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Domžale, 21. 3. 2016, št. 02 • cena z DDV: 3,04 €

Na podlagi 61. in 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUD-
PP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 12. seji dne 17. 03. 2016 sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  
ZA OBMOČJE »JARČEVA ULICA« 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje »Jarčeva 
ulica« (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Volgemut arhitekti d.o.o., 
Domžale, pod številko projekta 01/15, v januarju 2016.

2. člen 
(predmet OPPN)

(1) Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev za prometne površine na območju 
Jarčeve ulice.
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3. člen 
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje:
I. Odlok
II. Kartografski del z grafičnimi načrti:
1. Izsek iz kartografskega dela plana (v nadaljevanju: karta št. 1.) M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora (v nadaljevanju: karta št. 2.) M 1:5000
3. Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN (v nadaljevanju: karta št. 3.) M 1:500
4. Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč (v nadaljevanju: karta št. 4.) M 1:500
5. Ureditvena situacija (v nadaljevanju: karta št. 5.) M 1:500

Priloge OPPN so: 
1. izvleček iz nadrejenega akta
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja 

prostora
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost

II. OBMOČJE OPPN

4. člen 
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega zemljišča ali 
njihove dele z naslednjimi parcelnimi šte-
vilkami: 5600/1,  5470/2,  5472/10,  5472/11, 
5472/15,  5472/14,  5472/9,  1904/2, 1904/1,  
1905/8,  1905/4,  1905/6, 1905/5,  1906, 
1909,  5601/1, vse k.o. Domžale.

Površina območja OPPN je 4.113 m2. 

(2) Meja območja OPPN je analitično 
prikazana s koordinatami lomnih točk 
obodne parcelacije. 

(3) Območje OPPN je razdeljeno na tri 
prostorske enote z oznakami: P1, P2 in 
P3. 

(4) Obseg območja, meja območja 
OPPN ter prostorske enote so razvidne 
iz karte št. 3. 

III. NAČRTOVANE PROSTORSKE 
UREDITVE

5. člen 
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se načrtuje ureditev ulice 
med križiščem s Kettejevo ulico na 
severu in križiščem z Dragarjevo ter 
Bernikovo ulico na jugu. 

(2) Z načrtovano prostorsko ureditvijo se 
zagotavlja prometna povezava obuličnih 
stavb na hierarhično višje javno cestno 
omrežje, tako da se stavbe ob P3, vključ-
no z Jarčevo ulico 13A navezujejo preko 
južnega odseka Jarčeve ulice, stavbe 
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stoječe ob P1 in P2 pa preko severnega 
odseka Jarčeve ulice. 

(3) Z načrtovano prostorsko ureditvijo 
se v južnem delu prostorske enote P2 
dogradijo površine, ki omogočajo ne-
moten in varen peš promet.

(4) Za urejanje tistih zemljišč ali njiho-
vih delov, za katera s tem odlokom ni 
določena javna ali omejena raba zaradi 
javne funkcije se uporablja Odlok o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje 
občine Domžale – (uradno prečiščeno 
besedilo 2) (Uradni vestnik Občine Dom-
žale št. 3/12).

IV. VPLIVI IN POVEZAVE S 
SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA 
PROSTORA

6. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi 

enotami urejanja prostora)

(1) Jarčeva ulica razmejuje naselji Dom-
žale in Rodica ter Krajevni skupnosti 
Jarše Rodica in Domžale - Slavko Šlan-
der. Ulica v širšem prometnem omrežju 
predstavlja peš povezavo s funkcijami v 
centru Domžal in šolsko pot. V ožjem 
omrežju se navezuje na Kettejevo ulico 
na severu in na križišče Dragarjeve ulice 
z Bernikovo ulico na jugu. 

(2) Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora so razvidni 
iz karte št. 2. 

V. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE 
IN OBLIKOVALSKE REŠITVE 
PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen 
(dopustni posegi v območju OPPN)

(1) V območju OPPN so dopustni nasle-
dnji posegi:
- odstranitev in gradnja prometne, 

komunalne, energetske in druge 
javne gospodarske infrastrukture,

- odstranitev in gradnja ograj, 
- odstranitev in zasaditev živih mej,
- redna in investicijska vzdrževalna 

dela, 
- odstranitev, gradnja in urejanje utr-

jenih in zelenih zunanjih površin.

