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PRILOGA 3 
USMERITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE TER POSEBNI PROSTORSKI  
IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA PROSTORA 

 
BIŠČE 
Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Bišče 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

BŠ-02 SK PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

 
BRDO 
Tabela 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Brdo 

Šifra območja PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

BD-01 BT PPIP 
(R) 

Na vzhodnem delu območja je dopustna gradnja hleva s pokrito jahalnico in gospodarskih poslopij. 
Dovoljen FZ maksimalno 0,4. 
Po posegu na gozdno vegetacijo se po krčitvi gozda vzpostavi nov gozdni rob (znotraj območja urejanja se 
tri metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. 
Območje na vzhodnem delu širitve se v nočnem času umetno ne osvetljuje, glede na to, da gre za površino 
izven strnjenega naselja.   
Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši (reflektorji niso 
dopustni), prav tako pa se ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi 
netopirja malega podkovnjaka.  
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

BD-02 BT PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako (reflektorji niso dovoljeni), da je negativen vpliv na organizme čim 
manjši, prav tako pa se ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi 
netopirja malega podkovnjaka. 
 

 
ČEŠENIK  
Tabela 3: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Češenik 

Šifra območja PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

ČŠ-02 ZS, BT PPIP 
(R) 

Območje EUP ČŠ-02 je razdeljeno na urejevalne enote: 
ČŠ-02/1 - Območje namenjeno rekonstrukciji, dograditvi in vzpostavitvi gospodarske javne infrastrukture potrebni 
za opremljanje območja. 
ČŠ-02/2 – Območje namenjeno gradnji stavb turistično-rekreacijskega parka. 
ČŠ-02/3 – Območje namenjeno ureditvi parkovnih in zelenih površin ter igral. 
 
Skupni PPIP za celotno območje EUP ČŠ-02 

 Gospodarska javna infrastruktura 
Na celotnem območju je dopustna gradnja vse gospodarske infrastrukture potrebne za delovanje območja. 

 Promet 
Glavni prometni dostop bo v prvi fazi potekal iz smeri Doba in iz smeri Radomelj po obstoječi lokalni cesti. Po 
izgradnji glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice bo javna pot JP 572190 pridobila pomen lokalne ceste ter 
predstavljala glavno dostopno cesto do načrtovanega rekreacijskega parka Češenik. Kolesarski in peš promet se 
vodi ob lokalni cesti LC 072060  in javni poti JP 572190. Rekonstruira se obstoječe križišče obeh javnih cest. 
Območje obstoječe ceste v križišču, ki po rekonstrukciji nima več prometne funkcije, se vzpostavi kot javna 
zelenica, v okviru katere se ohrani tudi obstoječa kapelica, ki se po potrebi prestavi znotraj območja novo 
vzpostavljene zelenice. 

 Ureditve ob prometnicah 
Ob lokalni cesti LC 072060 Dob – Radomlje« in ob javni poti »JP 572190 Turnše – Češenik HŠ 15« se uredi 
drevored ter celotno potezo intenzivno ozeleni. 
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Šifra območja PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

  
 Ureditve ob vodotoku 

V pasu 5 m od zgornjega roba brežine vodotoka se ne posega z ureditvami. 
Ograje 
Zaradi zavarovanja območja pred nepooblaščenimi dostopi se predvsem severni, zahodni in južni rob območja 
lokacijskega načrta lahko ogradi z ograjo višine do 2 m. Ograja naj bo transparentna žična ali lesena in ozelenjena. 
Posamezna igrala se po potrebi ogradijo, če je to potrebno zaradi varnosti obiskovalcev. 

 Peš poti 
Glavne peš poti v območju se utrdijo s peskom ali drugače tlakujejo. Tlakovanja naj se izvedejo skladno s 
hortikulturnimi ureditvami območja, pri čemer naj se v največji možni meri uporabijo naravni materiali (kamen, les). 
Glavne peš poti v območju se izvedejo v minimalni širini 2,5 m. 
Sekundarne peš poti se pretežno utrdijo s peskom oziroma se izvedejo kot naravne steze. Minimalna širina 
sekundarnih poti je 1,6 m. 

 Meteorna kanalizacija 
Zaradi slabe propustnosti tal v območju cone je ponikanje meteornih vod oteženo, zato je potrebno meteorno 
vodo iz tlakovanih površin (vhodni plato, parkirišče) in iz strehe objektov odvajati preko meteorne kanalizacije in 
zadrževalnih sistemov v meteorne jarke oziroma kanale in nato v vodotok Rovščica.  
Rešitve in ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine 
Celotni zahodni, južni in severni rob območja rekreacijskega parka se intenzivno ozeleni. Zaradi varovanja kulturne 
dediščine je treba izdelati skupne strokovne podlage za enote ČŠ 02, ČŠ 03 in ČŠ-07 temelječe na strokovnih 
raziskavah objektov in terena. 

 Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave 
Na območju je na podlagi razvrstitve naravnih vrednot evidentirana kot hidrološka in ekosistemska naravna 
vrednota lokalnega pomena potok Rovščica (ev. št. naravne vrednote 4570). V območje zavarovane naravne 
vrednote potoka Rovščica se z ureditvami posega izključno na robovih naravne vrednote, pri čemer naj se v celoti 
ohranja obstoječa obvodna vegetacija, naravna dinamika in struktura potoka z obvodnimi habitati. Ob Rovščici se 
v celoti ohranja tudi zarast visokega steblikovja, ki se ohranja tudi na mestu dotoka obstoječega kanala v potok 
Rovščica. Na površinah, ki se uredijo kot zelene površine, se v največji možni meri ohranjajo oziroma ponovno 
vzpostavijo mokrotni travniki, ostala območja pa naj se zasejejo z avtohtonim travinjem. Predvidena nova brv naj 
bo lesena. Poseg naj se izvede v minimalnem potrebnem pasu in z minimalnimi utrditvami struge ter s čim 
manjšimi poškodbami vegetacije, ki naj se po končanih delih sanirajo z zasaditvijo avtohtonih grmovnih in 
drevesnih vrst.   
Ohranja se hrast, ki se nahaja med obstoječimi poslopji in Rovščico v SV delu EUP (Y: 471683, X: 113515). 
Vsa ureditvena in sanacijska dela na robovih varovane naravne vrednote potoka Rovščica so podrejena varovanju 
naravne vrednote. Posegi na tem območju, kakor tudi urejanja vodnih in obvodnih biotopov naj se izvajajo v 
sodelovanju s pristojnim Zavodom RS za varstvo narave.  
Vodnogospodarske ureditve 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen  tega 
odloka. 
V delu EUP ČŠ-02 s podrobnejšo namensko rabo ZS, ki se nahaja na območju poplav ni dovoljeno nadvišati 
obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako 
območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
PPIP za posamezne urejevalne enote 

 Urejevalna enota ČŠ-02/1 
Območje je namenjeno rekonstrukciji, dograditvi in vzpostavitvi gospodarske javne infrastrukture potrebni za 
opremljanje območja. Celotna urejevalna enota predstavlja javne površine. 

 Urejevalna enota ČŠ-02/2 
Na območju je predvidena rušitev dveh objektov v skladu z grafičnim delom PPIP. 
Obstoječe objekte je mogoče rekonstruirati, dograditi ali nadomestiti z novimi, če se izkaže, da je takšna rešitev 
racionalnejša. Pri tem so dopustne spremembe dimenzij do ±2 metra v širino, dolžino in višino. 
Maksimalna višina novega objekta je 12 m. Vsi objekti in ureditve morajo biti pritlični in ne smejo presegati višine 
krošenj okoliških dreves. 
Na območju je dopustna gradnja objektov, ki so potrebni za nemoteno obratovanje in vzdrževanje turistično-
rekreacijskega parka. Objekti naj bodo oblikovani medsebojno skladno. Na novih objektih so dopustne tudi ravne 
strehe. 
Parkirišče se asfaltira ali tlakuje ter ozeleni z drevesi. Potrebna je intenzivna ozelenitev vseh robov parkirišča. 

 Urejevalna enota ČŠ-02/3 
Območje je namenjeno pretežno krajinskim ureditvam z urbano opremo. Vsi objekti in ureditve morajo biti pritlični 
in ne smejo presegati višine krošenj okoliških dreves. 
Na območju enote ni dopustno postavljati stavb v katere lahko človek vstopi razen oranžerije, enega paviljona in 
podporne stavbe za muzej na prostem. 
Na območje je dopustno umeščati: naravni biotop, otroška igrišča in otroška igrala, plezalna stena, rozarij, vodno 
igrišče in urbano opremo. 
Na območje se lahko umesti nova brv preko vodotoka Rovščice. 
Paviljon: 
Območje paviljona predstavlja območje za manjši enostaven objekt in letno teraso. Objekt je namenjen letni 
gostinski ponudbi (letna kavarna, slaščičarna, brezalkoholne pijače). 
Muzej na prostem (skrajni vzhod enote preko Rovščice): 
V območju se prikaže življenje na kmetiji s prikazom živali na kmetiji, kmečkih opravil in domače obrti. Objekt 
kmetije naj bo tipičen za domžalsko – kamniško arhitekturno krajino. Poleg objekta se lahko postavijo tudi drugi 
spremljajoči objekti kmetije (hlev, kašča, kurnik, pesjak, ipd.). Dovoljena je maksimalno 10% pozidanost prostorske 
enote. 
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Šifra območja PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

 

ČŠ-03 BT PPIP Zaradi varovanja kulturne dediščine je treba izdelati skupne strokovne podlage za enote ČŠ 02, ČŠ 03 in ČŠ-07 
temelječe na strokovnih raziskavah objektov in terena. 
 

ČŠ-05 IG OPPN Pri pripravi OPPN za ureditev območja se smiselno upoštevajo ureditve, določene z  občinskim lokacijskim 
načrtom za poslovno cono Želodnik, v delu, ki ostane v veljavi (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 13/2006). 
 

ČŠ-06 
 

IG, BT OPPN Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Želodnik (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 13/2006).  
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono Želodnik je potrebno izdelati za EUP ČŠ-05 in ČŠ-06.  
Za ureditev območja BT se smiselno upoštevajo ureditve, določene z  občinskim lokacijskim načrtom za poslovno 
cono Želodnik (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 13/2006) glede komunalne infrastrukture, brez upoštevanja 
določil glede dopustnih stavb. V EUP je dopustna gradnja stavb za turizem. 
 

ČŠ-07 ZS PPIP Zaradi varovanja kulturne dediščine je treba izdelati skupne strokovne podlage za enote ČŠ 02, ČŠ 03 in ČŠ-07 
temelječe na strokovnih raziskavah objektov in terena. 

  
 Gospodarska javna infrastruktura 

Na celotnem območju je dopustna gradnja vse gospodarske infrastrukture potrebne za delovanje območja. 
 Ureditve ob prometnicah 

Ob lokalni cesti LC 072060 Dob – Radomlje« in ob javni poti »JP 572190 Turnše – Češenik HŠ 15« se uredi 
drevored ter celotno potezo intenzivno ozeleni. 
Oranžerija: 
Objekt se zasnuje kot odprt pritličen paviljon z upoštevanjem osne zasnove grajskega parka maksimalnih tlorisnih 
dimenzij 20 x 8 m. Površina ob objektu na strani igralnega parka služi kot manjši prireditveni prostor in se tlakuje. 
Oblikovanje objekta se prilagodi grajskemu kompleksu. Ob izdelavi projektne dokumentacije naj se analizira 
zgodovina porušenega objekta oranžerije in skuša vzpostaviti objekt na podlagi teh analiz. 

  
 Ograje 

Zaradi zavarovanja območja pred nepooblaščenimi dostopi se predvsem severni, zahodni in južni rob območja 
lokacijskega načrta lahko ogradi z ograjo višine do 2 m. Ograja naj bo transparentna žična ali lesena in ozelenjena. 
Posamezna igrala se po potrebi ogradijo, če je to potrebno zaradi varnosti obiskovalcev. 

 Peš poti 
Glavne peš poti v območju se utrdijo s peskom ali drugače tlakujejo. Tlakovanja naj se izvedejo skladno s 
hortikulturnimi ureditvami območja, pri čemer naj se v največji možni meri uporabijo naravni materiali (kamen, les). 
Glavne peš poti v območju se izvedejo v minimalni širini 2,5 m. 
Sekundarne peš poti se pretežno utrdijo s peskom oziroma se izvedejo kot naravne steze. Minimalna širina 
sekundarnih poti je 1,6 m. 

 Meteorna kanalizacija 
Zaradi slabe propustnosti tal v območju cone je ponikanje meteornih vod oteženo, zato je potrebno meteorno 
vodo iz tlakovanih površin (vhodni plato, parkirišče) in iz strehe objektov odvajati preko meteorne kanalizacije in 
zadrževalnih sistemov v meteorne jarke oziroma kanale in nato v vodotok Rovščica. Izpusti v vodotok se izdelajo z 
naslednjimi pogoji: 
izpustna glava iztoka kanala padavinskih voda v strugo vodotoka mora biti oblikovana pod naklonom brežine in 
ne sme segati v svetli profil vodotoka;  
obstoječa vegetacija ob izpustih se mora ohraniti v največji možni meri, poškodbe pa takoj po končanih delih 
sanira z zasaditvijo vrbe ali jelše; 
po potrebi mora biti izpustna glava opremljena s povratno zaklopko; 
na območju iztoka mora biti struga oziroma brežina vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo, kar mora 
biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja tekstualno in grafično ustrezno obdelano in prikazano. 
Iz ostalih površin se neonesnažene padavinske vode ponikajo. 

 Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave  
Park je zavarovan z odločbo o zavarovanju grajskega drevesnega in gozdnega parka v Češeniku (Ur. list LRS št. 8-
30/52). V središču parka je ohranjen šesterokotni paviljon, ki se vključi v zasnovo novo vzpostavljenega formalnega 
vrta iz pušpana. Nova zasaditev upošteva osno zasnovo gradu in paviljona ter novega objekta oranžerije. 
Obstoječa drevesa v grajskem parku se v celoti ohranijo, razen v primerih, kjer gozdarska strokovna služba ugotovi, 
da je ohranitev drevesa zaradi dotrajanosti, bolezni ali drugih razlogov, neprimerno. Vse parkovne ureditve se 
urejajo pod nadzorom in po usmeritvah pristojnega zavoda. 

 Vodnogospodarske ureditve 
V delu EUP ČŠ-07 s podrobnejšo namensko rabo ZS, ki se nahaja na območju poplav ni dovoljeno nadvišati 
obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako 
območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
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DEPALA VAS 
Tabela 4: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Depala vas 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

DV-09 SSe OPPN Odlok o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 02/2002). 
Realizacija načrtovanih ureditev je dopustna po ureditvi povezave območja na javno cestno omrežje 
preko EUP DV-10 ali druge ustrezne rešitve. 
Za EUP je potrebno izdelati program komunalnega opremljanja. 
 

DV-11 VC, 
SK 

PPIP Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
Dovoljen FI maksimalno 0,8 in FZ maksimalno 0,5. 
 

DV-12 ZS PPIP Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

DV-14 VC, IG OPPN Predviden OPPN za območje poslovne cone. Dopustna je kompleksna preureditev za izvajanje A, C, J, M 
dejavnosti, ki so pretežno vezane na proizvodno sposobnost kmetijskega območja ob EUP. 
Območje EUP je potrebno neposredno povezati na R3 644 (Savska cesta). Vodenje prometa skozi Depalo 
vas ni dopustno. 
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe kmetijske proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe 
proizvodne dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN; 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječe kmetijske proizvodnje. 
 

DV-15 IK PPIP Dopustna je gradnja objektov za potrebe preselitve kmetije. Za oblikovanje razmerja gabaritov, višinskih 
gabaritov in streh se uporabljajo določila, ki veljajo za SK. 
Pred selitvijo kmetije je potrebno zagotoviti ukrepe za varno prehajanje nivojskega železniškega prehoda. 

Na območju je dopustna gradnja enostanovanjske stavbe za potrebe nosilca kmetijske dejavnosti. 

 
DV-16 IK PPIP Dopustna je gradnja objektov za potrebe preselitve kmetije. Za oblikovanje razmerja gabaritov, višinskih 

gabaritov in streh se uporabljajo določila, ki veljajo za SK. 
Pred selitvijo kmetije je potrebno zagotoviti ukrepe za varno prehajanje nivojskega železniškega prehoda. 

Na območju je dopustna gradnja enostanovanjske stavbe za potrebe nosilca kmetijske dejavnosti. 
 

 

DOB 
Tabela 5: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dob 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

DO-06 SK PPIP Obstoječe objekte je možno rekonstruirati, obnoviti ali jim spremeniti namembnost. Gradnja objektov 
in druge ureditve so možne v skladu z zakonodajo s področja voda ter vodnim soglasjem. 

Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna 
vegetacija. 
 

DO-07 VC, ZS PPIP Potrebna parkirišča je potrebno zagotoviti znotraj obravnavanega območja. Dostopnost do območja je 
z javne poti grad Črnelo – Dob. Vzdolž jugozahodne 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.  
Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

DO-08 CU PPIP Čistih stanovanjskih stavb praviloma ni dopustno graditi. Parter stavb ob regionalni cesti naj bo 
oblikovno povezan z javnim prostorom. 
 

DO-10 VC, CU PPIP Čistih stanovanjskih stavb praviloma ni dopustno graditi. Parter stavb ob regionalni cesti naj bo 
oblikovno povezan z javnim prostorom. 
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

DO-12 CU PPIP Čistih stanovanjskih stavb praviloma ni dopustno graditi. Parter stavb ob regionalni cesti naj bo 
oblikovno povezan z javnim prostorom. 
  

DO-13 VC, ZS PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

DO-14 PO PPIP Možna je ureditev parkirnih površin za potrebe gostinskega lokala in ekološki otok. 
 

DO-19 CU PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. 
 

DO-21 SSe PPIP 
(R) 

Tloris objektov naj bo pravokoten. Maksimalni višinski gabariti objektov P+M. Višina kapi maksimalno 
6,00 m nad koto utrjenega terena pri vhodu. Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, sleme naj bo 
vzporedno z lokalno cesto, vzporedno z daljšo stranico. Kritina naj bo opečna, rdeče do temno rjave 
barve. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DO-28 CU PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DO-29 VC, ZD PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

DO-30 SSe PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DO-31 ZP PPIP Za oblikovanje in načrtovanje parka se izvede natečaj za izbiro najustreznejše strokovne rešitve. 
Usmeritve: 

- Vedute na cerkev imajo primarno vlogo v prostoru 
- Oblikovanje se prilagaja kvalitetnim vedutam 
- Neustrezne vedute navzven se ustrezno ozeleni 
- Poudarek na prehodnosti in povezljivosti območja z odprtim prostorom in dejavnostim v njem 
- Park naj ima funkcijo povezovanja različnih dejavnosti v ožjem prostoru (družabna, kulturna, 

rekreacijska, ipd.) 
Na območju je dopustna postavitev manjšega montažnega paviljona, ki mora biti podrejen cerkvi in 
umeščen v vedutno neizpostavljen del območja. 
Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
Objekte naj se umešča izven območja naravne vrednote. 
 

DO-35  PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. 
 

