanju objektov in na-
prav omrežja mobilne telefonije je 
treba upoštevati naslednje usmeritve 
in pogoje:
- prednostno se objekte in naprave 

mobilne telefonije usmerja na lo-
kacije, ki zagotavljajo manjši vpliv 
na zdravje ljudi, naravo, okolje in 
kulturno dediščino;

- objekte in naprave mobilne tele-
fonije se umešča v prostor tako, da 
se jih združuje v obstoječe ali na-
črtovane infrastrukturne koridorje 
in naprave; 

- na izpostavljenih legah je treba za-
gotoviti čim manjši vpliv na vidne 
kvalitete prostora;

- v poselitvenih območjih je treba 
prioritetno izkoristiti območja in 
objekte, namenjene trgovsko-na-
kupovalni, industrijski in poslovni 
dejavnosti, v stanovanjskih ob-
močjih pa jih je treba vključevati na 

obstoječe sisteme infrastrukture 
ali v njihovo neposredno bližino 
(npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);

- na zavarovana območja narave, 
razen ožjih zavarovanih območij 
narave, kjer se objekte in naprave 
mobilne telefonije ne postavlja, na 
območja, predvidena za zavarova-
nje, na območja naravnih vrednot 
in na ekološko pomembnih ob-
močjih naj se gradi le izjemoma in 
na način, ki ne spreminja lastnosti, 
zaradi katerih je območje pridobilo 
ta status;

- v praviloma izjemnih primerih 
gradnje na območjih in objektih 
varstva kulturne dediščine je 
treba objekte in naprave mobilne 
telefonije umeščati in oblikovati na 
osnovi postopkov, ki jih določajo 
predpisi o varstvu kulturne dediš-
čine; 

- posebno pozornost je treba name-
niti oblikovanju objektov mobilne 
telefonije tako, da je oblikovanje 
čim bolj prilagojeno prevladujoči 
urbani ali krajinski tipiki ter narav-
nim danostim prostora (npr. barve, 
obliko stebrov in anten).

Plinovodno omrežje

(1) Na območju, kjer je zgrajeno 
plinovodno omrežje se objekti nanj 
priključujejo v skladu z veljavnim 
občinskim odlokom, ki ureja to po-
dročje.

(2) V varstvenih pasovih vseh plino-
vodov, določenih s predpisi, so možne 
gradnje samo v skladu s pogoji in 
soglasjem upravljavca plinovodnega 
omrežja.
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(3) V 2 x 5 m pasu vseh plinovodov 
se dela izvajajo le pod posebnimi po-
goji in pod nadzorstvom upravljalca.

Odpadki

(1) Ravnanje z odpadki mora biti v 
skladu s predpisi.

(2) Prostori za odlaganje odpadkov 
morajo biti locirani v skladu z občin-
skimi predpisi. Pri lociranju teh pros-
torov je potrebno upoštevati možnost 
dostopa in obračanja s specialnim 
komunalnim vozilom. 

(3) Na posameznih območjih se v 
skladu z občinskimi predpisi locira 
ekološke otoke na primernih do-
stopnih mestih za ločeno zbiranje 
odpadkov.

(4) Odpadke se zbira in odlaga v 
skladu s predpisi.

Urejanje voda 

(1) Na območju vodnega in pri-
obalnega zemljišča so dovoljene 
gradnje objektov javne infrastrukture, 
gradnje objektov grajenega javnega 
dobra, gradnje za izboljšanje hidro-
morfoloških in bioloških lastnosti 
površinskih voda, gradnje, ki se na-
našajo na ohranjanje narave, gradnje 
objektov, potrebnih za rabo voda, 
zagotovitev varstva pred utopitvami 
v naravnih kopališčih, gradnje objek-
tov, namenjenih varstvu voda pred 
onesnaženjem, gradnje objektov, na-
menjenih obrambi države, zaščiti in 
reševanju ljudi, živali in premoženja 
ter izvajanju nalog policije. Dovolje-

ne so rekonstrukcije in vzdrževalna 
dela obstoječih objektov na vodnih in 
priobalnih zemljiščih, ki bistveno ne 
spreminjajo namembnosti in velikosti 
objekta. 

(2) Investitorji, ki gradijo na ob-
močjih ogroženih s škodljivim delova-
njem voda, so dolžni v sodelovanju z 
upravljalcem voda zagotoviti varnost 
prebivalstva in njihovega premože-
nja v okolici nameravane gradnje, 
ob upoštevanju delovanja naravnih 
procesov. 

(3) Zunanja meja priobalnega zem-
ljišča Kamniške Bistrice sega 15m 
od meje vodnega zemljišča. Za vse 
ostale vodotoke pa sega zunanja meja 
priobalnega zemljišča 5m od meje 
vodnega sveta.

(4) Znotraj priobalnih pasov in po-
plavnih površin z obeh strani vodo-
tokov je možno gojiti primerno zarast 
in sicer takšno in na takšen način, da 
bo možen dostop do struge na vsaki 
lokaciji v primerih intervencije, oziro-
ma rednih vzdrževalnih del.