8. člen 
(vrste dopustnih objektov)

(1) Dopustna je novogradnja, odstranitev 
in rekonstrukcija objektov, in sicer:
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, 

nekategorizirane ceste 
- 22210 Distribucijski plinovodi 
- 22221 Distribucijski cevovodi za pitno 

vodo 
-  22231 Cevovodi  za odpadno 

vodo 
- 22240 Distribucijski elektroenerget-

ski vodi in distribucijska komunika-
cijska omrežja 

- 24110 Drugi gradbeni inženirski 
objekti za prosti čas, od tega:
- otroška in druga javna igrišča, 

parki, zelenice in druge urejene 
zelene površine.
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- enostavni objekti, od tega
- ograje,
- priključek na objekte gospodarske 

javne infrastrukture in daljinskega 
ogrevanja 

- pomožni objekt v javni rabi, od 
tega grajena urbana oprema,  
grajena oprema v parkih, javnih 
vrtovih in zelenicah, grajeno igra-
lo na otroškem igrišču, vadbena 
oprema, pomožni cestni objekti: 
objekt za odvodnjavanje ceste, 
objekt za razsvetljavo 

- pomožni komunalni objekt, od 
tega: pomožni vodovodni in kana-
lizacijski objekt – revizijski in drugi 
jašek, hidrant, črpališče, grajeni 
oljni lovilnik in lovilnik maščob, 
ponikovalnica, ekološki otok 

9. člen 
(pogoji glede lege in 

velikosti objektov)

(1) Prostorska enota P1 
V prostorski enoti P1 se Jarčeva ulica 
rekonstruira tako, da se 5,00 m široko 
vozišče ohrani in izgradi najmanj 1,50 
m širok pas za pešce na nivoju vozišča, 
ki je ločen z vzdolžno ločilno črto ali 
strukturo. Pas za pešce zvezno prehaja 
v prometno površino v prostorski enoti 
P2. Pas za pešce se izvede tako, da 
je vidna površina različna od vozišča 
(material, barva in/ali tekstura) in da 
izraža namen uporabe. Izbrana ob-
delava površine mora biti enaka kot v 
prostorski enoti P2. Priključki dovozov 
do stanovanjskih objektov se ohranijo 
in uredijo brez višinskih razlik. Priključek 

na parkirišče se ohranja. Na vzhodnem 
delu P1 se uredi zelena površina. Dopu-
stna je ureditev novega individualnega 
cestnega priključka za zemljišče 1981/5 
k.o. Domžale v širini 3.0m. Priključek 
mora biti na delu, ki poteka preko ob-
stoječih in predvidenih javnih površin 
oziroma se nanje priključuje, usklajen s 
celovito ureditvijo navedenih površin in 
mora biti brez višinskih razlik. Priključek 
mora biti izveden tako, da je omogočena 
preglednost.

(2) Prostorska enota P2
V prostorski enoti P2 se v severnem delu 
v dolžini 32,0 m izgradi 3,5m široka pro-
metna površina, ki se izvede tako, da je 
vidna površina drugačna od vozišča v P1 
in P3. Obravnavana prometna površina 
se na južnem delu prostorske enote P2, 
ki služi samo peš prometu in poteka 
preko zemljišč 1906, 1905/5 in 5472/14 
v dolžini okvirno 10,0m zoži na 2,0m vse 
do priključevanja na pločnik v prostorski 
enoti P3. Oblikovanje vidne površine 
mora biti enako kot pas za pešce v pro-
storski enoti P1. Uvozi do stanovanjskih 
objektov se ohranijo in uredijo brez 
višinskih razlik. Ograje in žive meje se 
prestavijo, oziroma odstranijo v obsegu, 
potrebnem za realizacijo načrtovanih 
ureditev javnih površin in nadomestijo. 

Dopustna je ureditev novega cestnega 
priključka za zemljišča 1905/6, 5472/15 
in 1979/3 in del stavbe na 1979/1 vse k.o. 
Domžale v širini 3.0m. Priključek mora 
biti na delu, ki poteka preko obstoječih 
in predvidenih javnih površin oziroma 
se nanje priključuje, usklajen s celovito 
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ureditvijo navedenih površin in mora 
biti brez višinskih razlik. Priključek mora 
biti izveden tako, da je omogočena 
preglednost.