DO-41 IG PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DO-50 SSe PPIP 
(R) 

Dostop do območja je s Kidričeve ulice (LC 073021) ali s Staretove ulice (JP 572305).  
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

DO-51 ZD PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

 
 
 



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE DOMŽALE 

6/51 

DOBOVLJE 
Tabela 6: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dobovlje 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

DB-02 BT PPIP Dopustna je gradnja lovskega doma in spremljajočih ureditev. 
 

 
DOMŽALE 
Tabela 7: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v mestu Domžale 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

DŽ-02 CDi PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DŽ-03 CU PPIP Na območju so dopustne dejavnosti, ki niso v konfliktu z dejavnostjo šole in vrtca z vidika hrupa in 
ostalih emisij. 
Ob lokalni zbirni cesti LZ 071311 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in 
peš povezavo. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DŽ-04 SSe PPIP Na območju so dopustne dejavnosti, ki niso v konfliktu z dejavnostjo šole in vrtca z vidika hrupa in 
ostalih emisij. 
Ob lokalni zbirni cesti LZ 071311 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in 
peš povezavo. 
 

DŽ-10 CDo OPPN Predviden OPPN za območje centralnih dejavnosti namenjenih predvsem trgovskim, oskrbnim, 
poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim ter obrti. Dostopi na območje naj se uredijo iz javne poti 
JP 571511. 
Območje se nahaja ob pomembni mesti osi zato je pomembno, da se vzpostavljajo mestni elementi na 
robnih območjih. 
Ob regionalni cesti R2 447 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Pred izdelavo OPPN se je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Stavbe morajo biti postavljene v gradbeno linijo, ki znaša 8.0 m od roba cestnega sveta Breznikove ulice. 
Ograje morajo biti od roba cestnega sveta umaknjene najmanj 1.0 m. Do ureditve levega zavijalnega 
pasu s Češminove ulice na Breznikovo ulico, gradnja na območju nezazidanih zemljišč ni dopustna. 
 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-11 BD OPPN Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- Smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo. 
- Umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije. 
Pred izdelavo se pripravi enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. potrebno je 
upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DŽ-13 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

DŽ-14 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

DŽ-15 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

DŽ-28 CDo OPPN Predviden OPPN za območje centralnih dejavnosti namenjenih predvsem trgovskim, oskrbnim, 
poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim ter obrti. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo; 
- umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije. 
Pred izdelavo se pripravi enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. potrebno je 
upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Ob regionalni cesti R2 447 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
 

DŽ-30 SSv, VC OPPN Odlok o zazidalnem načrtu D12 - Bistra (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2002) 
 

DŽ-31 CU OPPN Predviden OPPN za prenovo območja v območje centralnih dejavnosti s stanovanji  
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno  je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Do sprejema OPPN je dopustno: 
- funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov;  
- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 

poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DŽ-35 PC OPPN Do sprejema OPPN je dopustno: 
- funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov. 
dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih 
in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
 

DŽ-39 SK PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

DŽ-47 CU PPIP Območje predstavlja del vstopne točke v mesto. Umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti 
reprezentativnosti lokacije. Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Ob regionalni 
cesti R2 447 in zbirni cesti LZ 071250 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s 
kolesarsko in peš povezavo. 
Prepovedano je umeščanje oglasnih panojev in tabel, ki niso namenja oglaševanju za lastne potrebe 
poslovnih subjektov znotraj predmetnega območja. 
Izključno stanovanjski objekti so dopustni le kot nadomestna gradnja legalno zgrajenih objektov. 
Prednostno se umeščajo poslovni objekti. Dopustna je gradnja poslovno-stanovanjskih objektov. 
 

DŽ-48 CU PPIP Območje predstavlja del vstopne točke v mesto. Umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti 
reprezentativnosti lokacije. Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Ob regionalni 
cesti R2 447 in zbirni cesti LZ 071251 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s 
kolesarsko in peš povezavo. 
Prepovedano je umeščanje oglasnih panojev in tabel, ki niso namenja oglaševanju za lastne potrebe 
poslovnih subjektov znotraj predmetnega območja. 
Prednostno se umeščajo poslovni objekti. Dopustna je gradnja poslovno-stanovanjskih objektov.  
V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
 

DŽ-49 CDo PPIP Območje predstavlja del vstopne točke v mesto. Umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti 
reprezentativnosti lokacije. Ob regionalni cesti R2 447 in zbirni cesti LZ 071251 se omogoča 
vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
Prepovedano je umeščanje oglasnih panojev in tabel, ki niso namenja oglaševanju za lastne potrebe 
poslovnega subjekta znotraj predmetnega območja. 
Prednostno se umeščajo poslovni objekti. Stanovanjski objekti so dopustni le kot nadomestna gradnja 
legalno zgrajenih objektov. Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
V EUP DŽ-49 ali EUP DŽ-50 je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
 

DŽ-51 SK 
 

PPIP Ob zbirni cesti LZ 071251 se primarno omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko 
in peš povezavo. 
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/ Posebni PIP 

DŽ-52 CDo OPPN Predviden OPPN za območje namenjen trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim, gostinskim 
dejavnostim, manjša obrt. 
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 

- Ni dopustna dozidava objektov. 
- Na zemljiščih s parc. št. 3455 in 3453 obe k.o. Domžale ni dopustna gradnja do izgradnje 

ustreznega križišča. 
- Ob regionalni cesti R2 447 in zbirni cesti LZ 071251 se primarno omogoča vzpostavljanje 

ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
- Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Ohranja se obstoječa drevesna vegetacija. 
 

DŽ-53 SKj PPIP Ob zbirni cesti LZ 071251 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Ohranjati je potrebno vzdolžno strukturo objektov in ostale značilnosti tradicionalne morfologije 
objektov vključno s parcelacijo. Upoštevati je potrebno obstoječo gradbeno linijo in avtentično stavbno 
strukturo naselbinske dediščine. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-54 SSe PPIP 
(R) 

Območje se ureja s splošnimi, podrobnimi in posebnimi PIP za namensko rabo SSe in SSs. 
Na območju je možna prostostoječa enodružinska, stegnjeni nizi enodružinske gradnje. Po posameznih 
podobmočjih je potrebno načrtovati enotno tipologijo stanovanjskih objektov. Glavni dostop do 
območja je potrebno zagotoviti z Ljubljanske ceste. 
prostostoječa enodružinska gradnja: 
Tloris: podolgovat tloris  
Višinski gabarit: P+M 
Streha – lega: simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico 
Streha – naklon: 36-42° 
Kritina: opečna 
Maksimalni FZ 0,3 
Maksimalni FI 0,5 
stegnjeni nizi enodružinske gradnje: 
Tloris:podolgovat tloris 
Višinski gabarit: P+M 
Streha – lega: simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico 
Streha – naklon: 36-42° 
Kritina: opečna 
Maksimalni FZ 0,4 
Maksimalni FI: 0,8.  
Med starim in novim Stobom (Stobovšak) je potrebno zagotoviti zeleno cezuro. 
 

DŽ-55 SKj PPIP Ob zbirni cesti LZ 071251 se primarno omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko 
in peš povezavo.  
Ob javni poti JP 571330 se primarno omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s peš 
povezavo.  
Ohranjati je potrebno vzdolžno strukturo objektov in ostale značilnosti tradicionalne morfologije 
objektov vključno s parcelacijo. Upoštevati je potrebno obstoječo gradbeno linijo in avtentično stavbno 
strukturo naselbinske dediščine. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-56 SKj PPIP Ob zbirni cesti LZ 071251 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo.  
Ohranjati je potrebno vzdolžno strukturo objektov in ostale značilnosti tradicionalne morfologije 
objektov vključno s parcelacijo. Upoštevati je potrebno obstoječo gradbeno linijo in avtentično stavbno 
strukturo naselbinske dediščine. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-63 CDk PPIP Dopusten je žarni pokop. Obliko in razporeditev grobnih mest je potrebno ohranjati. Dopustne so 
dopolnitve v vrzelih.  
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DŽ-67 CU OPPN Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje D7/4 Kulturni dom Franca Bernika 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št.  01/2014). 
 

DŽ-75 CDo PPIP Območje predstavlja del primarnega vstopa v mesto.  
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Dopustne so funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov. Dopustne so tudi rekonstrukcije in 
spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječih 
podjetij. 
 

DŽ-76 PO PPIP 
(R) 

Dopustna gradnja garažne hiše. Dopustne dozidave in nadzidave objekta. Za gradnjo objekta se 
upoštevajo določbe za namensko rabo CDo.  
Maksimalni višinski gabarit 18,5 m. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 

DŽ-77 CU PPIP Na območju se uredi ustrezne površine za pešca in kolesarja, ki imata prednost pred avtomobili. 
Parkirišče je potrebno intenzivno ozeleniti. 
Na območju naj se uredi vsaj ena osrednja javna in skupna površina brez avtomobila. 
Pri zasnovi potrebno upoštevati možnosti novih prehodov čez železnico. 
Sprememba namembnosti v pritličjih objektov iz poslovne v stanovanjsko ni dopustna. 
 

DŽ-78 CU OPPN Za umeščanje in oblikovanje objektov se izvede natečaj za izbiro najustreznejše strokovne rešitev.  
Usmeritve: 
- Smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo. 
- Umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije. 
Pred izdelavo se pripravi enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-79 
 

CU OPPN  Usmeritve za podrobnejše načrtovanje so določene v 151. členu tega odloka. 

DŽ-80 CU PPIP Na območju se uredi ustrezne površine za pešca in kolesarja, ki imata prednost pred avtomobili. 
Parkirišče je potrebno intenzivno ozeleniti. 
Na območju naj se uredi vsaj ena osrednja javna in skupna površina brez avtomobila. 
Sprememba namembnosti v pritličjih objektov ob Ljubljanski cesti iz poslovne v stanovanjsko ni 
dopustna. 
 

DŽ-85 CU, VC OPPN Območje predstavlja del vstopa v mesto.  
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo; 
- umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije; 
- parter objektov mora ostati javen in neograjen; 
- vključitev Mlinščice v oblikovanje; 
- je potrebna  enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Ob zbirnih cestah LZ 071260 in LZ 071290 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s 
kolesarsko in peš povezavo. 
Nove stavbe morajo imeti členjene strukture višin od P+1 do P+3 v južnem delu enote in do P+4 v 
severnem delu enote. Pritličje se nameni poslovnim dejavnostim in poveže z javnim prostorom. 
Prometno priključevanje se uredi neposredno na lokalni zbirni cesti LZ071291 in LZ071281. Parkiranje v 
kleti, možno je zagotoviti parkirna mesta za poslovno dejavnost v parterju. 
 

DŽ-86 BD, ZP, VC OPPN Območje Univerzale je eno izmed pomembnejših vsebinskih območij mesta, zato mora prenova in 
umeščanje ter oblikovanje objektov slediti reprezentativnosti lokacije. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- pred izdelavo je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom; 
- nujna je prečna povezava preko območja. 
Analiza širšega prostora mora vsebovati tudi strokovno zasnovo prikaza vrednotenja dediščine v 
prostoru, v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. 
Ob zbirni cesti LZ 071281 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
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DŽ-88 CDi OPPN Odlok o ureditvenem načrtu D20 Nad športnim parkom (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/1996), 
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje D20 Nad športnim parkom 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 05/2003), Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta 
za območje D20 – Nad športnim parkom (Srednja šola Domžale in medgeneracijski center Bistrica) 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 03/2010). 
 

DŽ-89 BC OPPN Odlok o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
10/2002, 3/2003,10/2007, 07/2018). 
Do realizacije z OPPN načrtovanih gradenj je v funkcionalni enoti F1 dopustna gradnja objektov 
namenjenih športu in rekreaciji. Največji dopustni BTP objektov je 500 m2, višine do 8 m.  
 

DŽ-91 BC OPPN Odlok o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
10/2002, 3/2003,10/2007, 07/2018). 
Dopustna je postavitev začasnih objektov, namenjenih prireditvam ali sezonski ponudbi, ki se postavijo 
samo za čas prireditve ali sezonske ponudbe. 
 

DŽ-95 CU PPIP 
(R) 

Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Omogočiti je potrebno 
priključevanje za enoto DŽ-158. Za del območja je izrisana regulacijska karta. V EUP je potrebno 
zagotoviti postajališče JPP. 
 

DŽ-98 SSs PPIP Dejavnosti, ki niso v skladu z namensko rabo, je potrebno opustiti in nadomestiti z objekti za 
stanovanjske dejavnosti. Omogočiti je potrebno javno peš povezavo ob Mlinščici. Potrebna je izdelava 
celostne urbanistične zasnove kot podlago za umeščanje posameznih objektov. 
V kolikor oblika zemljišča in druge omejitve v prostoru ne dopuščajo strnjene individualne gradnje je 
izjemoma dopustna tudi prostostoječa individualna gradnja, kar mora biti utemeljeno v postopku 
pridobitve upravnega dovoljenja. 
 

DŽ-100 CU, VC PPIP Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-101 CU OPPN Območje predstavlja pomembno orientacijsko točko v prostoru. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo; 
- umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije; 
- parter objektov mora ostati javen in neograjen; 
- potrebna je  enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Na zemljišče s parc. št. 4763/1 k.o. Domžale (park ob Godbenem domu) je dopustna umestitev enot 
kulturne dediščine (npr. Kofutnikova domačija, EŠD 13709). Obvezno je potrebno izdelati konzervatorski 
načrt za prestavitev in ustrezno umestitev kulturne dediščine.  
 

DŽ-102 CU PPIP Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-107 ZK PPIP 
(R) 

Enota A: Sklop poslovilne stavbe in parterja, parkovnih ureditev, dovoznih cest, poti in površin za 
mirujoči promet. V območju so dovoljene rekonstrukcije, dozidave in novogradnje stavb ter zunanje 
ureditve za potrebe poslovilne svečanosti. Novogradnje morajo biti postavljene v prostorske osi. Nove 
prostorske osi morajo z obstoječimi tvoriti pravilni vzorec. Oblikovanje stavb in parterja mora skupaj z 
izbiro materialov poudarjati pomen lokacije in z razporeditvijo prostorov omogočati zasebnost in 
nemoten potek svečanosti. Obstoječe poti se lahko preoblikujejo, vendar morajo biti postavljene v 
obstoječe ali tvoriti nove prostorske osi. Enako velja za nove poti. Gradbene parcele se določijo za 
stavbe in grajene površine. Ostale površine v območju se lahko določijo kot park. Enota B: Površine se 
namenijo ureditvam za vse vrste dinamičnega prometa in parkiranje. Zasnova prometne ureditve 
morfološke celote mora zagotoviti koncentracijo dinamičnega motornega prometa v enoti B. V enoti A 
mora biti dinamični motorni promet omejen na najmanjšo možno mero. Enota C: v enoti C mora 
razporeditev novih grobnih mest slediti obstoječemu vrstnemu sistemu in vmesnim potem. Širina vrste 
je 26,0 m in vmesnih poti 5,0 m. Dovoljena je ureditev mest za raztros pepela v osi 3. V osi 4 je dovoljena 
gradnja premostitvenega objekta, ki služi povezavi novega in starega pokopališča ter sakralnega objekta 
in odvijanju pogrebnega sprevoda. Premostitveni objekt mora biti zasnovan tako, da se v najmanjši 
možni meri posega v obstoječe ureditve. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
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DŽ-110 CU PPIP Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-111 CU PPIP Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
 

DŽ-119 CDo OPPN Predviden OPPN za območje centralnih dejavnosti namenjenih predvsem trgovskim, oskrbnim, 
poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim ter  obrti. 
Dostopi na območje naj se uredijo iz zbirne ceste 071211. 
Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Usmeritve: 
- potrebna je enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom; 
- potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Etažnost objektov je največ P+2. 
 

DŽ-123 CU, VC OPPN Predviden OPPN za območje centralnih dejavnosti s stanovanji. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Na območju se vzpostavi skupna in javna 
površina.  
Pred pripravo OPPN je potrebno preveriti kapacitete družbene in prometne infrastrukture, glede na 
predvideno število novih prebivalcev. Dopustna je strnjena gradnja. Obvezno je potrebno ohraniti 
zelene površine in vzpostaviti peš povezavo ob Mlinščici ter območje navezati na prometno omrežje 
preko predvidene cestne povezave športni park Domžale – Savska cesta (EUP OB-32). 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-125 CU OPPN 
 

Pred pripravo OPPN je potrebno preveriti kapacitete družbene in prometne infrastrukture, glede na 
predvideno število novih prebivalcev. Dopustna je strnjena gradnja. Obvezno je potrebno ohraniti 
zelene površine in vzpostaviti peš povezavo ob Mlinščici ter območje navezati na prometno omrežje 
preko predvidene cestne povezave športni park Domžale – Savska cesta (EUP OB-32). 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-127 CU OPPN Dostopi na območje naj se uredijo iz zbirne ceste 071241. 
Potrebna je ureditev križišča na Savsko cesto in ustreznega profila do območja urejanja. 
Ob zbirni cesti LZ 071241 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Ustvariti je potrebne peš povezave do športnega parka. Zagotoviti je potrebno peš povezave ob 
Mlinščici in po južnem robu enote. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-129 BC OPPN Odlok o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
10/2002, 3/2003,10/2007, 07/2018). 
Dopustna je postavitev začasnih objektov, namenjenih prireditvam ali sezonski ponudbi, ki se postavijo 
samo za čas prireditve ali sezonske ponudbe.  
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DŽ-132 SSe PPIP 
(R) 

Do izgradnje načrtovane napajalne ceste z oznako EUP OB-32 so dopustni začasni priključki na javno 
pot z oznako JP57123, ki se po njeni  izgradnji ukinejo.  
Ob načrtovani napajalni cesti je obvezna ozelenitev. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
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DŽ-134 BC OPPN Zagotoviti ustrezne prečne povezave preko območja do Kamniške Bistrice. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
V varovalnem pasu daljnovoda naj se načrtuje raba oz. objekti v skladu z zakonodajo. 
Gradnja objektov v območju srednje in majhne poplavne nevarnosti ni dopustna. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-137 CDo OPPN Dovoljena je gradnja objektov za skladiščenje in parkirne površine. Vzhodni rob novogradenj se poravna 
z obstoječo linijo objektov v vzhodnem delu naselja. Vzhodni rob je potrebno intenzivno ozeleniti z 
nizko in visokodebelno vegetacijo. 
Vpliv avtoceste: dopustne so tiste dejavnosti, ki za hrup niso občutljive. Za vse varovane prostore stavb 
mora biti predvidena ustrezna pasivna protihrupna zaščita skladno s predpisi. Izvedba vseh protihrupnih 
ukrepov je obveznost investitorja posega.  
 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno 
uporabo svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne  
osvetljujejo neba in širše okolice (delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%). Uporabiti je 
dovoljeno le svetila, ki ne  
oddajajo UV svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni 
vklop/izklop. Za razsvetljavo je  
dovoljeno uporabiti le svetilke z močjo do 20W. 
Območje ne sme biti slepo zaključeno. Nujno krožno navezovanje na sosednje enote. 
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov ter druge ureditve za potrebe tehnološke 

posodobitve obstoječe dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne dejavnosti je potrebno 
pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
 

Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

DŽ-138 CDo OPPN Območje predstavlja osrednjo centralno površino za območje Štude skupaj s sosednjimi območji, zato 
naj se vzpostavljajo mestni elementi v obliki osrednje javne površine ter kvalitetnim arhitekturnim 
oblikovanjem. 
Zagotavljati je potrebno površine za potek urbane osi. 
Preko območja poteka nova cestna povezava za Študo. Potrebno je upoštevati zasnovo nove 
prometnice. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- potrebna je enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom; 
- potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 

 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-140 CDo, VC OPPN Predviden OPPN za območje centralnih dejavnosti namenjenih predvsem trgovskim, oskrbnim, 
poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim ter  obrti.  
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN; 

dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih 
in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
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DŽ-141 SSs, VC OPPN Območje ne sme biti slepo zaključeno. Območje je potrebno navezati vsaj v dveh točkah na obstoječe 
omrežje. 
V zasnovo območja je potrebno vključiti vodotok kot del urejanja. Pas ob vodotoku naj se vzpostavi kot 
javen in prehoden v celotni dolžini. 
Preko enote se do vodotoka se vzpostavijo peš povezave do sosednjih enot urejanja. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- potrebna je enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom; 
- potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Do sprejema OPPN: 
- dopustne so funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za 

potrebe tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti; 
dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih 
in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
 

DŽ-146 IK PPIP Dovoljena je gradnja objektov z ravno streho. 
 