(5) Na območju priobalnih zemljišč 
je dovoljeno urejati poti, ki služijo 
vzpostavitvi rekreativne osi s kole-
sarskimi in peš potmi, označevalnimi 
tablami, urejene površine za piknike 
in podobno. 

(6) Na vseh vodotokih je dovoljeno 
izvajanje rednih vzdrževalnih del.

(7) Vse ureditve je dovoljeno izva-
jati na podlagi ustreznih strokovnih 
podlag. Urejanje mora biti usklajeno 
z varovanjem naravnih in sonaravnih 
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delov pribrežnih zemljišč ter drugih, 
na vodo vezanih ekosistemov.

(8) Ureditve vodotokov se izvajajo 
tudi z namenom preprečevanja po-
plavljanja območij, ki so namenjena 
za delo in bivanje.

(9) Regulacije vodotokov z izključno 
gradbenimi posegi niso dovoljene. 
Regulacija ne sme prizadeti ekološke 
značilnosti vodotoka. Oblikovanje 
brežin in struge mora izhajati iz pr-
votnega naravnega stanja.

(10) Regulacije vodotokov, izsuše-
vanje močvirij, gradnja ribnikov in 
spreminjanje rastiščnih pogojev so 
dopustne le na podlagi pozitivne pre-
soje o vplivih na okolje in ob soglasju 
pristojne službe za varstvo naravne 
dediščine. 

(11) Gradnje, ki spreminjajo režim 
vodotokov oz. posegajo na vodna in 
priobalna zemljišča, morajo biti izve-
dene ob sodelovanju pristojne vodne 
službe in službe za varstvo narave.

(12) Pri vseh gradnjah v vodnem 
svetu je potrebno ohraniti značilno 
krajinsko ekološko vredno vegetacijo 
ter posebno redke rastlinske in žival-
ske primerke. Vse gradnje v vodnem 
ali obvodnem svetu naj se izvajajo 
v času, ko za ribe in druge obvodne 
živali niso predpisane varstvene 
dobe.

(13) Na varovanih območjih kul-
turne dediščine je za vse gradnje, ki 
spreminjajo vodni režim in pojavnost 
vode v krajini, potrebno pripraviti 

presojo vplivov, ki jih bo predlagana 
gradnja imela na varovane vrednosti 
prostora.

(14) Od pristojne službe za varstvo 
kulturne dediščine je potrebno prido-
biti mnenje o sprejemljivosti vpliva.

(15) Regulacije oz. ureditve vodo-
tokov in hudournikov je dopustno 
izvajati z uporabo naravnih materia-
lov oz. tako, da je čim manj vidnega 
betona.
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MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT IN 
OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

25. člen

(naravne vrednote)

(1) Pri načrtovanju gradenj se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji 
za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, 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).

(2) Varstveni režimi za varovanje naravnih vrednot, ki so navedeni v stro-
kovnih podlagah so obvezno gradivo za pripravo projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja.
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MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE

26. člen

(kulturna dediščina)

(1) Sestavni del odloka je kulturna dediščina, registrirana po predpisih o kul-
turni dediščini, razvidna iz Strokovnih zasnov za varstvo kulturne dediščine v 
občini Domžale, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine v Kranju 
v letu 2000, ter njihovih dopolnitev (v nadaljevanju SZVKD). Vse registrirane 
enote kulturne dediščine, njihova vplivna območja in območja kompleksnega 
varstva kulturne dediščine so razvidne iz grafičnega dela tega odloka oziroma 
iz zgoraj navedenih SZVKD.

(2) Kulturno dediščino varujemo optimalno v njenem vplivnem območju, 
kar predstavlja poleg njene fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske 
podobe, ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in gospodarske osnove 
ter celovitosti.

(3) Na območjih varstva kulturne dediščine je prepovedano postavljati re-
klamne panoje, antene mobilnih telekomunikacijskih sistemov, protihrupne 
ograje in druge objekte, ki bi s svojo pojavnostjo pomenili tujek v varovanem 
prostoru.

(4) Kulturno dediščino predstavljajo tudi vsi leseni kozolci, slopna znamenja in 
zidane kapelice, ki se nahajajo na varovanem območju kulturne dediščine.

(5) Oblikovanje označevalnih in usmerjevalnih tabel, ulična in cestna opre-
ma (avtobusna postajališča, ekološki otoki, koši za smeti ipd.) se na varovanih 
območjih oblikujejo celostno.

(6) Za vse vrste gradenj na objektih ali območjih kulturne dediščine je po-
trebno pred izdelavo projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje ter k projektni 
dokumentaciji pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Tabela:  Seznam območij in enot kulturne dediščine, ki po predpisih o varstvu 
kulturne dediščine predstavlja zasnovo varstva kulturne dediščine:
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MERILA IN POGOJI ZA 
VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE 
OKOLJA

27. člen

(okolje)

(1) Gradnje v območjih urejanja so 
možne, če v okolju ne povzročajo več-
je motnje, kot so s predpisi dovoljene. 
Pri gradnjah je potrebno upoštevati 
normativne določbe glede varovanja 
okolja.

