
Uradni Vestnik Št. 03/12 51

Domžale, 27. 02. 2012, št. 3 cena z DDV: 7,95 €

Na podlagi 29. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, štev. 16/04-uradno prečiščeno 
besedilo, 7/11) je Statutarno pravna 
komisija na svoji 10. seji dne 15. 02. 
2012 določila prečiščeno besedilo Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje občine Domžale.

Prečiščeno besedilo Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za 
območje občine Domžale obsega:

Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 
18/04), ki velja od 20.12.2004, štev. 
12/05-obv.razl., štev. 12/05-popr., 
štev. 09/06-obv.razl., 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 
14/06), ki velja od 26.09.2006, štev. 
14/07- obv.razl., 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 

(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 
8/08), ki velja od 20.06.2008, štev. 
06/09- obv.razl., 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 
/11), ki velja od 05.10.2011. 

ODLOK  
O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA 
OBMOČJE OBČINE DOMŽALE
(uradno prečiščeno besedilo 2)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen 
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se določajo me-
rila in pogoji za gradnjo objektov in 
izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih (v nadaljevanju: gradnje) v 
Občini Domžale. Prostorski ureditveni 
pogoji Občine Domžale za območje ur-
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banistične zasnove in druga ureditve-
na območja urejajo celotno območje 
občine Domžale razen območij, ki se 
urejajo s prostorskimi izvedbeni načr-
ti. Območja, za katere je predvidena 
izdelava občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov in državnih prostorskih 
načrtov (v nadaljevanju: OPPN in 
DPN), se s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji urejajo do njihovega sprejema.

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

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

2. člen 
(obseg in območje urejanja)

(1) Prostorski ureditveni pogoji za 
območje občine Domžale, v nadalje-
vanju PUP, veljajo na območju Občine 
Domžale. Natančna meja občine je 
določena z veljavnimi prostorskimi 
sestavinami dolgoročnega plana 
Občine Domžale za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986-1990, za območje nove Občine 
Domžale, v nadaljevanju PP.

3. člen 
(strokovne podlage in 

morfološke celote)

(1) Meje območij urejanja potekajo 
skladno s PP, meje morfoloških celot 

pa so določene na podlagi strokovnih 
podlag, ki jih je izdelal LOCUS d.o.o., 
Domžale pod št. projekta 4/2000, v 
maju 2000.

(2) Območja urejanja, deli posame-
znih morfoloških celot ali razpršene 
poselitve, katerim je bila za določen 
namen spremenjena namembnost 
iz kmetijskega v stavbno zemljišče, 
imajo v posebnih določbah opredeljen 
možen namen in vrsto gradnje.

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

(4) PUP veljajo za naslednja območja 
naselij z oznakami območij urejanja in 
oznakami morfoloških celot:
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Tabela 1a: območje UZ Domžale

Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja urejanja Osnovna planska namenska raba Število in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja 

D1/1 Ob Kolodvorski Mešane dejavnosti 1 OPPN

D1/2 Center Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 1/3 Pod Karantansko Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

D 2 V križišču Mešane dejavnosti 3 (M) PUP

D 3 SPB Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

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

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

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

D5 Postaja Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 6/1 Stob Stanovanja 3 (Se),1(S), 2(Sm) PUP

D 6/2 Stob Stanovanja 1 (Se) PUP

D 6/3 Stob Stanovanja 1 (Se) PUP

D 6/4 Stob Stanovanja 1 (Se) PUP

D 7/1 Stob Stanovanja 1 (Se),5(Sm) PUP

D 7/2 Cerkev na Goričici Javna infrastruktura 1 (D ) PUP

D 7/3 Stoboušak Stanovanja 1 (S) PUP

D 7/4 Kulturni dom Franca 
Bernika

Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 8 Ob Cankarjevi Stanovanja 2(S),1(Sv), 1(Sm) PUP

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

D 10 Avtoservis Mešane dejavnosti, Gospodarska 
infrastruktura

3(M),1(I) PUP

D11/1 Pokopališče Zelene površine 1 (Zp) PUP

D 11/2 Pod Stobom Stanovanja 1 (Sm) PUP

D 11/3 Pod progo Zelene površine 1 (Zr ) PUP

D 13 Nad Ljubljansko Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

D 14/1 Pod Ljubljansko – 
zahod

Mešane dejavnosti
Javna infrastruktura

1(M), 1(D) PUP

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

D 14/3 Pod Ljubljansko – 
vzhod

Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

D 14/4 Šola Javna infrastruktura 1 (D) PUP

D 15 Ob Kamniški Mešane dejavnosti 3 (M) PUP

D 16 Miklošičeva Mešane dejavnosti 4 (M) PUP

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

PUP

D19 Univerzale Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 21/2 Športni park jug Zelene površine 1 OPPN

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

D 22/2 Ob Krakovski vzhod Stanovanja 1 (Se), 
1(Sv),1(Sm)

PUP

D 22/3 Ob Krakovski Stanovanja 1 OPPN
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Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja urejanja Osnovna planska namenska raba Število in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja 

D 23 Mačkovci Stanovanja 1 (Se) PUP

D 24 Pod parkom Stanovanja 1 (Se) PUP

D 25 Ob Bistrici Stanovanja 1 (Se) PUP

D 26/1 RTP Proizvodne dejavnosti 2 (Pi) PUP

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

D 27 Pod Šumberkom Stanovanja 2 (Se),1(Sm) PUP

D29/1 Brinje 1 Stanovanja 1 OPPN

D29/2 Zaboršt – veterinarska 
klinika

Javna infrastruktura 1 (D) PUP

D 30 Šumberk Zelene površine, Gospodarska 
infrastruktura

1 (Zr), 1(Ov) PUP

D 31 Magistralka Gospodarska infrastruktura 1 DPN

D 32/1 Proga Gospodarska infrastruktura 1 OPPN

D 32/2 Proga Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

D 33 Kamniška Bistrica 
(znotraj UZ)

Zelene površine, Površinske 
vode, Stanovanja, Gospodarska 
infrastruktura 

1 OPPN

D 34 Brinje 2 Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

D 35 Pod daljnovodi Mešane dejavnosti 1 OPPN

D 36 Poslovna cona Zaboršt Mešane dejavnosti 1 OPPN

1 (M) PUP

D 37 Parkirišče Zaboršt Gospodarska infrastruktura 1 (I) PUP

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

PUP

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

PUP

J 3 Ob razbremenilniku Stanovanja 6(Se), 1(Sz) PUP

J 4 Jarše – center Stanovanja 6(Se), 6 (Sv), 1 
(Sm), 1 (Sz), 1(Zr)

PUP

J 5 Severni podaljšek 
Trdinove

Gospodarska infrastruktura 1 OPPN

R 1/1 Rodica Javna infrastruktura 1 (D) PUP

R 1/2 Rodica Stanovanja 5(Se), 1(S) PUP

R 2 Rodica zahod Stanovanja 2(Sm), 4 (Se), 
1(Sk), 1(S), 1(Sv)

PUP

R 3/1 Bencinski servis Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

R 3/2 Za bencinskim 
servisom

Stanovanja 1 (Sm) PUP

R 3/3 Ob Kamniški Bistrici Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

R 4 Groblje Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

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

PUP

Š 2 Študa-Nad jedrom Stanovanja 2 (S) PUP

Š 3/1 Ob Savski – vzhod Stanovanja 1 (S) PUP

Š 3/2 Spodnji Toko Mešane dejavnosti 1 (M ) PUP
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Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja urejanja Osnovna planska namenska raba Število in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja 

Š 3/3 Ob Savski - zahod Stanovanja 1 (S) PUP

Š 4/1 Mlinostroj - sever Stanovanja 1 (Se) PUP

Š 4/2 Mlinostroj - jug Proizvodne dejavnosti 1 (Pi ) PUP

Š 5/2 Ob Mlinščici - jedro Mešane dejavnosti 1 OPPN

Š 5/3 Ob Mlinščici-vzhod Stanovanja 1 (Se) PUP

Š 5/4 Ob Mlinščici -jug Stanovanja 1 OPPN

Š5/5 Ob Mlinščici Mešane dejavnosti 1 OPPN

Š 5/JC1 JC1 – priključek 
Savska

Gospodarska infrastruktura 1 OPPN

V 1/1 Vir-jedro zahod Stanovanja 2 (Sm), 1(Se),1(S) PUP

V 1/2 Vir-jedro vzhod Stanovanja 1 (Sm) PUP

V 2/1 Vir Stanovanja 3 (Se) PUP

V 2/2 Vir Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

V 3 Ob vodi Stanovanja 1(Se) PUP

V 4/1 Park Mešane dejavnosti 1(M) OPPN

V 4/2 Park - jug Mešane dejavnosti
Javna infrastruktura

1(M), 1(D) PUP

V 5/1 Papirnica-jug Proizvodne dejavnosti 1(Pi) PUP

V 5/2 Papirnica-zahod Proizvodne dejavnosti 1 (Pi) PUP

V 5/3 Papirnica-sever Stanovanja 1 (S ) PUP

V 5/4 Papirnica-vzhod Zelene površine 1 (Z) PUP

V 5/5 Ob Koliški Stanovanja 1(Se) PUP

V 5/6 Škrjančevo - vzhod Proizvodne dejavnosti 1 OPPN

V 6/1 Količevo-osrednji del Mešane dejavnosti 1 OPPN

V 6/2 Količevo-sever Mešane dejavnosti 1(M) PUP

V 6/3 Količevo-jug Proizvodne dejavnosti 1 OPPN

V 7/2 Helios Mešane dejavnosti 1 OPPN

V 7/3 Helios Zelene površine 1 (Z ) PUP

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

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

V 7/5 Helios – jug Proizvodne dejavnosti 2 (Pi) PUP

V 7/6 Helios Proizvodne dejavnosti, 
Gospodarska infrastruktura

2 (Pi), 1(I) PUP

V 7/7 Oljarna - jug Stanovanja 1 OPPN

V 8 Na njivah Stanovanja 2 (Sk), 1(Se) PUP

V 9 Tosama Proizvodne dejavnosti 1 (Pi) PUP

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

V 10/3 Žito-zahod Mešane dejavnosti 2 (M) PUP

V 11/1 Ob obvoznici Vir Mešane dejavnosti 1 OPPN

V 11/2 Ob obvoznici Vir Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

V 12/1 Škrjančevo-Ob Bistrici 
jug

Zelene površine 1 (Zr ) PUP
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Šifra 
območja 
urejanja

Ime območja urejanja Osnovna planska namenska raba Število in imena 
morfoloških 
celot

Predviden 
način 
urejanja 

V 12/2 Škrjančevo-Ob Bistrici 
sever

Zelene površine 1 (Zr ) PUP

V 13 Ob Heliosu Stanovanja 1 (Sk) PUP

V 14 Pod cesto Stanovanja 1 (S) PUP

V 15 Helios-Količevo Zelene površine 1 (Zr) PUP

Tabela 1b: območja ostalih naselij 

Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način urejanja

Bišče BŠ Bišče Stanovanja 1(Se),1(Sk), 1(Sm) PUP

Kurji grm - del Stanovanja 1(Se) PUP

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

Brezje pri 
Dobu

BZ Brezje pri 
Dobu

Stanovanja 2 (Sk) PUP

Brezovica pri 
Dobu

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

Češenik ČŠ Češenik Stanovanja 1(Se), 1(Sk), 1(Sm) PUP

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

Pšata - 
posestvo

Proizvodne 
dejavnosti

1(Pk) PUP

Dob DO Dob Stanovanja 6 (Se), 4(Sm), 1(Zr), 
1(Sk), 1(Šr)

PUP

Proizvodnja 1(Pi) PUP

Dob 
odlagališče

Gospodarska 
infrastruktura 

1(Oo) PUP

OŠ Dob Javna infrastruktura 1(D) PUP

Javna infrastruktura 1 OPPN

Dobovlje DB Dobovlje Stanovanja 1(Sk), 1(Sw), 2(Se) PUP

Dolenje DL Dolenje Stanovanja 1(Sk) PUP
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Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način urejanja

Domžale DŽ Stob Stanovanja 1(Se) PUP

CČN Študa Gospodarska 
infrastruktura

1(Oc) PUP

Jata Proizvodne 
dejavnosti

1(Pk) PUP

RTV oddajnik Gospodarska 
infrastruktura

1(To) PUP

RTV cesta Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

Dragomelj DR Dragomelj Stanovanja 4 (Se), 2(Sm), 1(Sk) PUP

Novi 
Dragomelj 2

Zelene površine 1 (Zg) PUP

Nadzorni 
center DARS 

Gospodarska 
infrastruktura

1 (I) PUP

Goričica pri 
Ihanu 

GO Goričica - 
zahod

Stanovanja 2 (Se), 1(Sk) PUP

Goričica vodni 
zadrževalnik

Površinske vode, 
Kmetijska zemljišča, 
Gozd

1 (Vz) OPPN

Goričica - 
vzhod

Stanovanja 1 OPPN

Gorjuša GR Gorjuša Stanovanja 2(Sk), 2 (Se), 1 (Sm) PUP

Komunala in 
energetika

1( Oo)

Smučišče 
Veliki vrh

Zelene površine, 
kmetijska zemljišča, 
gozd

1 (Šr) PUP

Gorjuša šport Zelene površine, 
Kmetijska zemljišča, 
Gozd

1 (Šr) PUP

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

Homški hrib Javna infrastruktura 1 (D) PUP

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

Vodni 
zadrževalnik 
Hudski potok

Površinske vode, 
Kmetijska zemljišča, 
Gozd

1 (Vz) OPPN

Ihan IH Ihan Stanovanja 2(S), 4(Se), 4(Sm), 
4(Sk)