(3) Prostorska enota P3
V prostorski enoti P3 se izvede prilago-
ditev obstoječega pločnika na način, da 
zvezno prehaja na prometno površino v 
prostorski enoti P2. Uvozi do stanovanj-
skih objektov se ohranijo.

(4) Oblikovanje novih individualnih 
priključkov, ki niso določeni s tem od-
lokom, morajo glede oblikovanja slediti 
usmeritvam tega odloka.

(5) Ureditve v P1, P2 in P3 morajo omo-
gočati dostope in uporabo funkcionalno 
oviranim ljudem. 

(6) Zasnova ureditve je razvidna iz karte 
št. 5.  

10. člen 
(pogoji za gradnjo enostavnih 

objektov - ograje)

(1) Grajene ali zelene ograje (žive meje), 
ki mejijo na javno površino je dopustno 
zgraditi oziroma urejati do višine 1,50 
m za grajene in 1,80 m za zelene ogra-
je. Grajeno ograjo je možno nadvišati 
z zelenim delom do dopustne višine. 
Višina mora zagotavljati preglednost, 
kar znotraj območja OPPN potrdi upra-
vljavec s soglasjem. 

(2) Ograjevanje zasebnih zemljišč, ki 
mejijo na javno površino mora biti 

izvedeno na način, da  sta gradnja in 
vzdrževanje zagotovljena z lastnega 
zemljišča. Grajene ali zelene ograje se 
smejo  linij skrajnih točk prečnega profila 
cestnega sveta dotikati in morajo glede 
odmika in višine omogočati pregledno 
polje. Odmik ograje od roba cestišča 
je najmanj 50 cm, oziroma manj, če to 
dopušča skrajna točka prečnega profila. 
Zelene ograje morajo biti odmaknjene 
tako, da v odrasli dobi zagotavljajo po-
goje iz drugega stavka tega odstavka in 
da s koreninskim sistemom škodljivo ne 
vplivajo na konstrukcijo ceste. Ograje ne 
smejo segati v prosti profil ceste.

(3) Grajene ali zelene ograje, ki razme-
jujejo zemljišča v zasebni lasti se gradijo 
oziroma urejajo dogovorno. Če dogovo-
ra ni mogoče doseči veljajo isti pogoji 
kot za ograje, ki mejijo na javne površine.

(4) Priporočljivo je enotno oblikovanje 
obuličnega prostora s kombinacijami 
grajenih in zelenih ograj (horizontalno 
in vertikalno).

(5) Urbana oprema, pomožni energetski 
in komunalni objekti in pomožni cestni 
objekti, od tega objekti za odvodnjava-
nje ceste in objekti javne razsvetljave se 
gradijo pod pogoji upravljalcev.

11. člen 
(odstranitve objektov in 

drugih ureditev)

(1) Za potrebe načrtovanih ureditev v 
prostorski enoti P1 in P2, se odstranijo 
ograje, zunanje ureditve in zasaditve, 
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na zemljiščih ali njihovih delih: 1906, 
1905/5, 5472/14, 5472/10 in 5600/1, vse 
k.o. Domžale.

(2) Odstranjene ograje, zunanje ureditve 
in zasaditve se lahko nadomestijo pod 
pogoji tega odloka.

VI. NAČRT PARCELACIJE

12. člen 
(načrt parcelacije)

(1) Parcelacija zemljišč in mejne 
točke parcel za vzpostavitev javne ceste 
so opredeljene v veljavnem državnem 
koordinatnem sistemu in so razvidne iz 
karte št. 4. 

13. člen 
(določitev javnih površin)

(1) Prometne površine (ceste in poti) v 
P1, P2 in P3 so javne površine. 

(2) Javne površine so razvidne iz karte 
št. 5.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA 
VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH 
VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

14. člen 
(celostno ohranjanje narave)

(1) V prostorski enoti P1 se uredi zelena 
površina.  

15. člen 
(varstvo okolja in naravnih virov)

(1) V času gradnje in uporabe je potreb-
no upoštevati okoljevarstvene ukrepe za 
čim manjše obremenitve okolja. 

