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Domžale, 30. 12. 2021, št. 15 • cena z DDV: 1,88 €

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 99. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020) ter 35. člena Statuta Občine Domžale  (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2), je župan Občine Domžale sprejel

SKLEP 
O PRIPRAVI PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV  

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DOMŽALE

1. člen 
(Predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave prvih sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta Občine Domžale (v nadaljevanju: prve spremembe in 
dopolnitve OPN).

2. člen 
(Potrditev izhodišč za pripravo prvih sprememb in dopolnitev OPN)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo prvih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale.

3. člen 
(Območje prvih sprememb in dopolnitev OPN in predmet načrtovanja)

Prve spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na tekstualni in grafični del OPN. 
Prve spremembe in dopolnitve OPN se ne nanašajo na spremembe osnovne na-
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menske rabe. Vsebina prvih sprememb in dopolnitev OPN je natančneje določena 
v izhodiščih.

4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve za izdelavo prvih sprememb in dopolnitev OPN bodo pridoblje-
ne na podlagi izhodišč, uradnih evidenc, občinskih prostorskih in strateških aktov, 
režimov ter mnenj nosilcev urejanja prostora.

5. člen 
(Vrsta postopka)

Prve spremembe in dopolnitve OPN se pripravi in sprejme po postopku, ki je dolo-
čen z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), ob uporabi prvega 
odstavka 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT).

6. člen 
(Roki za pripravo prvih sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz)

(1) Posamezne faze postopka priprave prvih sprememb in dopolnitev OPN, so:
- priprava in objava izhodišč ter sklepa o pripravi prvih sprememb in dopolnitev 

OPN;
- pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomemb-

nejših vplivov prvih sprememb in dopolnitev OPN na okolje;
- priprava osnutka prvih sprememb in dopolnitev OPN – najkasneje v treh mese-

cih po objavi sklepa o pripravi prvih sprememb in dopolnitev OPN. V primeru 
potrebne izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje, se rok ustrezno 
podaljša;

- pridobitev prvih mnenje nosilcev urejanja prostora;
- priprava dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev OPN in njegova 

obravnava na seji Občinskega sveta Občine Domžale;
- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka prvih sprememb in 

dopolnitev OPN;
- priprava predloga prvih sprememb in dopolnitev OPN – najkasneje v treh 

mesecih po javni razgrnitvi;
- pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora;
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- priprava usklajenega predloga prvih sprememb in dopolnitev OPN – najkasneje 
v treh mesecih po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora;

- obravnava in sprejem prvih sprememb in dopolnitev OPN na seji Občinskega 
sveta Občine Domžale.

(2) Roki so okvirni in odvisni od odločitve o izvedbi postopka celovite presoje vplivov 
na okolje, od mnenj nosilcev urejanja prostora ter predlogov in pripomb javnosti.

7. člen 
(Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki dajejo mnenja v postopku priprave 
prvih sprememb in dopolnitev OPN, iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za 

področje razvoja poselitve), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upra-

vljanja z vodami), Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (za področje ohranjanja 

narave), Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva 

kulturne dediščine), Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (za področje ce-

stnega in železniškega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko 

(za področje trajnostne mobilnosti), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za po-

dročje zračnega in pomorskega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva), 

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike), 

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. DARS, Družba za avtoceste v RS d.d. (za področje avtocest), Ulica XIV. Divizije 

4, 3000 Celje;
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite 

in reševanja), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe), Vojkova 

cesta 61, 1000 Ljubljana;
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino (za področje vojnih in 

prikritih vojnih grobišč), Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana;
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15. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne 
zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;

16. Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so: oddelki in službe Občine Domžale v okviru 
svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za 
nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb. 

(3) Drugi udeleženci: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje.

(4) Občina Domžale lahko v postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN vključi 
tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da prve 
spremembe in dopolnitve OPN posegajo v njihovo delovno področje.

8. člen 
(Vključevanje javnosti)

(1) Občina Domžale vključi javnost in nosilce urejanja prostora v fazi oblikovanja 
izhodišč. 

(2) Dopolnjen osnutek prvih sprememb in dopolnitev OPN Občina Domžale ob-
javi v prostorskem informacijskem sistemu, ga javno razgrne za najmanj 30 dni in 
zagotovi javno obravnavo.

(3) Javnost ima v času javne razgrnitve možnost dajanja predlogov in pripomb.

(4) Občina Domžale prouči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek 
prvih sprememb in dopolnitev OPN ter do njih zavzame stališče. Stališče objavi na 
svoji spletni strani www.domzale.si.