PUP

Javna infrastruktura 1 (D) PUP

Prašičereja 
Ihan

Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pk) PUP

Jasen JA Jasen Stanovanja 1 (Sk) PUP

Kamnolom 
Jasen-sanacija

Območje mineralnih 
surovin

1 (E) OPPN

Kokošnje KK Kokošnje Stanovanja 1 (Sk) PUP



Uradni Vestnik Št. 03/1258

Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način urejanja

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

Kamnolom 
Kolovec-
sanacija

Območje mineralnih 
surovin

1(E) OPPN

Krtina KT Krtina - vzhod Stanovanja 2 (Sk), 3(Se), 2(Sm) PUP

Javna infrastruktura 1 (D) PUP

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

Krtina Stanovanja 2 (Sk) PUP

Laze pri 
Domžalah

LZ Laze Stanovanja 1 (Sk) PUP

Mala Loka ML Mala Loka Stanovanja 2 (Se), 4(Sm), PUP

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

Podrečje PO Podrečje Stanovanja 1 (Sk) PUP

Podrečje – Dob 
- cesta

Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN

Pustovka Zelene površine, 
Kmetijska zemljišča

1 (Šr) PUP

Prelog PR Prelog Stanovanja 5 (Se) PUP

Preserje
 

PS
 

Preserje-šola Javna infrastruktura 1 (D) PUP

Preserje-
industrija

Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

Preserje-gozd Zelene površine 1 (Zg) PUP

Preserje-Ob 
Bistrici-sever

Mešane dejavnosti 1 (M) PUP

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

PUP

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

Kurji grm - del Stanovanja 1(Sm), 1(Se), PUP

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

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

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način urejanja

Radomlje RA Radomlje 2 Stanovanja 1(Se) PUP

Opekarna 
Radomlje 1

Stanovanja 1 OPPN

Opekarna 
Radomlje 2

Stanovanja 1 OPPN

Opekarna 
Radomlje 3

Zelene površine 1(Zg) PUP

Plastenka 1 Zelene površine 1(Zg) PUP

Plastenka 2 Proizvodne 
dejavnosti

1(Pi) PUP

Radomlje - 
šport

Zelene površine, 
Kmetijska zemljišča 

1(Šr) PUP

Radomlje-
vzhod

Zelene površine 1(Zg) PUP

Radomlje 1 Stanovanja 9(Se), (Sk), 8(Sm), 
1(S)

PUP

Rova RO Rova Javna infrastruktura 1 (D) PUP

Stanovanja 5 (Se), 3(Sk), 5(Sm), 
1(Zp)

PUP

Rova - jug Stanovanja 1 OPPN

Rovščica 
- vodni 
zadrževalnik

Površinske vode, 
Kmetijska zemljišča, 
Gozd

1 (Vz) OPPN

Selo pri Ihanu 
-sever

Stanovanja 2(Sk), 1(Sm) PUP

Selo pri Ihanu SL Helios Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

Selo pri Ihanu-
jug

Stanovanja 2 (Se), 1(Sk) PUP

Termit - sever Proizvodne 
dejavnosti

1 (Pi) PUP

Termit - jug Proizvodne 
dejavnosti

1 OPPN

Studenec pri 
Krtini

SD Studenec Stanovanja 1(Sk),3(Sm) PUP

Šentpavel ŠP Šentpavel Stanovanja 2(Sk), 1(Se),2(Sm) PUP

Gospodarska 
infrastruktura 

1(Oc) PUP

Zelene površine 1(Zg) PUP

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

Škrjančevo ŠR Škrjančevo Stanovanja 1(Sk), 3(Sm) PUP

Sv.Trojica ST Trojica Stanovanja 1(Sw), 3(Sk) PUP
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Ime naselja Šifra 
naselja

Ime območja 
urejanja

Osnovna planska 
namenska raba

Število in imena 
morfoloških celot

Predviden 
način urejanja

Turnše TU
Turnše - Pod 
povezevalko 

Gospodarska 
infrastruktura -del

1(Oo) PUP

Proizvodne 
dejavnosti, 
Stanovanja

1(Pk), 1(S) PUP

Turnše Stanovanja 1(Sk) PUP

Turnše - Nad 
povezovalko

Mešane dejavnosti 1 OPPN

Zaboršt ZB Skakalnica Zelene površine, 
Gozd

1(Šr) PUP

Zagorica ZG Zagorica Stanovanja 1(Sk) PUP

Zalog ZL Zalog Stanovanja 1(Se), 1(Sk), 1(Sm) PUP

Žeje ŽJ Žeje Stanovanja 3(Se), 2(Sk), 3(Sw) PUP

Želodnik ŽL
Želodnik-vodni 
zadrževalnik

Gospodarska 
infrastruktura -del

1(Oo) PUP

Površinske vode, 
Gozd

1 (Vz) OPPN

Želodnik Stanovanja 1(Sk) PUP

Želodnik- 
parkirišča

Gospodarska 
infrastruktura

1(I) PUP

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

Zgornje Jarše 
jug

Mešane dejavnosti 1 OPPN

Žiče ŽČ Žiče Stanovanja 2 (Sk) PUP

Ostalo  Vodohran Gospodarska 
infrastruktura 

1 (Ov) PUP

Kamniška 
Bistrica (izven 
UZ – ožje 
območje)

Zelene površine, 
Površinske vode, 
Gospodarska 
infrastruktura, 
Kmetijska zemljišča, 
Gozd

1 OPPN

Proga Gospodarska 
infrastruktura

1 DPN

Študa - jug Zelene površine 1(Zg) PUP

Depala vas Gospodarska 
infrastruktura

1 OPPN
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4. člen 
(vsebina odloka)

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

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

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

stavljajo naslednja podpoglav-
ja: gradnje glede na plansko 
namensko rabo zemljišč, merila 
in pogoji glede vrste gradenj, 
merila in pogoji za oblikovanje 
gradenj, merila in pogoji za do-
ločanje gradbenih parcel, merila 
in pogoji za prometno urejanje, 
merila in pogoji za komunalno 
in energetsko urejanje ter tele-
komunikacije, merila in pogoji 
za varstvo naravnih vrednot in 
ohranjanje biotske raznovrstno-
sti, merila in pogoji za varovanje 
in ohranjanje kulturne dedišči-
ne, merila in pogoji za varovanje 
in izboljšanje okolja, merila in po-
goji za varstvo pred požarom in 
merila in pogoji za zaščito in 
reševanje.

III. POSEBNE DOLOČBE, 
IV. PREHODNE IN KONČNE DO-

LOČBE,

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

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

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

- prikaz komunalne infrastrukture 
v merilu 1:5000 in

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

5. člen 
(pojmi po tem odloku)

 (1) Pojmi imajo po tem odloku nasle-
dnji pomen:

Bruto etažna površina (BEP) stavbe 
je vsota vseh etažnih površin (vključ-
no z zidovi), ki imajo svetlo višino nad 
2,20m in katerih tla so nad nivojem 
terena. V bruto etažno površino, ki 
se upošteva v izračunih indeksa in-
tenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) se 
upošteva tudi kletna oziroma delno 
vkopana etaža, če ni načrtovana tako, 
kot to določa Zakon o graditvi objek-
tov oziroma ta odlok.1

Dozidava objekta je dozidava do naj-
več 50% obstoječe tlorisne površine 
objekta k obstoječemu objektu, ob 
upoštevanju drugih določb tega odlo-
ka. Dozidava površine, ki je večja od 
50% obstoječe tlorisne površine, ali 
dozidava površin z drugo namensko 
rabo, kakor jo ima osnovni objekt, 
pomeni novogradnjo objekta.

Enodružinska stanovanjska hiša je 
objekt, ki obsega največ dve stanova-
nji (možno: in do 50 % bruto etažnih 
površin, ki so namenjene za okolje 

1	 (Obvezna	 razlaga,	 Uradni	 vestnik	 Občine	 Dom-
žale	 št.	 14/2007,	 ki	 je	 z	 uveljavitvijo	 Odloka	 o	
spremembah	in	dopolnitvah	odloka	o	prostorskih	
ureditvenih	pogojih	za	območje	občine	Domžale	
(Uradni	 vestnik	 Občine	 Domžale,	 št.	 10/2011),	
postala	sestavni	del	besedila.)	
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nemoteči poslovni dejavnosti) in je po 
obliki in strukturi prilagojen gradbeni 
strukturi enodružinskih hiš tako, da 
ima v primeru ureditve dveh stano-
vanj hiša skupen vhod, skupno streho 
in skupne priključke na gospodarsko 
javno infrastrukturo.

Indeks intenzivnosti izrabe ze-
mljišča (FSI) je razmerje med bruto 
etažnimi površinami objekta nad 
nivojem terena in površino pripada-
joče gradbene parcele. V izračunu se 
upoštevajo nezahtevni in enostavni 
objekti razen ograj in opornih zidov. 

Faktor zazidave (FZ) je razmerje med 
stavbiščem (zazidano površino stavbe 
skupaj z vsemi nezahtevnimi in eno-
stavnimi objekti) in velikostjo gradbe-
ne parcele. Izražen je v odstotkih (%). 

Gradbena linija je črta, do katere 
obvezno sega pretežni del fasade ali 
fasad objekta. Čez gradbeno linijo ne 
sme segati noben del fasade objekta, 
razen kapni del strešine do največ 
1.0 m.

Gradbena meja je meja, do katere 
sme segati pozidava.

Gradbena parcela je stavbno ze-
mljišče, na katerem stoji, oziroma 
na katerem je predviden objekt 
ali naprava (stavbišče) in stavbno 
zemljišče, potrebno za njegovo re-
dno rabo (funkcionalno zemljišče). 
Komunalna oprema je komunalna 
infrastruktura, ki se priključuje na 
omrežja oskrbovalnih sistemov in 
služi komunalni oskrbi območja.

Mansarda je etaža ali del etaže pod 
streho objekta, ki ima višino obodne-

ga zidu v najnižjem delu enako ali 
manjšo kot 1.20m. V izračunu faktorja 
FSI se upošteva tlorisna površina 
mansarde, kjer vertikalna višina na-
mišljenega obodnega zidu preseže 
1.40 m. Mansarda se lahko izrabi za 
stanovanjske ali poslovne namene v 
okviru dovoljenih faktorjev izrabe in 
drugih veljavnih določil.2 

Pritličje je del stavbe, katerega pro-
stori se nahajajo neposredno nad 
zemeljsko površino ali največ 1,0 m 
nad njo.

Na hriboviti parceli je kletna etaža ti-
sta etaža, pri kateri je več kot polovica 
bruto etažnega volumna vkopanega 
v terenu.

Terasna etaža (T) je etaža ali del 
etaže objekta pod ravno streho ali 
streho z minimalnim naklonom (do 10 
stopinj), ki ima bruto tlorisno površino 
etaže maksimalno 70% bruto tlorisne 
površine spodnje etaže.

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

Nadzidava objektov je nadzidava 
obstoječega objekta do maksimalne 
višine objekta določene v pogojih za 

2	 (Obvezna	 razlaga,	 	 Uradni	 vestnik	 Občine	 Dom-
žale	 št.	 9/2006,	 ki	 je	 z	 uveljavitvijo	 Odloka	 o	
spremembah	in	dopolnitvah	odloka	o	prostorskih	
ureditvenih	pogojih	za	območje	občine	Domžale	
(Uradni	vestnik	Občine	Domžale,	štev.	14/2006	po-
stala	sestavni	del	besedila.	Z	uveljavitvijo	Odloka	o	
spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	prostorskih	
ureditvenih	pogojih	za	območje	občine	Domžale,	
objavljenega	v	Uradnem	vestniku	Občine	Domžale	
št.	10/2011	je	bilo	določilo	spremenjeno.)	
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oblikovanje objektov za posamezno 
morfološko celoto.

Obstoječi objekt je objekt, zgrajen 
na gradbeni parceli z gradbenim 
dovoljenjem. Za obstoječe objekte, 
ki se adaptirajo, klet ne gre v izračun 
faktorja FSI.

Omrežja oskrbovalnih sistemov 
so primarna in magistralna omrežja 
komunalnih in drugih objektov in na-
prav in tisti objekti in naprave sekun-
darnih omrežij oziroma njihovi deli, ki 
niso določeni kot komunalna oprema.

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

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

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

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

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

Dvojček sta dve enostanovanjski 
hiši, ki imata skupno eno stensko 
konstrukcijo.

Organizirano vrtičkarstvo je celovita 
in enotna ureditev zemljišč v obmo-
čju kmetijskih zemljišč za gojenje 
zelenjave.

6. člen 
(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagoto-
viti dostop in uporaba vsem ljudem 
ne glede na stopnjo njihove individu-
alne telesne sposobnosti v skladu s 
predpisi.

7. člen 
(posebni del projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja)

(1) Posebni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja mora vsebova-
ti vse potrebne izračune, ki jih določa 
odlok o PUP, in dokazila o legalnosti 
zgrajenih obstoječih objektov.

(2) Posebni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja mora vsebova-
ti vse rešitve v zvezi z obremenitvami 
okolja, ki jih bo imela predlagana 
gradnja.

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

(4) Za gradnje na nepremični kulturni 
dediščini, za gradnje na vplivnih ob-
močjih kulturne dediščine in obmo-
čjih kompleksnega varstva kulturne 
dediščine mora posebni del projekta 
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za pridobitev gradbenega dovoljenja 
vsebovati vse rešitve v zvezi z vplivi 
predlagane gradnje na kulturno de-
diščino. 

II. SKUPNE DOLOČBE 
GRADNJE GLEDE NA 
PLANSKO NAMENSKO RABO 
ZEMLJIŠČ

8. člen 
(namenska raba)

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

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

(3) Ne glede na določilo prejšnjega 
odstavka so izven poselitvenih ob-
močij dovoljene gradnje v skladu z 
zakonom. Gradnja objektov in omrežij 
gospodarske javne infrastrukture: 
kanalizacije, vodovoda, plinovoda, 
elektroenergetskega omrežja ter 
objektov lokalnega javnega dobra: 
pešpoti, kolesarske poti, kolovozi, goz-
dne in javne ceste) ter dostopne poti, 
ki ne onemogoča osnovne namenske 
rabe, je možna na celotnem območju, 
ki se ureja s PUP. Ne glede na ostala 
določila tega odloka je ob soglasju 

Občine Domžale dovoljena postavitev 
objektov za oglaševanje.3

(4) V posameznih območjih ureja-
nja morajo površine, namenjene 
osnovni dejavnosti, obsegati pre-
težni del (več kot 50%) vseh povr-
šin. Dopolnilne dejavnosti so mo-
žne ob upoštevanju te omejitve. 