DŽ-150 IK OPPN Predviden OPPN za območje z objekti za kmetijsko proizvodnjo ali poslovno cono. 
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN; 

dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih 
in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
 

DŽ-153 O PPIP Na območju urediti javen dostop do Kamniške Bistrice. 
 

DŽ-154 T PPIP 
(R) 

Srednjevalovni RTV oddajnik, ki se nahaja na tej lokaciji, se ukine, ohranja se satelitska sprejemna 
postaja. 
Na celotnem območju je dopustna gradnja naslednjih objektov: 
- objekti in ureditve za potrebe oddajnikov in zvez; 
- objekti in ureditve za dejavnosti programske in produkcijske širitve radijske in televizijske 

dejavnosti; 
- objekti in ureditve spremljajočih objektov: garaž, delavnic in laboratorijev. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
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 10–12 m, proti robu območja naj se višina objektov znižuje. 
Meje območja je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono vegetacijo. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

DŽ-157 CU PPIP Ob zbirni cesti LZ 071241 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Območje se nahaja ob osrednjih centralnih površinah, zato naj se vzpostavijo mestni elementi s 
kvalitetnim arhitekturnim oblikovanjem. 
Zagotavljati je potrebno površine za potek urbane osi. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-158 SSs PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 

DŽ-160 CDo OPPN Območje se nahaja ob pomembni mestni osi zato naj se vzpostavijo mestni elementi s kvalitetnim 
arhitekturnim oblikovanjem. 
 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- potrebna je enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom; 
potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

DŽ-161 ZD PPIP Dopustna je vzpostavitev ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
 

DŽ-162 ZD PPIP Dopustna je vzpostavitev ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
 

DŽ-163 ZD PPIP Dopustna je vzpostavitev ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
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DŽ-164 ZD PPIP Dopustna je vzpostavitev ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
 

DŽ-165 ZD PPIP Dopustna je vzpostavitev ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 
 

DŽ-166 IG, VC PPIP Ne glede na podrobnejšo namensko rabo je dopustna gradnja večnamenskega objekta z javnimi 
funkcijami, ki služijo naselju, krajevni skupnosti in zunanjih ureditev. Minimalno dopustno število 
parkirnih mest je 8.  
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 
Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 

 
DŽ-169 CDz PPIP Določeno v 151. členu tega odloka.  

 
DŽ-170 CU OPPN Odlok o zazidalnem načrtu območja D18 Toko (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 07/2000), Uradni 

popravek Odloka o zazidalnem načrtu območja D18 Toko (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2000). 
 

DŽ-171 CU OPPN Določeno v 151. členu tega odloka. 

DŽ-172 CDz PPIP Določeno v 151. členu tega odloka. 
 

DŽ-173 CU OPPN Določeno v 151. členu tega odloka. 

DŽ-174 CU OPPN Določeno v 151. členu tega odloka. 

DŽ-175 CU OPPN Določeno v 151. členu tega odloka. 

 
DRAGOMELJ 
Tabela 8: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dragomelj 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

DR-01 SSe PPIP Dostopi do objektov niso dopustni neposredno z regionalne ceste R3 644. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

DR-03 CU PPIP Območje predstavlja vstopno točko v naselje. Pred načrtovanjem objektov se preveri vstopno križišče ter 
posledično možnosti priključevanja načrtovanih objektov na javno cesto.  
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo; 
- umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije. 

 
DR-13 SK PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 

tega odloka. 
Objekte naj se umešča izven območja naravne vrednote. 
 

DR-14 CDi OPPN Odlok o zazidalnem načrtu območja šole Dragomelj (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/1998). 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

DR-15 CU OPPN Območje naj se oblikuje kot novo jedro naselja. Območje je potrebno povezati s sosednjimi, predvsem s 
površinami namenjenimi pešcu in kolesarju.  
Na območju se vzpostavi javna in skupna površina. 
Priključevanje na območje se vzpostavi z JP 571011. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

DR-21 SSv OPPN Odlok o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/1999). 
 
Pred ali najkasneje hkrati z izvedbo predvidenih posegov je  potrebno izvesti tudi omilitvene ukrepe za 
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti opredeljene v študiji »Določitev omilitvenih ukrepov za 
poplavno območje Kamniške Bistrice južno od Domžal, Žabnice in Pšate (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., 
Ljubljana, marec 2013)« ali sorodni študiji, ki bo opredelila enakovredne omilitvene ukrepe. Do izvedbe 
navedenih omilitvenih ukrepov izvajanje dejavnosti in poseganje v območje srednje poplavne nevarnosti 
ni dovoljeno. Po izvedbi omilitvenih ukrepov poseganje v območje srednje poplavne nevarnosti ni 
dopustno. Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor 
upoštevati 131. člen tega odloka. 
 

DR-22 SK PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

DR-25 ZS PPIP Potrebne so predhodne arheološke raziskave. Obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Pridobiti 
je potrebno  kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 
 

DR-27 CU PPIP Območje je potrebno povezati s sosednjimi, predvsem s površinami namenjenimi pešcu in kolesarju. 
 

DR-28 SK PPIP Na območju, ki se nahaja na območju kulturne dediščine je obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi 
deli. V tem delu so potrebne predhodne arheološke raziskave. 
 

 
GORIČICA PRI IHANU 
Tabela 9: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Goričica pri 

Ihanu 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

GO-01 SK PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
  

GO-03 SSe OPPN Dostop na območje je potrebno zagotoviti iz obstoječe ceste Goričica pri Ihanu - Dobovlje (LC 073081) v 
največ treh priključkih. Zagotoviti je potrebno ustrezen profil ceste v območju in do območja ter varno 
šolsko pot. 
 

GO-06 SSe OPPN Na območju zagotoviti en vstop s krožno cesto, ki mora ustrezati dvosmernemu prometu. Zagotoviti 
celostno obravnavo širšega prostora in ustrezno ozelenitev. Upoštevati krajinsko sliko območja. Objekti ne 
smejo vzpostavljati novih dominant (višinskih ali oblikovnih). Območje naj bo intenzivno ozelenjeno, še 
posebej na robnih območjih.  

 
GORJUŠA 
Tabela 10: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Gorjuša 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

GR-02 IG PPIP Oblikovanje objekta mora biti takšno, da se ohranja veduta gradu Krumperk. Pridobiti je potrebno 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na veduto na grad 
Krumperk in vedute z gradu. 
Dopustni so objekti do največ 2000 m2 BTP in 8 metrov višine. Dopustna je členitev objektov. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 

 
GR-03 
 
 
 
 
 
 

BT, ZS, G, 
Ak, PC 

OPPN Urbanistični pogoji: 
Revitalizacija gradu Krumperk s pripadajočim posestvom obsega več programskih sklopov, ki skupaj tvorijo 
celostno prostorsko ureditev: 
– grad s pomožnimi objekti in parkom, 
– konjeniški center, 
– golf igrišče,  
– kongresni hotel, 
– apartmajske hiše, 
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– naravna krajina s sprehajalnimi potmi. 
 

Obveznost izvedbe urbanističnega natečaja: ne 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev: ne (določbe 91. člena tega odloka se za EUP GR-03 ne uporabljajo; v 
postopku priprave prostorskih aktov Občine Domžale je bilo za EUP GR-03 v obdobju 2008 – 2017 že 
izdelanih sedem variantnih rešitev (Genius Loci d.o.o.).  
 

Za predviden program, vključno za določitev načina upravljanja in vzdrževanja celotnega kompleksa se 
pred OPPN izdela študija izvedljivosti projekta revitalizacije gradu Krumperk (v nadaljevanju: študija 
izvedljivosti). S študijo izvedljivosti se bo proučilo izvedljivost projekta s programskega, funkcionalnega, 
prostorskega, varstvenega in ekonomsko finančnega vidika. Pri pripravi študije izvedljivosti sodeluje tudi 
pristojni organ za področje varstva kulturne dediščine. 
 

Kulturnovarstveni pogoji: 
Pri vsaki obnovi objektov gradu, grajskih hlevov ter gospodarskih poslopij morajo biti upoštevani kulturno 
varstveni pogoji in pripravljen konservatorski načrt, v katerega se vključi tudi park pred gradom ter vodnjak. 
Grad predstavlja osrednjo pomensko, programsko in oblikovno točko, zato je treba izvedbene dokumente 
zastaviti tako, da bo njegova obnova predmet realizacije v prvi izvedbeni fazi. Vsa degradirana območja naj 
se v najkrajšem možnem času vzpostavi v prvotno stanje – odstranitev objektov za rejo perutnine in drugih 
motečih struktur ter prestavitev oziroma vkop daljnovodov. Vsa nova komunala mora biti izvedena pod 
terenom.   
 

Okoljevarstveni pogoji: 
Pri načrtovanju se predvidijo ukrepi za ohranitev avtohtone flore in favne. 
Posegi v neposredno okolico vhoda v Jamo v Lepi dolini ali v območje nad jamo niso dovoljeni. Za 
zmanjšanje vplivov je potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito vhoda najmanj v polmeru 15 metrov.  
 

 
Prometna infrastruktura: 
Tranzitna cesta, ki danes vodi preko gradu in povezuje avtocestni priključek za Domžale z območjem 
Gorjuše, se v okviru možnosti prestavi na novo traso ob južni strani avtoceste do nadvoza preko avtoceste 
na severovzhodni strani posestva, od koder vodi asfaltirana cesta proti Gorjuši, Jamarskemu domu in gradu. 
Trasa nove tranzitne ceste mora potekati čim bližje avtocesti in čim bolj ohranjati gozd na vzpetini ob 
avtocesti, ki omejuje širjenje hrupa in emisij na posestvo Krumperk. Sedanja historična trasa ceste postane 
interna cesta za dostop do gradu. 
Celoten kompleks se poveže z novo gozdno cesto, ki vijuga po robu doline. Namenjena je za dostop do 
posameznih programov, vzdrževanje, urgenco in občasno spravilo lesa ter za sprehode pešcev, za konje in 
kolesarje. Apartmajske hiše na vzhodni oziroma jugovzhodni strani posestva so dostopne po cesti mimo 
Jamarskega doma, ki se ustrezno podaljša.  
 

Usmeritve za posamezne programske sklope:  
GRAD 
Grad predstavlja osrednjo programsko in oblikovno točko posestva Krumperk ter daje identiteto celotnemu 
prostoru. Območje gradu predstavljajo osrednje grajsko poslopje s pomožnimi objekti in njihovimi 
funkcionalnimi površinami ter dostopna cesta z drevoredom in park. Grad se prenovi v skladu s 
konservatorskim načrtom in uredi za reprezentančne dejavnosti (protokolarni, kulturni, izobraževalni in 
podobni dogodki, muzej, ekskluziven hotel, ipd…). Funkcionalna razporeditev programa se mora podrediti 
historični tlorisni zasnovi stavbe.  
Pristava na drugi strani ceste se lahko preuredi v restavracijo, konjeniška dejavnost pa prestavi v nov objekt. 
Ob gradu se uredi park, ki ga ustrezno loči od drugih programov. Obsega območje nekdanjega grajskega 
parka vzhodno od gradu, ter površine jugovzhodno od gradu, ki se zaključijo z večjim bajerjem. Ob bajerju 
se lahko uredi pritlični paviljon, kot dodatek programu gradu (konferenčni prostor, galerija, gostinska terasa 
ipd.). 
Podrobnejše rešitve glede programskih vsebin, arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih pogojev se določijo 
na podlagi študije izvedljivosti in drugih strokovnih podlag za OPPN. Vsebino in način priprave strokovnih 
podlag se določi s projektno nalogo pri kateri sodeluje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 

KONJENIŠKI CENTER 
Konjeniška dejavnost se ohrani v območju obstoječih parcourjev, ki se smiselno preuredijo. Ob južnem robu 
se v dolinici  predvidi nov objekt s hlevi, garderobami in klubskimi prostori ter jahalna dvorana s 
parcourjem (cca 20x60m). Ob cesti proti gradu so travnate površine za pašo konj.  
 

GOLF 
Golf zavzema območje južno od avtoceste Ljubljana – Maribor z razširitvijo proti jugu v zaključek doline z 
bajerji.  
 

KONGRESNI HOTEL 
Za obogatitev programa posestva in širšega prostora občine, je predviden dodaten program kongresnega 
hotela in apartmajskih hiš. Kongresni hotel je lociran ob vstopu na posestvo na njegovi zahodni strani v 
gozdu nad odprto dolino, od koder se odpirajo lepe vedute na grad, pogled na hotel pa je z druge strani 
zakrit z drevjem. Dostop do hotela je z bližnjega AC priključka za Domžale, tako da s prometom ne 
obremenjuje posestva Krumperk.  
Hotel s svojo pojavnostjo ne sme v materialu in volumnu izstopati iz naravne strukture gozdnega roba. 
Podrobnejše rešitve glede programskih vsebin, arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih pogojev se bodo 
določile na podlagi študije izvedljivosti in drugih strokovnih podlag določenih v usmeritvah za grad. Za 
namen pridobitve čim bolj kakovostne rešitve se za načrtovanje hotela lahko izvede javni arhitekturni 
natečaj. 
 

APARTMAJSKE HIŠE 
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V okviru posestva se predvidi več sklopov apartmajskih hiš, ki dopolnjujejo ponudbo gradu in hotela z bolj 
mirno nastanitvijo v zelenju. Arhitektura apartmajskih hiš je zaradi majhnih volumnov skrita v zelenju. 
Objekti naj bodo razporejeni organsko in v skladu s konfiguracijo terena. Lahko so povezani in združeni v 
manjše gruče, vendar brez izrazitih teženj k simetriji in uniformiranosti. Pozidava naj bo redka, faktor 
zazidanosti največ 0,25. Praviloma obsegajo tlorisno velikost do 40 m² oziroma bo njihova velikost skladna 
s potrebami, določenimi v študiji izvedljivosti oz. drugih strokovnih podlagah v okviru OPPN. 
 

GR-06 
 

SK PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 

GR-08 CDi PPIP Dopustna je ureditev učnega čebelnjaka, spominskega parka, parkovnih in rekreacijskih površin ter 
urbane opreme. 
Za dele EOP-48, ki se delno ali v celoti nahajajo v vplivnem območju gradu Krumperk, je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na vedute 
na grad Krumperk. 

 
HOMEC 
Tabela 11: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Homec 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

HO-01 CDk PPIP Potrebne so  predhodne arheološke raziskave. Obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 
 

HO-02 CDo PPIP Možna je gradnja prizidka h gasilnemu domu, večnamenske ploščadi za potrebe športnih in gasilskih 
aktivnosti. 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno uporabo svetil, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež svetlobnega toka, ki seva 
navzgor je enak 0%). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro 
se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le 
svetilke z močjo do 20W. 
Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

HO-03 SK PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

HO-04 SK PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

HO-06 SK PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

HO-08 SK PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

HO-09 IK PPIP Južni rob je potrebno intenzivno zasaditi. Zaradi negativnih posledic na vire pitne vode je obvezna ureditev 
neprepustne gnojnične jame. 

Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno uporabo svetil, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež svetlobnega toka, ki seva 
navzgor je enak 0%). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro 
se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le 
svetilke z močjo do 20W. 

Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 

HO-10 IK PPIP Južni rob je potrebno intenzivno zasaditi. Zaradi negativnih posledic na vire pitne vode je obvezna ureditev 
neprepustne gnojnične jame. 
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno uporabo svetil, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež svetlobnega toka, ki seva 
navzgor je enak 0 %). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro 
se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le 
svetilke z močjo do 20W. 
Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

HO-11 SSe PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 

HO-15 CU, VC PPIP Na območju so dopustni tudi objekti male hidro elektrarne. 
 

HO-22 O PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 

 
HUDO 
Tabela 12: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Hudo 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

HU-01 SSe PPIP Med mlinom (Domačija Mlinarska 3, EŠD 12598) in območjem novogradenj v enoti HU-01 je potrebno 
vzpostaviti zeleno bariero (visoka živa meja, nizko rasla drevesa, grmovje). Dopustna je gradnja 
objektov do P+1+M, z usmeritvijo slemen, ki sledi vzpostavljenemu vzorcu pozidave v enotah HU-01 in 
HU-02. 
 

HU-04 SK PPIP Na območju dopustna gradnja za potrebe obstoječe kmetije. Na zemljišču s parc. št. 546 k.o. Radomlje 
veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK. 
V območju srednje poplavne nevarnosti je potrebno pred ali najkasneje hkrati z izvedbo predvidenih 
posegov izvesti tudi omilitvene ukrepe za zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti opredeljene v študiji 
Izdelava presoje učinkov omilitvenih ukrepov na vodotoku Hujski potok z oblikovanjem omilitvenih 
ukrepov in analizi učinkov predlaganih ukrepov z oceno stroškov (Inštitut za vodarstvo d.o.o., avgust 
2011) ali sorodni študiji, ki bo opredelila enakovredne omilitvene ukrepe. Do izvedbe navedenih 
omilitvenih ukrepov izvajanje dejavnosti in poseganje v območje srednje poplavne nevarnosti ni 
dovoljeno. 
 

HU-06, 
HU-11 

ZP PPIP 
(R) 

Usmeritve za podrobnejše načrtovanje so določene v 151. členu tega odloka. 

HU-07,  
HU-08 

ZP PPIP 
(R) 

Usmeritve za podrobnejše načrtovanje so določene v 151. členu tega odloka. 

HU-10 ZP PPIP 
(R) 

Usmeritve za podrobnejše načrtovanje so določene v 151. členu tega odloka. 

 
IHAN 
Tabela 13: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Ihan 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

IH-04 SK PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

IH-09 ZS PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega podkovnjaka.  
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

IH-10 SK PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega podkovnjaka.  
 

IH-11 CDk PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega podkovnjaka.  
 

IH-12 SSe PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega podkovnjaka.  
 

IH-14 SSe 
 

PPIP 
(R) 

 Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 

IH-15 CDi PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
Obvezna je ozelenitev zahodnega roba območja z drevesno vegetacijo. 
 