(2) Meteorne vode iz novih prometnih 
površin se vodijo v mešani kanalizacijski 
sistem na način, da se varujejo podze-
mne vode.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAM-
BO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

16. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom)

(1) V prostorski enoti P2 se na odseku, 
določenem za peš promet, lahko izvede 
fizična zapora, ki onemogoča motorni 
promet. Fizična zapora mora biti izve-
dena tako, da jo je možno v primeru 
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intervencije senzorsko pogrezniti ali 
kako drugače odstraniti. 

(2) Požarna zaščita objektov je predvi-
dena z zunanjim hidrantnim omrežjem, 
s talnimi hidranti. Obstoječo hidrantno 
mrežo se dopolni s postavitvijo hidranta 
na skrajnem severnem delu prostorske 
enote P3. Za potrebe gašenja požara 
mora biti zagotovljenih najmanj 15 l/s 
vode. Premer hidranta mora biti mini-
malno DN 80, tlak na hidrantu mora 
znašati najmanj 2,5 bara. 

(3) Rešitve in ukrepi za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami so razvidne iz karte št. 5. 

IX. POGOJI GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO

17. člen 
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Na območju OPPN se s prometno 
signalizacijo določi omejitev hitrosti na 
30 km/h. 

(2) Na južnem in severnem delu Jarčeve 
ulice, v območju priključka na Kettejevo 
ulico in Dragarjevo ulico oz. Bernikov 
ulico, se s prometnimi znaki označi 
slepa ulica

(3) Na severnem delu P2 se s prome-
tnim znakom določi prepoved prometa 

za motorna vozila razen za dovoz do 
stanovanjskih objektov 15, 15A, 16 in 13.

18. člen 
(pogoji za komunalno in 

energetsko urejanje)

(1) Na območju OPPN poteka nasle-
dnja gospodarska javna infrastruktura: 
vodovod, mešani kanalizacijski vod, 
nizkonapetostni elektrovod, plinovod in 
telekomunikacijski vod.

(2) Splošni pogoji za potek in gradnjo 
komunalne, energetske in telekomunika-
cijske infrastrukture v območju OPPN so: 

– praviloma morajo vsi sekundarni 
in primarni vodi potekati po javnih 
(prometnih in intervencijskih) povr-
šinah oziroma površinah v javni rabi 
tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav; 

– v primeru, ko potek v javnih povr-
šinah ni možen, mora lastnik priza-
detega zemljišča omogočiti izvedbo 
in vzdrževanje javnih komunalnih 
vodov na njegovem zemljišču, upra-
vljavec posameznega komunalnega 
voda pa mora za to od lastnika pri-
dobiti služnost; 

– trase komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih vodov, objektov 
in naprav morajo biti medsebojno 
usklajene z upoštevanjem zadostnih 
medsebojnih odmikov in odmikov do 
ostalih naravnih ali grajenih struktur; 

– gradnja infrastrukture mora potekati 
usklajeno; 
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– dopustne so naknadne in usklajene 
spremembe tras posameznih komu-
nalnih vodov, objektov in naprav ter 
priključkov zaradi ustreznejše oskrbe 
in racionalnejše izrabe prostora; 

– dopustne so delne in začasne uredi-
tve, ki morajo biti v skladu s programi 
upravljavcev komunalnih vodov in 
morajo biti izvedene tako, da jih bo 
možno vključiti v končno fazo ure-
ditve posameznega komunalnega 
voda po izdelanih idejnih rešitvah za 
to območje; 

– obstoječe komunalne, energetske in 
telekomunikacijske vode, ki se naha-
jajo v območju, je dopustno zaščititi, 
prestavljati, obnavljati, dograjevati in 
jim povečevati zmogljivosti v skladu s 
prostorskimi in okoljskimi možnostmi 
ter ob upoštevanju veljavnih predpi-
sov in pod pogojem, da so posegi v 
soglasju z njihovimi upravljavci; 

– poleg s tem odlokom določenih 
ureditev komunalne opreme je 
dovoljena tudi gradnja drugih linij-
skih komunalnih vodov in naprav, 
v kolikor jih je treba zgraditi zaradi 
potreb predmetnega območja ali 
sistemskih potreb infrastrukture na 
širšem območju pod pogojem, da 
dodatne ureditve ne onemogočajo 
izvedbe ureditev po tem odloku; 

– v primeru, da bo izvajalec del pri iz-
vajanju del opazil neznano komunal-
no, energetsko ali telekomunikacij-
sko infrastrukturo, mora takoj ustaviti 
dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih infrastrukturnih vodov.