(2) Gradnja objektov, sprememba 
namembnosti za dopolnilne dejav-
nosti je možna, če dejavnost ne bo 
čezmerno obremenjevala okolja in 
obstoječe dejavnosti ter objekte, ki 
se v okolici predvidenega objekta ali 
dejavnosti že nahajajo.

(3) Širitev posamezne dejavnosti, 
ki čezmerno obremenjuje okolje, 
je pogojena s sanacijo čezmernih 
obremenitev okolja, ki jih posamezna 
dejavnost povzroča.

(4) Izvedba vseh ukrepov v zvezi z 
varovanjem okolja, vključno z zaščito 
pred prekomernim hrupom, za nova 
poselitvena območja zaradi obratova-
nja avtoceste in načrtovane glavne ce-
ste, je obveznost investitorjev gradenj 
na novem poselitvenem območju.

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

28.člen

(varstvo zraka)

(1) Za varstvo zraka je potrebno:
- pri načrtovanju in gradnji novih 

objektov upoštevati predpise za 
varstvo zraka in zagotoviti, da pri 
obratovanju ne bodo prekoračene 
dovoljene emisije, 

- proizvodne, obrtne, stanovanjske 
in druge objekte priključiti na eko-
loško čiste vire energije,

- zagotoviti racionalno rabo energije 
in izboljšanje toplotne izolacije ob-
jektov, 

- obvezno priključevanje vseh po-
rabnikov na plinovodno omrežje, 
kjer je to tehnično možno,

- urediti večje zelene površine in 
zasaditi visoko vegetacijo za boljši 
lokalni pretok zraka.

29. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območja s stopnjami varstva 
pred hrupom, določene glede na 
občutljivost posameznega območja 
naravnega ali življenjskega okolja 
za učinke hrupa, so opredeljena v 
strokovnih podlagah »Določitev ob-
močij varstva pred hrupom v Občini 
Domžale, ki jih je izdelal LOCUS d.o.o., 
Domžale pod št. projekta 030/2002, v 
marcu 2002.

(2) Območja varstva pred hrupom 
so opredeljena glede na podrobno 
namensko rabo, določeno v 8. členu 
odloka, v skladu z naslednjo tabelo:
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(3) Ne glede na določila prejšnjega odstavka sodi v drugo območje varstva 
pred hrupom okolica objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega pro-
grama ter programa osnovnega zdravstvenega varstva.

(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov sodi v 4. območje varstva pred 
hrupom obojestranski pas poselitve v širini 25 m od osi naslednjih pomemb-
nejših prometnic v občini Domžale: 

- železnice Ljubljana – Domžale – Kamnik 
- državne ceste

- pomembnejše lokalne ceste



603Uradni Vestnik Št.18/04

(5) Obremenitev posameznega ob-
močja s hrupom ne sme presegati 
mejnih ravni, določenih v predpisih. 
Prav tako ne sme čezmernih obreme-
nitev povzročati vir hrupa na kraju 
imisije.

(6) Nove gradnje in rekonstrukcije 
objektov in naprav ne smejo povzroči-
ti čezmerne obremenitve s hrupom v 
območju, kjer predpisane mejne ravni 
niso presežene oz. ne smejo povzročiti 
povečanja obremenitve s hrupom v 
območju, kjer je obremenitev s hru-
pom čezmerna.

(7) Gradnja, ki je vir hrupa, mora 
izpolnjevati pogoje in ukrepe za pre-
prečevanje in zmanjševanje hrupa, ki 
jih določajo predpisi o varstvu pred 
hrupom.

30. člen

(varstvo tal)

(1) Na območjih skladišč tekočih 
goriv in naftnih derivatov morajo biti 
izvedena dela na način, ki onemogoča 
izliv v vodotoke ali direktno v podtal-
nico ali v kanalizacijo.

(2) Pri gradnjah je potrebno zavaro-
vati plodno zemljo pred uničenjem. 
Gradnja, ki lahko vpliva na tla, mora 
biti v skladu s predpisi.

 

31. člen

(varstvo voda, vodnih virov in ob-
vodnih površin)

(1) Za gradnje v varstvenih območ-
jih vodnih virov je potrebno upoš-
tevati določila veljavnih odlokov in 
predpisov o varovanju vodnih virov, 
ki veljajo za posamezno območje. Za 
gradnje na teh območjih je potrebno 
pridobiti vodno soglasje.

(2) Za gradnje v območjih voda je 
potrebno upoštevati področne pred-
pise. 

(3) Za varstvo voda je potrebno:
- sanirati obstoječe vire onesnaže-

nja, 
- upoštevati predpise za zaščito 

pred onesnaženjem površinskih 
voda, 

- zagotoviti merilna mesta za avto-
matsko vzorčenje odpadnih voda, 

- zagotoviti združevanje iztokov od-
padnih voda in

- zagotoviti izgradnjo kanalizacije in 
čistilnih naprav.

(4) Na poplavnih območjih (poplave 
s stoletno povratno dobo) so prepo-
vedane vse dejavnosti in vse gradnje, 
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv 
vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen gradenj, ki 
so namenjene varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda.