3	 (Obvezna	 razlaga,	 Uradni	 vestnik	 Občine	 Dom-
žale	 št.	 06/2009,	 ki	 je	 z	 uveljavitvijo	 Odloka	 o	
spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	prostorskih	
ureditvenih	pogojih	za	območje	občine	Domžale,	
objavljenega	v	Uradnem	vestniku	Občine	Domžale,	
št.	10/2011,	postala	sestavni	del	besedila.)
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Tabela 2: Podrobna delitev planske namenske rabe prostora na podlagi 
določitve morfoloških celot in morfološke oznake oblikovalskih izhodišč za 
posamezno morfološko celoto:

Planska 
namenska 
raba

Opis planske namenske rabe
prostora

Morfološka oznaka 
glede podrobne 
namenske rabe

Morfološka 
oznaka glede 
oblikovalskih 
izhodišč

Poselitvena 
območja

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

S - območje 
stanovanjske gradnje

a - prostostoječa 
gradnja
b - strnjena 
gradnja

Sv - območje blokovne 
in večstanovanjske 
gradnje

a - prostostoječa 
gradnja
b - strnjena 
gradnja

Se - območje 
enodružinske 
stanovanjske gradnje

a - prostostoječa 
gradnja
b - strnjena 
gradnja 
j - jedro

Sk - območja kmetij in 
stanovanj

a - prostostoječa 
gradnja
j - jedro

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

a - prostostoječa 
gradnja
b - strnjena 
gradnja
 j - jedro

Sw - območja 
počitniških objektov

a - prostostoječa 
gradnja

Sz - območja 
zelenih površin 
v stanovanjskem 
območju

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

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

M – območje mešanih 
dejavnosti

a - prostostoječa 
gradnja
b - strnjena 
gradnja
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Planska 
namenska 
raba

Opis planske namenske rabe
prostora

Morfološka oznaka 
glede podrobne 
namenske rabe

Morfološka 
oznaka glede 
oblikovalskih 
izhodišč

Poselitvena 
območja

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

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

Pi - območja za proizvodne dejavnosti: 
industrijske hale, paviljoni

Pk - območje za kmetijsko proizvodnjo: 
kmetijski hlevi, silosi

I - območje prometne infrastrukture 
Prepovedane dejavnosti: stanovanja.

I - območje za dejavnosti prometa in zvez: 
tehnološki objekti

T – območja telekomunikacijske 
infrastrukture
Prepovedane dejavnosti: stanovanja

To - območje oddajnika

O – območja komunalne in okoljske 
infrastrukture
Prepovedane dejavnosti: stanovanja.

Oč - območje čistilne naprave: tehnološki 
objekti

Oo - območje odlagališča odpadkov: 
tehnološki objekti

Ov – območje vodooskrbnega objekta

E – območja energetske infrastrukture
Prepovedane dejavnosti: stanovanja.

Z - območja športno rekreacijskih in 
zelenih površin 

Zr - območje namenjeno športu in rekreaciji 
in izobraževalni funkciji

so namenjena za šport in rekreacijo na 
prostem in za urejene zelene površine.

Zg - območja gozdov z varovalnim 
ekološkim pomenom

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

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

K Območja kmetijskih zemljišč.

G Območja gozdov, Varovalni gozd, gozd posebnega pomena, gospodarski gozd.

L Območja mineralnih surovin.

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

- vodovarstvena območja;
- območja ohranjanja narave;
- območja varstva gozdov;
- območja varstva kmetijskih ze-

mljišč;
- območja varstva kulturne dedišči-

ne;
- območja za raziskovanje mineral-

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

MERILA IN POGOJI GLEDE 
VRSTE GRADENJ

9. člen 
(dovoljene gradnje)

(1) Na poselitvenih območjih, so do-
voljene naslednje gradnje, v kolikor 
ni v ostalih določbah tega odloka 
določeno drugače: 

- adaptacije,
- rekonstrukcije,
- rušitve,
- dozidave,
- nadzidave,
- novogradnje,
- spremembe namembnosti in rabe 

v skladu z namembnostjo morfolo-
ške celote,

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

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

- ureditve javnih površin z urbano 
opremo in

- nezahtevni in enostavni objekti.

(2) V primeru, da se obstoječi objekt 
odstrani, se lahko na zemljišču zgra-
di nov objekt, skladno z določili, ki 
veljajo za morfološko celoto, v kateri 
se zemljišče nahaja. Za objekt, ki se 
ruši, je potrebno izdelati posnetek 
obstoječega stanja objekta in lokacije, 
s prikazom obstoječih faktorjev FSI in 
FZ ter komunalne opreme zemljišča.V 
projektu za rušenje je potrebno prika-
zati izračune FSI in FZ ter komunalno 
opremljenost zemljišča.

(3) Dozidave, nadzidave, rekonstrukci-
je in adaptacije objektov so dopustne 
pod pogojem, da so bili objekti zgraje-
ni z gradbenim dovoljenjem oziroma 
bili zgrajeni pred letom 1967.
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10. člen 
(dovoljene gradnje v morfoloških celotah)

(1) V posameznih ureditvenih območjih oziroma morfoloških celotah so dovo-
ljene naslednje gradnje: 

Tabela 3:

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

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 8. 
člena

Ostalo

S 
Območje 
stanovanjske 
gradnje

gradnja 
stanovanjskih 
objektov

je možna do 50% BEP 
posameznega 
objekta

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

Se 
Območje 
enodružinske 
stanovanjske 
gradnje

gradnja 
enodružinskih 
stanovanjskih 
objektov

je možna do 50% BEP 
posameznega 
objekta

 Možna je gradnja 
stanovanjskih dvojčkov.

Sv 
Območje blokovne 
večstanovanjske 
gradnje

gradnja več 
stanovanjskih 
objektov

je možna spremembe 
namembnosti 
delov pritličij do 
50% BEP

 

Sk 
Območja kmetij in 
stanovanj

gradnja 
enodružinskih 
stanovanjskih 
objektov, objektov 
za potrebe kmetij

je možna do 50% BEP 
objektov na 
gradbeni parceli

možnost spremembe 
v dvostanovanjske 
objekte ob upoštevanju 
drugih določil in 
posebnih določb
Gradnja 
večstanovanjskih 
objektov ni dovoljena. 
Možna je gradnja 
stanovanjskih dvojčkov.

Sm - mešana 
območja 
(stanovanja, 
trgovske 
dejavnosti, 
obrt, kmetije 
in posamezni 
objekti družbene 
infrastrukture

gradnja stano-
vanjskih objektov, 
obrt, obstoječe 
kmetije, trgovske 
dejavnosti in 
posameznih 
objektov družbene 
infrastrukture 

je možna je možna Gradnja 
večstanovanjskih 
objektov ni dovoljena. 
Možna je gradnja 
stanovanjskih dvojčkov.

Sw 
Območja 
počitniških 
objektov

gradnja 
počitniških 
objektov

ni možna ni možna spremembe 
namembnosti v 
stanovanjske objekte
Gradnja 
večstanovanjskih 
objektov ni dovoljena.
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Morfološka celota Novogradnje 
objektov v skladu 
z namensko rabo 
morfološke celote 
iz 8. člena

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 8. 
člena

Ostalo

Sz - območja 
zelenih površin 
v stanovanjskem 
območju

urejanje zelenih površin in urejanje utrjenih površin 
in rekreacijskih poti, postavitev urbane opreme, 
gradnja in ureditev površin za šport in rekreacijo, za 
izobraževalne namene, gradnja otroških igrišč.

postavitev začasnih 
objektov za rekreacijo, 
gradnja komunalne 
opreme.

M
Mešano območje 

gradnja 
stanovanjskih 
objektov, trgovski 
objekti, poslovne 
in servisne 
dejavnosti

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

gradnja parkirnih in 
garažnih objektov in 
objektov za zaščito in 
reševanje

D
Območje javne 
infrastrukture

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

ni možna ni možna. gradnja parkirnih in 
garažnih objektov in 
objektov za zaščito in 
reševanje

Pi 
Proizvodne in 
obrtno podjetniške 
dejavnosti

gradnja 
industrijskih 
objektov

je možna do 50% BEP 
objektov na 
gradbeni parceli

gradnja parkirnih in 
garažnih objektov in 
objektov za zaščito in 
reševanje

Pk 
Dejavnosti 
kmetijske 
proizvodnje

gradnja objektov 
kmetijske 
proizvodnje, 
skladišč

je možna do 50% BEP 
objektov na 
gradbeni parceli

gradnja parkirnih in 
garažnih objektov

I – Gradnja 
objektov za 
potrebe prometa

gradnja objektov in ureditev za potrebe prometa. gradnja parkirnih in 
garažnih objektov, 
objektov za potrebe 
komunale ter objektov 
za potrebe obrambe in 
zaščite

T 
Območje 
telekomunikacijske 
infrastrukture

gradnja objektov in ureditev za potrebe 
telekomunikacij

gradnja parkirnih in 
garažnih objektov

Oč
Gradnja objektov 
za potrebe čistilne 
naprave

gradnja objektov in ureditev za 
potrebe čistilne naprave

dovoljeno -

Oo
Gradnja objektov 
za potrebe 
odlagališča 
odpadkov

gradnja objektov in ureditev za 
potrebe odlagališča odpadkov

dovoljeno možna postavitev 
objektov spremljajočih 
dejavnosti in 
recikliranja odpadkov
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Morfološka celota Novogradnje 
objektov v skladu 
z namensko rabo 
morfološke celote 
iz 8. člena

Gradnja 
objektov 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 
8. člena

Spremembe 
namembnosti 
za potrebe 
dopolnilnih 
dejavnosti iz 8. 
člena

Ostalo

E
Gradnja objektov 
za potrebe 
energetske 
infrastrukture

gradnja objektov za potrebe energetske infrastrukture

Z 
Območje zelenih 
površin

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

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

Zr 
Območje zelenih 
površin za potrebe 
športa in rekreacije

gradnja in ureditev površin za šport in rekreacijo, za 
izobraževalne namene, gradnja otroških igrišč. možna 
je zunanja ureditev in gradnja spremljajočih objektov, 
kot so garderobe, sanitarije, tribune in podobno.

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

Zp 
Območje zelenih 
površin za potrebe 
pokopališč

gradnja pokopališč in spremljajočih objektov. urejanje zelenih in 
utrjenih površin, 
utrjenih površin, 
gradnja komunalne 
opreme.

Zg 
Območje zelenih 
površin - gozdovi

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

dovoljene gradnje 
v raziskovalne in 
izobraževalne namene

Rg 
Območja 
razpršene gradnje

gradnja 
prostostoječih
enodružinskih 
stanovanjskih 
objektov, objektov 
za potrebe 
kmetijske in 
dopolnilnih 
dejavnosti
Novogradnje 
objektov v 
območjih, kjer 
ni obstoječih 
objektov, niso 
dovoljene.

dovoljeno dovoljeno gradnja spremljajočih 
objektov za potrebe 
rekreacije, gostinstva 
in turizma, komunale, 
prometa, zvez in 
energetike
Gradnja 
večstanovanjskih 
objektov ni dovoljena.



Uradni Vestnik Št. 03/12 71

(2) Poleg gradenj, navedenih v tabeli, 
veljajo za vse morfološke celote nasle-
dnja določila:

- Vse gradnje so možne v skladu 
z ostalimi določbami odloka in v 
skladu s posebnimi določbami za 
posamezne morfološke celote.

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

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

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

- V območjih z oznako S, Se, Sm, Sk, 
Sv in M je možna gradnja vzgojno 
varstvenih objektov javne infra-
strukture, ki so v celoti ali delno 
namenjeni tej dejavnosti. V pri-
meru gradnje tovrstnih objektov 
je faktor FZ največ 50% in faktor 
FSI največ 1.0.

(3) Ob vpadnicah, navedenih v tabeli 
tega odstavka, na območju urbanistič-
ne zasnove mesta Domžale, so dovo-
ljene gradnje objektov, namenjenih v 

celoti večstanovanjski, trgovski, po-
slovni, servisni in poslovno-stanovanj-
ski dejavnosti ne glede na pretežno 
namensko rabo ureditvenega obmo-
čja. Določilo velja za obojestranski pas 
v širini 25 metrov od roba vozišča. Do-
ločilo ne velja za območja, namenjena 
zelenim in parkovnim površinam. 
Gradnja večstanovanjskih objektov 
ni možna na območjih, namenjenih 
zelenim, parkovnim in proizvodnim 
dejavnostim.
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Tabela: Pomembnejše vpadnice

Oznaka kategorija šifra potek

R2 Regionalna cesta 2.reda 447 Ločica Ljubljana

R3 Regionalna cesta 3.reda 644 Ljubljana Šentjakob Domžale Duplica

LZ Lokalna cesta 071251 AS Domžale križišče rondo

LZ Lokalna cesta 071351 Kopališka cesta

LZ Lokalna cesta 071261 Karantanska cesta

LZ Lokalna cesta 071301 Križišče Majhenič - R2447

(4) V primeru, da se za načrtovanje in gradnje uporabi 3. odstavek, je obvezna 
izvedba vabljenega natečaja ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. 
Za izbrani postopek se sklene pogodba med Občino in investitorjem. Za objekte 
iz prejšnjega odstavka veljajo naslednja merila in pogoji:

-  Na gradbeni parceli objekta je dovoljen indeks intenzivnosti izrabe zemlji-
šča (FSI) 1,0 in faktor zazidanosti (FZ) do 50%. Gradbena parcela objekta 
po velikosti ne sme bistveno odstopati od velikosti gradbenih parcel v 
obcestnem nizu posamezne morfološke celote. 