(3) Vodovodno omrežje
Na območju prostorske enote P2 se iz-
vede povezava obstoječih javnih vodov 
vodovoda NL DN 100. Odsek vodovoda 
AC 80, ki povezuje oba konca vodovoda 
NL DN 100, se opusti.

(4) Kanalizacijsko omrežje 
Padavinske vode iz načrtovane nove 
ureditve se vodijo v obstoječi mešani 
kanalizacijski sistem.

(5) Javna razsvetljava 
V območju OPPN se lahko postavijo 
objekti javne razsvetljave, s priključitvijo 
na obstoječe omrežje.

(6) Potek komunalne in energetske 
infrastrukture je razviden iz karte št. 5.

X. ETAPNOST IZVEDBE 
PROSTORSKE UREDITVE

19. člen

(1) Prostorske ureditve se lahko izvedejo 
v eni, dveh ali treh etapah. Obseg in 
vsebina posamezne etape je določena 
po prostorskih enotah P1, P2, P3.
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XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE OPPN

20. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) V času gradnje je treba zagotoviti naj-
manj dostop do stanovanjskih objektov.

(2) Gradnja se lahko izvaja na delovni 
dan od ponedeljka do petka od 7. do 
17. ure.

XII. ODSTOPANJA

21. člen

(1) Dopustne so prilagoditve osi trase 
načrtovane ceste do 0,5m, če so ute-
meljene in izboljšujejo uporabnost in 
varnost, pri čemer se širina prometnega 
profila ceste ne sme zmanjšati. 

XIII. KONČNE DOLOČBE

22. člen 
(veljavnost prostorskih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se 
za ureditve, določene s tem odlokom, 
preneha uporabljati Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje občine 
Domžale – (uradno prečiščeno besedilo 2) 
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/12).

23. člen 
(hramba in vpogled)

(1) OPPN je skupaj s prilogami na vpo-
gled na Občini Domžale.

24. člen 
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-7/2016
Datum:   17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/1642

Na podlagi 55. do 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št.  33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 
- ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - 
ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 12. seji dne 17. 03. 
2016 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA O 
OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 
UREDITVENEGA OBMOČJA »V9-

1 POD TOSAMO JUG  
– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejme 
Odlok o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za del ureditvenega 
območja V9-1 Pod Tosamo jug v prvi 
obravnavi in ga posreduje v javno raz-
grnitev in javno obravnavo. 

Javna razgrnitev se organizira v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za urejanje 
prostora, Savska 2, 1230 Domžale in pro-
storih Krajevnih skupnosti Toma Brejca 
Vir, Šaranovičeva 19, Vir, 1230 Domžale.

Začetek javne razgrnitve bo deseti dan 
po objavi sklepa v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. Javna  razgrnitev bo 
potekala 30 dni. 

Javna obravnava bo v prostorih Krajevne 
skupnosti Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 
19, Vir, 1230 Domžale, dne 06. 04. 2016 
ob 17. uri.

V času javne razgrnitve se pripombe 
in predlogi vpišejo v knjige pripomb, 
ki bodo na mestih javne razgrnitve ali 
posredujejo pisno na naslov: Občina 
Domžale, Oddelek za urejanje prostora, 
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-8/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/16 43

Na podlagi 55. in 61. člena Zakon o 
prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 
33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 
- ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 
76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 12. seji dne 17. 03. 
2016 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA ZA UREDITVENO 
OBMOČJE »LEK MENGEŠ- 

DOMŽALE – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za ureditveno območje »LEK 
MENGEŠ-DOMŽALE« v prvi obravnavi 
in ga posreduje v javno razgrnitev in 
javno obravnavo. 

Javna razgrnitev se organizira v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za urejanje 
prostora, Savska 2, 1230 Domžale in 
prostorih Krajevne skupnosti Preserje, 
Pelechova 15, 1235 Radomlje.