(5) Pri gradnji objektov na poplavnih 
območjih, ki so opredeljena kot pose-
litvena, je potrebno upoštevati 50 cm 
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varnostne višine nad gladino stoletne 
visoke vode oziroma maksimalne do 
sedaj opažene kote na način, ki ne 
bo poslabševal razmer v tem smislu 
na ostalih območjih oziroma ostalim 
uporabnikom prostora.

(6) Gradnje, ki bi lahko trajno ali 
začasno vplivale na vodni režim ali 
stanje voda, se lahko izvedejo samo 
na podlagi vodnega soglasja.

(7) Zacevljanje ali prekrivanje vodo-
tokov je prepovedano, dovoljeno je 
na krajših razdaljah, ki omogočajo 
dostop ali prehod preko vodotoka v 
primeru, da gre za objekt javne infra-
strukture (mostovi, propusti na javnih 
cestah oziroma poteh).

MERILA IN POGOJI ZA 
VARSTVO PRED POŽAROM

32. člen

(požarno varstvo)

 (1) Pri načrtovanju gradenj je po-
trebno zagotoviti:
1. pogoje za varen umik ljudi, živali 

in premoženja; 
2. potrebne odmike med objekti v 

skladu s veljavnimi predpisi ali 
potrebno protipožarno ločitev ob-
jektov, s čimer bodo zagotovljeni 
pogoji za omejevanje 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.

(2) Pri načrtovanju gradenj je po-
trebno upoštevati požarna tveganja 
povezana s:
1. povečano možnostjo nastanka 

požara zaradi uporabe požarno 
nevarnih snovi in tehnoloških po-
stopkov, 

2. z vplivi obstoječih in novih indu-
strijskih objektov in tehnoloških 
procesov in

3. z možnostjo širjenja požara med 
posameznimi naselji

MERILA IN POGOJI ZA 
ZAŠČITO IN REŠEVANJE

33.  člen

(1) Za zaščito in reševanje pred 
vojnimi in drugimi nevarnostmi je 
dovoljeno graditi objekte za zaščito 
in reševanje. 

(2) Pri gradnjah se morajo upošte-
vati in izvajati vsi predpisani ukrepi, 
ki preprečujejo nastanek nesreč in 
omogočajo zaščito in reševanje.
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III. POSEBNE DOLOČBE

34. člen

(posebne določbe)

(1) Za posamezne morfološke celo-
te, ki so naštete v nadaljevanju člena, 
veljajo namesto posameznih splošnih 
določb posebne določbe.

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

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

(3) Za posamezne nezazidane celo-
te je določena zasnova umestitve 
prometne infrastrukture v prostor, 
glede na obstoječe prostorske dano-
sti. Detajlna umestitev v prostor se za 
celoto določi z idejno zasnovo in pro-
jektnimi pogoji upravljavcev komu-
nalne 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.

 

OBMOČJE URBANISTIČNE ZAS-
NOVE DOMŽALE

D1/3 - Pod Karantansko
Višinski gabarit maksimalno P+2. 

Stavbe naj upoštevajo gradbeno lini-
jo, ki je odmaknjena 5,00m od hodnika 
za pešce oziroma od regulacijske linije 
ceste. 

D2 - V križišču 
M19/a
Območje večstanovanjskih objek-

tov. Pritličja je dovoljeno nameniti 
mešanim dejavnostim. 

Sprememba namembnosti v pritlič-
jih objektov ob Ljubljanski cesti iz po-
slovne v stanovanjsko ni dovoljena.

M20/a
Območje večstanovanjskih ob-

jektov. Možne spremembe namemb-
nosti pritličij za potrebe mešanih 
dejavnosti. 

M21/a
Območje prevladujočih enodružin-

skih stanovanjskih objektov. Maksi-
malni vertikalni gabarit P+1.

D3 – SPB1
M26/b
Območje večstanovanjskih stavb in 

mešanih dejavnosti. 
V pritličju objektov ni dovoljena 

sprememba namembnosti prostorov 
iz poslovnih v stanovanjske.

D4/1 - Za progo-sever 
Sv2/a
Območje večstanovanjskih stavb. 

Nadzidave in dozidave obstoječih 
objektov niso dovoljene.
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S9/a
Dovoljen FSI 0.5. Maksimalna višina 

objektov P+1+M.

Se26/a
Območje večstanovanjskih stavb. 

Ohranjanje gradbene linije proti seve-
ru. Višina objektov mora biti enotna. 

D4/2 - Za progo - jug 
S9/a
Območje enodružinskih stanovanj-

skih objektov. Možne spremembe 
namembnosti za potrebe stanovanj 
in mešanih dejavnosti. Dovoljen FSI 
0.5. 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 na-
slednje:

Dovoljene so rekonstrukcije objek-
tov in nadomestne gradnje obcestnih 
objektov 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 uskla-
jena medsebojna razmerja med ši-
rino, 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 Ljubljan-
ski 49, 43, 41 in 39, naklon strešin 
mora biti med 38 in 42 stopinjami, 
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 lo-
čiti z vencem. Vse kamnite vratne 
portale je potrebno vgraditi v nov 
objekt. 