-  Objekt naj bo oblikovan v skladu z določili za območja mešanih dejavnosti. 
Višina objekta v 25 metrskem pasu je lahko P+2+M ali P+2+T, pri čemer 
pa višina ne sme presegati višine objektov v morfološki celoti, ki tvorijo 
obcestni niz. V primeru gradnje večstanovanjskega objekta, v pritličju ta-
kšnega objekta na obcestni strani ni dovoljena gradnja atrijev oz. teras. Pri 
načrtovanju je potrebno obvezno zagotoviti zaščitne ukrepe za preprečitev 
čezmernih obremenitev okolja.

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

(6) V morfoloških celotah, ki ležijo ob regionalnih cestah, je dovoljen FSI 0,6. 
Določilo ne velja za morfološke celote z oznako Sk in Rg. Določilo ne velja za 
morfološke celote, kjer je največji dovoljeni FSI višji od 0.6

11. člen 
(Dovoljene dopolnilne dejavnosti)

(1) V območjih, namenjenih za stanovanjske objekte, so dovoljene dopolnilne 
dejavnosti v okviru dovoljene planske namenske rabe in ob upoštevanju na-
slednjih pogojev: 

- morfološke celote z oznako Se:
 Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:



Uradni Vestnik Št. 03/12 73

- obseg dejavnosti do vključno 5 
zaposlenih, 

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

- delovni čas dejavnosti z obisko-
valci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

- morfološke celote z oznakami S 
in Sv:

 Objekti za dejavnosti morajo izpol-
njevati naslednje zahteve:
- obseg dejavnosti do vključno 5 

zaposlenih,
- zaradi dejavnosti se lahko uredi 

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

(2) V območjih Sm so dopustne na-
slednje dejavnosti:

- dejavnosti, ki ne potrebujejo mani-
pulacijskih in parkirnih površin za 
tovorna vozila ali gradbene stroje,

- kmetijske dejavnosti, hlev do 15 
glav živine,

- delovni čas dejavnosti z obisko-
valci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

(3) V območjih Sk so dopustne na-
slednje dejavnosti:

- dejavnosti, ki ne potrebujejo mani-
pulacijskih in parkirnih površin za 
tovorna vozila ali gradbene stroje, 

- kmetijske dejavnosti, hlev do 100 
glav živine,

- ni zaznavnih vonjav več kot 100 m 
od objekta,

- delovni čas dejavnosti z obisko-
valci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

(4) Dejavnosti v posameznih morfolo-
ških celotah ne smejo biti v nasprotju 
s plansko namensko rabo, v nasprotju 
z zgoraj navedenimi določili in morajo 
zadostiti tudi drugim pogojem tega 
odloka.

12. člen 
(Območja urejanja, kjer je 
predvidena izdelava LN)

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

a. gradnja komunalne opreme za 
oskrbo obstoječih objektov,

b. gradnja nezahtevnih in enostav-
nih objektov v skladu z merili, ki 
veljajo za območja z oznako Se/a, 
razen medposestnih ograj,

c. gradnja gospodarske javne infra-
strukture.

13. člen 
(Gradnja enostavnih objektov)

Gradnja enostavnih objektov in dru-
ge vrste del, ki so v zvezi z objekti in 
pripadajočimi zemljišči, so možne v 
skladu z veljavnimi predpisi in določili 
tega odloka.
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14. člen 
(Kmetijska zemljišča)

(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je 
v okviru predpisov, ki določajo vrste 
objektov glede na zahtevnost, možna 
gradnja enostavnih in nezahtevnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov (gno-
jišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 
kašča, kmečka lopa, rastlinjak, ribnik, 
silos, skedenj, kozolec, vrtina ali vo-
dnjak, vodno zajetje, senik, krmišče, 
molzišče in hlevski izpust) znotraj 
20,0 m pasu, ki obkroža grajeno ob-
močje kmetije. Izven 20,0 m območja 
kmetije je dovoljena gradnja kozolcev, 
krmišča in ograje za pašo živine. Za 
navedene gradnje je potrebno mne-
nje kmetijsko svetovalne službe iz 
katerega izhaja, da je takšna gradnja 
nujno potrebna za delovanje kmetije. 
Dovoljena je gradnja opornih zidov, če 
takšna potreba izhaja iz zavarovanja 
obstoječih ali predvidenih dostopov 
in dovozov na takšnih zemljiščih in če 
so izpolnjeni drugi pogoji, ki veljajo za 
nezahtevne objekte v skladu s pred-
pisi, ki določajo vrste objektov glede 
na zahtevnost.

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

(3) Na območju kmetijskih zemljišč 
so dovoljene agromelioracije, pod 
pogojem, da z njimi soglaša pristojno 
ministrstvo.

14a. člen 
(površine za organizirano 

vrtičkarstvo)

Primerne površine za organizirano 
vrtičkarstvo so tiste kmetijske povr-
šine v območju kmetijskih površin, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

- zemljišče mora biti v celoti od meje 
poselitvenega območja oddaljeno 
največ 150m;

- zemljišče mora biti dostopno z ob-
stoječe komunikacije (npr. cesta, 
pot, kolovoz);

- zemljišče mora biti od državne 
ceste ali lokalne zborne ceste od-
daljeno najmanj 50 metrov;

- zemljišče mora biti od avtoceste 
oddaljeno najmanj 100 metrov;

Ob izpolnitvi zgornjih pogojev, se 
zemljišče uredi v skladu z naslednjimi 
pogoji:

- velikost vrtička je od 50 do 150 m2;
- notranje ločevalne poti med vrtički 

je treba urediti tako, da bodo raz-
mejile vrtičke v pasovih, širokih od 
10 do 15 metrov;

-  v primeru, da zemljišče leži ob 
mestni ali krajevni cesti , mora biti 
na robu zemljišča posajena enotna 
živa meja; 

- na vrtičku je dovoljena postavitev 
lesene lope dimenzij največ 2.0 m 
x 2.5 m in višine do 2.5 m ali

- namesto lesenih lop na posame-
znem vrtičku se lahko na zemlji-
šču za organizirano vrtičkarstvo 
postavi lesen pritlični objekt do 
površine 60 m2 in višine do 4.0 m, 
ki je namenjen vsem uporabnikom 
vrtičkov.
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15. člen 
(Gozdna zemljišča)

(1) V območju večnamenskih gozdov 
je v okviru predpisov, ki določajo vrste 
objektov glede na zahtevnost dovolje-
na gradnja naslednjih nezahtevnih in 
enostavnih objektov:

- prostorske ureditve za izvajanje 
gozdarske dejavnosti in druga 
dela in posegi v skladu z gozdno-
gospodarskimi in lovsko gojitveni-
mi načrti,

- sanacije degradiranega gozdnega 
prostora,

- sanacije divjih peskokopov in gra-
moznic so možne pod pogojem, 
da te ne predstavljajo nadaljnjega 
izkoriščanja in nadaljnje širitve 
na območja, ki so namenjena goz-
dnim zemljiščem, 

- gradnje planinskih, sprehajalnih 
in kolesarskih poti, kadar bistveno 
ne vplivajo negativno na funkcije 
gozdov,

- urejanje hudournikov in druge 
vodnogospodarske ureditve,

- gradnja opornih zidov za potrebe 
varovanja objektov gospodarske 
javne infrastrukture in drugih 
objektov,

- gradnja obor za rejo divjadi,
- gradnje pomožnih kmetijsko- 

gozdarskih objektov (krmilnice, 
lovske preže, napajališča, gozdne 
vlake), gozdne učne poti, čebelnja-
ke, v kolikor je pridobljena registr-
ska številka stojišča čebelnjaka, 
ograje za pašo živine nižje od 1,5 m 
ob pogoju, da je paša opredeljena 
v gozdnogojitvenem načrtu,

- gozdne ceste ter gozdne žičnice,

- objekte za obrambo, zaščito in 
reševanje v naravnih in drugih 
nesrečah je dopustno graditi le v 
primeru vojne ali naravne ogrože-
nosti.

(2) Za krčitev gozdov v kmetijske na-
mene je potrebno pridobiti dovoljenje 
pristojne javne gozdarske službe (Za-
voda za gozdove Slovenije). Krčitev 
ni dovoljena v varovanem gozdu ali 
gozdu s posebnim namenom.

(3) Za posege v varovalne gozdove 
ali gozdove s posebnim namenom, ki 
ne bodo bistveno vplivali na funkcije 
gozdov, zaradi katerih so bili razgla-
šeni, je potrebno dovoljenje ministra, 
pristojnega za gozdarstvo. V območju 
varovalnih gozdov je dovoljeno izva-
jati raziskave in v omejenem obsegu 
mehkejše oblike rekreacije (sprehod, 
planinstvo, opazovanje, poučne dejav-
nosti) po urejenih poteh.

(4) Pri gradnjah v gozdu in gozdnem 
prostoru je potrebno upoštevati 
tipološke značilnosti krajine ter za-
gotavljati ohranitev ekološkega rav-
novesja, značilnosti razporeditve 
gozdnih mas v prostoru in značilnosti 
obstoječega gozdnega roba.

(5) Za posege v gozd ali gozdni 
prostor, to je na vsa zemljišča, ki so 
v naravi ali v veljavnem planskih 
dokumentih opredeljena kot gozd ozi-
roma negozdna zemljišča, ki imajo na 
gozdna zemljišča neposreden vpliv, je 
potrebno soglasje pristojnega zavoda 
za gozdove. Za posege v gozdove, 
ki so pomembni z vidika varstva in 
ohranjanja naravnih vrednot je po-
trebno soglasje pristojnega Zavoda 
za varstvo narave.
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(6) Pri gradnjah se mora ohranjati 
gozdni rob, v primeru poškodb pa 
ustrezno sanirati oziroma ponovno 
vzpostaviti. Pri lociranju novih objek-
tov ob gozdnih robovih je potrebno 
upoštevati oddaljenost za najmanj 
eno drevesno višino odraslega goz-
dnega sestoja.

(7) Ob načrtovanju in izvajanju gra-
denj v gozdu ali ob njem je potrebno 
zagotoviti nemoteno gospodarjenje z 
gozdom, tako da se ohranijo oziroma 
nadomestijo vlake in transportne poti, 
ki omogočajo transport in manipula-
cijo tovornih vozil.

(8) Za poseganje ali gospodarjenje 
s posamičnim gozdnim drevjem in 
skupinami gozdnega drevja, ki se 
nahajajo zunaj naselij, to so:

- obvodno drevje in grmovna vege-
tacija,

- obmejki in skupine dreves, ki po-
vezujejo večje gozdne komplekse,

- drevje ob infrastrukturnih objektih 
(ceste, železniške proge),

- stara drevesa in osamelci sredi polj 
in

- vse ostale posamične prvine 
gozdne vegetacije v gozdnati ter 
kmetijski in primestni krajini, 

je potrebno pridobiti soglasje pristoj-
ne javne gozdarske službe. 

(9) Posamezno drevje ob infrastruk-
turnih objektih (cestno telo, železnica, 
kanalizacija, vodovod, elektroenerget-
ski vodi ipd.), ki je znotraj varovalnega 
pasu infrastrukture in onemogoča 
varno uporabo objekta, se lahko od-
strani brez soglasja pristojne javne 
gozdarske službe, na podlagi obvesti-

la o pričetku del, ki se ga pristojnemu 
zavodu posreduje pred posegom.

16. člen 
(Območja za pridobivanje 
rudnin in območja sanacij)

Do sprejetja lokacijskih načrtov za sa-
nacijo območij so dovoljene gradnje, 
ki služijo varovanju in zaščiti pred 
čezmerno obremenitvijo okolja.

17. člen 
(Območje vodnih in 
priobalnih zemljišč)

(1) Na območjih vodnih in priobalnih 
zemljišč poseganje v prostor ni do-
voljeno, razen izjemoma v skladu s 
predpisi s področja voda. 

(2) Za vse posege v vodno in priobalno 
zemljišče je potrebno pridobiti vodno 
soglasje in soglasje Zavoda za ribištvo 
Republike Slovenije.

18. člen 
(Območje dvojne namenske rabe)

 Na območjih dvojne namenske rabe 
so dovoljene gradnje, ki trajno ne 
onemogočajo osnovne namenske 
rabe. Za urejanje veljajo določila za 
morfološko celoto z oznako Zr.
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MERILA IN POGOJI ZA 
OBLIKOVANJE GRADENJ

19. člen 
(Oblikovanje objektov)

(1) Pri oblikovanju novogradenj, 
adaptacij, dozidav, nadzidav, gradnje 
enostavnih objektov ter oblikovanju 
drugih gradenj je potrebno doseči 
skladnost z okolico glede: 

-  lege objekta, 
- velikosti objekta,
- volumna, 
- zunanjega izgleda, 
- arhitekturnih elementov, 
- oblikovanja zunanje ureditve in 
- lege komunalne infrastrukture.

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

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

(4) Glede oblikovanja imajo morfolo-
ške celote naslednje oznake:

- a prosto stoječa pozidava (enodru-
žinske stanovanjske hiše, bloki, 

stolpiči in večstanovanjski objek-
ti…), 

- b strnjena gradnja (atrijska vrstne 
hiše, več stanovanjski objekti v 
nizih..) in

- j jedro (območja ohranjenih jeder 
posameznih naselij).

(5) Oznake so podane pri morfoloških 
celotah, kjer tako oblikovana gradnja 
prevladuje in se uporablja kot usme-
ritev za postavitev in oblikovanje 
objektov.