Začetek javne razgrnitve bo deseti dan 
po objavi sklepa v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. Javna  razgrnitev bo 
potekala 30 dni. 

Javna obravnava bo v prostorih Krajevne 
skupnosti Preserje, Pelechova 15, 1235 
Radomlje, dne 30. 03. 2016 ob 17. uri.

V času javne razgrnitve se pripombe 
in predlogi vpišejo v knjige pripomb, 
ki bodo na mestih javne razgrnitve ali 
posredujejo pisno na naslov: Občina 
Domžale, Oddelek za urejanje prostora, 
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-5/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/1644

Na podlagi 13. člena Zakona o var-
stvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 
16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - odl. 
US, 90/2012 in 111/2013)  in 20. člena Sta-
tuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale 9/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo 2) je Občinski svet Občine Domžale 
na 12. seji dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA O 
RAZGLASITVI KULTURNIH 
SPOMENIKOV LOKALNEGA 

POMENA NA DELIH NASELIJ 
GORJUŠA, GORIČICA PRI 
IHANU, BRDO, LAZE PRI 
DOMŽALAH, DOBOVLJE, 
ZABORŠT IN PODREČJE  

– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejme 
predlog Odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na delih 
naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, 
Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt 
in Podrečje v prvi obravnavi ter ga po-
sreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in 
javno obravnavo.

Javna razgrnitev se organizira v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za urejanje 
prostora, Savska 2, Domžale in v prosto-
rih Krajevne skupnosti Ihan, Breznikova 
76, Ihan, 1230 Domžale in Krajevne sku-
pnosti Dob, Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob.

Začetek javne razgrnitve bo deseti dan 
po objavi sklepa v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. Javna razgrnitev bo 
potekala 30 dni.

Javna obravnava bo v prostorih Knjižnice 
Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 
dne 13. 04. 2016, ob 17. uri. 

V času javne razgrnitve se pripombe 
in predlogi vpišejo v knjige pripomb, 
ki bodo na mestih javne razgrnitve ali 
posredujejo pisno na naslov: Občina 
Domžale, Oddelek za urejanje prostora, 
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-10/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r. 



Uradni vestnik št. 02/16 45

Na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Domžale za leto 2016 (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 4/2015), Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 
54/2010) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je 
Občinski svet Občine Domžale na 12. seji 
dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA »DOM KRAJANOV 
– GASILSKI DOM STUDENEC« 

Občinski svet potrdi Investicijski pro-
gram »DOM KRAJANOV – GASILSKI 
DOM STUDENEC«.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-6/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je 
Občinski svet Občine Domžale na 12. seji 
dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU SKLEPA O 
URADNEM IMENU POSLOVNE 

CONE ZGORNJE JARŠE

Za območje, ki ga ureja Zazidalni načrt 
Zgornje Jarše Sever se določi uradno 
ime »Poslovna cona Zgornje Jarše«.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-6/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/1646

Na podlagi 7. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/15) in 47. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 
12. seji dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA  
NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2016

Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Letnim programom dela Nadzornega 
odbora Občine Domžale za leto 2016.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-4/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/16 47

Na podlagi  Odloka o priznanjih Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 10/09) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 12. seji dne 17. 
03. 2016 sprejel

SKLEP 

O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE DOMŽALE 
V LETU 2016

1. Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO Milanu MARINIČU, za dolgoletno 
uspešno vodenje Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ter za prispevek k 
razvoju profesionalne kulture.

2. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Veri VOJSKA, za aktivno delo na 
področju lokalnega življenja.

3. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO KD MLIN RADOMLJE, za 20-letno 
uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

4. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Franciju VELEPCU, za delo na 
področju kulture, predvsem zborovskega petja.

5. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Ivanu GUDLINU, za prispevek na 
področju športa, predvsem smučarskem teku in biatlonu. 

6. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE MEDOBČINSKEMU 
DRUŠTVU SOŽITJE, za 50-letno uspešno delo.

7. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Žigi RAVNIKARJU, za 
športne uspehe na področju lokostrelstva.          

8. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Marjanu BOLHARJU, za 
uspešno organizacijsko delo in tekmovalne uspehe v borilnih športih. 

9. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Anžetu LANIŠKU, za 
uspešno nastopanje v smučarskih skokih.

10. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE PROJEKTU DONIRANA 
HRANA, za prostovoljno dobrodelno dejavnost. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-11/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/1648

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 92/05, 
108/09, 57/12) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 12. seji 
dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O UKINITVI STATUSA  
JAVNEGA DOBRA

Ukine se status javnega dobra pri zemljiščih:

parc.št. katastrska občina ID znak
648/6 Trojica 1957-648/6-0
648/7 Trojica 1957-648/7-0
1167/2 Radomlje 1936-1167/2-0
4812/1 Domžale 1959-4812/1-0
338/10 Depala vas 1962-338/10-0
338/3 Depala vas 1962-338/3-0
1401/1 Brezovica 1958-1401/1-0
4870/2 Domžale 1959-4870/2-0
4870/3 Domžale 1959-4870/3-0
3515/4 Domžale 1959-3515/4-0
4481/8 Domžale 1959-4481/8-0

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-7/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/16 49

Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem 
skladu Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 29/10), 27. člena 
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 72/10), 
4. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov 
območnih izpostav JSKD in 20. člena Sta-
tuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale  9/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo 2) je Občinski svet Občine Domžale 
na 12. seji dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O PREDLOGU ZA IMENOVANJE 
PREDSTAVNIKOV V SVET 

OBMOČNE IZPOSTAVE 
JAVNEGA SKLADA RS ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI 

DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale za pred-
stavnike v Svet javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti – Območne izpostave 
Domžale predlaga: 

1. Ivana Draga TAVČARJA, Stobovska 
ulica 13a, 1230 Domžale, 

2. Mihaela STARBKA, Ulica 7. avgusta 9, 
1233 Dob,

3. Tatjano HORJAK, Fajfarjeva ulica 6, 
1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-4/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 12. člena Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda »Center za 
mlade Domžale« (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/97, 6/03, 14/06 in 7/08) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 12. seji dne 17. 03. 
2016 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU 
PREDSTAVNIKOV 

ZAINTERESIRANE JAVNOSTI 
V SVET JAVNEGA ZAVODA 

»CENTER ZA MLADE DOMŽALE«

Občinski svet Občine Domžale za 
predstavnika zainteresirane javnosti v 
Svet Javnega zavoda »Center za mlade 
Domžale« imenuje:

- Anžeta JAMNIKA, Šeskova ulica 4, 
1235 Radomlje,

- Tjašo ZANOŠKAR, Zoisova ulica 11, 
Vir, 1230 Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-3/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/1650

Na podlagi 145. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Ur. list RS, št. 15/13 
in 23/15 - popr.) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 12. seji 
dne 17. 03. 2016 sprejel

SKLEP 

O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV JAVNOSTI  
V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE 

Občinski svet Občine Domžale v imenovanje za predstavnika javnosti v senatih za 
reševanje pritožb zoper policiste Ministrstvu za notranje zadeve predlaga: 

1. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale,
2. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0320-23/2016
Datum:  17. 03. 2016

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/16 51

Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem vestniku Občine Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 1/97) in 142. člena Poslovnika Občinskega  sveta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 9/03, 8/08, 14/11 in 02/12-uradno 
prečiščeno besedilo 2) dajem

URADNI POPRAVEK

ODLOKA 

O DENARNIH SOCIALNIH POMOČEH V OBČINI DOMŽALE

Prvi odstavek 5. člena Odloka o socialnih pomočeh v Občini Domžale (Uradni vestnik 
št. 1/16) se redakcijsko popravi tako, da se glasi:
Do enkratne denarne socialne pomoči je upravičen:
- posameznik, ki ima na območju občine Domžale prijavljeno stalno prebivališče, 
- družina, katere vsaj 2 člana družine imata na območju občine Domžale prijavljeno 

stalno prebivališče, 

in so izkoristili zakonske možnosti za rešitev iz socialne stiske po zakonu, ki ureja 
socialno varstvene prejemke v zadnjih šestih mesecih pred mesecem vložitve vloge 
ter izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka tega člena. 

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 0072-4/2016
Datum: 18. 03. 2016

ODGOVORNI UREDNIK 
URADNEGA VESTNIKA OBČINE DOMŽALE

Gregor MOHAR, l.r.
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