IH-18 SSe PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

IH-21 CU PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

IH-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IG OPPN Območje naj se priključuje na novo cestno povezavo v EUP OB 39. 
Do sprejema OPPN: 
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne dejavnosti 
je potrebno pripraviti OPPN 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih 
in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka 

Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj vsebuje: 
- analizo krajinske slike na širšem območju naselja Ihan vključno z odprtim prostorom  
- krajinsko oblikovanje območja 
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov 
V okviru izvedbe OPPN naj se preuči možnost za izgradnjo skupnih kotlovnic za ogrevanje dela ali celotnega 
območja urejanja. Pri tem naj se upošteva možnost uporabe razpoložljivih energentov (npr. zemeljski plin, 
les). Podobno velja za možnost izrabe sončne energije kot potencialno pomemben obnovljiv vir energije.  
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
- Za območji EUP IH-22 in IH-23 se OPPN pripravita sočasno. 

 
IH-23 IG, VC OPPN Območje naj se priključuje na novo cestno povezavo v EUP OB 39. 

Do sprejema OPPN: 
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne dejavnosti 
je potrebno pripraviti OPPN 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih 
in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka 

Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj vsebuje: 
- analizo krajinske slike na širšem območju naselja Ihan vključno z odprtim prostorom 
-  krajinsko oblikovanje območja 
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov 
V okviru izvedbe OPPN naj se preuči možnost za izgradnjo skupnih kotlovnic za ogrevanje dela ali celotnega 
območja urejanja. Pri tem naj se upošteva možnost uporabe razpoložljivih energentov (npr. zemeljski plin, 
les). Podobno velja za možnost izrabe sončne energije kot potencialno pomemben obnovljiv vir energije.  
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
Za območji EUP IH-22 in IH-23 se OPPN pripravita sočasno. 
 

IH-24 CU PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

IH-27 SK, 
VC 

PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
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JASEN 
Tabela 14: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Jasen 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

JA-01 IK PPIP Možna je gradnja objekta za potrebe shranjevanja in sušenja lesa ter lesnih sekancev.  
Po krčitvi gozda se vzpostavi nov gozdni rob (znotraj posega se 3 metrski pas prepusti zaraščanju), ki se 
ustrezno vzdržuje. 
 

JA-02 LN PPIP Na območju je dopustna delna sanacija opuščenega kopa in prepustitev naravnim procesom sanacija in 
zaraščanja. Gradnja objektov ni dopustna. 
 

 
KOLIČEVO 
Tabela 15: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Količevo 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

KL-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP OPPN 
(R) 

Do sprejema OPPN velja:  
Dopustne so funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 
tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne dejavnosti je 
potrebno pripraviti OPPN. 
 
Dopustne so rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih in 
upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
 
Za vse gradnje v EUP se FZP lahko zagotavlja na mejah industrijskega kompleksa, lahko tudi zunaj ograje (na 
sosednjih EUP), vendar praviloma v okviru lastništva zemljišč poslovnega subjekta, v obliki širših pasov, kot 
vizualna in hrupna ločnica, predvsem na delih, kjer lahko prihaja do konflikta posameznih rab. 
 
Območje je razdeljeno z omrežjem internih cest na naslednje prostorske enote, ki imajo določeno 
podrobnejšo namensko rabo: 

Prostorske enota Podrobnejša namenska raba 

P1, P2, P3, P8, P9, P10, P11 Območje objektov proizvodnih, servisnih in poslovnih dejavnosti 

P4 Območje objektov proizvodnih in skladiščnih dejavnosti 

P5 Območje namenjeno parkiranju osebnih vozil (parkirna hiša) 

P6 Območje namenjeno parkiranju tovornih vozil 

P7 Območje centra za požarno varnost Domžale 

P12 Območje servisnih in zelenih površin 

P13 Območje objektov proizvodnih, servisnih in poslovnih dejavnosti 

 
Za posamezna območja veljajo naslednja merila in pogoji: 
Priključevanje na javno cestno omrežje: 
Za priključevanje prostorske enote na javno cestno omrežje se uporabijo izključno že vzpostavljeni priključki 
na lokalno cesto Vir-Radomlje. 
Omejitve gradenj: 
V prostorski enoti P12 so dovoljene le gradnje za potrebe infrastrukturnih objektov in naprav ter začasnih 
objektov. Prostorska enota naj se ob Mlinščici intenzivneje ozeleni. 
Regulacijske črte: 
Gradbena meja objektov v prostorski enoti P5 in P7 ob lokalni cesti Vir-Radomlje se vzpostavi z minimalnim 
odmikom 7 m od roba cestišča. 
Gradbene meje objektov v prostorskih enotah naj sledijo robovom internega omrežja cest, pri čemer naj bo 
gradbena meja posameznega objekta odmaknjena od roba cestišča najmanj 3 m. 
Višinska regulacija: 
- Na parcelah objektov, ki tvorijo robni pas industrijskih kompleksov (okvirno se za robni pas upoštevajo 

parcele, ki so znotraj 50 m pasu od meje z javno ali drugo površino), višina novih stavb ne sme presegati 
višine 14 m. V kolikor je v robnem pasu industrijskega kompleksa obstoječi višji objekt, je na njem 
dopustna gradnja do obstoječe višine objekta.  

- Izven parcel, ki tvorijo robni pas industrijskega kompleksa (parcele znotraj kompleksa) je dopustno 
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Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

 
 
 

preseganje dopustne višine (14m) za 50%.  
- Dopustna višina stavb na robnih območjih industrijskega kompleksa se ustrezno zniža v primeru, da 

višina načrtovane stavbe vpliva na osončenost bivalnih prostorov v stavbah, ki mejijo na kompleks. 
V prostorski enoti P4 je dovoljena višina objektov 24 m na polovici površine objektov v prostorski enoti. 
Strehe objektov: 
Strehe objektov ravne oz. z minimalnimi nakloni strešin (do 10%) skrite za vencem strešin. 
Faktor zazidanosti: 
do 0,8 na gradbeno parcelo posamezne prostorske enote, 
do 0,7 na celotno EUP (dokazati pred izdajo gradbenega dovoljenja za zadnjo etape gradnje). 
Parkirna mesta: 
Parkirna mesta za osebne avtomobile za zaposlene in za obiskovalce se zagotovijo v prostorski enoti P5. 
Zagotovi se minimalno 350 PM. Dovoljena je izgradnja parkirne hiše etažnosti do P+2. 
Parkiranje za tovorna vozila se zagotovi v prostorski enoti P6. 
Etapnost gradnje: 
Dovoljena je etapna gradnja objektov v EUP pri čemer je potrebno za vsak objekt zagotoviti priključevanje na 
javno gospodarsko infrastrukturo. 
V času gradnje garažne hiše morajo biti zagotovljeni prostorski pogoji za parkiranje osebnih vozil za 
zaposlene in obiskovalce. 
Usmeritve za zasnovo in oblikovanje objektov: 
Oblikovno je objekte v celotni EUP uskladiti v smislu izbora fasadnih materialov, barv ter vrste in naklona 
strešin. 
Strehe poslovnih in industrijskih stavb so praviloma ravne ali v blagih naklonih. 
Fasade so iz različnih prefrabikatov, s fasadnimi elementi, ki so proizvedeni za industrijske ali poslovne 
objekte. 

 
KOLOVEC 
Tabela 16: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Kolovec 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

KV-01 SK PPIP Zaradi varstva kulturne dediščine je obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 
 

KV-03 SSe PPIP 
(R) 

Novi objekti naj bodo oblikovani enovito. 
Objekte je do izgradnje kanalizacije potrebno priključiti na skupno malo čistilno napravo. Na skupno malo 
čistilno napravo se morajo zaradi varstva vodnega vira nanjo priključiti vsi obstoječi in novi objekti. 
Dostopna cesta naj se zaključi z obračališčem, ki omogoča obračanje komunalnih vozil. 
Gradnja je možna po ureditvi odvajanja komunalnih odpadnih vod in izdelavi geološke presoje možnosti 
gradnje.  
Tloris: 
Razmerje stranic vsaj 1:1.3. Daljša stranica vzporedno z smerjo plastnic. 
Višinski gabarit: 
K+P+M 
Višina kapi nad koto pritličja maksimalno 4,0 m 
Streha – lega: 
Smer slemena mora biti vzporedno s plastnicami in dostopno cesto. 
Streha naklon: 
38-42° 
Kritina: 
Kritina naj bo rdeče do temno rjave barve. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 

KV-05 LN PPIP Na območju je dopustna delna sanacija opuščenega kopa in prepustitev naravnim procesom sanacija in 
zaraščanja. Gradnja objektov ni dopustna. 

 
KRTINA 
Tabela 17: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Krtina 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

KT-18 CU PPIP Na območju je ob priključku na avtocesto dovoljena gradnja objektov za trgovske, poslovne in servisne 
dejavnosti. Maksimalni vertikalni gabarit P+1+M. Objekti so lahko postavljeni do gradbene meje, ki je 
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vzporedna z jugozahodnim robom vozišča regionalne ceste in je od njega odmaknjena 18,0 m. Zaradi 
izvajanja trgovske, poslovne in servisne dejavnosti je treba zagotoviti zeleni pas in protihrupno zaščito za 
preprečitev čezmernih obremenitev proti stanovanjskim območjem, namenjene stanovanjem. Zeleni pas je 
lahko samostojna ozelenjena konstrukcija (primerna ograja). Ob cesti (SV rob območja) je treba vzpostaviti 
zeleni pas drevesne vegetacije. 
 

KT-21 ZD PPIP Dopustna gradnja zgolj objektov CC-SI 211 ceste. 
 

KT-27 CDi, 
VC 

PPIP Dopustna je samo ureditev zelenih površin ob šoli in ureditev šolskega igrišča ter parkirnih površin. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

KT-30 SSe, 
VC 

PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 
 
Dopusten višinski gabarit objektov je P+1+M, P+1+T. Višina slemena objektov ne sme presegati 9 metrov. 

KT-31 IK PPIP Objekti ne smejo ustvarjati novih višinskih dominant v prostoru. V primeru, da so zaradi tehnološkega 
procesa ali posebnosti dejavnosti, potrebni višji objekti, je to potrebno utemeljiti s strokovno podlago, ki 
mora vsebovati: 

- Krajinsko analizo širšega območja; 
- Urbanistično zasnovo območja; 
- Krajinsko zasnovo območja; 
- Idejne zasnove objektov; 
- Utemeljitev tehnoloških procesov. 

Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 

 
MALA LOKA 
Tabela 18: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Mala loka 

Oznaka 
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

ML-03 CDo PPIP Območje proti vodotoku naj se ozeleni z zasaditvijo avtohtonih dreves. 
 

ML-11 PO PPIP Dopustna je le legalizacija in ureditev obstoječega parkirišča. 

Ureditve je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

ML-12 SSe PPIP Velikost najmanjšega zemljišče za gradnjo je 250 m2. Dopustni FZP je 0,2; dopustni FZ je 0,5. 

 
NOŽICE 
Tabela 19: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Nožice 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

NŽ-01 SSe PPIP Dejavnosti, ki niso v skladu z namensko rabo, so dopustne samo v obstoječem obsegu na dan uveljavitve 
tega odloka.  
 

NŽ-03 SK PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
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PODREČJE 
Tabela 20: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Podrečje 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

PO-03 ZD PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

PO-12 O PPIP Dopustna je ureditev ekološkega otoka, ureditev ceste in komunalne infrastrukture. 
 

PO-13 ZD PPIP Območje je potrebno intenzivno ozeleniti.  
 

 
PRELOG 
Tabela 21: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Prelog 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

PR-03 SSe PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije zaradi netopirja malega podkovnjaka.  
 

PR-04 CDo PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Ob gradnji na območju se odvečni gradbeni material in ostali odpadki ne odlagajo znotraj Natura 2000 
območja. Javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme 
čim manjši, prav tako pa se na robovih območja ohranja in ustvarja linijske strukture avtohtone vegetacije 
zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
 

PR-06 IG PPIP Etažnost objektov je največ P+1 in skladna z obstoječimi poslovnimi objekti v Prelogu. 
Ob gradnji na območju se odvečni gradbeni material in ostali odpadki ne odlagajo znotraj Natura 2000 
območja. Javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme 
čim manjši, prav tako pa se na robovih območja ohranja in ustvarja linijske strukture avtohtone vegetacije 
zaradi netopirja malega podkovnjaka.  
 

PR-09 SK PPIP Javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme čim 
manjši, prav tako pa se na robovih območja ohranja in ustvarja linijske strukture avtohtone vegetacije 
zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
 

PR-10 SSe PPIP Javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme čim 
manjši, prav tako pa se na robovih območja ohranja in ustvarja linijske strukture avtohtone vegetacije 
zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
 

PR-11 SSe PPIP Javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme čim 
manjši, prav tako pa se na robovih območja ohranja in ustvarja linijske strukture avtohtone vegetacije 
zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
 

PR-18 CU PPIP Javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme čim 
manjši, prav tako pa se na robovih območja ohranja in ustvarja linijske strukture avtohtone vegetacije 
zaradi netopirja malega podkovnjaka. 
 

 
PRESERJE PRI RADOMLJAH 
Tabela 22: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Preserje  

pri Radomljah 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

PS-01 IP OPPN Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš-Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2009; dodatni sklep Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

10/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš-Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/2016). 
 

PS-03 SSe PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

PS-09 CDo, VC OPPN Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
 Usmeritve: 
- smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo; 
- oblikovati je potrebno osrednjo javno površino; 
- umeščanje in oblikovanje objektov; mora slediti reprezentativnosti lokacije; 
- parter objektov mora ostati javen. 
 
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za 

potrebe tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti. 
- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 

poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječih podjetij na dan uveljavitve tega odloka. 
- vzpostavitev novih priključkov na javno cestno omrežje in komunalno infrastrukturo ni 

dopustna. 
Stanovanjske površine niso dopustne. 
 

PS-11 SSe PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve 
vpliva na vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike 
vplivnega območja cerkve. 
 

PS-12 SSe PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 

PS-15 ZD, VC PPIP Na območju poplav ni dopustno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na 
način, ki bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

PS-18 
 
 
 
 
 
 

SSe PPIP 
(R) 

Dostop do dopolnilne gradnje na območju se organizira z Gajeve ulice (JP 572062). Na severu se 
planirana dostopna cesta naveže na obstoječo Levstikovo ulico (JP 572064). 
Dostopne ceste do objektov, ki se slepo zaključujejo, imajo na konceh obračališča, 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° 
Kritina: 
Kritina naj bo opečna, rdeče do temno rjave barve. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 
131. člen tega odloka. 
 

PS-24 BT PPIP Na območju so dopustne gradnje za obstoječe dejavnosti na dan uveljavitve tega odloka. 
 

PS-26 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na 
način, ki bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

PS-27 SSe PPIP 
(R) 

Dopusten FI = 0,4, dopusten FZ = 0,35. 
Območje pozidati z oblikovno enotnimi objekti.  
Notranje cestno omrežje mora biti javno in sklenjeno povezano z obstoječim.  
Vzpostaviti peš in kolesarsko povezavo do EUP PS-26.  
Ob LC 072011 (Pelechova cesta) urediti površine za pešce. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

PS-30 CU OPPN Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Preserje ob Bistrici - jug (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št.14/2006). 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 
131. člen tega odloka. 
 

PS-32 ZP, G PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na 
način, ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

PS-34 SSv PPIP Dopustna je gradnja garaž in ureditev parkirišč za potrebe obstoječih objektov v EUP. Parter naj se 
uredi in ozeleni. 
 

PS-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP OPPN Predviden OPPN za območje poslovnih dejavnosti obstoječega podjetja. 
Širitev gospodarske cone na vzhod se omeji na okvirno oddaljenost 100 m od roba zemljišča s 
parc. št. 673/17 k.o. Homec, ki predstavlja sedanji najbolj vzhodni rob obstoječe gospodarske cone 
Lek. Natančno mejo dovoljene širitve gospodarske cone proti vzhodu je potrebno uskladiti z nosilci 
urejanja prostora in Krajevno skupnostjo Preserje. 
Notranja struktura pozidave na vzhodnem delu širitve gospodarske cone se podrobneje načrtuje z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) pri čemer pa naj se za pripravo OPPN 
upoštevajo naslednje omejitve. 
- Na vzhodni rob območja se umeščajo objekti z manjšimi vplivi na okolje, kot so: poslovni 

pisarniški prostori, raziskovalni laboratoriji, parkirišča oz. garažne hiše ipd.). 
- Maksimalna višina objektov na vzhodnem robu območja širitve je 19 m. 
- Sestavni del OPPN je krajinsko-arhitekturni načrt ureditve zelenih površin vzhodnega roba  

območja. 
- Vzhodni rob območja se intenzivno ozeleni z avtohtonimi visokoraslimi drevesi iglavcev in 

listavcev ter spremljajočimi grmovnimi zasaditvami.  
- Podrobnejša urbanistična idejna zasnova območja naj se pripravi v več variantah kot strokovna 

podlaga za pripravo pobude za izdelavo OPPN. 

Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj 
vsebuje: 
- analizo krajinske slike na širšem območju naselja vključno z odprtim prostorom, 
- krajinsko oblikovanje območja, 
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov. 

Ureditev območja proti odprti krajini in stanovanjskim območjem naj se intenzivno ozeleni z 
avtohtonimi drevesi. 
Dopustna gradnja objektov in infrastrukture skladno z določili predpisa, ki določa varovalne režime 
na vodovarstvenih območjih. Potrebna je izvedba vpliva posega na vodni vir.  
Na vzhodni strani območja naj se proti območjem stanovanj umeščajo dejavnosti, ki ne bodo 
vplivale na poslabšanje bivalnih kakovosti zaradi hrupa v sosednjem območju stanovanj 
V fazi priprave OPPN je obvezna izvedba predhodnih arheoloških raziskav. V kolikor se izkaže, da 
območna enota ZVKD razpolaga z zadostnimi podatki o odsotnosti arheoloških ostalin na teh 
območjih, izvedba predhodnih arheoloških raziskav ni potrebna. 
 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 

 
PŠATA 
Tabela 23: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Pšata 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

PT-13 SK PPIP Možna je gradnja koritastih silosov ter objekta za shranjevanje živalske krme pod sledečimi pogoji:  
dodatni posegi oziroma gradnja znotraj območja naravne vrednote se ne izvajajo. Izven območja naravne 
vrednote se dopušča take vrste gradnja, ki ne bo negativno vplivala na lastnosti naravne vrednote. 

Obvezno se ponovno vzpostavi obrežni pas, ki se ozeleni z avtohtono vegetacijo. Nasuti material in 
odpadke ob še vitalnih hrastih je potrebno takoj odstraniti in odpeljati. Obvezno se ohranja živice in 
linijske drevesne strukture. 

Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
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Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno uporabo svetil, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež svetlobnega toka, ki seva 
navzgor je enak 0%). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro 
se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le 
svetilke z močjo do 20W. 
Objekte naj se umešča izven območja naravne vrednote. 