(6) Gradnja kleti je možna na vseh 
ureditvenih območjih, če to ni izrecno 
prepovedano v posebnih določbah 
ali v nasprotju s projektnimi pogoji 
soglasodajavcev. Klet se lahko gradi 
v več etažah.4 

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

(8) Nove transformatorske postaje se 
postavijo praviloma v sklopu novih 
objektov oziroma se oblikujejo v skla-
du s tipologijo objektov morfološke 
celote. Do transformatorske postaje 
mora biti omogočen stalen dostop 
z osebnimi vozili in gradbeno meha-
nizacijo.

4	 	 (Obvezna	 razlaga,	 Uradni	 vestnik	 Občine	 Dom-
žale	 št.	 12/2005,	 ki	 je	 z	 uveljavitvijo	 Odloka	 o	
spremembah	in	dopolnitvah	odloka	o	prostorskih	
ureditvenih	pogojih	za	območje	občine	Domžale	
(Uradni	 vestnik	 Občine	 Domžale,	 štev.	 10/2011,	
postala	sestavni	del	besedila.)
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(9) Male hidroelektrarne se oblikujejo 
v skladu s tipologijo objektov morfo-
loške celote. 

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

(11) Pri načrtovanju večstanovanjskih 
objektov s štirimi ali več stanovanji je 
na gradbeni parceli zagotoviti igralne 
površine na prostem tako, da se na 
vsako stanovanjsko enoto zagotovi 
3 m2 oziroma najmanj 40 m2. Pri več-
stanovanjskih objektih je zasnova 
ureditve otroškega igrišča, vključno 
z igrali, obvezna sestavina projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Prepovedana je ureditev otroškega 
igrišča v 10,0 m pasu ob cesti, obreme-
njeni z več kot 500 vozili/dan. Otroško 
igrišče mora biti osončeno najmanj 2 
uri na dan v najkrajšem dnevu leta.

(12) Povprečna velikost primarne upo-
rabne površine stanovanjske enote 
v večstanovanjski stavbi mora biti 
enaka ali večja od 65,0 m2. Povprečna 
velikost se določi tako, da se skupna 
primarna uporabna površina stavbe 
deli s skupnim številom stanovanj-
skih enot.

(13) V primeru, ko je obstoječa pozida-
nost ali obstoječi faktor izkoriščenosti 
(FSI) posamezne gradbene parcele 
večja, kot je določeno v tem členu, 
so gradnje dovoljene v okviru ob-
stoječe pozidanosti in izkoriščenosti 
zemljišča.

(14) Gradnje v pretežno pozidanih 
morfoloških celotah, ki predstavljajo 
oblikovno celoto (zaključena skupina 

vrstnih hiš, območja dvojčkov, druge 
oblike strnjene gradnje), se izvajajo 
enotno za celotno območje.

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

(16) Kadar objekt leži v dveh ali več 
različnih morfoloških celotah, veljajo 
merila in pogoji za oblikovanje za 
morfološko celoto, v kateri se nahaja 
več kot 50% površine objekta.

(17) Za gradnjo trgovskih centrov in 
drugih poslovnih objektov, večstano-
vanjskih objektov in objektov z meša-
no rabo, katerih bruto etažna površina 
presega 1.000 m2, je obvezna izvedba 
vabljenega natečaja ali občinskega 
podrobnega prostorskega načrta. Za 
izbrani postopek se sklene pogodba 
med Občino in investitorjem.

(18) Oblikovalska določila za posame-
zne morfološke celote:
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1. Območja za stanovanjsko in individualno stanovanjsko gradnjo

Tabela 4

Določilo Rg S/a Se/a S/b, Se/b Se/j

Max.FSI 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5

Pozidanost 
%

25  30 40 30

Višinski 
gabarit

Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov P+M, P+1

Razmerja 
gabaritov

Prevladujoči objekti v morfološki celoti, ob obvezi, da ne presega 
posameznih maksimalnih gabaritov v morfološki celoti

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

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

simetrične 
dvokapnice 
z naklonom 
v smeri 
daljše 
stranice, 
naklon 35 
stopinj do 45 
stopinj 

Postavitev 
na parcelo

Sledi funkciji in legi obstoječih objektov v morfološki celoti. Sledi talni 
zasnovi 
vaškega 
jedra in 
obstoječim 
gradbenim 
linijam v 
prostoru

Velikost 
in oblika 
parcele

- upoštevanje 
zgodovinskih 
značilnosti 
parcelacije

Zelene 
površine 
raščen teren

min 20% gradbene parcele

Materiali – 
gradiva

usklajeno z morfološko celoto
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2. Območja za večstanovanjsko gradnjo

Tabela 5

Določilo Sv/a do P+4 Sv/a nad P+4 Sv/b do P+4 Sv/b nad P+4

Max. FSI 0.8 2 1 2

Pozidanost % 30 25 30 25

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

Razmerja 
gabaritov

prevladujoči objekti v morfološki celoti

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

Postavitev na 
parcelo

Sledi funkciji in legi obstoječih objektov v morfološki celoti.

Zelene površine min. 20% gradbene parcele

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

Tabela 6

Določilo Sk/a Sm/a Sk/j Sm/j Opomba

Max. FSI 0.4 0.4 0.4 0.6   

Pozidanost % 30 30 30 50

Višinski 
gabarit

stanovanjski 
objekti

Višina slemena ne sme 
presegati sosednjih 
objektov v morfološki 
celoti.

P+M, P+1, P+1+M, 
maksimalna višina slemena 
13 m.

gospodarski 
in drugi 
objekti

Višina slemena ne sme presegati objektov v morfološki 
celoti.

Razmerja 
gabaritov

stanovanjski 
objekti

tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 1:1.3

Tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 
1:1.3, oziroma naj sledi 
tipičnemu razmerju, 
značilnemu za stavbno 
dediščino v morfološki 
celoti.

gospodarski 
objekti

tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 1:1.5

Tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min 
1:1.5, oziroma naj sledi 
tipičnemu razmerju, 
značilnemu za stavbno 
dediščino v morfološki 
celoti.

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

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

Tloris podolgovat z 
razmerjem stranic min. 
1:1.3, oziroma naj sledi 
tipičnemu razmerju, 
značilnemu za stavbno 
dediščino v morfološki 
celoti.

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

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

Postavitev na parcelo Sledi funkciji in legi 
obstoječih objektov v 
morfološki celoti.

Sledi talni zasnovi vaškega jedra in 
gradbenim linijam v prostoru.

Velikost in oblika parcele   upoštevanje zgodovinskih značilnosti 
parcelacije.

Zelene površine 20% gradbene parcele.
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Določilo Sk/a Sm/a Sk/j Sm/j Opomba

Materiali Usklajeno z morfološko celoto. Fasade objektov naj bodo ometane 
v svetlih tonih, v fasadah in zunanji ureditvi se smiselno uporabljajo 
detajli značilni za stavbno dediščino na območju.

4. Območja za počitniško gradnjo:

Tabela 7

Določilo Sw

Max. FSI 0.3

Pozidanost % 20

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

Razmerja gabaritov min1:1.3

Strehe simetrična dvokapnica, sleme vzdolž daljše 
stranice

Postavitev na parcelo usklajeno z morfološko celoto

Zelene površine % 20% gradbene parcele

Materiali usklajeno z morfološko celoto

5. Območja za mešane dejavnosti ter območja za industrijsko ter kmetij-
sko proizvodnjo: 

Tabela 8

Območje M/a M/b D Pk, Pi

Max. FSI 0.80 1,0 1,0 0.60

Pozidanost % 40 40 40 60

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

Razmerja 
gabaritov

glede na funkcijo objekta

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

Postavitev na 
parcelo

glede na funkcijo objekta

Zelene površine % 20% gradbene parcele

Materiali usklajeno s funkcijo objekta in morfološko celoto

 



Uradni Vestnik Št. 03/12 83

(19) Največji dovoljeni višinski gabari-
ti, določeni s tem odlokom so mesto-
ma lahko preseženi zaradi funkcional-
nih in tehnoloških zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati posamezni objekti, kot so 
dimniki, stopnišče za dostop na ravno 
streho, dvigalo, stolp za umeščanje 
naprav za alarmiranje, ipd. 

(20) Na fasadah se dovoli uporaba 
svetlih barv v spektru sivih barv in 
v spektru različnih zemeljskih barv. 
Dopustni so fasadni poudarki v moč-
nejših barvnih tonih do 25% fasadne 
površine. Prepovedana je uporaba 
barv, ki so v prostoru izrazito moteče 
in neavtohtone (citronsko rumena, vi-
jolična, živo oz. travniško zelena, živo, 
temno oz. turkizno modra ipd.). Barva 
fasade mora biti usklajena z barvo 
strehe, cokla in stavbnega pohištva. 
Poslikave fasad niso dopustne, izjeme 
so sakralni objekti, gasilski domovi, 
objekti za kulturne dejavnosti in drugi 
objekti simbolnih pomenov ter napisi 
na fasadah, ki oglašujejo dejavnost 
v objektu. Barva fasade mora biti v 
projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja določena.

Dozidave in nadzidave

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

Nezahtevni in enostavni objekti

(1) Nezahtevni in enostavni objekti 
morajo biti oblikovno in funkcionalno 
usklajeni z osnovnim objektom.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti 
morajo biti postavljeni znotraj gradbe-
ne meje, če s tem odlokom ni določeno 
drugače. Smer stranic takih objektov 
mora biti na javni strani enaka smeri 
stranic osnovnega objekta.

Vzdrževanje, adaptacije, 
rekonstrukcije

(1) Vzdrževalna dela in notranje adap-
tacije in rekonstrukcije so dovoljene v 
okviru obstoječe gradbene lupine in 
namembnosti.

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

Ograje in oporni zidovi

(1) Ograje in oporne zidove je možno 
graditi na podlagi tega odloka in dru-
gih predpisov.

(2) Pri večstanovanjskih objektih mo-
rajo biti ograje določene s projektom 
in enotne za cel objekt.
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19a. člen

Vabljeni natečaj po tem odloku orga-
nizira občinska uprava v sodelovanju 
z investitorjem na podlagi medseboj-
ne pogodbe. Predlagane morajo biti 
najmanj tri rešitve prostorskih uredi-
tev, ki morajo temeljiti na analizi pro-
storskega vzorca območja, kjer se na-
merava zgraditi nov objekt. Komisija, 
v kateri so predstavniki investitorja, 
občinske uprave in neodvisne stroke 
in jo imenuje župan, izbere strokovno 
najprimernejšo rešitev, ki je podlaga 
za nadaljnje projektiranje. V konte-
kstu natečaja se predstavi prostorski 
vzorec in vključitev novogradnje gle-
de na postavitev in oblikovanje, ki ga 
v procesu odločitve preveri in potrdi 
natečajna komisija.

20. člen 
(Objekti za oglaševanje 

in obveščanje)

(1) Na območju občine Domžale po-
stavljanje objektov in naprav za ogla-
ševanje in obveščanje ni dovoljeno.  
 
(2) Ne glede na določilo prvega 
odstavka je dovoljena postavitev 
objektov in naprav za oglaševanje 
in obveščanje v sklopu avtobusnih 
postajališč v skladu z določili predpi-
sov, ki urejajo varstvo cest in varnost 
prometa. 

(3) Pravne osebe, društva, samostojni 
podjetniki in posamezniki lahko po-
stavijo in urejajo objekte in naprave za 
oglaševanje in obveščanje izključno 
za lastne potrebe, v skladu s celostno 
podobo subjekta, na poslovnih objek-

tih in gradbenih parcelah objektov, ki 
jih uporabljajo pri opravljanju svoje 
dejavnosti.

(4) Oblika in način postavitve turistič-
ne in obvestilne signalizacije je dovo-
ljena v skladu z veljavnimi predpisi, 
ki določajo prometno signalizacijo na 
javnih cestah. 

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

21. člen 
(Odmiki objektov)

(1) Odmiki načrtovanih zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov morajo sledi-
ti gradbeni liniji obstoječih objektov. 
Če gradbene linije v prostoru ni, je 
gradbena meja, do katere lahko sega-
jo objekti, določena z regulacijskimi 
linijami cest in komunalnih vodov 
oziroma z naslednjimi odmiki:

- vsaj 6,0 m od roba cestnega sveta 
pri lokalni cesti,

- vsaj 4,0 m od roba cestnega sveta 
pri javni poti,

- vsaj 2,0 m od roba cestnega sveta 
pri javni poti za kolesarje,

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

- odmiki med objekti morajo upošte-
vati požarno varnostne normative.
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(2) Gradbena linija se določi tako, da 
se ugotovi odmike že zgrajenih objek-
tov v ulici ali ob cesti na strani novo-
gradnje in za načrtovanje uporabi 
pretežnega. Če je tako določen odmik 
manjši od varovalnega pasu prome-
tne in komunalne infrastrukture in 
je njuna gradnja ali rekonstrukcija 
predvidena v razvojnih programih ali 
drugih dokumentih, je za gradbeno 
linijo potrebno upoštevati odmik, 
predpisan z varovalnimi pasovi.

(3) Temelj ograje mora biti od cestne-
ga telesa odmaknjen najmanj 0,5 m.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti 
morajo biti od cestnega telesa odma-
knjeni najmanj 1,5 m.

(5) Manjši odmiki od zgoraj določenih 
morajo biti utemeljeni z dokazili in 
soglasji.

(6) Odmiki zahtevnih in manj zahtev-
nih objektov od medsosedske meje 
so najmanj 4.0 m, odmiki nezahtev-
nih objektov po predpisih o vrstah 
objektov glede na zahtevnost, in sicer: 
drvarnica, garaža, steklenjak, uta, 
enoetažna pritlična lopa od medso-
sedske meje so najmanj 1.5m. Nave-
deni odmiki ne veljajo, če je izpolnjen 
vsaj eden od naslednjih pogojev: 

- novogradnja se od medsosedske 
meje namerava graditi v enakem 
odmiku, kot je odmaknjen ob-
stoječ, istovrsten objekt na sose-
dnjem zemljišču;

- gre za gradnjo objekta gospodar-
ske ali družbene infrastrukture;

- gre za gradnjo objekta na zemlji-
šču, ki leži ob meji zazidljivosti, na 
strani takšne medsosedske meje;

- lastniki, ki jih medsosedska meja 
razmejuje, se o tem pisno spora-
zumejo.