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

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

6. Pred rušenjem objekta je potrebno 
izdelati arhitekturne izmere objek-
ta. 

7. Možne so arhitekturne izboljšave.
8. S prenovo objekta na Ljubljanski 41 

je potrebno rekonstruirati obcest-
no fasado, odpreti okna in vhodni 
portal.

9. Pri načrtovanju rekonstrukcij in 
vzdrževalnih del je slediti smerni-
cam, navedenim v gornjih aline-
ah.

Možne so novogradnje na mestu 
gospodarskih poslopij. Načeloma je 
novogradnja v okviru obstoječih ga-
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baritov gospodarskih poslopij. Možno 
je poenotenje 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).

Vertikalni gabarit obcestne pozi-
dave 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 naj-
več 50%, dovoljen FSI največ 1.

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

Prenova dejavnosti predela ob Ljub-
ljanski cesti zajema uvajanje dopol-
nilnih dejavnosti trgovine, gostinstva, 
družbenih dejavnosti in revitalizacijo 
stanovanjskih površin.

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

Sm18/a - kulturni dom Franca Ber-
nika Domžale

V morfološki celoti je potrebno 
neustrezne programe nadomesti 
s pretežno kulturno in storitveno 
namembnostjo. V ta namen se na 
površinah med Kulturnim domom 
in trgovsko stanovanjskim objektom 
samopostrežbe VELE izloči obstoječe 
pomožne objekte, garaže in nekva-
litetni del objekta Metalke. Zgradijo 
se kletne površine, se povežejo ter na-
menijo garažni hiši za potrebe novih 
objektov ter dejavnosti v neposredni 
okolici. Novi objekti naj s obstoječimi 
oblikujejo osrednji trg. Maksimalna 

etažnost novih objektov oziroma pri-
zidav 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 oziroma stanovanjem 
v zaledju, etaže pa kulturnim, storit-
venim in stanovanjskim dejavnostim. 
Za območje ne veljajo določila o FSI 
in FZ.

Objekte je oblikovati v skladu s po-
membnostjo lokacije ter kvalitetnih 
oblikovanj starejših objektov v nepo-
sredni bližini.

D7/2 – Cerkev na Goričici
Območje sakralnega sklopa na 

Taboru z obzidjem, župniščem, cer-
kvijo, kapelico in starim pokopališčem 
predstavlja kvalitetno območje na-
selbinske, sakralne, profanostavbne 
in memorialne dediščine. 

Oblikovanje gradenj mora biti 
usklajeno z oblikovnimi kvalitetami 
(elementi in detajli) obstoječih objek-
tov in zagotoviti ohranitev avtentične 
podobe območja. Enako velja za vzdr-
ževalna dela.

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 stano-
vanjskih objektov. Glavni dostop do 
območja je zagotoviti z Ljubljanske 
ceste.
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prostostoječa enodružinska gradnja

Tloris podolgovat tloris v razmerju min. 1:2

Višinski gabarit P+M

Streha - lega
simetrične dvokapnice s slemenom vzpored-

no 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 vzpored-

no 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
Območje Avtoservisa. Dovoljene gradnje za potrebe mešanih dejavnosti.
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D11/2 - Pod Stobom 
Dovoljen FSI 0,5. Dovoljena pozidanost 30%.

D11/3 – Pod progo
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.

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

D14/2 – Ob Ljubljanski 
Zr5 
Območje predstavlja območja obstoječih zelenih površin, obdanih 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 
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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.

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.
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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 gradenj v 
skladu z določili za območja S/a.

D24 – Pod parkom 
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 – RTP 
Pi9
Dovoljene ureditve za potrebe razdelilne transformatorske postaje in sprem-

ljajočih ureditev

Pi8
Dovoljene dopolnilne gradnje za potrebe RTP.
Rezervat za rekonstrukcijo ceste Podrečje – Dob
V rezervatu gradnje niso dovoljene, razen vzdrževalnih del na obstoječih ob-

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

D26/2 - Podrečje
Se31/a – 054
Dovoljena gradnja dostopne ceste.
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D27 – Pod Šumberkom 
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%.

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

trebe obstoječega vodnega zbiralnika.
Zr6
Dovoljene gradnje za potrebe rekreacije v naravi, gradnje v zvezi z izobra-

ževalnim 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 – Parkirišče Zaboršt 
I2
Ureditev parkirišča za tovornjake na podlagi izdelane programske zasnove. 

Pred pričetkom ureditve parkirišč, ureditev dostopnih cest na območje.
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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 - Rodica 
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 – Rodica zahod 
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 

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 

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

Š4/1 – Mlinostroj – sever 
Se34/a 
Območje prostostoječe enodružinske gradnje. Obvezen odmik 5 m 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 – Ob Mlinščici vzhod 
Se35/b 
Območje enodružinske gradnje. Možna je gradnja dvojčkov, prostostoječih 

objektov ali strnjene gradnje pod pogojem, da je tip gradnje na celotnem ob-
močju 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 utrjene-
ga 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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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 prekomerne obreme-

nitve zraka. 