 
 

RAČNI VRH 
Tabela 24: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Račni vrh 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

RV-03 SP PPIP 
(R) 

Območje je namenjeno dopolnilni gradnji za potrebe počitniških in stanovanjskih objektov. 
Dostop do objektov na območju je predviden z javne poti Žeje-Rača-Račni vrh (JP 573077). Ob javni poti je 
obvezna zagotovitev zelenega pasu širine 7 m. Širina zelenega pasu se lahko zmanjša na 4.0 m ob pogoju, 
da se preostali delež  zelenega pasu zagotovi na drugem delu parcele, namenjene gradnji. 
Tloris: podolgovat, daljša stranica vzporedno 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°. Oblikovanje objektov: sledijo 
oblikovanju že obstoječih objektov. Kritina naj bo opečna, rdeče do temno rjave barve. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

 
RADOMLJE 
Tabela 25: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Radomlje 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

RA-02 SSe OPPN Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Opekarna Radomlje 1 (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 12/2012). 
 

RA-04 SSe OPPN Prometni sistem na območju naj se navezuje na sosednje enote in ne sme biti slepo zaključen. 
Individualni dostopi do objektov niso dopustni iz lokalne ceste LC 072080. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Pri posegih v gozdove naj se novo nastale gozdne robove oblikuje stopničasto, tako da se čim bolj 
zagotovi stabilnost robnega drevja. 
Upoštevati je potrebno rezultate hidrološko-hidravlične analize za urejanje odvajanja zalednih in 
lastnih voda za del naselja Radomlje (Inštitut za vodarstvo d.o.o.) ali sorodne študije, ki opredeli 
enakovredne omilitvene ukrepe. 
Na Z strani je potrebno v okviru OPPN omogočiti dostop do gozdnih zemljišč. 
Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabi popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe 
nad vodoravnico ter imajo vgrajen sistem za samodejen vklop/izklop. Uporabi se sijalke s 
poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru. Posegi v gozdni prostor vzhodno od 
pobude niso dovoljeni (ohranja se celovitost ter naravne hidrološke razmere gozdnega prostora). 
 

RA-06 IP, ZD OPPN V območju EUP z namensko rabo ZD novogradnje in povečevanje gabaritov obstoječih objektov niso 
dopustni. Površine med obstoječimi objekti se uredi kot zelene površine, uporabi se avtohtone 
rastlinske vrste. Območje ZD se po zunanjem obodu ogradi z visoko ograjo. Posegi in urejanje v 
sosednji EOP-08 niso dopustni, prizadete površine se sanira in ustrezno pogozdi. Osvetljevanje na 
severni strani obstoječih objektov, ki mejijo na gozdni prostor, naj se ne izvaja, z druge strani je 
dopustno osvetljevanje le s popolnoma zasenčenimi svetili, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico, 
ter imajo vgrajen sistem za samodejen vklop/izklop. Uporabi se sijalke s poudarjenim rumenim delom 
spektra, ki ne svetijo v UV spektru.  
 
Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za 

potrebe tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe 
proizvodne dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 
 

RA-11 ZK OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 04/2006). 
 

RA-15 CU PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SSe – prostostoječa individualna 
gradnja. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

RA-16 SSe PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo.  
Predhodni pogoj za izgradnjo objektov na območjih EUP RA-16 je celovita ureditev odvodnjavanja 
meteornih voda na območju EUP RA-16, ki bo po kapacitetah meteorne kanalizacije omogočala 
priključitev območij RA-17 in RA-18. 
 

RA-21 SK PPIP Dopustna je nadomestitev obstoječih legalno zgrajenih objektov. Novi stanovanjski objekti niso 
dopustni. 
 

RA-22 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

RA-25 ZD PPIP Dopustna je gradnja parkirišča, ki se ga proti zahodu intenzivno ozeleni. Pridobiti je potrebno  
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Gradnja objektov ni dopustna, tudi v primeru 
opustitve obstoječega parkirišča. 
 

RA-26 ZD PPIP Gradnja novih objektov ni dopustna. Izjemoma je dopustna nadomestitev obstoječih, legalno 
zgrajenih objektov, če je za takšno gradnjo pridobljeno soglasje po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine.  
 

RA-33 
 

CU OPPN V delu velja: Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v 
Radomljah (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 04/2006) 
Območje, skupaj z EUP RA-34, RA-38, RA-39 in RA-59, zaokrožuje osrednje jedro naselja. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Na območju se zagotovi javna in skupna površina. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Usmeritve: 
- potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Za urejanje stavb in pripadajočih zemljišč, ki ležijo v območju obstoječega lokacijskega načrta pa se z 
njim ne urejajo, do sprejema OPPN veljajo PIP za območja predvidenih OPPN.  
 

RA-34 
 

CU OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 04/2006). 
Območje, skupaj z EUP RA-33, RA-38, RA-39 in RA-59, zaokrožuje osrednje jedro naselja. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Na območju se zagotovi javna in skupna površina. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Usmeritve: 
- potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Za urejanje stavb in pripadajočih zemljišč, ki ležijo v območju obstoječega lokacijskega načrta pa se z 
njim ne urejajo, do sprejema OPPN veljajo PIP za območja predvidenih OPPN. 
 

RA-37 
 

PO PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

RA-38 CU, VC OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 04/2006). 
Območje, skupaj z EUP RA-33, RA-34, RA-39 in RA-59, zaokrožuje osrednje jedro naselja. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Na območju se zagotovi javna in skupna površina. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Usmeritve: 
- potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

Za urejanje stavb in pripadajočih zemljišč, ki ležijo v območju obstoječega lokacijskega načrta pa se z 
njim ne urejajo, do sprejema OPPN veljajo PIP za območja predvidenih OPPN. 
 

RA-39 CU, VC OPPN Območje, skupaj z EUP RA-33, RA-34, RA-38 in RA-59, zaokrožuje osrednje jedro naselja. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Na območju se zagotovi javna in skupna površina. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Usmeritve: 
potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 

RA-44 ZD, VC PPIP V območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

RA-48 ZD PPIP Na zahodnem delu območja je dopustna ureditev parkirišča v zeleni in sonaravni izvedbi. Preostali del 
območja je potrebno intenzivno zasaditi in parkovno urediti. Minimalni FZP je 0,7. 
 

RA-49 ZD PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

RA-50 ZK PPIP Razporeditev grobnih mest in druge ureditve naj upoštevajo obstoječe ureditve v EUP RA-11. 
Dopustna je ureditev servisnega dostopa. 
 

RA-56 ZD OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 04/2006). 
Na območju je dopustna izključno izgradnja parkirišča, ki ga je potrebno urediti v nivoju obstoječega 
terena. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka.  
Na območju ni dopustno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali možnost 
razlivanja poplavnih voda v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, da bi 
bilo onemogočeno razlivanje poplavne vode. 
 

RA-59 CU OPPN Območje, skupaj z EUP RA-33, RA-34, RA-38 in RA-39, zaokrožuje osrednje jedro naselja. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Na območju se zagotovi javna in skupna površina. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Usmeritve: 
potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

RA-60 SK, VC OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 04/2006). 
 

RA-61 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

RA-62 ZD PPIP Na območju ni dopustno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali možnost 
razlivanja poplavnih voda v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, da bi 
bilo onemogočeno razlivanje poplavne vode. 
Potrebne so predhodne arheološke raziskave. 
 

 
RODICA 
Tabela 26: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Rodica 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

RD-01 CDi, 
ZP 

PPIP Dopustna gradnja objektov in infrastrukture skladno z določili predpisa, ki določa varovalne režime na 
vodovarstvenih območjih. 
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RD-03 CDo PPIP Območje je namenjeno P+R površini. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 
Območje P+R je potrebno urediti kot zelene tlakovane površine. Za območje je potrebno pripraviti 
zasnovo krajinskega oblikovanja. Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
soglasje. 
 

RD-05 SSe PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 

RD-11 
 

ZP, 
VC 

PPIP Omogočiti vzpostavitev urbane osi ob Mlinščici. Dopustne so tlakovane javne površine v obliki trga ali osi. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi  
onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

RD-12 CD OPPN Na območju je potrebno vzpostaviti osrednjo javno površino. 
Nujna je umestitev urbane osi v zasnovo območja. 
Vzpostaviti je potrebno prečno navezavo na mlinščico. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Potrebno je celostno urejanje parterja, ki naj ostane javen in odprt. 
Območje ne sme biti slepo zaključeno. Prometne navezave morajo biti povezane s sosednjimi območji. 
 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. Pred izdelavo je potrebna izdelava skupnih strokovnih 
podlag, ki obsegajo enote: JS-15, JS-25, JS-26, JS-27, RD-11, RD-12 in RD-13. Strokovna podlaga mora 
vsebovati: 
- Prometne ureditve (tudi peš in kolesarski promet) 
- Umeščanje skupnih in javnih površin 
- Vključevanje Mlinščice v zasnovo območja  
- Umeščanje urbane osi v prostor. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

RD-18 ZD, 
VC 

PPIP Dopustno je vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš povezavo. 

RD-19 ZP, 
VC 

PPIP Omogočiti vzpostavitev urbane osi ob Mlinščici. Dopustne so tlakovane javne površine v obliki trga ali osi. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

 
ROVA 
Tabela 27: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Rova 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

RO-02 CDk PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. Za 
območje je potrebno pripraviti zasnovo krajinskega oblikovanja. Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 
 

RO-03 CDk PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. Za 
območje je potrebno pripraviti zasnovo krajinskega oblikovanja. Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 
 

RO-09 ZD, 
VC 

PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi  
onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

RO-15 CDo PPIP Parkirišče se ne osvetljuje v nočnem času zaradi privabljanja dvoživk in drugih živali iz okoliškega gozda.  
Na zemljiščih s parc. št. 1024/2 in 1024/8 obe k.o. Rova je dopustna ureditev parkirnih površin za potrebe 
poslovne dejavnosti. 

Po krčitvi gozda se vzpostavi nov gozdni rob (znotraj posega se 3 metrski pas prepusti zaraščanju), ki se 
ustrezno vzdržuje. 
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Dodatni posegi v gozd oziroma na Natura 2000 območje izven ureditvenega območja, so prepovedani. 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno uporabo svetil, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež svetlobnega toka, ki seva 
navzgor je enak 0%). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro 
se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le 
svetilke z močjo do 20W. Območje parkirišča se ozeleni z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. 
 
Uporaba novo asfaltirane površine med cestiščem in gozdnim robom južno od EUP RO-15 kot parkirišče ni 
dopustno. 
 

RO-20 SK, 
VC 

PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

RO-24 CU PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja.  
 

RO-29 CU PPIP Za oblikovanje veljajo določila za podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. 
Maksimalni dopustni FZ je 0,6. 

 
SELO PRI IHANU 
Tabela 28: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Selo  

pri Ihanu 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

SL-01 SK PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

SL-03 SK PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

SL-05 IP, VC OPPN Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječih podjetij na dan uveljavitve tega odloka. 

Pred ali najkasneje hkrati z izvedbo predvidenih posegov je  potrebno izvesti tudi omilitvene ukrepe za 
zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti opredeljene v študiji »Določitev omilitvenih ukrepov za 
poplavno območje Kamniške Bistrice južno od Domžal, Žabnice in Pšate (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., 
Ljubljana, marec 2013)« ali sorodni študiji, ki bo opredelila enakovredne omilitvene ukrepe. Do izvedbe 
navedenih omilitvenih ukrepov izvajanje dejavnosti in poseganje v območje srednje poplavne 
nevarnosti ni dovoljeno. 
 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

SL-06 SSe, 
VC 

PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

SL-10 IG OPPN Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 

Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za analizo prometne dostopnosti. 
 

SL-12 
 
 
 
 
 

IP OPPN Robove območje je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtonim rastjem.  
Objekti ne smejo vzpostavljati novih prostorskih dominant (višinsko in oblikovno). Pred pripravo OPPN 
je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj vsebuje: 
- analizo krajinske slike na širšem območju naselja vključno z odprtim prostorom, 
- krajinsko oblikovanje območja, 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

 
 
 
 
 
 

- urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov, 
- analizo prometne dostopnosti. 
Pred ali najkasneje hkrati z izvedbo predvidenih posegov je  potrebno izvesti tudi omilitvene ukrepe za 
zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti opredeljene v študiji »Določitev omilitvenih ukrepov za 
poplavno  območje Kamniške Bistrice južno od Domžal, Žabnice in Pšate (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., 
Ljubljana, marec 2013)« ali sorodni študiji, ki bo opredelila enakovredne omilitvene ukrepe. 
V 20m pasu ob vodotoku se zagotovi zeleni pas v katerem ni dovoljeno spreminjati terena na način, ki 
bi poslabšal trenutne hidrološke razmere oz. zmanjšal možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. 
 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

SL-13 ZD PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

SL-14 SK PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

SL-15 SK, 
VC 

PPIP Za obstoječa večstanovanjska objekta na zemljišču s parc. št. 73/2 k.o. Selo veljajo določila SSv. 
Dopusten FZ je 0,5, dopusten FZP pa 0,1. Novogradnje večstanovanjskih objektov niso dopustne. 
 

 
SPODNJE JARŠE 
Tabela 29: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Spodnje Jarše 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

JS-06 SSe, OPPN Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve za natečaj: 
- Dostopnost na območje se izvede vsaj v dveh točkah. 
- Cestno omrežje ne sme biti slepo zaključeno. 
- Dejavnosti naj se umeščajo na zahodni del območja. 
- Dostopnost do dejavnost naj se ne izvaja iz ceste R3 1358. 
Potrebna izvedba vpliva posega na vodni vir. 
V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

JS-07 SK PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 

JS-15 
 
 
 
 

SSe, VC PPIP 
(R) 

Na območju je treba vzpostaviti območje zelenih površin v javni rabi v minimalni površini 500 m2 na 
južni strani območja. Potrebna je umestitev urbane osi v zasnovo območja. Vzpostaviti je treba 
prečno navezavo urbane osi na pot ob mlinščici na južnem delu območja. Potrebno je upoštevati 
usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Pred izdelavo natečaja je potrebna izdelava skupnih strokovnih podlag, ki obsegajo enote: JS-15, JS-
25, JS-26, JS-27, RD-11, RD-12 in RD-13. Strokovna podlaga mora vsebovati: 
- Prometne ureditve (tudi peš in kolesarski promet). 
- Umeščanje skupnih in javnih površin. 
- Vključevanje mlinščice v zasnovo območja.  
- Umeščanje urbane osi v prostor. 
 
Zaradi pretočnosti cestnega omrežja v širšem območju naselja Jarše je potrebno pred gradnjo 
objektov zagotoviti koridor za izvedbo cestne povezave med Jarško cesto in Šolsko ulico. Notranje 
cestno omrežje mora biti javno. V kolikor notranje cestno omrežje ni sklenjeno se zaključi z 
obračališčem za komunalna vozila. V območju je potrebno zagotoviti javno pot, namenjeno 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

nemotoriziranemu prometu, ki se mora navezovati na EUP JS-26. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

JS-31, JS-16, 
JS-30, JS-19, 
JS-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSe PPIP Omogočiti je potrebno vzpostavitev urbane osi. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Minimalni prečni profili cest: 
- JP 571614 (cesta Petra Majdiča: vozna pasova širine 2 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,5 m 
- JP 571601 (Čevljarska ulica): vozna pasova širine 2 x 2,75 m, enostranski pločnik 1 x 1,5 m, 
enostranska kolesarska steza 1x1,5 m 

- dvosmerne stanovanjske ulice: 2 x 2,75 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
- enosmerne stanovanjske ulice: 1 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
Priključevanje objektov na javno omrežje:  
neposredno preko stanovanjskih ulic 
Regulacijske črte:  
ob JP571614:  

- GM 9 m na vzhodu 
- GM 6 m na zahodu 

ob JP571601: 
- GM 4 m na vzhodu 
- GM 6 m na zahodu 

ob LZ 071320 in dvosmernih ulicah 
- GM 6m 

ob enosmernih ulicah 
- GM 3 m od roba pločnika oz. 6m na mestu uvoza na gradbeno parcelo 

Določbe za regulacijske črte objektov veljajo tudi za pomožne višje od 1,5 m nad terenom, razen 
ograj in zbirnih mest za komunalne odpadke. 
Gradbena meja vseh objektov ter ograj ograjenih atrijev minimalno 5 m od zgornjega roba brežine 
Mlinščice. 
FZ: 0,35 
Minimalni odmiki med objekti v skladu s splošnimi določbami in z določenim vplivnim območjem 
objekta, razen na območju pritličnih garaž in nadstreškov za osebna vozila enostanovanjskih 
objektov, za katere velja: 
- minimalni odmiki na mestu zaprtih pritličnih garaž do 1,5 m od roba gradbene parcele; 
- minimalni odmiki na mestu nadstreškov za osebna vozila do 0,5 m od roba gradbene parcele; 
- v primeru enotnega skupnega oblikovanja garaž in nadstreškov je dovoljeno stikanje le teh na 
meji gradbene parcele. 

Višinska regulacija: 
- etažnost: 

- P+M; Višina kapi: do 5 m 
- P+T; Višina kapi: do 7,5 m 
- P+1; Višina kapi: do 7,5 m 

- višina slemena: do 10 m 
- višina kolenčnega zidu mansarde: do 1,2 m 
- kote pritličja do 0,5 m nad koto urejenega terena 
- Višina kote urejenega terena ob dostopu k objektu naj bo skladna z višino pločnika. Višinske 
razlike med sosednjimi gradbenimi parcelami naj bodo urejene z blagimi travnatimi brežinami, 
izjemoma s opornimi zidovi višine do 0,5 m. 

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

JS-17 PO PPIP V EUP  se zgradi otroško igrišče minimalne površine 400 m2. Otroško igrišče se ogradi z žično 
ograjo, ki se ozeleni ali živo mejo. 

 
JS-18, JS-29, 
JS-28, JS-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSv PPIP Minimalni prečni profili cest: 
- JP571614 (cesta Petra Majdiča: vozna pasova širine 2 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,5 m 
- dvosmerne stanovanjske ulice: 2 x 2,75 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
- enosmerne stanovanjske ulice: 1 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
Priključevanje objektov na javno omrežje:  
Na javno pot JP571614 
Regulacijske črte:  
ob JP571614:  

- GM 9 m na vzhodu 
- GM 6 m na zahodu 

ob LZ 071320 in dvosmernih ulicah 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GM 6 m 
ob enosmernih ulicah 

- GM 3 m od roba pločnika oz. 6m na mestu uvoza na gradbeno parcelo 
Določbe za regulacijske črte objektov veljajo tudi za pomožne objekte višje od 1,5 m nad terenom, 
razen ograj in zbirnih mest za komunalne odpadke. 
Gradbena meja vseh objektov ter ograj ograjenih atrijev minimalno 5m od zgornjega roba brežine 
Mlinščice. 
FZ: 0,35; ob pogoju gradnje najmanj 80 % parkirišč v kletni etaži je dopusten FZ do 0,45. 
Minimalni odmiki med objekti v skladu s splošnimi določbami in z določenim vplivnim območjem 
objekta, razen na območju pritličnih garaž in nadstreškov za osebna vozila enostanovanjskih 
objektov, za katere velja: 

- minimalni odmiki na mestu zaprtih pritličnih garaž do 1,5 m od roba gradbene parcele; 
- minimalni odmiki na mestu nadstreškov za osebna vozila do 0,5 m od roba gradbene 

parcele; 
v primeru enotnega skupnega oblikovanja garaž in nadstreškov je dovoljeno stikanje le teh na meji 
gradbene parcele. 
Višinska regulacija: 
- etažnost: 

- P+M; Višina kapi: do 5 m 
- P+T; Višina kapi: do 7,5 m 
- P+1; Višina kapi: do 7,5 m 

- višina slemena: do 10 m 
- višina kolenčnega zidu mansarde: do 1,2 m 
- kote pritličja do 0,5 m nad koto urejenega terena 
- Višina kote urejenega terena ob dostopu k objektu naj bo skladna z višino pločnika. Višinske 
razlike med sosednjimi gradbenimi parcelami naj bodo urejene z blagimi travnatimi brežinami, 
izjemoma s opornimi zidovi višine do 0,5 m. 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje objektov: 
Oblikovanje objektov (nakloni strešin, smeri slemen, fasade objektov) je svobodno, vendar enotno v 
sklopu objektov na eni gradbeni parceli, ob upoštevanju izrabe parcele, regulacijskih črt, omejitev 
višinskih gabaritov in odmikov. Volumne večstanovanjskih objektov je s potrebnimi členitvami 
prilagoditi strukturi gradnje enodružinskih stanovanjskih hiš v neposredni okolici. 
 