9. člen 
(Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev 

pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Občina Domžale v postopku priprave prvih sprememb in dopolnitev OPN zagotovi 
vse potrebne strokovne podlage in podatke.
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10. člen 
(Objava in uveljavitev sklepa)

Ta Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati z dnem 
objave.

OBČINA DOMŽALE

Številka: 359-8/2019
Datum: 22. 10. 2021

ŽUPAN 
Toni Dragar, l.r. 
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Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 99. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020) ter 35. člena Statuta Občine Domžale  (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2), je župan Občine Domžale sprejel

SKLEP 
O PRIPRAVI DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DOMŽALE

1. člen 
(splošno)

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Domžale št. 2 (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 02) 

(2) Pobudnik za pripravo SD OPN 02 je Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 
Domžale.

2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 02)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 02, ki jih je izdelala družba 
Locus d.o.o., decembra, 2021 (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča).

3. člen 
(območje in predmet načrtovanja)

(1) V času od sprejetja sprememb in dopolnitev OPN, je Občina Domžale sprejemala 
vloge za spremembo namenske rabe zemljišč ali za spremembe drugih pogojev za 
gradnjo občanov in lastnikov zemljišč na območju občine ter dokončala pripravo 
lastnih razvojnih pobud, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe zemljišč 
in izvedbenih določil OPN. 

(2) Ključni nameni za pripravo SD OPN 02, so: 
– novi razvojni interesi Občine Domžale, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:
– zagotavljanju delovnih mest in krepitvi gospodarstva občine, 
– razvoju turističnih kapacitet in
– razvoju kmetijske dejavnosti;
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– nove investicijske namere v Občini Domžale, ki so bile podane skozi pobude 
investitorjev in občanov;

– uskladitve in popravki namenske rabe prostora, določil in mej območij EUP na 
podlagi ugotovitev, pridobljenih z uporabo prostorskega akta.

(3) Območje SD OPN 02 obsega celotno območje Občine Domžale.

(4) V okviru SD OPN 02 se spremeni strateški in izvedbeni del OPN, tako v grafičnem 
kot tudi tekstualnem delu.

(5) Spremembe se nanašajo predvsem na:
– spremembe namenske rabe in spremembe prostorsko izvedbenih pogojev 

glede na razvojne interese občine in novih investicijskih namer, podanih skozi 
pobude občanov;

– uskladitev mej namenske rabe prostora z novimi zemljiško katastrskimi načrti 
(ZKN);

– spremembe zaradi spremenjenega pravnega stanja prostora;
– spremembe zaradi dejanskega stanja v prostoru na podlagi upravnih aktov;
– spremembe tekstualnega dela odloka;
– spremembe podrobne rabe, mej EUP ipd.

(6) Spremembe namenske rabe prostora iz kmetijskih površin v stavbne površine 
ne bodo presegale 10ha.

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev?

(1) Za potrebe SD OPN 02 so bila, v skladu s 108. členom ZUreP-2, pripravljena 
Izhodišča, ki predstavljajo vsebinsko osnovo za pripravo SD OPN 02.

(2) Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na ustreznih strokovnih 
podlagah, podatkih iz prikaza stanja prostora in drugih podatkih, ki so pomembni 
za pripravo SD OPN 02.

(3) Za potrebe priprave SD OPN 02, se v postopku priprave SD OPN 02, skladno 
z 39. členom ZUreP-2, od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobi razvojne in 
varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor, razpoložljive strokovne podlage za 
podane razvojne potrebe s svojega delovnega področja, ažurne podatke v ustreznih, 
zlasti digitalnih oblikah, ki se nanašajo na prostor, morebitne usmeritve, priporočila 
in pojasnila s svojih delovnih področij ter smernice in mnenja.
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(4) Strokovne rešitve, v skladu s 5. odstavkom 43. člena ZureP-2, pripravi interdiscipli-
narna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih 
podlag in vsebino SD OPN 02. 

5. člen 
(vrsta postopka)

(1) Priprava SD OPN 02 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 
od 108. do 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in določili 99. člena Za-
kona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE).

6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz)

(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka priprave sprememb in do-
polnitev SD OPN 02, so:
– priprava osnutka – največ šest mesecev po sprejemu tega sklepa;
– priprava dopolnjenega osnutka – največ štiri mesece po pridobitvi in uskladitvi 

smernic nosilcev urejanja prostora;
– priprava predloga – največ en mesec po sprejemu stališč do pripomb iz javne 

razgrnitve in
– priprava usklajenega predloga – največ en mesec po pridobitvi pozitivnih mnenj 

vseh nosilcev urejanja prostora.

(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN 02 se lahko spremenijo v primeru, 
da bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi ne-
predvidenih okoliščin.