Območje naselja Domžale izven urbanistične zasnove:
Pk1-17, Pk1-15
Gradnja objektov za potrebe selitve oziroma širitve kmetij.

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 labora-

torijev.
Območje je potrebno urediti celovito s pridobitvijo prostorske rešitve z 

javnim natečajem.
Pred začetkom gradnje 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 – Vir 
Se4/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

Se22/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

V3 – Ob vodi 
Se3/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

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

tov. Novogradnje stanovanjskih stavb niso dovoljene. Na južni strani območja 



619Uradni Vestnik Št.18/04

potrebno urediti zeleni pas in protihrupno zaščito.

V5/2 – Papirnica – zahod 
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 
dejavnosti in prostorskim možnostim.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+1 oziro-
ma višine največ 6,00 m.
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V5/3 – Papirnica – sever 
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 – Papirnica – vzhod
Z1
Dopustne ureditve zelenih površin z namenom ustvaritve bariere med indu-

strijskim območjem in območjem stanovanj. Na gradbeni parceli obstoječega 
stanovanjskega objekta so dovoljene  gradnje, kakor veljajo za morfološko 
celoto z oznako Se. 

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

metnega in komunalnega omrežja.

V7/6 – Helios
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 –Na njivah
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 – Tosama 
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.
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V10/1 – Žito – vzhod 
Sk8/a
Obvezno upoštevanje gradbene linije ob cesti. Ob cesti možen višinski 

gabarit do P+2.

V 10/3 – Žito – zahod 
M5/a
Maksimalni višinski gabarit P+2, obvezno upoštevanje gradbene linije ob 

cesti.

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

cesti možna višina P+2.

V12/1 – Škrjančevo – Ob Bistrici – jug 
Zr1
Dovoljena je gradnja objektov in ureditev za šport in rekreacijo. Pred pri-

četkom gradenj je potrebno izdelati celovito rešitev.

OBMOČJA DRUGIH NASELIJ

BŠ – BIŠČE
Sm1/j – 099
Na delu nezazidanega zemljišča je možna gradnja govejega hleva s silosom. 

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

hleva z gnojiščem in senika.

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 območja. 

Dostopnost do območja je z javne poti grad Črnelo - Dob. Območje se ogradi 
s transparentno ograjo višine, ki preprečuje motenje sosedov. Vzdolž jugoza-
hodne meje območja ob lokalni cesti se predvidi v 4 m varovalnem pasu ceste 
izgradnja hodnika za pešce in kolesarske steze. Postavitev ograje znotraj 4 m 
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

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 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna, rdeče do temno 
rjave barve.

Ostalo -

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.
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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 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.
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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 oblikovanju 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. Dovoljene so vse gradnje 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 8,00 m 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.
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Sm3/a – 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
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 dovoljene samo tiste gradnje, ki 
služijo sanaciji obstoječih obremenitev okolja. Spremembe namenske rabe 
samo v okviru kmetijske dejavnosti in spremljajočih dejavnosti v mejah do-
pustnih obremenitev okolja.

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
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Urejevalna enota S1/1 S1/2

Tloris enako kot obstoječi 
objekti ob dostopni cesti

Razmerje stranic vsaj 
1:1.3. Daljša stranica 
vzporedno 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 4,0 m

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

simetrična dvokapnica.

Smer slemena mora 
biti vzporedno s plastni-
cami in dostopno cesto.

Streha naklon do 60 stopinj 38 -42 stopinj

Oblikovanje objektov Sledijo oblikovanju že 
obstoječih objektov.

 

Kritina Kritina naj bo rdeče do 
temno rjave barve.

Kritina naj bo rdeče 
do temno rjave barve.

Ostalo  Objekti, dostopni 
s severa, naj imajo 

garažo locirano v nivoju 
pritličja stanovanjskega 
objekta, objekti, dostop-

ni 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.

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-
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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 10 m nad 

utrjenim terenom.

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

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

Sm2/a
Obstoječa žaga - obremenitve okolja morajo biti prilagojene stanovanjskemu 

območju. 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. 

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 programskimi 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.
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Pustovka – Šr1
Možne začasne ureditve za potrebe športa in rekreacije.

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 8,00 m 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 opečna, 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 območju 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 6,00 m nad koto utrjenega terena pri vhodu. Mak-
simalni 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 6,00 m nad koto 
utrjenega terena pri vhodu.

Streha - lega Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, 
sleme naj bo vzporedno z smermi dostop-
nih cest, vzporedno z daljšo stranico.

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna, rdeče do temno 
rjave barve.

Ostalo Pozidanost parcele maksimalno 20 %.



635Uradni Vestnik Št.18/04

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 območij, ki mejijo na območje pre-
soje. 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 ob-
jektov 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 indivi-
dualno 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 8 m. 

Pi2
Možna dopolnilna gradnja za proizvodne dejavnosti, maksimalni višinski 

gabarit 8 m. 
 
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 gradnje v zvezi s komunalnim urejanjem. 
Do gradnje ceste so dovoljene začasne ureditve parkirišč in dovoznih cest 

na parkirišča. 

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 11 m, 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 maksimalno 10 m. 