Merila in pogoji za ureditve skupnih površin: 
Atriji stanovanjskih enot v pritličju morajo biti enotno oblikovani, vključno z ograjami. Skupna 
površina atrijev ne sme presegati 40 % stavbišč večstanovanjskih objektov. Na skupnih površinah 
(funkcionalna zemljišča objektov brez stavbišč in atrijev) so dopustne postavitve objektov skupne 
urbane opreme ter druge ureditve skupnih površin (klopi, igrala, vodnjaki, ipd.). Skupne površine 
objektov se v največji možni meri ozelenijo.  
Pas ob Mlinščici predstavlja centralno zeleno os območja v kateri se ohranja obstoječa zarast in 
uredi parkovne površine. Preko Mlinščice se zgradi lesena peš brv tako, da le ta ne posega v 
pretočni profil vodotoka, brez lokalne zožitve struge in brez vmesnih opornikov. Svetla odprtina brvi 
mora zagotoviti prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino minimalno 50 cm nad koto 
gladine Q100. 
V okviru skupnih površin se zagotovi igrišče na prostem z igrali za otroke v minimalni skupni 
površini 250 m2. ZP minimalno 0,25. 
 

JS-24 SSe PPIP Minimalni prečni profili cest: 
- JP571601 (Čevljarska ulica): vozna pasova širine 2 x 2,75 m, enostranski pločnik 1 x 1,5 m, 
enostranska kolesarska steza 1x1,5 m 

- dvosmerne stanovanjske ulice: 2 x 2,75 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
enosmerne stanovanjske ulice: 1 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
 

JS-25 SSe PPIP Minimalni prečni profili cest: 
- JP571614 (cesta Petra Majdiča: vozna pasova širine 2 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,5 m 
- JP571601 (Čevljarska ulica): vozna pasova širine 2 x 2,75 m, enostranski pločnik 1 x 1,5 m, 
enostranska kolesarska steza 1x1,5 m 

- dvosmerne stanovanjske ulice: 2 x 2,75 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
enosmerne stanovanjske ulice: 1 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m 
Zaradi pretočnosti cestnega omrežja v širšem območju naselja Jarše je potrebno pred gradnjo 
objektov zagotoviti koridor za izvedbo cestne povezave med Jarško cesto in Šolsko ulico. 
 

JS-26 ZP, VC PPIP Omogočiti vzpostavitev urbane osi ob Mlinščici. Dopustne so tlakovane javne površine v obliki trga 
ali osi. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

JS-27 ZP, VC PPIP Omogočiti vzpostavitev urbane osi ob Mlinščici. Dopustne so tlakovane javne površine v obliki trga 
ali osi. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

JS-34 SSe PPIP Zaradi pretočnosti cestnega omrežja v širšem območju naselja Jarše je potrebno pred gradnjo 
objektov zagotoviti koridor za izvedbo cestne povezave med Jarško cesto in Šolsko ulico. 
 

 
SREDNJE JARŠE 
Tabela 30: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Srednje Jarše 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

JR-01 SSe PPIP Ob regionalni cesti R3 644 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

JR-03 SSe, 
ZD 

PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

JR-04 SSe PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

JR-08 SSe PPIP Omogočiti ustrezen profil za umeščanje urbane osi na Čevljarski ulici. 
Minimalni prečni profili cest: 
- JP 571601 (Čevljarska ulica): vozna pasova širine 2 x 2,75 m, enostranski pločnik 1 x 1,5 m, enostranska 
kolesarska steza 1x1,5 m. 

- dvosmerne stanovanjske ulice: 2 x 2,75 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m. 
enosmerne stanovanjske ulice: 1 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m. 
 

JR-09 SSv, 
VC 

PPIP Dovoljena je sprememba namembnosti poslovnega objekta v večstanovanjsko poslovni objekt v okviru 
doseženih faktorjev. 
Na območju ni dopustna gradnja dodatnih stanovanjskih objektov. Na prostih površinah je dopustna 
gradnja parkirišča. 
 

JR-10 SSe PPIP Omogočiti ustrezen profil za umeščanje urbane osi na Čevljarski ulici. 
Omogočiti urejanje mlinščice-zeleni pas s peš potjo. 
Priporoča se izdelava strokvne podlage za novo prometno ureditev območja. 
Minimalni prečni profili cest: 
- JP 571601 (Čevljarska ulica): vozna pasova širine 2 x 2,75 m, enostranski pločnik 1 x 1,5 m, enostranska 
kolesarska steza 1x1,5 m. 

- dvosmerne stanovanjske ulice: 2 x 2,75 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m. 
- enosmerne stanovanjske ulice: 1 x 3,00 m in obojestranski pločnik 2 x 1,0 m. 

-  
JR-12 SK PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 

 
JR-13 CU PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 

 
JR-16 SSe, 

VC 
PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
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SVETA TROJICA 
Tabela 31: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Sveta Trojica 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

ST-10 SP PPIP Gradnja objektov v območju spomenika (EŠD 29077) v radiju 8 metrov ni dopustna. 

 
STUDENEC PRI KRTINI 
Tabela 32: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Studenec pri 

Krtini 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

SD-02 CDo PPIP Na južnem delu EUP se določa gradnja gasilnega doma, na preostalem delu pa ureditev funkcionalnih  
površin. Etažnost stavbe je največ P+M, smer slemena je vzporedna s  cesto LC 235061 oziroma v smeri  
S-J. Stavba naj se oblikuje v skladu z obstoječimi lokalnimi oblikovalskimi kvalitetami. 
Obvezna je ohranitev  in dopolnitev linijske poteze živice. 
 

SD-05 K1 PPIP Dopustno sezonsko parkiranje. 
 

 
ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH 
Tabela 33: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Šentpavel pri 

Domžalah 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

ŠP-04 O, VC PPIP Dopustna je gradnja objektov in naprav za zbiranje in predelavo biomase ter ostalih odpadnih surovin.  
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija.  
Pred gradnjo objektov ali drugih ureditev je potrebno zagotoviti projekt protipoplavnih ukrepov in 
njihovo izvedbo končati pred gradnjo, v skladu z zakonodajo s področja voda ter pridobiti vodno 
soglasje. 
 

 
ŠKOCJAN 
Tabela 34: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Škocjan 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

ŠK-02 SK PPIP Na območju je dovoljeno graditi objekte za potrebe preselitve in širitve kmetije. 
 

 
ŠKRJANČEVO 
Tabela 35: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Škrjančevo 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

ŠR-04 CU PPIP Območje predstavlja nov vstop v naselje iz obvozne ceste. 
Oblikovanje objektov je potrebno prilagoditi identiteti vstopa. Stavbe naj bodo reprezentativne, vendar 
enotno oblikovane. 
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

ŠR-07 CU PPIP Območje predstavlja nov vstop v naselje iz obvozne ceste. 
Oblikovanje objektov je potrebno prilagoditi identiteti vstopa. Stavbe naj bodo reprezentativne, vendar 
enotno oblikovane. 
 

ŠR-08 SSe, 
VC 

OPPN Odlok o lokacijskem načrtu Škrjančevo zahod (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 07/2005). 

ŠR-10 ZD, 
VC 

PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

ŠR-11 ZD PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

ŠR-12 ZD, 
VC 

PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

ŠR-14 ZD, 
VC 

PPIP V območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki 
bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

ŠR-16 CU PPIP Območje predstavlja nov vstop v naselje iz obvozne ceste. 
Oblikovanje objektov je potrebno prilagoditi identiteti vstopa. Stavbe naj bodo reprezentativne, vendar 
enotno oblikovane. 
 

ŠR-17 IG OPPN Območje predstavlja nov vstop v naselje iz obvozne ceste. 
V območju naj se predvidi drobno strukturo objektov, s parkirnimi površinami v nivoju terena. Uvozi na 
zemljišče so predvideni s Koliške ceste (LC 071081), na vsaj dveh lokacijah. Znotraj območja se nahaja 
plinska postaja. 
Območje je potrebno na vzhodu in severu intenzivno ozeleniti, da se ohranja veduta gradov Črnelo in 
Češenik ter za protihrupno bariero. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih objektov in obstoječe 
industrijske dejavnosti je na območje prepovedano umeščati hrupne dejavnosti, ki bi potekale izven 
zaprtih objektov. Ne glede na vrsto proizvodne dejavnosti je potrebno izvesti meritve obstoječe ravni 
hrupa in izdelati modelski izračun predvidene ravni hrupa zaradi obratovanja območja (dejavnosti, 
parkirišča). V študiji se pred vzpostavitvijo dejavnosti po potrebi predvidi ustrezne pasivne in aktivne 
protihrupne ukrepe. V okviru izvedbe OPPN naj se preuči možnost za izgradnjo skupnih kotlovnic za 
ogrevanje dela ali celotnega območja urejanja. Pri tem naj se upošteva možnost uporabe razpoložljivih 
energentov (npr. zemeljski plin, les). Podobno velja za možnost izrabe sončne energije kot potencialno 
pomemben obnovljiv vir energije.  
V območje naj se umeščajo dejavnosti oz. naj se umeščajo na način, da ne bodo povečale obremenitve s 
hrupom v sosednjem območju stanovanj. 
V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
V okviru komunalnega opremljanja je potrebno zagotoviti zeleni rob drevesne vegetacije. 
 

 
TURNŠE 
Tabela 36: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Turnše 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

TU-01 ZS PPIP 
(R) 

V okviru spremljajočih objektov je dopustna gradnja lokala za opravljanje gostinske dejavnosti. Dopustna 
je gradnja pokritih vadbenih prostorov z napihljivo ali montažno konstrukcijo.   
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Za razsvetljavo površine športnega igrišča 
na poselitvenem območju se lahko uporabijo svetilke, ki ne oddajajo svetlobnega toka nad vodoravnico. 
Razsvetljavo športnih igrišč je potrebno izklopiti najpozneje do 22.00 ali najpozneje eno uro po koncu 
športne ali druge prireditve. Za razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le svetilke z močjo do 20W. 
Ob potoku na skrajni vzhodni strani se ohrani obstoječa vegetacija, posegi v potok se ne izvajajo. 
Ohranja se strukturiran gozdni rob zaradi zagotavljanja ugodnega stanja kvalifikacijskih in zavarovanih 
živalskih vrst brez posegov.  
Območje se fizično omeji, da ne bi prihajalo do posegov v gozdu.  
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Vsi obstoječi reflektorji na zemljišču naj se usmerijo tako, da ne bodo oddajali svetlobe nad vodoravnico; 
osvetljevanje je dovoljeno le v času prireditev in sicer do 22. ure zaradi privabljanja dvoživk in drugih živali 
iz okoliškega gozda.  
Ohranja se gozdni rob in živice na območju zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti območja.  
Dostop do športno-rekreacijskega območja naj se zagotovi zgolj s severa. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

TU-03 IG OPPN Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj vsebuje: 
- analizo krajinske slike na širšem območju vključno z odprtim prostorom; 
- krajinsko oblikovanje območja; 
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov. 
Ohranja se strukturiran gozdni rob zaradi zagotavljanja ugodnega stanja kvalifikacijskih in zavarovanih 
živalskih vrst brez posegov.  
Območje se fizično omeji, da ne bi prihajalo do posegov v gozdu.  
Vsi obstoječi reflektorji na zemljišču naj se usmerijo tako, da ne bodo oddajali svetlobe nad vodoravnico; 
osvetljevanje je dovoljeno le v času prireditev in sicer do 22. ure zaradi privabljanja dvoživk in drugih živali 
iz okoliškega gozda.  
Ohranja se gozdni rob in živice na območju zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti območja. 
Območje naj se prometno naveže na predvideno povezovalno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice. 
 

TU-04 IG OPPN Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 

 
Zaradi celostne revitalizacije območje Dvorca Črnelo je za območja EUP TU-10, TU-09, TU -07, TU-05, TU-
06 treba izdelati skupne strokovne podlage temelječe na strokovnih raziskavah objektov in terena. 
 

TU-06 SSv PPIP Zaradi celostne revitalizacije območje Dvorca Črnelo je za območja EUP TU-10, TU-09, TU -07, TU-05, TU-
06 treba izdelati skupne strokovne podlage temelječe na strokovnih raziskavah objektov in terena. 
 

TU-09 CDk PPIP Zaradi celostne revitalizacije območje Dvorca Črnelo je za območja EUP TU-10, TU-09, TU -07, TU-05, TU-
06 treba izdelati skupne strokovne podlage temelječe na strokovnih raziskavah objektov in terena. 
 

TU-10 ZP PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi 
onemogočal razlivanje poplavne vode. 
Zaradi celostne revitalizacije območje Dvorca Črnelo je za območja EUP TU-10, TU-09, TU -07, TU-05, TU-
06 treba izdelati skupne strokovne podlage temelječe na strokovnih raziskavah objektov in terena. 
 

TU-12 ZS PPIP  
Dopustne so funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov. 
Dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe športnih, 
rekreacijskih in tej dejavnosti dopolnjujočih se dejavnosti. 
Obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 
Potrebne predhodne arheološke raziskave. 

 
VIR 
Tabela 37: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Vir 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

VI-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP, VC OPPN Do sprejema OPPN:  
- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 

tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječega podjetja na dan uveljavitve tega odloka. 

- vzpostavitev novih priključkov na javno cestno omrežje in komunalno infrastrukturo ni dopustna. 
- Za vse gradnje v EUP se FZP lahko zagotavlja na mejah industrijskega kompleksa, lahko tudi zunaj 

ograje (na sosednjih EUP), vendar praviloma v okviru lastništva zemljišč poslovnega subjekta, v 
obliki širših pasov, kot vizualna in hrupna ločnica, predvsem na delih, kjer lahko prihaja do 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

 
 
 
 
 
 

konflikta posameznih rab. 
- Na parcelah objektov, ki tvorijo robni pas industrijskega kompleksa (okvirno se za robni pas 

upoštevajo parcele, ki so znotraj 50 m pasu od meje z javno ali drugo površino), višina novih 
stavb ne sme presegati višine obstoječih objektov. Izven parcel, ki tvorijo robni pas industrijskega 
kompleksa je dopustna gradnja stavb do višine najvišje stavbe v kompleksu. 

- Na vseh stavbah se dopušča preseganje dopustne višine na delu fasade in strehe stavbe, če gre 
za linijske naprave in posamezne volumske (strukturne) naprave, pritrjene na strehi ali fasadi, če 
so načrtovane na delu stavbe, ki ni viden z javne površine.  

- Dopustna višina stavb na robnih območjih industrijskega kompleksa se ustrezno zniža v primeru, 
da višina načrtovane stavbe vpliva na osončenost bivalnih prostorov v stavbah, ki mejijo na 
kompleks. 
 

VI-03 SSe, VC OPPN Potrebno je vzpostaviti osrednjo javno površino. 
V zasnovo je potrebno vključiti Mlinščico s potjo in brvmi. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

VI-06 ZP, VC PPIP Za obstoječe stanovanjske objekte se upoštevajo določila za razpršeno gradnjo. 

VI-11 BC PPIP Dopustna je obstoječa stanovanjska dejavnost v okviru obstoječega objekta. 
S predvidenimi objekti ni dopustno vzpostavljanje višinskih in oblikovnih dominant, glede na 
obstoječe okoliške objekte. Dopusten FZ je 0,5. 
 

VI-16 CDk 
ZK 

OPPN Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V7 Helios Količevo 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 07/2000, 11/2000). Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN 
načrta otoka V7 Količevo (Uradni vestnik Občina Domžale, št. 10/2003). 
 
Na delu ureditvenega območja z namensko rabo ZK je do sprejema OPPN dopustna gradnja 
poslovilnega objekta in žarnega pokopališča. Obstoječe parkirišče se nameni tudi za potrebe nove 
dejavnosti. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

VI-25 SSv, VC, ZP OPPN Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
 

VI-26 CU OPPN Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V7 Helios Količevo 
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 07/2000, 11/2000).  
 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 

 
VI-29 BD OPPN Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 Ob obvoznici Vir (Uradni 

vestnik Občine Domžale, št. 06/2014, 02/2018). 
 

VI-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDo PPIP FZ 0,5, višinski gabarit do P+2, ZP 0,30. 
Stavbne mase je potrebno členiti s stavbarskimi elementi in ozelenitvijo. Višina objekta ne sme 
presegati višin objektov v sosednjih morfoloških celotah. Ograja mora biti oblikovana iz živice, v 
nasprotnem primeru mora biti ozelenjena. 
Glavni dostop do območja je potrebno zagotoviti z regionalne ceste, v nasprotnem primeru je 
potrebno območje in dostop do njega urediti z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 
Rezervat za rekonstrukcijo ceste Podrečje – Dob 
V rezervatu gradnje niso dovoljene, razen vzdrževalnih del na obstoječih objektih. Zagotoviti primerno 
odvodnjavanje ceste ter v primeru dviga ceste nad obstoječim okoliškim terenom zagotoviti normalen 
odtok zalednih voda. 
 
V primeru dodatnih posegov je potrebna izdelava strokovnih podlag. Usmeritve: 
Dostopi na območje naj se uredijo v eni skupni točki. 
Območje se nahaja ob pomembni mesti osi zato je pomembno, da se vzpostavljajo mestni elementi na 
robnih območjih. 
Ob regionalni cesti R2 447 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Območje ne sme biti slepo zaključeno. Nujne so navezave na sosednja območja in obstoječe cestno 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

omrežje. 
Potrebna je enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
Potrebno je vključiti ureditve in prehod do Kamniške Bistrice v zasnovo območja.  
Potrebna je celostna prometna ureditev, ki mora obsegati zasnovo preureditve obstoječega križišča 
med cestami R3 0293 in LZ 071331 in 071061. 
 

VI-37 PO PPIP Dopustna gradnja parkirišč. 

VI-38 CU, VC OPPN Pred pripravo OPPN se izdelajo strokovne podlage za celostno urejanje območja.  
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Na območju naj se vzpostavi osrednja javna površina. Prometni sistem na območju naj se navezuje na 
sosednje enote in ne sme biti slepo zaključen. 
Ob regionalni cesti R2 447 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Območje se nahaja ob pomembni mesti osi zato naj se vzpostavijo mestni elementi na robnih 
območjih. 
Potrebna je celostna prometna ureditev, ki mora obsegati zasnovo preureditve obstoječega križišča 
med cestami R3 0293 in LZ 071331 in 071061. 
Parter objektov mora ostati javen in neograjen. 
Na vzhodni strani območja naj se proti območjem stanovanj umeščajo dejavnosti, ki ne bodo vplivale 
na poslabšanje bivalnih kakovosti zaradi hrupa v sosednjem območju stanovanj. 
 