MERILA IN POGOJI ZA 
DOLOČANJE GRADBENIH 
PARCEL

22. člen 
(gradbena parcela)

(1) Pri določitvi gradbenih parcel je 
potrebno upoštevati:

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

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

- zdravstveno tehnične zahteve: 
odmik od sosednjega objekta, 
vpliv bližnje okolice, osončenje, 
prevetritev, intervencijske poti.

(2) Delitev zemljiških parcel za obli-
kovanje novih gradbenih parcel je 
možna, kadar se lahko s parcelacijo 
oblikuje več gradbenih parcel, pri-
mernih za gradnjo, ter da imajo vse 
parcele zagotovljen dovoz in dostop. 
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(3) Minimalna velikost gradbene 
parcele za gradnjo enodružinske sta-
novanjske hiše z enim stanovanjem 
znaša:

Oznaka 
morfološke 
celote

Najmanjša velikost 
gradbene parcele

a; Rg 400 m2

b in j  250 m2

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

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

(6) Površine za otroška igrišča in oze-
lenjena parkirišča niso del zelenih 
površin.

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

(8) Za enodružinsko stanovanjsko 
hišo z dvema stanovanjema mora biti 
gradbena parcela velika najmanj 500 
m2. Za dvojčka mora biti gradbena 
parcela velika najmanj 600 m2. Za 
gradnjo tristanovanjske hiše mora 
biti gradbena parcela velika najmanj 
800 m2. Za stanovanjsko hišo s štirimi 
oziroma več stanovanji mora biti grad-
bena parcela velika najmanj 1.000 m2.

(9) Za obstoječe večstanovanjske 
objekte, katerim gradbena parcela še 
ni določena, razpoložljivo zemljišče, 
ki predstavlja dejansko funkcionalno 
zemljišče objekta v uporabi, pa ne 
omogoča oblikovanja gradbene par-
cele v skladu z merili in pogoji, ki ve-

ljajo za nove večstanovanjske objekte, 
se za njeno določitev ne upoštevajo 
določila odloka, ki se nanašajo na FZ, 
FSI, število parkirišč, igrišča, zelenice. 
Gradbena parcela se tem objektom 
določi na podlagi upravnih dovoljenj 
za njihovo gradnjo, če pa ta ne obsta-
jajo oziroma gradbena parcela v njih 
ni določena pa v okviru dejansko raz-
položljivih zemljišč, katerih površino 
pa ni dovoljeno zmanjševati.5 

MERILA IN POGOJI ZA 
PROMETNO UREJANJE

23. člen

Ceste

(1) Ceste oziroma cestni objekti se lah-
ko gradijo in prenavljajo v varovalnih 
pasovih cest in rezervatih namenjenih 
za promet.

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

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

5	 (Obvezna	 razlaga,	 Uradni	 vestnik	 Občine	 Dom-
žale	 št.	 9/2006,	 ki	 je	 z	 uveljavitvijo	 Odloka	 o	
spremembah	in	dopolnitvah	odloka	o	prostorskih	
ureditvenih	pogojih	za	območje	občine	Domžale,	
objavljenega	v	Uradnem	vestniku	Občine	Domžale,	
štev.	14/2006,	postala	sestavni	del	besedila.)
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(4) Gradnja mostov in cest v območju 
vodotokov ne sme posegati v pretočni 
profil. Varnost pred stoletnimi viso-
kimi vodami mora biti zagotovljena 
z minimalno 50 cm višine nad višino 
stoletnih vod. Odprtine in prepusti se 
določajo na podlagi hidravličnega ra-
čuna relevantnega pretoka vodotoka. 
Cevni prepust mora imeti nagib nive-
lete dna korita vodotoka. Minimalni 
padec mora biti 0,5%.

(5) Pri načrtovanju in gradnji lokalnih 
cest, dovozov in priključkov objektov 
se upoštevajo gabariti in elementi, 
določeni s predpisi s področja projek-
tiranja in gradnje cest.

Varovalni pasovi in rezervati 
prometnic

(1) Varovalni pas cest in poti se meri 
od zunanjega roba cestnega sveta in 
znaša na vsako stran:

- 40 m za avtocesto
- 25 m za glavno cesto
- 15 m za regionalno cesto
- 6 m za lokalno cesto
- 4 m za javno pot
- 2 m za javno pot, namenjeno kole-

sarjem.

(2) Planirane prometnice ali obstoječe 
prometnice, ki so v načrtu za rekon-
strukcijo in jim še niso dokončno dolo-
čene tehnične značilnosti v projektni 
dokumentaciji, imajo rezervat.

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

(4) Skupne širine rezervatov so glede 
na kategorizacijo cest, vrsto prometa, 
število voznih pasov in ureditve obce-
stnega prostora naslednje:

- 30 m rezervat ceste z dvema vozni-
ma pasovoma za mešani motorni 
promet, s kolesarskima stezama, 
hodnikom za pešce in za postaja-
lišči za javni potniški promet izven 
vozišča;

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

- 6m rezervat za lokalne dovoze,
- 2 m za kolesarske steze.

Dovozi in priključki

(1) Dovozi in priključki na cestno mre-
žo morajo biti urejeni tako, da je zago-
tovljena potrebna varnost v prometu.

(2) Čakalno mesto za vozilo, ki se 
vključuje v promet, mora biti v dolžini 
5,0 m zagotovljeno na ravnem delu 
gradbene parcele objekta.

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

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

(5) Slepo zaključene ceste morajo 
imeti urejeno obračališče zadostne 
širine za obračanje komunalnih vozil.

(6) Vsaka gradbena parcela mora 
imeti zagotovljen dostop in dovoz za 
motorna vozila.
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Parkirne površine

(1) Pri novogradnjah ali pri spremem-
bi namembnosti javnih in zasebnih 
objektov morajo biti zagotovljene 
zadostne parkirne površine ali ga-
ražna mesta na gradbeni parceli 
posameznega objekta in sicer tako 
za stanovalce kakor tudi zaposlene 
in obiskovalce.

(2) Število parkirnih oziroma garažnih 
mest:

- stanovanjska hiša 2 PM na stano-
vanje;

- stanovanja v večstanovanjski hiši 
2 PM na stanovanje 

- za večstanovanjske objekte je na 
gradbeni parceli objekta potrebno 
zagotoviti tudi parkirna mesta za 
obiskovalce, kot sledi: 

Število stanovanj Minimalno število 
parkirnih mest za 
obiskovalce

deset ali manj 2 parkirni mesti

Več kot deset 0,2 * število stanovanj (z 
zaokroževanjem navzgor)

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

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

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

- nastanitveni objekti, hoteli, moteli, 
prenočišča ipd.:

- 1 PM na 3 ležišča oziroma najmanj 
6 PM na nastanitveni del;

- število PM za gostinski del se do-
loči skladno alinei, ki se nanaša na 
gostinski del;

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

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

- avto pralnice 5 PM na eno pralno 
mesto;

- za ostale dejavnosti se število par-
kirišč določi v skladu s tehničnimi 
normativi in standardi.

Parkirišča je potrebno intenzivno 
ozeleniti z nizko in visoko vegetacijo.

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

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

(5) V primeru skupnega parkirišča za 
objekte z različnimi dejavnosti se upo-
števa največje potrebe po istočasnem 
parkiranju.

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

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

(8) Pri večstanovanjski hiši z več kot 
desetimi stanovanji mora biti vsaj dve 
tretjini potreb po parkirnih površinah 
zagotovljenih pod nivojem urejenega 
terena.
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(9) Parkirišča in spremljajoče manipu-
lativne površine ne smejo segati izven 
meja gradbenih parcel objektov.

Varovalni pas železnice

(1) Gradnje v 100 m varovalnem pro-
govnem pasu regionalne železniške 
proge in 50 m varovalnem progovnem 
pasu industrijskega tira, merjeno od 
progovnega pasu na obeh straneh 
proge(tira) so dovoljene v soglasju z 
upravljavcem proge oziroma tira.

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

Območje nadzorovane rabe 
letališča

(1) V območju nadzorovane rabe leta-
lišča Jožeta Pučnika se smejo posegi 
v prostor in objekti brez soglasja mi-
nistrstva približati manevrskim povr-
šinam letališča največ do nadmorske 
višine 520 m. Dovoljenje ministrstva 
je potrebno tudi za gradnjo objektov, 
naprav in sistemov v območju nad-
zorovane rabe letališča, ki sicer ne 
presegajo n.m.v. 520 m vendar pa 
lahko povzročajo elektromagnetne, 
svetlobne ali druge motnje na napra-
vah za vodenje zrakoplovov, ovirajo 
ali zavedejo posadko zrakoplova ali 
službe zračnega prometa.

(2) Za ovire za zračni promet, kot so:

- objekti, instalacije in naprave, višje 
od 30 m, ki stojijo na naravnih ali 
umetnih vzpetinah, ki se dvigajo iz 
okoliške pokrajine več kot 100 m;

- objekti, instalacije in naprave, ki 
segajo več kot 100 m od tal, dalj-
novodi, žičnice, ki so napete med 
dolinami in dolge več kot 75 m;

- objekti in naprave zunaj naselij, 
ki so višji od okoliškega terena za 
najmanj 25 m in se nahajajo zno-
traj varovalnih pasov posameznih 
cest, železniških prog, visokonape-
tostnih vodov

 je potrebno pridobiti soglasje ministr-
stva, pristojnega za promet.

MERILA IN POGOJI 
ZA KOMUNALNO IN 
ENERGETSKO UREJANJE 
TER TELEKOMUNIKACIJE

24. člen 
(odvajanje komunalnih voda, 

vodovodno omrežje, hidrantno 
omrežje, električno omrežje in javna 

razsvetljava, kabelsko razdelilni 
sistem, telekomunikacijsko 

omrežje, plinovodno omrežje, 
odpadki, urejanje voda)

(1) Gradnja objektov in naprav za po-
trebe komunale, energetike, vodnega 
gospodarstva in zvez je možna v vseh 
območjih urejanja v skladu z določba-
mi za posamezno območje urejanja in 
v skladu s prepisi, ki urejajo posame-
zno področje.
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(2) V predvidenih koridorjih za potre-
be komunalnega urejanja ni dovoljena 
gradnja drugih objektov in naprav, 
dovoljena so le redna vzdrževalna 
dela na obstoječih objektih in na-
pravah, razen izjemoma ob soglasju 
upravljavca oziroma predlagatelja 
posameznega voda.

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

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

(5) V komunalno neopremljenih obmo-
čjih je pred gradnjo objektov potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje za gra-
dnjo komunalne opreme.

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

(7) Pri gradnji novih komunalnih vo-
dov je istočasno potrebno zgraditi 
priključke z vodomernimi jaški oziro-
ma revizijskimi jaški na kanalizacijo.

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

(9) Pri vzdrževalnih delih, rekonstruk-
cijah ali novogradnjah katerekoli 
podzemne napeljave ali naprave pri 
cestah je na tem delu obvezna kom-

pleksna prenova vseh infrastruktur-
nih naprav, ki potekajo na tem delu 
ceste.

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

(11) Javni del omrežij in naprav naj 
se načrtuje in gradi tako, da poteka 
v javnih površinah. Če to ni mogoče, 
je potrebno kako drugače zagotoviti 
njihovo nemoteno vzdrževanje.

Odvajanje komunalnih odpadnih 
vod

(1) Vsi objekti morajo biti priključeni 
na fekalno kanalizacijo, ki se konča 
s ustrezno čistilno napravo. Objekti 
in naprave omrežja za odvajanje 
komunalnih odpadnih vod morajo 
biti zgrajeni vodotesno iz atestiranih 
materialov.

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

(3) Do gradnje kanalizacije je možno 
komunalne odpadne vode speljati 
v vodotesne greznice, primernih di-
menzij brez iztoka, ki jih mora redno 
prazniti pooblaščeni upravljavec. 
Vsebina greznic se mora prazniti v 
rezervoar čistilne naprave za čišče-
nje komunalne odpadne vode. Za 
posamezna naselja ali zaključene 
celote naselja se zgradi kanalizacijsko 
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omrežje in biološke čistilne naprave, 
ki se ob gradnji kanalizacijskega sis-
tema priključijo na centralno čistilno 
napravo.

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

(5) Prvi revizijski jaški objekta morajo 
biti locirani na parcelno mejo posame-
znega objekta.

(6) Komunalne odpadne vode iz objek-
tov se mora speljati v javno kanaliza-
cijo ali individualno čistilno napravo.

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

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

Meteorna kanalizacija

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

(2) Meteorne vode z drugih utrjenih 
površin, zelenih površin in streh je tre-

ba speljati v ponikovalnice ali voditi 
do naravnega recipienta.

(3) Ob gradnji večjih utrjenih površin, 
ki posredno povečujejo količino odpa-
dnih voda, je potrebno predvideti in 
izvesti ukrepe za zagotavljanje večje 
infiltracije ter zadrževanja padavin.

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

Vodovodno omrežje

(1) Pri načrtovanju gradenj je potreb-
no upoštevati varovalni pas omrežij 
oskrbovalnih sistemov in komunalne 
opreme in upoštevati ustrezne od-
mike.

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

(3) Predvidene vodovode se načeloma 
gradi ob obstoječih in predvidenih 
prometnih površinah tako, da je 
možno vzdrževanje omrežja in pri-
ključkov. Uporabniki tehnološke vode 
morajo imeti zgrajene zaprte sisteme. 

(4) Za priključitev na vodovod morajo 
vsi uporabniki pridobiti soglasje upra-
vljavca vodovoda.