RČ – RAČA
Sk1/a – 078
Dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetije.
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Sz/1
Na območju predvidenih zelenih površin ni dovoljena gradnja objektov, razen 

komunalne in prometne infrastrukture.

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 oblikovanju 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 8 m. 

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 upošte-
vati 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
Gradnje  v zvezi s primarno rabo prostora in gradnje 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.

SL - SELO PRI IHANU
Celotno naselje se nahaja v območju stoletnih poplavnih voda. Objekti ne 

smejo biti podkleteni, višina pritličja mora biti 0.50 m 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 6,00 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 - 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 zu-
nanjih površin za potrebe delovanja 
Letnega gledališča Kulturnega dru-
štva 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 za-
lednih in padavinskih voda.

Zg1
Dovoljene gradnje v zvezi s pri-

marno rabo gozd z varovalnim na-
menom.

ŠK – ŠKOCJAN
Sk2/a-070
Na območju je dovoljeno graditi ob-

jekte za potrebe preselitve in širitve 
kmetije. Lokacija ob strugi Čudne, ki 
je poplavno ogrožena. Objekte je po-
trebno dvigniti minimalno 50 cm nad 
koto stoletne visoke vode.

ŠR – ŠKRJANČEVO
Rezervat glavne ceste Želodnik 

- Vodice.
V rezervatu so na obstoječih ob-

jektih in napravah dovoljena le nujna 
vzdrževalna dela ter gradnje v zvezi 
s komunalnim urejanjem.

ST - SVETA TROJICA
Oo1 
Začasna deponija gradbenih odpad-

kov, polnitev do kote 432, po zapol-
nitvi deponije se ponovno vzpostavi 
teren v prvotno stanje v smislu meli-
oracije kmetijskega zemljišča. Pred 
pričetkom obratovanja je potrebno 
izvesti geološko raziskavo območja. 
Pred pričetkom nasipanja se začasno 
uredi dostopna pot. 

Sk3/a-025
Dovoljena gradnja objektov za po-

trebe širitve kmetije, kar vključuje 
tudi objekte za dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji.

TU – TURNŠE
S1/a - Grad Črnelo
Spremembe namembnosti so do-

voljene. Za spremembe namembnosti 
se upoštevajo določila, ki veljajo za 
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območja M.
Obstoječa poljska pot, ki poteka 

ob območju gradu Črnelo, se ohranja 
za potrebe dostopa do kmetijskih 
zemljišč.

Sk1/a-35
Sprememba namembnosti dela 

parcel 1340 in 1341, k.o. Dob iz kme-
tijskih zemljišč v urbana za potrebe 
postavitve strojne lope in drvarnice 
ter postavitev novega hleva.

Višina objektov ne sme presegati 
višine obstoječih objektov. Rob na-
selja je potrebno ozeleniti.

LN Češenik
Posegi na območju predvidenega 

LN do sprejetja: vzdrževalna dela na 
obstoječih objektih ter gradnja komu-
nalne opreme in prometnega omrežja 
za potrebe obstoječih objektov.

Rg – 030 – 023
Dovoljena gradnja prizidka k ob-

stoječi garaži in gradnja objektov za 
preselitev kmetije. 

Rg – 32
Dovoljena gradnja parkirišča in 

informacijskega centra za potrebe 
zavarovanega območja. 

Parkirišče naj bo neasfaltirano, 
objekt se oblikuje iz naravnih mate-
rialov.

ZG - ZAGORICA PRI ROVAH
Sk1/a – 16 
Dovoljene gradnje za širitev kmetije 

s postavitvijo gospodarskega poslop-
ja. Izgled obstoječe lesene brunarice 
je potrebno prilagoditi izgledu in ob-
likovanju lesenih objektov – kašč.

ZL - ZALOG POD SV.TROJICO
Se1/a-084
Znotraj območja je dovoljena grad-

nja parkirišča za potrebe obstoječega 
gostinskega lokala.

ŽJ – ŽEJE
Oo1 
Začasna deponija gradbenih odpad-

kov,  polnitev do kote 432, po zapol-
nitvi deponije se ponovno vzpostavi 
teren v prvotno stanje v smislu meli-
oracije kmetijskega zemljišča. Pred 
pričetkom obratovanja je potrebno 
izvesti geološko raziskavo območja.  
Pred pričetkom nasipanja se začasno 
uredi dostopno pot.

JZ - ZGORNJE JARŠE
Sk2/a-029
Dovoljena je širitev obstoječe kme-

tije.

Sk2/a-014
Dovoljena je gradnja dveh silosov 

in strojne lope za potrebe obstoječe 
kmetije.
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IV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

35. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
prenehajo veljati naslednji prostorski 
izvedbeni akti:

1. Odlok o sprejemu Prostorskih 
ureditvenih pogojev za območja 
urbanističnih zasnov Domžal, 
Mengša, Trzina in Moravč ter 
drugih ureditvenih območij, ki ga 
je izdelal Razvojni zavod Domžale 
v oktobru leta 1990 (št. proj.11/90) 
ter dopolnil v novembru leta 1990 
(št. odloka 35200-27/92-9 z dne 
14.11.1992, objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Domžale št. 18/92 
z dne 4.11.1992).