VI-40 BD OPPN Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za severni del območja V10/2 Žito-jedro in vzhodni del 
območja V10/3 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/2008). 
 

VI-41 CDo OPPN Območje se nahaja ob pomembni mesti osi zato naj se vzpostavijo mestni elementi na robnih 
območjih. 
Ob regionalni cesti R2 447 se omogoča vzpostavljanje ustreznega cestnega profila s kolesarsko in peš 
povezavo. 
Območje ne sme biti slepo zaključeno. Nujne so navezave na sosednja območja in obstoječe cestno 
omrežje. 
Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
 

VI-42 IG OPPN Do sprejema OPPN:  
- 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. 

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

- dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe 
tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti, v primeru spremembe proizvodne 
dejavnosti je potrebno pripraviti OPPN. 

- dopustne so tudi rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe 
poslovnih in upravnih dejavnosti obstoječih podjetij na dan uveljavitve tega odloka. 

- vzpostavitev novih priključkov na javno cestno omrežje in komunalno infrastrukturo ni dopustna. 

 
VI-43 IG OPPN Organizacija prometa: uvozi na zemljišče so predvideni iz lokalnih cest št. LC 073060 in št. LC  

071070, skupaj na treh mestih. Območje se lahko prometno naveže na obstoječe cestno omrežje 
podjetja Tosama. Na območju se predvidi večje parkirišče za tovorna vozila. V primeru pretežno 
proizvodno-skladiščnega programa je možno zagotoviti parkirne površine v nivoju terena. V primeru 
povečanja deleža drugih programov je možno zagotavljanje potrebnih parkirnih površin izven nivoja. 
Območje urejanja je namenjeno proizvodni, skladiščni, poslovni in trgovski rabi. Zasnova območja naj 
temelji na vzorcu pozidave kompleksa Tosama na severni strani. Povzame naj se geometrija in smer 
pozidave, osi prometnic in umeščanje manipulacijskih površin. Delno se lahko območje nameni 
drobnejši strukturi objektov. Osrednji del območja z namensko rabo mešane dejavnosti se nameni 
stanovanjsko-poslovno obrtni dejavnosti ali dejavnosti pospeševanja gospodarstva (tehnološki park, 
inkubator). Višinski gabarit naj se prilagodi višinam obstoječih objektov v kompleksu Tosame na 
severu. Višine naj se gibajo med 9 in 15 metri. Proizvodne in skladiščne hale naj bodo pritlične oziroma 
izjemoma dvoetažne. Velikost območja obdelave je 42.000 m2.  
V okviru priprave OPPN se preuči možnost ukinitve stanovanjske rabe na naslovu Tkalska ulica 2 in 3, 
prebivalce pa preseli izven lokacije načrtovanega proizvodnega območja. V osrednji del območja naj 
se uvršča nemoteče dejavnosti, od območja za proizvodnjo se ga obvezno loči z zeleno cezuro. 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

Ozeleni se robove celotnega kompleksa. Pred pričetkom gradnja je potrebno izvesti predhodne 
arheološke raziskave v smislu 28. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Ur. l. RS 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), ki bodo podlaga 
za natančnejšo določitev ukrepov varstva (predvsem v smislu morebitne spremembe ureditvene 
situacije). V kolikor s spremembami ureditvene situacije ne bo moč doseči optimalne zaščite je treba 
na prizadetih površinah pred začetkom gradnje opraviti predhodna zaščitna arheološka izkopavanja. 
Pri tem je naj se vzpostavi stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na območju, kjer je 
pričakovati arheološke najdbe. V času gradnje mora investitor zagotavljati stalno varstvo objektov in 
območij kulturne dediščine, kar pomeni, da mora objekte, ki bi se med gradnjo lahko poškodovali, 
primerno zaščititi.  
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

VI-49 CDo OPPN Predviden OPPN za območje centralnih dejavnosti namenjenih predvsem trgovskim, oskrbnim, 
poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim ter  obrti v obliki sanacije območje. 
 

VI-50 CDo PPIP 
(R) 

Ureditve in dejavnosti na območju naj dopolnjujejo predvidene zelene javne površine v EUP-26. 
Upoštevati je potrebno ureditve iz urbanističnega načrta. Objekti na območju naj ne predstavljajo 
novih višinskih dominant.  Maksimalna višina objektov je P+1. Gradnja stanovanjskih objektov ni 
dopustna. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 

 
VI-51 CDo OPPN Pred pripravo OPPN se izdelajo strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki morajo vsebovati: 

- Zasnovo skupnih in javnih površin. 
- Zasnovo volumnov in tipologijo objektov. 
- Možnost variantnih rešitev. 
Strokovne podlage morajo upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta Domžale. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

VI-52 CD OPPN Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za 
umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

VI-53 CU PPIP 
(R) 

Upoštevati je potrebno ureditve iz urbanističnega načrta. Maksimalna višina objektov je P+1+T, z 
enotnim oblikovanjem objektov. Zagotoviti je potrebno dve cestni povezavi z EUP VI-26. 
Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

 
ZABORŠT 
Tabela 38: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Zaboršt 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

ZB-01 O PPIP Dovoljene so ureditve za potrebe obstoječega vodnega zbiralnika in dostopne poti. Ob širitvi in gradnji 
dostopne ceste do vrha, so obvezne arheološke raziskave ob gradnji. 
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PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 
 

ZB-03 ZD PPIP Prvenstveno se ohranja primarna funkcija gozdov.  
Sprememba namenske rabe, ki bi lahko povzročila trajno izgubo gozdnih površin, ni dovoljena.  
Dopustna je postavitev razglednega stolpa ter ureditve spremljajočega programa (sprehajalne in dostopne 
poti do razglednega stolpa, razgledne ploščadi, urbana oprema, otroška igrala, obveščevalne in 
usklajevalne table, ipd.), skladno z IDP »Rekreacijsko gozdno območje Šumberk pri Domžalah« (št. projekta 
KA-001/07, april, 2008). 
Na mestu temeljev bodočega razglednega stolpa je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave, v 
fazi projektiranja. Ob širitvi in gradnji dostopne ceste do vrha, so obvezne arheološke raziskave ob gradnji. 
Gradnja dodatnih objektov neposredno ob razglednem stolpu ni dopustna. 
Vse ureditve morajo biti načrtovane tako, da se z njimi ne bo zmanjšala sposobnost ugodnega 
zagotavljanja funkcij in vlog gozda ter v prostor umeščene tako, da gospodarjenje z gozdom ne bo 
ovirano.  
Vse obstoječe gozdne prometnice in dostopne poti, vključno s prostori za začasno skladiščenje lesa je 
potrebno ohraniti. Po njih mora biti zagotovljen neoviran prevoz in spravilo gozdnih sortimentov. V 
primeru ukinitev gozdnih prometnic in dostopnih poti do gozda, ki se uporabljajo za potrebe 
gospodarjenja z gozdovi je potrebno le te nadomestiti z novimi. Zagotovljena mora biti možnost rednega 
izvajanja gojitvenih in varstveno – sanacijskih del (varstvo pred podlubniki, ipd.).  
Posegi, ki bi ogrozili funkcije in vloge obravnavanih gozdov niso dovoljeni. Morebiti potrebna krčitev 
gozda oziroma posameznega gozdnega drevja je dovoljena le izjemoma (za potrebe normalnega 
gospodarjenja z gozdom in za potrebe postavitve razglednega stolpa ter ostalih ureditev, predvidenih po 
IDP). Obstoječa drevesna in grmovna vegetacija naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo 
območja.  
Pri izvedbi del naj se posamezna, zlasti večja drevesa, drevesa posebnih oblik in vrst, fizično zaščiti pred 
poškodbami. Pri poseganju v gozdni rob naj se le ta ponovno vzpostavi.  
Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato večja poglabljanja terena in nasutja zemljine 
niso dovoljena.  
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.  
Na območju se preprečuje razrast tujerodnih invazivnih vrst rastlin.  
Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi 
onemogočal razlivanje poplavne vode.  
 

ZB-07 CDo PPIP Gradnja objektov poslovnih dejavnosti bencinskega servisa in drugih servisnih 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. FI do 1,0 in FZ do 0,50. 
 

ZB-09 SSe PPIP 
(R) 

Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo. 
 

ZB-10 ZD in 
CDo 

OPPN Obvezno je priključevanje območja na Ihansko cesto (LZ 071371). Obstoječi stanovanjski objekti se 
ohranjajo, omogoča se vzdrževanje in rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov. V delu območja z rabo 
ZD gradnja objektov ni dopustna. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
V delu območja z rabo ZD, na območju poplav, ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi 
objektov, ki bi zmanjševali možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni 
dopustno ograjevati na način, ki bi onemogočal razlivanje poplavne vode. 
 

ZB-12 CU in 
SSe 

OPPN Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
 

ZB-14 PO PPIP Možna je gradnja objekta z dejavnostmi, ki so namenjene oskrbi tovornih vozil in osebja. Stavba je lahko 
največ etažnosti P+1 oziroma P+M (naklon strešin od 30 do 42°). V primeru zasnove objekta z večjim 
volumnom kot so objekti v neposredni okolici je potrebno objekt  členiti. 
Vplivi obratovanja parkirišča proti načrtovanemu stanovanjskemu območju na severu morajo biti v okviru 
dovoljenih, kar je potrebno doseči s funkcionalno razporeditvijo manipulativnih in parkirnih površin ter po 
potrebi z objekti (stavba ali masivna ograja) in/ali z zasaditvami. 
Območje je potrebno prometno navezati na Krumperško cesto (JP 571303). 
 

ZB-15 CDo OPPN Pred pripravo OPPN se izdelajo strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki morajo vsebovati: 
- Zasnovo skupnih in javnih površin. 
- Zasnovo volumnov in tipologijo objektov. 
- Možnost variantnih rešitev. 
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Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 
Strokovne podlage morajo upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta Domžale. 
 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
 

ZB-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDo OPPN Organizacija prometa: uvozi na zemljišče so predvideni iz lokalne ceste št. LC 071062. Na območju je 
predvideno območje hotela in restavracije fizično ločeno od ostalega dela. Za vsak del ureditve je 
predviden svoj uvoz z lokalne ceste. V območju motela je predvideno 10 parkirnih mest za kamione in 21 
parkirnih mest za osebna vozila. V drugem območju je predvidenih 44 parkirnih mest za osebna vozila. 
Možno je predvidevati tudi podzemne garaže, glede na potrebe in obseg posamezne dejavnosti. 
Zasnova energetskega omrežja Preko zemljišča potekajo elektro vodi, na zemljišču pa stojita dva elektro 
stebra. 
V varovalnem območju daljnovodov je možna ureditev parkirnih mest. Višina objektov je največ P+2+M. 
Ob gradnji na območju se odvečni gradbeni material in nastali odpadki ne odlagajo znotraj Natura 
območja Ihan. Parkirišča in dovozne ceste se linijsko ozelenijo z avtohtono vegetacijo.  
Vse javne površine se osvetljujejo (reflektorji niso dovoljeni) tako, da je negativen vpliv na organizme čim 
manjši, prav tako pa se ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije zaradi netopirja malega 
podkovnjaka. 
 

ZB-18 ZS OPPN Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj vsebuje: 
- analizo krajinske slike na širšem območju naselja Ihan vključno z odprtim prostorom, 
- krajinsko oblikovanje območja, 
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov, 
- načrt in ukrepe osvetljevanja. 

Ohranjati je potrebno gozdni rob v čim večji meri. Osvetljevanje območja naj se izvede v omejenem 
obsegu in samo v času tekem in treningov. 
 
Pred pričetkom priprave OPPN je potrebno pripraviti enotne strokovne podlage s področja ohranjanja 
narave in s področja gozdarstva in lovstva za EUP ZB-18 in EUP ZB-19. Strokovne podlage naj vsebujejo oz. 
zadostijo naslednjim pogojem:  

- Za potrebe prehajanja živali iz območja Mlak proti Velikem vrhu naj se vzhodno od skakalnic oblikuje 
zeleni prehod širine najmanj 30 m, ki bo prerezal EUP ZB-19 in povezal sosednji gozdni območji, proti 
cesti (J) in proti gozdu (S) naj se območje zelenega pasu ne ograjuje, območje zelenega pasu naj se ne 
osvetljuje in se zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.  

- Spremljajoči objekti in parkirišča za potrebe delovanja skakalnic naj se umestijo v ZB-19. 
Območje naj se zmanjša na nujno potrebne površine, torej le infrastruktura, ki je potrebna za delovanje 
skakalnic. Del območja obstoječih skakalnic naj se po vzpostavitvi novih ukine, ta območja naj se ponovno 
pogozdijo in se ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN vrnejo v rabo gozd. Natančno 
razporeditev gozdnih površin in objektov se določi v OPPN. V območju se ohranja le obstoječ gostinski 
objekt skupaj s pripadajočim parkiriščem. 
 

ZB-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO OPPN Območje se nameni naslednjim programom in dejavnostim:  
- območje poligona za varno vožnjo, novim sedežem AMD Domžale in Izpitnim centrom Domžale-

Kamnik, ki se sedaj nahaja na neprimerni lokaciji na Krakovski cesti v naselju Domžale in je 
regionalnega pomena;  

- cestno-prometne površine - rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste Zaboršt – Krumperk kot 
povezava do razvojnega turističnega območja na Gradu Krumperk z okolico in z vzhodnim območjem 
občine, vključno z ustrezno ureditvijo pešpoti in kolesarskih poti na tem območju. 

Organizacija prometa Ceste in cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in 
rezervatih namenjenih za promet. V rezervatih cest in v varovalnih pasovih cest ni dovoljeno graditi novih 
objektov. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela. Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in 
priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene z občinskimi predpisi. Na javno cesto naj 
se praviloma priključuje več objektov skupaj. Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče 
zadostne širine za obračanje komunalnih vozil. Dostop do parcele se zagotovi neposredno z javne ceste. 
Zasnova komunalnega omrežja: Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale in zvez je možna v vseh 
območjih urejanja v skladu z določbami za posamezno območje urejanja in v skladu s predpisi, ki urejajo 
posamezno področje. V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja 
drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.  
Rekonstrukcija ceste LC 073062 AC-Cesta na Gorjušo naj se izvede na način, ki upošteva selitveni koridor 
dvoživk in divjadi, izvede se brez osvetljevanja, v minimalnem potrebnem obsegu. 
Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo vsaj minimalno komunalno 
opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, oskrbo z vodo in urejeno odvajanje 
komunalnih vod. Zasnova energetskega omrežja: Širine elektroenergetskih koridorjev daljnovodov za 
napetostni nivo: 110kV, 30m, 220kV 40m, 400kV 50m. Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in 
predvidenih 20kV vodov ni možna. Širina koridorja za SN nadzemni vod znaša 20m, za SN podzemni vod 
2m. Na območjih, ki so predpisana za gradnjo novih objektov, in območjih, kjer je napetost nezadostna, je 
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PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja. 
Ob gradnji na območju in urejanju LC 073062 AC-Cesta na Gorjušo se odvečni gradbeni material in nastali 
odpadki ne odlagajo znotraj Natura območja SCI Ihan ali znotraj EUP ZB-19. Ureditev razsvetljave javnih 
površin v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega  onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10, 46/13). Načrtuje se uporaba  svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih  površin in ne 
osvetljujejo neba in širše  okolice (delež svetlobnega toka, ki  seva navzgor, je enak 0%). Uporabijo se 
svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru. Med 23.00 in 5.00 uro se luči izklopijo, oziroma se namestijo 
svetila na samodejni vklop/izklop).  Za razsvetljavo se uporabljajo samo svetilke z močjo do 20W. Potrebno 
je  jasno razmejiti območje med gozdnim sestojem ter načrtovanimi ureditvami poligona varne vožnje na 
nivoju OPPN. Potok na zahodnem in severnem robu območja se v celoti ohranja in se prepreči zasutje z 
materialom. Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno določiti neoviran dostop do 
posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč. 
Zalednih in meteornih voda na območju se ne ureja na način, ki bi posegal v hidrološko funkcijo 
obstoječega mokrišča. 
Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.  
Gradnja naj se omeji le na nasuto zemljišče ob lokalni cesti pod daljnovodom in ob priključni cesti na 
avtocesto. Velike količine deponiranega materiala, se odstrani iz mokrišča. Območje se sanira v prvotno 
stanje. Močvirno črnojelševje se ponovno vzpostavi.  
Območje naj se na vzhodni meji fizično omeji z ograjami zato, da se prepreči nadaljnje nasipanje v 
črnojelšev gozd.  
Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši (osvetljevanje z 
reflektorji ni dovoljeno), prav tako pa se ustvarja linijske strukture vegetacije zaradi netopirja malega 
podkovnjaka.  
Do sprejema OPPN je potrebno ohranjati vsa kmetijska zemljišča, ki so bila izvedena kot sanacijski ukrep. 
Pri načrtovanju vseh posegov na območju se zaradi habitatov zavarovanih vrst in varovanih habitatnih 
tipov predhodno pridobi mnenje enote Zavoda RS za varstvo narave. 
Pred pričetkom priprave OPPN je potrebno pripraviti enotne strokovne podlage s področja ohranjanja 
narave in s področja gozdarstva in lovstva za EUP ZB-18 in EUP ZB-19. Strokovne podlage naj vsebujejo oz. 
zadostijo naslednjim pogojem:  

- Za potrebe prehajanja živali iz območja Mlak proti Velikem vrhu naj se vzhodno od skakalnic 
oblikuje zeleni prehod širine med 100 in 200 m, ki bo prerezal EUP ZB-19 in povezal sosednji gozdni 
območji, proti cesti (J) in proti gozdu (S) naj se območje zelenega pasu ne ograjuje, območje 
zelenega pasu naj se ne osvetljuje in se zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. 
Natančno širino zelenega prehoda določi strokovna podlaga, v fazi priprave OPPN. Za zeleni prehod 
se v največji možni meri uporabi zemljišča v javni lasti. 

Spremljajoči objekti in parkirišča za potrebe delovanja skakalnic naj se umestijo v ZB-19. 
 

ZB-22 CU PPIP Dopustna je gradnja poslovno-stanovanjskih objektov, višine P+2 ali P+1+T. Upoštevati je potrebno 
gradbeno linijo obstoječih objektov. Priključevanje je obvezno z Ihanske ceste. Potrebno je preveriti 
možnost izvedbe desnega zavijalnega pasu s Kopališke ceste na Ihansko cesto. Cestno omrežje znotraj EUP 
je potrebno navezati na EUP ZB-12. Za območje je treba zagotoviti komunalno opremo, pri čemer je fazna 
gradnja infrastrukture dopustna. 
   