7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj, so:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direk-

torat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
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3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana; ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Ljubljana, Tržaška 
c. 2, 1000 Ljubljana;

4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PRO-
STOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,

5. Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna 
ulica 5, 1000 Ljubljana; 

6. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat 
za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

7. Za področje varovanja zdravja ljudi: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 
5, 1000 Ljubljana;

8. Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

9. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, 
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana;

10. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: MINI-
STRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana;

11. Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Di-
rektorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana;

12. Za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

13. Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana; 

14. Za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO, Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Lju-
bljana;

15. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture: Javno komunalno podjetje 
Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale

16. Za področje lokalnih cest: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
17. Za področje dobave energije: Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 

Ljubljana, Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

(2) V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta se lahko vključi 
tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, 
da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava občinski 
prostorski akt.
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(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPN 02 na okolje (CPVO) 
poda MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORAT ZA OKOLJE, Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

8. člen 
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2 in Načrtom obveščanja 
in vključevanja javnosti v proces SD OPN 02, ki je del Izhodišč (december 2021) (v 
nadaljnjem besedilu: Načrt obveščanja in vključevanja javnosti).

9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag)

(1) Predhodno so bile izdelane naslednje strokovne podlage:
– Analiza stanja in teženj in analiza razvojnih možnost občine Domžale, Locus 

d.o.o, 2005
– Analiza stanja in teženj v prostoru kot podlaga za izdelavo strategije prostorskega 

razvoja in prostorskega reda občine Domžale, Locus d.o.o., 2006
– Analiza razvojnih možnosti – demografija, naselbinska mreža in gospodarstvo 

občine Domžale, Koda d.o.o., 2007
– Analiza razvojnih možnosti, Strokovne podlage za izdelavo sprememb in do-

polnitev prostorskega plana občine Domžale, Koda d.o.o., 2009
– Ključni strateški problemi in predlog strateških programskih usmeritev občine 

Domžale, Koda d.o.o., 2011
– Analiza razvojnih možnosti (nadgradnja), Strokovne podlage za izdelavo spre-

memb in dopolnitev prostorskega plana občine Domžale, Koda d.o.o., 2011
– Domžale 2025, razvojni program Občine Domžale 2012-2025, Občina Domžale, 

2012
– Prostorska simulacija demografskega razvoja občine Domžale, Urbanistični 

inštitut Republike Slovenije, 2016
– Strokovne podlage širšega območja Češeniških gmajn, Blat in Mlak, Oikos 

d.o.o., 2003
– Strokovne podlage za širše območje Češeniških gmajn, Blat in Mlak: Razvojni 

program, Oikos d.o.o., 2006
– Domžale 2025, razvojni program Občine Domžale 2012-2025, Občina Domžale, 

2012
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– Urbanistični načrti: Domžale, Ihan-Prelog, Dragomelj, Dob-Krtina, Rova, Locus 
d.o.o., 2011

– Strokovne podlage za poselitev za območje občine Domžale (modre mape), 
Locus d.o.o., Zupanič, 2000

– Urbanistični načrt naselja Dob, konceptualni del, Locus d.o.o., 2016
– Bilance stavbnih zemljišč, Locus d.o.o., 2017
– Prikaz stanja prostora občine Domžale, Locus d.o.o., 2018
– Strokovne podlage za zasnovo krajine na območju občine Domžale - Sistem 

zelenih in drugih odprtih površin občine Domžale, Locus d.o.o., ICRO – Inštitut 
za celostni razvoj in okolje, oktober 2006

– Prometna študija občine Domžale,  PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., 2006
– Lokalni energetski koncept občine Domžale, Boson, trajnostno načrtovanje, 

d.o.o., MM SOL; učinkovite trajnostne rešitve, 2017,
– Poročilo o prostorskem razvoju občine Domžale - izhodiščno stanje, Locus 

d.o.o, 2021.

(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih 
lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelavo okoljskega poročila v primeru, 
če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite 
presoje vplivov na okolje, bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna po-
dročja v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih 
predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPN. 

10. člen  
(obveznost financiranja priprave prostorskega akta)

(1) Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, izdelave strokov-
nih podlag ter druge stroške, povezane s pripravo SD OPN 02, zagotovi pobudnik.

11. člen 
(začetek veljavnosti sklepa)

(1) Občina Sklep o začetku priprave SD OPN 02, skupaj z Izhodišči in Načrtom 
obveščanja in vključevanja javnosti, javno objavi v prostorskem informacijskem sis-
temu in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti 
presoji vplivov na okolje ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPN na okolje.
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(2) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati z dnem 
objave.
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