2. Odlok o sprejemu Zazidalnega 
načrta za ureditveno območje 
Centra Domžal - zazidalni otok 
CO 1-CO5 (št. odloka 351-4/87-11 
z dne 16.07.1987, objavljen v Urad-
nem vestniku Občine Domžale št. 
8/87).

3. Odlok o sprejemu Zazidalnega 
načrta Preserje - vzhodni del - spre-
memba in ZN Preserje - zahodni 
del - sprememba (št. odloka 351-
5/84 z dne 23.5.1985, objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Dom-
žale št. 8/85).

4. Odlok o Ureditvenem načrtu za 
območje Radomlje (št. odloka 
01500-65/97-31 z dne 04.06.1997, 
Ur. vestnik Občine Domžale št. 
10/97).

5. Odlok o sprejemu Ureditvenega 
načrta Srednje Jarše (št. odloka 
35200-11/90-9/11 z dne 29.3.1990, 
objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Domžale št. 11/90 z dne 
30.3.1990).

6. Odlok o sprejemu Ureditvenega 
načrta D11 Pokopališče in Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Ure-
ditvenega načrta D11 Pokopališče 
(št. odloka 35200-35/92-3 z dne 
5.1.1993, št.dopolnjenega odloka 
01500-100/98-31 z dne 8.7.1998, 
objavljena v Uradnem vestniku Ob-
čine Domžale št. 1/93 in št. 6/98).
v delu za ureditveno območje 
D11/2.

7. Odlok o spremembah in dopolnit-
vah ureditvenega načrta D 15 Ob 
Kamniški (št. odloka 01500-67/97-
31 z dne 4.6.1997, objavljen v Urad-
nem vestniku Občine Domžale št. 
5/97 z dne 19.6.1997).

8. Zazidalni načrt za naselje Dob pri 
Domžalah, ki ga je izdelal Biro 71, 
Biro za projektiranje, Domžale v 
marcu 1978.

9. Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Zazidalnega načrta R3 
Za bencinskim servisom (Uradni 
vestnik občine Domžale št. 19/95, 
št.odloka: 350200-112/95-31 z dne 
11.10.21995).

10. Odlok o sprejemu Zazidalnega 
načrta za območje V5 Papirnica 
Količevo (št. odloka 01500-10/98-31 
z dne 04.02.1998, objavljen v Urad-
nem vestniku Občine Domžale št. 
4/98).

11. Odlok o spremembah in dopolnit-
vah zazidalnega načrta otoka V7 
Helios Količevo (št. 01500-55/97-
31, objavljen v Uradnem vestniku 
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Občine Domžale št. 2/97 z dne 
3.3.1997), ter Odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o sprejetju 
zazidalnega načrta otoka V7 He-
lios Količevo (št. 01302-25/00 z dne 
12.7.2000, objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Domžale št. 7/00 
z dne 19.7.2000), v delu za uredit-
vena območja V7/4, V7/5, V7/6.

12. Odlok o Zazidalnem načrtu ob-
močja V9 Tosama (št. odloka 
01500-156-96/31 z dne 27.11.1996, 
objavljen v Uradnem vestniku Ob-
čine Domžale št. 16/97).

13. Odlok o sprejetju Zazidalnega na-
črta za zazidalni coni v Študi pri 
Domžalah (št. odloka 351-6/88-11 z 
dne 23.6.1988, objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Domžale št. 10/88 
z dne 24.6.1988).

14. Odlok o sprejetju zazidalnega na-
črta cone komunalnih dejavnosti v 
Študi (št. odloka 35200-26/90-9/11 
z dne 4.10.1990, objavljen v urad-
nem vestniku Občine Domžale št. 
19/90 z dne 4.10.1990).

15. Odlok o sprejetju Zazidalnega na-
črta območja Zaboršt D28 in D29 
(št. odloka 35200-23/91-9 z dne 
30.10.1991, objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Domžale št. 24/91 
z dne 30.10.1991) v delu D34.

16. Odlok o ureditvenem načrtu D7 
Stob (št. odloka 01302-41/01 z 
dne 28.11.2001, objavljen v Urad-
nem vestniku Občine Domžale št. 
11/01).

36. člen

Gradnja na morfoloških celotah 
z oznako Pk1-17, Rg-22 in Pk1-15 je 
možna po uveljavitvi sprememb in 
dopolnitev Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-1990, za območje občine 
Domžale, dopolnitev 2003 (Uradni 
vestnik Občine Domžale št. 5/04). 

37. člen

Grafične sestavine iz  4. člena od-
loka so na vpogled na Občini Dom-
žale. 

38. člen

Z uveljavitvijo digitalnih katastr-
skih načrtov se prostorski ureditveni 
pogoji uskladijo z novim digitalnim 
katastrom.

OBČINA DOMŽALE
Statutarno – pravna komisija

Številka: 01302-24/04
Datum:     13.12.2004

PREDSEDNIK KOMISIJE
Mag.Marko VRESK,l.r.
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