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj.  
Usmeritve: 
- smiselno se upoštevajo splošne in podrobne določbe za predpisano namensko rabo; 
- umeščanje in oblikovanje objektov mora slediti reprezentativnosti lokacije. 
Pred izdelavo natečaja se pripravi enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. 
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ZAGORICA PRI ROVAH 
Tabela 39: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Zagorica pri 

Rovah 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

ZG-03 IK PPIP Možna je gradnja objektov za potrebe preselitve kmetije. Za oblikovanje razmerja gabaritov, višinskih 
gabaritov in streh se uporabljajo določila, ki veljajo za SK. 
Obstoječi prostor za začasno deponijo lesa in obračališče gozdarskega tovornjaka na zemljišču s parc. št. 
655 k.o. Rova se ohrani ali nadomesti. 
Gozdne ceste Zagoriški vrh, ki poteka po zemljišču s parc. št. 1030 k.o. Rova, v lasti Občine Domžale, ni 
dovoljeno zapreti ali ovirati.  
Po posegu na gozdno vegetacijo se po krčitvi gozda vzpostavi nov gozdni rob (znotraj območja urejanja 
se tri metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. 

 
ZALOG POD SVETO TROJICO 
Tabela 40: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Zalog pod 

Sveto Trojico 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

ZL-01 PO PPIP Znotraj območja je dopustna gradnja parkirišča za potrebe obstoječega gostinskega lokala. 
 

ZL-03 SK PPIP Objekte naj se umešča izven območja naravne vrednote. 
 

 
ZGORNJE JARŠE 
Tabela 41: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Zgornje Jarše 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

JZ-05 IG, VC, ZP  OPPN Odlok o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati) (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 10/2000, 11/2000-ur.pop., 8/2005, 10/2009). 
 

JZ-06 IG OPPN Odlok o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati) (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 10/2000, 11/2000-ur.pop., 8/2005, 10/2009). 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka. 
 

JZ-11 ZD, VC PPIP Na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali 
možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, 
ki bi  onemogočal razlivanje poplavne vode. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

JZ-12 IG PPIP Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

JZ-14 VC, PO  OPPN Pred izdelavo OPPN je potrebna enovita analiza širšega območja v skladu z urbanističnim načrtom. 
Potrebno je upoštevati usmeritve iz urbanističnega načrta. Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve 
za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati variantne rešitve s sintezo oz. izvesti 
natečaj. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. 
člen tega odloka.  
Ob izdelavi OPPN je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
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ŽEJE 
Tabela 42: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Žeje 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

ŽJ-13 CU OPPN Oblikovanje objektov naj se prilagodi tipiki gradnje oz. določilom SK. 
Ureditev območja proti odrti krajini naj se ozeleni z zasaditvijo avtohtonih dreves. Višje objekte naj se 
umesti ob cesto. 
Za izbiro najustreznejše strokovne rešitve za umeščanje in oblikovanje objektov je potrebno izdelati 
variantne rešitve s sintezo oz. izvesti natečaj. 
 

ŽJ-14 CDo PPIP Možna je gradnja večnamenskega objekta in vadbenih površin za potrebe gasilske dejavnosti. 
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

 
OBČINA 
Tabela 43: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja, ki obsegajo več naselij 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 
 

OB-08 PC PPIP V območju naselbinske dediščine in mimo objektov dediščine mora biti nivo cestišča, ceste oz. pločnika 
izenačen z nivojem terena ob hiši. V območju naselbinske dediščine Stob cesta ima varstvo obstoječe 
gradbene linije prednost pred širitvijo ceste. 
 

OB-12 PC PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

OB-20 CU, 
CDo, 
SSe, 
PC 

OPPN Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št 02/2016). 

OB-32 PC OPPN V nadaljnjih fazah podrobnejšega projektiranja ceste se preveri obseg zemljišč, ki je potreben za 
realizacijo izvedbe priključka ceste JC1 na Savsko cesto in smotrnost umeščanja in izvedbe podaljška do 
Radio ceste. 
 

OB-45 PC OPPN Odlok o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J5/severni podaljšek Trdinove (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št 10/1999). 
 

OB-59 PC OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 4/2006). 
 

OB-60 PC OPPN Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 4/2006). 
Urejanje parkirišč v obcestnem pasu ni dopustno. Uporaba novo asfaltirane površine med cestiščem in 
gozdnim robom južno od EUP RO-15 kot parkirišče ni dopustno. 
 

OB-66, OB-67, 
OB-68, OB-69, 
OB-70, OB-71 

PC OPPN Predviden OPPN za območje nove cestne povezave. 
Pred ali najkasneje hkrati z izvedbo predvidenih posegov je  potrebno izvesti tudi omilitvene ukrepe za 
zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti opredeljene v študiji »Karte poplavne nevarnosti in karte 
razredov poplavne nevarnosti z analizo omilitvenih ukrepov vezanih na izdelavo priključka AC Študa 
(Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Ljubljana, november 2012)« ali sorodni študiji, ki bo opredelila enakovredne 
omilitvene ukrepe. 
 

 
 
 



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE DOMŽALE 

46/51 

OBMOČJA, KI SE UREJAJO Z DRŽAVNIM PROSTORSKIM 
NAČRTOM 
Tabela 44: Območja, ki se urejajo z DPN 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za DPN 

HU-09 K1 DPN 
(R) 

Usmeritve za podrobnejše načrtovanje so določene v 151. členu tega odloka. 

OB-34 
 

K1, 
Ak, 
CDo, 
CU, G, 
SSv 

DPN Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob (Ur. l. RS št. 46/96) 
Uredba o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (Ur. l. RS 
št. 52/01) 

OB-39, OB-41 
OB-50 

PC DPN Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob (Ur. l. RS št. 46/96) 
Uredba o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (Ur. l. RS 
št. 52/01) 
 

OB-06 PC, 
PŽ 

DPN Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik 
– Mengeš z obvoznico Mengeš (Ur. l. RS št. 48/04); 

RA-51 
RA-52 

SSe DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 
 

OB-51 
 

PŽ DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 
 

OB-52 
 

VC, 
K2, G 

DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 
 

OB-53 
OB-54 
OB-64 

PC DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 

NŽ-04 
NŽ-05 
 

SSe DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 

EOP-70 
EOP-71 
EOP-74 

K1 DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 

EOP-72 
 

K2 DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 
 

EOP-73 
 

K1, K2 DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 

EOP-75 
 

VC, 
K1 

DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 
 

EOP-76 
 

SK, 
K1, 
K2, G 

DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 

EOP-77 K1, 
K2, G, 
VC 

DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 

EOP-95 G, K2, 
SSe 

DPN Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in 
Vodicami pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 40/10). 
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ODPRTI PROSTOR 
Tabela 45: Območja, ki se urejajo z ODPRTI PROSTOR 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

EOP-05, EOP-92 K1 PPIP Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 
 

EOP-17 K1 PPIP V EUP je potrebno zagotoviti postajališče JPP. 
 

EOP-35 K1, 
K2, G, 
VC 

PPIP V območju je dopustna gradnja kapelice, oddaljene največ 5 m od roba kategorizirane občinske ceste. 

EOP-42 K2, G PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na grad Krumperk. 
 

EOP-46 K2, G PPIP Za dele EOP-46, ki se delno ali v celoti nahajajo v vplivnem območju gradu Krumperk, je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na vedute na 
grad Krumperk. 
 

EOP-48 K2, G PPIP Za dele EOP-48, ki se delno ali v celoti nahajajo v vplivnem območju gradu Krumperk, je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na vedute na 
grad Krumperk. 
 

EOP-49 K2, G PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na grad Krumperk. 
 

EOP-51 K1, K2 PPIP Ohranjati odrte površine brez pomožnih objektov. 
 

EOP-53 
 

VC, 
K1, G 

PPIP Ohranjati je potrebno živice. Nezahtevne in enostavne objekte se v prostor umešča na način, da niso 
vedutno izpostavljeni. Umeščeni morajo biti ob rob naselja, ob rob gozda ali gozdnih zaplat. Objekti ne 
smejo vzpostavljati novih prostorskih dominant. Oblikovani morajo biti na način, da sledijo tradiciji 
gradnje. Uporaba svetlečih in v prostoru vpadljivih materialov ni dopustna. 
Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 
 

EOP-54, EOP, 
55, EOP-62 

K1, G, 
VC 

PPIP Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 

EOP-56 K1 PPIP Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 
 

EOP-58 K1, 
K2, G, 
VC 

PPIP Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 

EOP-65 
 

K1, 
VC 

PPIP Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 
Ohranjati odrte površine brez pomožnih objektov. 
 

EOP-66 K1, 
K2, G 

PPIP Ohranjati odrte površine brez pomožnih objektov. 

EOP-67 K1, 
K2, G 

PPIP Ohranjati odrte površine brez pomožnih objektov. 
 

EOP-68 K1, 
K2, G, 
VC 

PPIP Ohranjati je potrebno živice. Pomožne objekte se v prostor umešča na način, da niso vedutno 
izpostavljeni. Umeščeni morajo biti ob rob naselja, ob rob gozda ali gozdnih zaplat. Objekti ne smejo 
vzpostavljati novih prostorskih dominant. Oblikovani morajo biti na način, da sledijo tradiciji gradnje. 
Uporaba svetlečih in v prostoru vpadljivih materialov ni dopustna. 
 

EOP-69 K1 PPIP Dopustna gradnja objektov in infrastrukture skladno z določili predpisa, ki določa varovalne režime na 
vodovarstvenih območjih. 
Obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 
Gradnja stavb ni dopustna. 
 

EOP-86 K1, 
K2, 
VC 

PPIP Dopustna gradnja vodne infrastrukture – zadrževalnik. 
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OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE (namenska raba Ap in Ak) 
Tabela 46: Območja razpršene poselitve 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

EOP-02/01 
 

Ak PPIP Na zemljiščih s parc. št. 104/15 in 104/5 obe k.o. Homec je možna gradnja objektov za potrebe obstoječe 
poslovne dejavnosti.  
Območje je potrebno celovito urediti z upoštevanjem tradicionalnih elementov v naselju in intenzivno 
ozeleniti. 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno 
uporabo svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV 
svetlobe. Med 23.00 in 05.00 uro se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za 
razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le svetilke z močjo do 20W. 
Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/02 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

EOP-02/03 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

EOP-02/04 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/137 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/138 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
 

EOP-02/157 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

EOP-02/174 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/175 Ak PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/185 Ap PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/186 Ap PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
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vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/196 Ap PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-02/200 Ap PPIP Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve vpliva na 
vedute na Cerkev Marijinega rojstva in od nje v okolico in preveritve krajinske slike vplivnega območja 
cerkve. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-08/08 Ak PPIP Za vse posege je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zaradi preveritve 
vpliva na domačijo Hrastičje 9. 
 

EOP-08/13 Ak PPIP Po posegu na gozdno vegetacijo se po krčitvi gozda vzpostavi nov gozdni rob (znotraj območja urejanja 
se tri metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. 
Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-08/154 Ap PPIP Potrebno je sanirati vse degradirane površine s pogozditvijo. Ob cesti se vzpostavi poteza drevesne 
vegetacije. 

EOP-46/37 Ak PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije in ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega 
podkovnjaka. 
 

EOP-46/53 Ak PPIP Obvezno je potrebno vzpostaviti zeleni rob drevesne vegetacije na vedutno izpostavljenem delu objekta. 
 

EOP-46/63 Ak PPIP Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

EOP-46/94 Ak PPIP Vse javne površine se osvetljujejo tako, da je negativen vpliv na organizme čim manjši, prav tako pa se 
ohranja in ustvarja linijske strukture vegetacije ter ohranja gozdni rob zaradi netopirja malega 
podkovnjaka. Zaradi prisotnosti netopirja malega podkovnjaka se pred obnovo cerkve obvesti ZRSVN, ki 
bo podal podrobnejše pogoje za izvajanje del. Dopustna je pokopališka dejavnost. 
Dopustna je nadomestitev obstoječih legalno zgrajenih objektov. Novi stanovanjski objekti niso 
dopustni. 
 

EOP-68/99, 
EOP-68/100, 
EOP-68/107, 
EOP-68/108, 
EOP-68/109 

Ak PPIP Ohranjati je potrebno živice. Pomožne objekte se v prostor umešča na način, da niso vedutno 
izpostavljeni. Umeščeni morajo biti ob rob naselja, ob rob gozda ali gozdnih zaplat. Objekti ne smejo 
vzpostavljati novih prostorskih dominant. Oblikovani morajo biti na način, da sledijo tradiciji gradnje. 
Uporaba svetlečih in v prostoru vpadljivih materialov ni dopustna. 

EOP-15/106 Ak PPIP Obstoječe objekte je možno rekonstruirati, obnoviti ali spremeniti namembnost, če se s tem ne povečuje 
poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost ter ne poslabšuje stanje voda. Druge ureditve so možne v 
skladu z zakonodajo s področja voda ter vodnim soglasjem. 
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

EOP-46/117 Ak PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

EOP-46/119 Ak PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
 

EOP-46/120 Ak PPIP Po posegu na gozdno vegetacijo se po krčitvi gozda vzpostavi nov gozdni rob (znotraj območja urejanja 
se tri metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. 
 

EOP-46/122 Ak, 
VC 

PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

EOP-46/132 Ak PPIP Gradnja objektov v območju kapelice (EŠD 13699) je dopustna v odmiku, ki je enak ali večji od ene stojne 
višine kapelice. 
 

EOP-46/142 Ak PPIP Gozd na vzhodnem delu stanovanjskega območja se ohrani. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v 
vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. 
Načrtovanje in gradnje je potrebno prilagoditi tako, da se ohranjajo mejice in ostala drevesna vegetacija. 
 

EOP-46/143 Ak PPIP Po posegu na gozdno vegetacijo se po krčitvi gozda vzpostavi nov gozdni rob (znotraj območja urejanja 
se tri metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. 
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Gradnje so dopustne v skladu s predpisi s področja varovanja vodnih virov. 
 

EOP-35/144 Ak PPIP Območje je poplavno ogroženo, zato je potrebno pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati 131. člen 
tega odloka. 
Ureditev razsvetljave javnih površin je potrebno urediti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Načrtovati je potrebno 
uporabo svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%). Uporabiti je dovoljeno le svetila, ki ne oddajajo UV 
svetlobe. Med 23.00 in 05.00  uro se luči izklopi, oz. se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop. Za 
razsvetljavo je dovoljeno uporabiti le svetilke z močjo do 20W. 
 

EOP-46/165 Ap PPIP Vzpostaviti je potrebno zeleni rob drevesne vegetacije na vedutno izpostavljenem delu enote. 

EOP-46/208 Ap PPIP Gradnja novih objektov ni dopustna. 
 

EOP-89/21 Ak PPIP Objekte naj se umešča izven območja naravne vrednote.  
 

 
OBMOČJE OB KAMNIŠKI BISTRICI 
Tabela 47: Območja z namensko rabo K1, K2, G, VC, ZP, ZD 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

OB-03, OB-16, 
OB-19 

ZD, 
VC, 
K2 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območju K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. člena 
tega odloka.  
Ograjevanje ni dopustno. 
 

OB-04 ZP, G, 
K1, K2 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območjih K1 in K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. 
člena tega odloka.  
Ograjevanje ni dopustno. 
 

OB-11 G, ZD, 
VC, 
K2 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območju K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. člena 
tega odloka.  
Ograjevanje ni dopustno. 
 

OB-23, OB-33 ZD, 
VC, 
K2, ZP 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območju K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. člena 
tega odloka.  
Ograjevanje ni dopustno. 
 

OB-35 ZD, 
VC, 
K1, 
K2, G 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območjih K1 in K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. 
člena tega odloka.  
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Ograjevanje ni dopustno. 
 

OB-42 ZD, 
VC, 
K2, G 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območju K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. člena 
tega odloka.  
Ograjevanje ni dopustno. 
 

OB-56 VC, 
K2, G 

PPIP Na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so dopustne gradnje in ureditve, ki so javno dostopne in 
kot izhaja iz strokovnih podlag, in sicer:  
poti, objektov GJI kot povezav obstoječega omrežja, učnih poti, urbane opreme, piknik prostorov, 
športnih igrišč, stavb v pritlični izvedbi do 100 m2 za ureditev gostinskega obrata kot dopolnitev 
ponudbe v območju rekreacijske osi.  
Na območju K2 so dopustne ureditve in gradnje kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka 147. člena 
tega odloka.  
Ograjevanje ni dopustno. 
 

 
RAZVOJNA OBMOČJA NASELIJ 
Tabela 48: Območja, z namensko rabo K1, K2, G, VC 

Oznaka  
območja 

PNRP PIA Usmeritve za OPPN/Posebni PIP 

DO-03, DO-25, 
DR-02, DR-10, 
DR-23, KL-07, 
PO-05, PO-10 

K1 PPIP Na razvojnih območjih naselij se namenska raba določa in usklajuje na podlagi urbanističnih 
načrtov. Razvojna območja naselja se strateško varuje z vidika razvoja takšnih primarnih 
dejavnosti, ki ne bodo onemogočale dolgoročnih razvojnih teženj naselij. 
Dopustna je gradnja in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu s predpisi s področja ogroženosti zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DO-11,  
DŽ-143, DŽ-
177,  
HO-18, RA-46, 
RO-11, RO-17 

K1, 
VC 

PPIP Na razvojnih območjih naselij se namenska raba določa in usklajuje na podlagi urbanističnih 
načrtov. Razvojna območja naselja se strateško varuje z vidika razvoja takšnih primarnih 
dejavnosti, ki ne bodo onemogočale dolgoročnih razvojnih teženj naselij. 
Dopustna je gradnja in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu s predpisi s področja ogroženosti zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DR-06 K2, G PPIP Na razvojnih območjih naselij se namenska raba določa in usklajuje na podlagi urbanističnih 
načrtov. Razvojna območja naselja se strateško varuje z vidika razvoja takšnih primarnih 
dejavnosti, ki ne bodo onemogočale dolgoročnih razvojnih teženj naselij. 
Dopustna je gradnja in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu s predpisi s področja ogroženosti zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-46, DŽ-108, 
IH-30, DO-53 

K1, K2 PPIP Na razvojnih območjih naselij se namenska raba določa in usklajuje na podlagi urbanističnih 
načrtov. Razvojna območja naselja se strateško varuje z vidika razvoja takšnih primarnih 
dejavnosti, ki ne bodo onemogočale dolgoročnih razvojnih teženj naselij. 
Dopustna je gradnja in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu s predpisi s področja ogroženosti zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

DŽ-168 
 

K1, 
K2, G 

PPIP Na razvojnih območjih naselij se namenska raba določa in usklajuje na podlagi urbanističnih 
načrtov. Razvojna območja naselja se strateško varuje z vidika razvoja takšnih primarnih 
dejavnosti, ki ne bodo onemogočale dolgoročnih razvojnih teženj naselij. 
Dopustna je gradnja in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu s predpisi s področja ogroženosti zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

VI-44 K1, 
K2, 
VC 

PPIP Na razvojnih območjih naselij se namenska raba določa in usklajuje na podlagi urbanističnih 
načrtov. Razvojna območja naselja se strateško varuje z vidika razvoja takšnih primarnih 
dejavnosti, ki ne bodo onemogočale dolgoročnih razvojnih teženj naselij. 
Dopustna je gradnja in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu s predpisi s področja ogroženosti zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 
 

KL-07/17 Ak PPIP Na zemljiščih s parc. št. 85/1 in 86 obe k.o. Domžale je dopustna ureditev parkirnih površin za 
potrebe gostinskega lokala, ureditev otroškega igrišča in letnega vrta. Obvezna je ozelenitev z 
linijsko drevesno strukturo. 
 

 