(5) Priključki morajo biti zaključeni z 
vodomernimi jaški, ki morajo biti na 
zemljišču za gradnjo postavljeni čim 
bliže javnemu vodovodu
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(6) Za izvedbo vodovodnega omrežja 
do vključno dimenzije DN 80 se upo-
rabljajo cevi PE80, PE100 serije S (SDR 
11) po standardu SIST ISO 4427, večji 
profili pa iz nodularne litine NL SIST 
EN 545,2007.

(7) Cevovodi vodovodov na poselitve-
nih območjih oziroma po posameznih 
ulicah morajo biti povezani v krožno 
zanko.

Hidrantno omrežje

(1) V skladu s predpisi je potrebno gra-
diti in obnavljati ustrezno hidrantno 
omrežje za požarno zaščito naselij. 
Vodovodno omrežje mora biti dimen-
zionirano tako, da bo nudilo zadostno 
požarno zaščito, omogočalo neposre-
dno priključevanje uporabnikov in 
zagotavljalo predpisane odmike od 
drugih objektov, komunalnih naprav, 
vodov in drevja.

(2) Obstoječe vodovodno omrežje bo 
potrebno za območja večjih pozidav 
dopolniti in obnoviti.

(3) Priključek objekta na javno vodovo-
dno omrežje mora pri objektih z večjo 
požarno obremenitvijo zagotoviti tudi 
možnost gašenja požara. V kolikor to 
ni možno, si mora investitor zagoto-
viti drug vir vode in način gašenja. 
Hidrantno omrežje za objekt s pove-
čano požarno obremenitvijo mora 
biti vezano na obračunski vodomer 
uporabnika.

(4) Hidranti morajo biti lomljive iz-
vedbe.

(5) Ob zadnjem hidrantu hidrantnega 
omrežja mora biti zagotovljen odvzem 
vode iz sistema zaradi preprečevanja 
staranja vode.

Električno omrežje in javna 
razsvetljava

Visokonapetostno	omrežje

(1) Širine elektroenergetskih varoval-
nih pasov in pogoji, pod katerimi se 
smejo graditi drugi objekti, naprave v 
varovalnem pasu elektroenergetskih 
omrežij in pogoje, pod katerimi se 
smejo izvajati dela v območju varoval-
nih pasov elektroenergetskih omrežij, 
so določeni s predpisi s področja ele-
ktroenergetike. 

(2) Elektroenergetske koridorje se 
praviloma združuje s koridorji ostale 
energetske in druge infrastrukture. 
Na pozidanih območjih oziroma sta-
novanjskih območjih in na območjih 
kulturne dediščine se daje prednost 
kabelski izvedbi.

Srednjenapetostno	omrežje

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

(4) Elektro srednjenapetostno omrežje 
in omrežje javne razsvetljave naj se v 
strnjenih naseljih izvaja podzemno. 
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(5) Na področjih, ki so predvidena za 
gradnjo novih objektov, in območjih, 
kjer je napetost nezadostna, je potreb-
no izvesti ojačitve obstoječega 0,4 kV 
omrežja oz. zagotoviti lokacije za nove 
transformatorske postaje 20/0,4 kV in 
trase za priključne SN vode.

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

(7) Razsvetljava nepokritih površin in 
zunanjih delov objektov, mora biti na-
črtovana in izvedena skladno predpi-
som, ki urejajo področje varstva okolja 
pred svetlobnim onesnaževanjem.

Kabelsko razdelilni sistem

(1) Za sprejem televizijskih programov 
prek satelita in distribucijo signala se 
dopušča zgraditi razdelilno kabelsko 
omrežje in ga povezati na glavno 
antensko postajo s sprejemnim sis-
temom.

Telekomunikacijsko omrežje

(1) Pri vseh gradnjah, kjer je TK omrež-
je že zgrajeno, je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca.

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

(3) Pri načrtovanju objektov in naprav 
omrežja mobilne telefonije je treba 
upoštevati naslednje usmeritve in 
pogoje:

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

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

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

- v poselitvenih območjih je treba 
prioritetno izkoristiti območja in 
objekte, namenjene trgovsko-na-
kupovalni, industrijski in poslovni 
dejavnosti, v stanovanjskih obmo-
čjih pa jih je treba vključevati na 
obstoječe sisteme infrastrukture 
ali v njihovo neposredno bližino 
(npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);

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

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

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

Plinovodno omrežje

(1) Na območjih, kjer je zgrajeno 
distribucijsko plinovodno omrežje, 
se stavbe nanj priključujejo skladno 
z občinskimi predpisi, ki urejajo to 
področje.

(2) Določila prejšnjega odstavka ne 
veljajo za stavbe, za katere bo več kot 
dve tretjini potreb po toploti zagoto-
vljenih iz obnovljivih virov energije.

(3) V varstvenih pasovih vseh plino-
vodov, določenih s predpisi, so možne 
gradnje samo v skladu s pogoji in 
soglasjem upravljavca plinovodnega 
omrežja.

(4) V 2 x 5 m pasu vseh plinovodov se 
dela izvajajo le pod posebnimi pogoji 
in pod nadzorstvom upravljalca.

(5) Za gradnje znotraj varovalnega 
pasu prenosnega plinovoda z delov-
nim tlakom več kot 16 bar, je potrebno 
pridobiti soglasje operaterja plinovo-
da. Širine pasov so razvidne iz tabele 
tega člena.

(6) Za gradnje, ki so znotraj pasu plino-
voda do 16 bar, je potrebno pridobiti 
soglasje operaterja distribucijskega 
ali prenosnega plinovoda. Širine pa-
sov so razvidne iz tabele:

Delovni tlak Širine pasov

Večji kot 16 bar
- Varnostni pas 
- varovalni pas

2 x 5,0 m na vsako stran 
prenosnega plinovoda
2 x 100,0 m na vsako 
stran prenosnega 
plinovoda

Nad 5 bar do 16 bar
- varnostni pas 2 x 5,0 m na vsako stran 

prenosnega plinovoda

Do vključno 5 bar
- varnostni pas

2 x 2,0 m na vsako stran 
distribucijskega in 
prenosnega plinovoda

Odpadki

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

(2) Prostori za odlaganje odpadkov 
morajo biti locirani v skladu z ob-
činskimi predpisi. Pri lociranju teh 
prostorov je potrebno upoštevati 
možnost dostopa in obračanja s spe-
cialnim komunalnim vozilom. 

(3) Na posameznih območjih se v skla-
du z občinskimi predpisi locira eko-
loške otoke na primernih dostopnih 
mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

(4) Odpadke se zbira in odlaga v skla-
du s predpisi.

Urejanje voda 

(1) Na območju vodnega in priobal-
nega zemljišča so dovoljene gradnje 
objektov javne infrastrukture, gradnje 
objektov grajenega javnega dobra, 
gradnje za izboljšanje hidromorfolo-
ških in bioloških lastnosti površin-
skih voda, gradnje, ki se nanašajo na 
ohranjanje narave, gradnje objektov, 
potrebnih za rabo voda, zagotovitev 
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varstva pred utopitvami v naravnih 
kopališčih, gradnje objektov, name-
njenih varstvu voda pred onesnaže-
njem, gradnje objektov, namenjenih 
obrambi države, zaščiti in reševanju 
ljudi, živali in premoženja ter izvajanju 
nalog policije. Dovoljene so rekon-
strukcije in vzdrževalna dela obstoje-
čih objektov na vodnih in priobalnih 
zemljiščih, ki bistveno ne spreminjajo 
namembnosti in velikosti objekta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Za gradnje, ki bi lahko trajno ali 
začasno vplivale na vodni režim ali 
stanje voda t.j. za: 

i. gradnje na vodnih in priobalnih 
zemljiščih, 

ii. gradnje za izvajanje javnih služb, 
skladno Zakonu o vodah, 

iii. gradnje za izvajanje vodne pravi-
ce, 

iv. gradnje na varstvenih in ogroženih 
območjih, 

v. gradnje za odvajanje odpadnih 
voda, 

vi. gradnje, katere lahko vplivajo 
na podzemne vode (bogatenje 
vodonosnika ali vračanje voda v 
vodonosnik), 
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vii. kmetijske, gozdarske ali druge 
operacije zaradi katerih lahko 
pride do vpliva na vodni režim,

je potrebno pridobiti vodno soglasje.

(12) Pri vseh gradnjah na vodnih in 
priobalnih zemljiščih je potrebno 
ohraniti značilno krajinsko ekološko 
vredno vegetacijo ter posebno redke 
rastlinske in živalske primerke. Vse 
gradnje na vodnih ali priobalnih 
zemljiščih naj se izvajajo v času, ko 
za ribe in druge obvodne živali niso 
predpisane varstvene dobe.

(13) Na varovanih območjih kulturne 
dediščine je za vse gradnje, ki spremi-
njajo vodni režim in pojavnost vode 
v krajini, potrebno pripraviti presojo 
vplivov, ki jih bo predlagana gradnja 
imela na varovane vrednosti prostora.

(14) Od pristojne službe za varstvo kul-
turne dediščine je potrebno pridobiti 
mnenje o sprejemljivosti vpliva.

(15) Regulacije oz. ureditve vodotokov 
in hudournikov je dopustno izvajati z 
uporabo naravnih materialov oz. tako, 
da je čim manj vidnega betona.

MERILA IN POGOJI ZA 
VARSTVO NARAVNIH VREDNOT 
IN OHRANJANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI

25. člen 
(ohranjanje narave)

(1) Pri načrtovanju gradenj se upošte-
vajo usmeritve, izhodišča in pogoji za 
varstvo naravnih vrednot in zavaro-
vanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, katerih območja so 
razvidna iz spletne strani http://gis.
arso.gov.si/atlasokolja 

(2) Za posege na območjih iz prejšnje-
ga odstavka je potrebno pridobiti 
naravovarstveno soglasje pristojne-
ga organa ministrstva za okolje in 
prostor.
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Ev.št. End.št. Ime naravne 
vrednote

Tip naravne 
vrednote

Kraj Varstveni 
režim

Varstveni 
status

0 Črnelo botanična Turnše, 
Radomlje

botanično NV NV

0 Dob-Želodnik botanična Dob botanično NV NV

0 Dob-Krumperk botanična Gorjuša botanično NV NV

0 Količevo/Jarše botanična Količevo botanično NV NV

0 Želodnik-
Domžale

botanična Dob botanično NV NV

126 109 Kamniška 
Bistrica

hidrološka več krajev hidrološko NV predlog za NS 
- ORI

349 219 Arboretum 
Volčji Potok, 
Souvanov park

oblikovana Volčji potok oblikovano NV SON

1898 221 Grajski park ob 
Čemšeniku

oblikovana Čemšenik oblikovano 
nara-vno 
dediščino

predlog za 
SON

5134 222 Lipa ob gradu 
Krumperk

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

4262 223 Babja jama podzemeljska 
geomorfološka

Gorjuša podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

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

364 224 Železna jama podzemeljska 
geomorfološka

Gorjuša geomorfološko 
podzemeljsko 
NV

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

5031 226 Krajinski 
park Trojica - 
Javorščica

krajina več krajev usmeritve iz 
9. poglavja 
v Naravo-
varstvenih 
smer-nicah za 
Domžale

predlog za KP 
- ORI

3683 229 Ihanšica podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka

Brdo podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV

predlog za NS 
- ORI

3701 230 Mačkovec podzemeljska 
geomorfološka

Brdo podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV

predlog za NS 
- ORI

231 Glavičevo 
brezno

podzemeljska 
geomorfološka

Domžale podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5142 233 Jama Dolga 
cerkev

podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka

Zg. Javorščica podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV

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

Tip naravne 
vrednote

Kraj Varstveni 
režim

Varstveni 
status

3687 239 Studenška 
jama

podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka

Studenec geomorfološko 
podzemeljsko, 
zoološko NV

predlog za NS 
- ORI

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

1924 248 Lipa v 
Radomljah

drevesna Radomlje drevesna NV predlog za NS 
- ORI

4939 250 Lipa v 
Domžalah

drevesna Domžale drevesna NV predlog za NS

4940 257 Lipa na 
Opaškah

drevesna Oklo drevesna NV predlog za NS

4974 264 Divji kostanj v 
Ihanu

drevesna Ihan drevesna NV predlog za NS

4944 265 Divja kostanja 
v Jaršah

drevesna Sp. Jarše drevesna NV predlog za NS

268 Divji kostanj v 
Dobu

drevesna Dob drevesna NV predlog za NS

1888 272 Grajski park 
Kolovec

oblikovana Kolovec oblikovano 
naravno 
dediščino

Predlog za 
SON

1886 273 Grajski park 
Krumperk

oblikovana oblikovano 
naravno 
dediščino

Predlog za 
SON

5014 276 Homški hrib površinska 
geomorfološka

Homec površinsko 
geo-morfološko 
NV

NV

426 Lipa na Viru drevesna Vir drevesna NV NV

427 Lipa pred 
Grobljami

drevesna Domžale drevesna NV NV

428 Lipa na 
Škrjančevem

drevesna Škrjančevo drevesna NV NV

4565 470 Zalit glinokop 
na Rovah 
(Radomlje)

botanična in 
biotop

Rova hidrološko in 
botanično NV

predlog za NS

4566 472 Barja v 
Čemšeniških 
gmajnah

botanična in 
biotop

Čemšeniška 
gmajna

hidrološko, 
botanično in 
gozdno NV

predlog za NS, 
pr. za ekološko 
pomembno 
območje

659 Tisa v 
Domžalah

drevesna Domžale drevesna NV NV

5172 771 Podreška jama podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka

Podrečje podzemeljska 
geomorfološka, 
zoološka NV

NV

4357 772 Dolga jama podzemeljska 
geomorfološka

Podrečje podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5401 773 Spodmol pod 
Krumperkom

podzemeljska 
geomorfološka

Gorjuša geomorfološko 
podzemeljsko 
NV

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

Tip naravne 
vrednote

Kraj Varstveni 
režim

Varstveni 
status

5140 774 Jama v Lepi 
dolini

podzemeljska 
geomorfološka

Rapolce podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5067 775 Miševa jama podzemeljska 
geomorfološka

Laze podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

predlog za NS

5154 786 Brezno pod 
Gmajnarjevo 
bajto

podzemeljska 
geomorfološka

Domžale podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5152 777 Brezno v Lisičji 
dolini

podzemeljska 
geomorfološka

Zalog pod 
Trojico

podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5165 779 Oprešnikova 
jama

podzemeljska 
geomorfološka

Škocjan podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5102 780 Tonetova jama podzemeljska 
geomorfološka

Studenec geomorfološko 
podzemeljsko 
NV

predlog za NS

5137 781 Maletova jama 
pri Studencu

podzemeljska 
geomorfološka

Studenec podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5154 786 Gmajnarjevo 
brezno v Žejah

podzemeljska 
geomorfološka

Žeje podzemeljsko 
geomorfološko 
NV

NV

5403 791 Taborsko 
brezno

podzemeljska 
geomorfološka

Goričica pri 
Ihanu

geomorfološko 
podzemeljsko 
NV

NV

792 Radomlja s 
pritoki od 
izvira
do Lukovice

hidrološka več krajev hidrološko NV NV

795 Park ob gradu 
Črnelo pri 
Dobu

oblikovana oblikovano 
naravno 
dediščino

NV

796 Park ob 
graščini 
Groblje

oblikovana Groblje oblikovano 
na-ravno 
dediščino

Predlog za 
SON

5215 800 Gozdni 
rezervat 
Zagoriški hrib

gozdna Rova gozdno NV NV

5261 801 Gozdni 
rezervat Eržiša 
- Veliki vrh

gozdna Rova gozdno NV NV

4569 821 Pšata s pritoki hidrološka več krajev hidrološko NV NV

837 Lipa vzhodno 
od Gasilskega 
doma v 
Domžalah

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

Tip naravne 
vrednote

Kraj Varstveni 
režim

Varstveni 
status

838 Lipi ob 
Gasilskem 
domu v 
Domžalah

drevesna Domžale drevesna NV NV

839 Drevesna 
živica na JZ 
Domžal

drevesna Domžale drevesna NV predlog za NS

840 Drevesna 
živica na JZ 
Domžal (Stob) 
- Vrbe

drevesna Domžale drevesna NV NV

5258 853 Ribnik 
Želodnik

biotop Želodnik hidrološko, 
botanično in 
zoološko NV

NV

889 Ribnik pri 
Turnšah

biotop Turnše hidrološko, 
botanično in 
zoološko NV

NV

4977 891 Črni bezeg v 
Dobu

drevesna Dob drevesna NV predlog za NS

4982 894 Rastišče 
Fritillaria 
meleagris pri 
Dragomlju

botanična Dragomelj botanično 
naravno 
dediščino

NV

4570 924 Potok Rovščica 
in območje 
Mlak

hidrološka več krajev hidrološko, 
botanično NV

NV

969 Območje Rova 
- Žiče - Dolenje

območje Rova usmeritve iz 
9. poglavja 
v Naravo-
vovarstvenih 
smer-nicah za 
Domžale

NV

987 Potok Rača hidrološka več krajev hidrološko NV predlog za NS

1056 Park pred 
tovarno 
Univerzale v 
Domžalah

oblikovana 
narava

Domžale oblikovano 
naravo

NV

5216 1073 Kolovec 
- rastišče 
Hladnikove 
bunike

botanična Kolovec botanično NV NV

5148 784 Čajžova jama 
na Cvetežu

podzemeljska 
geomorfološka

geomorfološka 
podzemeljska 
NV

NV

5392 1128 Rastišče 
peruše na 
Kolovcu

botanična Kolovec botanično NV NV

5192 783 Andrejevo 
brezno v Žejah

podzemeljska 
geomorfološka

geomorfološka 
podzemeljska 
NV

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

Tip naravne 
vrednote

Kraj Varstveni 
režim

Varstveni 
status

1140 Spominski 
park 
revolucionarnih 
tradicij 
Domžale

območje več krajev po odloku Urad.vestnik 
Občine Dom-
žale, št.8/84-11, 
št. 4/85 
popravek)

1141 Mlake med 
Zabor-štom in 
Krumperkom

botanična Zaboršt botanično NV NV

5424 1142 Hruške ob 
cesti med 
Virom in 
Dobom

oblikovana Dob drevesna NV NV

1143 Lipe pred 
Dragomljem

oblikovana Dragomelj drevesna NV NV

Legenda:
- NV = naravna vrednota;
- NR =  naravni rezervat;
- sNR =  strogi naravni rezervat;
- NS =  naravni spomenik;
- KP =  krajinski park;
- RP =  regijski park;
- NP =  narodni park;
- SON = spomenik oblikovane narave;
- ORI =  obvezno republiško izhodišče. 
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MERILA IN POGOJI ZA 
VAROVANJE IN OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

26. člen 
(kulturna dediščina)

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

(2) Kulturno dediščino varujemo op-
timalno v njenem vplivnem območju, 
kar predstavlja poleg njene fizične 
ohranitve tudi ohranitev skladne kra-
jinske podobe, ohranitev obstoječih 
funkcionalnih navezav in gospodar-
ske osnove ter celovitosti.

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

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

(5) Oblikovanje označevalnih in 
usmerjevalnih tabel, ulična in cestna 
oprema (avtobusna postajališča, eko-
loški otoki, koši za smeti ipd.) se na va-
rovanih območjih oblikujejo celostno.

(6) Za vse vrste gradenj na objektih 
ali območjih kulturne dediščine je 
potrebno pred izdelavo projekta pri-
dobiti kulturnovarstvene pogoje ter 
k projektni dokumentaciji pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje.
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Tabela:  Seznam območij in enot kulturne dediščine, ki po predpisih o varstvu 
kulturne dediščine predstavlja zasnovo varstva kulturne dediščine:

Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

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

SS ROI Groblje - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata 171 171

PS ROI Krtina - Tabor 303 303

PS ROI Krumperk - Grad Krumperk 304 304

PS ROI Škocjan pri Domžalah - Domačija Škocjan 2 736 736

ME R Vinje - Spomenik na Judeževi domačiji 976 976

PS Češenik - Grad 101 1120

SS Dob - Cerkev sv. Martina 460 1747

SS Škocjan - Cerkev sv. Kancijana 483 1748

SS Krtina - Cerkev sv. Lenarta in sv. Roka 1749 1749

SS Domžale – Cerkev Marijinega vnebovzetja 461 1789

SS Homec - Cerkev Marijinega rojstva 1839 1839

SS Ihan – Cerkev sv. Jurija 466 1856

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

SS Goričica pri Ihanu - Cerkev sv. Kunigunde 1858 1858

SS Sveta Trojica - Cerkev sv. Trojice 467 2064

SS Radomlje - Cerkev sv. Marjete 2201 2201

SS Rova - Cerkev sv. Katarine 478 2234

SS Šentpavel pri Domžalah - Cerkev sv. Pavla 481 2388

SS Pšata - Cerkev sv. Petra 475 2389

SS Krumperk - Kapela ob gradu 421 4142

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

PS Kolovec - Lokacija porušenega gradu Kolovec 114 4341

ME Goričica pri Ihanu - Spomenik shodu Ljudske fronte 418 5170

ME Krumperk – spominska plošča ustanovitvi občinskega odbora OF 
Domžale

413 5171

ME ROI Oklo - Spomenik padlim in požgani vasi 5286 5286

PS Krumperk - Gospodarsko poslopje gradu 422 5289

PS Krumperk - Grajski hlevi 5290 5290

ME Gorjuša - Spomenik biospeleologu Simonu Robiču 428 5291

PS Brdo pri Ihanu - Domačija Brdo 1 415 5292

PS Brdo pri Ihanu - Kašča Brdo 10 414 5293

PS Brdo pri Ihanu - Domačija Brdo 16 417 5294

PS Brdo pri Ihanu - Domačija Brdo 19 416 5295

AR R Gorjuša - Babja jama pri Krumperku 423 5296

KR R Domžale - Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale 5297 5297

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

VA ROI Groblje - Lipov drevored 7933 7933

VA ROI Češenik - Park gradu Češenik 8770 8770

PS ROI Krtina - Domačija Krtina 37 9197 9197

PS ROI Goričica pri Ihanu - Tabor ob cerkvi sv. Kunigunde 9597 9597
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

ME Radomlje - Pokopališče 10144 10144

SS Brdo pri Ihanu - Kapelica ob cesti Ihan - Brdo 709 10366

SS Dob - Kapelica Srca Jezusovega 708 10369

SS Ihan - Kapelica ob poti k cerkvi 699 10370

SS Ihan - Kapelica v križišču 698 10371

SS Ihan - Slopno znamenje na polju 700 10372

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

SS Mala Loka pri Domžalah - Znamenje 696 10380

SS Šentpavel pri Domžalah - Znamenje 707 10381

SS Pšata - Kapelica ob poti proti Biščam 688 10385

SS Pšata - Znamenje ob cesti Dragomelj - Beričevo 706 10386

SS Pšata - Znamenje sredi vasi 689 10387

ME Rova - Pokopališče 702 10390

NA Rova - Vas 686 10391

SS Dob - Kapelica ob cesti proti Tosami 742 10615

SS Dob - Kapelica v zahodnem delu naselja 744 10616

AR Homec - Območje prazgodovinske naselbine 17 10617

SS Homec - Znamenje ob poti proti Nožicam 778 10618

AR Hudo - Staroslovansko grobišče 25 10619

AR Količevo - Arheološko najdišče v strugi Kamniške Bistrice 105 10620

AR Krtina - Arheološko najdišče Krtina 106 10621

SS Preserje - Znamenje 97 10638

AR Radomlje - Arheološko najdišče Radomlje 83 10639

PS Rova - Domačija Hrastičje 9 36 10640

SS Rova - Kapelica ob hiši Hrastičje 9 30 10641

SS Rova - Kapelica v vzhodnem delu vasi 29 10642

SS Rova - Kapelica Srca Jezusovega 28 10643

SS Rova - Znamenje ob cesti 27 10644

AR Šentpavel pri Domžalah - Arheološko območje Šentpavel 73 10649

SS Škrjančevo - Znamenje pri hiši Škrjančevo 9 98 10650

AR Turnše - Razvaline srednjeveškega gradu 100 10656

ME Dob - Grobišče in spomenik II. svetovne vojne 94 10672

ME Dob - Pokopališče 95 10673

ME Dob - Spomenik I. svetovne vojne 18 10674

ME Dob - Spomenik predvojnemu komunistu Martinu Koželju 93 10675

ME Dob - Spomenik protikomunističnim žrtvam II. svetovne vojne 124 10676

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

ME Homec - Grob opernega pevca Jožeta Gostiča na pokopališču 22 10678

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

ME Homec - Pokopališče 109 10680

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

ME Homec - Spominska plošča padlim borcem NOV, Članom gasilskega 
društva

19 10682

ME Homec - Spominska plošča padlim učencem v II. svetovni vojni 20 10683
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

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

ME Vir - Spomenik borcem in žrtvam fašističnega nasilja 193 10686

ME Krtina - Grob in nagrobnik borcev NOV 55 10688

ME Krtina - Spominska plošča borcem in ÄFN 111 10689

ME Preserje - Spomenik na bojnem mestu radomeljske bojne skupine 87 10712

ME Preserje - Spomenik vstaji pri bistriškem mostu 85 10713

ME Radomlje - Grobišče in spomenik padlih borcev NOB 86 10715

SS Radomlje - Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja 80 10716

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

ME Radomlje - Spominska plošča padlim borcem, delavcem opekarne 79 10718

ME Radomlje - Spominska plošča Slavku Pavliju na Pestotnikovi hiši 82 10719

ME Rova - Grobišče narodnih mučencev na pokopališču 31 10720

ME Rova - Grobnica rodbine Andrejka 33 10721

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

PS Turnše - Grad Črnelo 99 10724

VA Turnše - Park gradu Črnelo 123 10725

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

ME Želodnik - Spomenik I. radomeljske čete 110 10727

NA Češenik - Vas 104 10741

SS Homec - Kapela na sedlu 776 10742

SS Homec - Kapelica ob poti do cerkve 777 10743

PS Homec - Pirnatova vila 775 10744

SS Krtina - Kapelica jugovzhodno od cerkve 132 10745

SS Krtina - Kapelica pri domačiji Krtina 37 14 10746

SS Krtina - Kapelica v Dolenji vasi 137 10747

SS Krtina - Križev pot 133 10748

NA Krtina - Zaselek Zgornja Krtina 103 10749

SS Krtina - Znamenje jugozahodno od cerkve 9 10750

SS Krtina - Znamenje na Spodnji Krtini 134 10751

SS Krtina - Znamenje ob cesti na Spodnji Krtini 102 10752

SS Krtina - Znamenje ob cesti proti Dobu 135 10753

SS Krtina - Znamenje ob cesti proti Prevojam 75 10754

SS Krtina - Znamenje ob hiši Krtina 73 136 10755

SS Krtina - Znamenje severno od cerkve 131 10756

SS Krtina - Znamenje v severozahodnem delu Zgornje Krtine 26 10757

SS Radomlje - Škrjančevo znamenje 96 10764

PS Radomlje - Vas 84 10765

SS Rodica - Slopno znamenje 74 10766

PS Rova - Gostilna pri Pircu 35 10768

PS Hudo - Domačija Mlinarska ulica 3 812 12598

PS Radomlje - Domačija Prešernova ulica 40 811 12602

PS Pšata - Most Čez reko Pšata 379 13401

PS R Domžale - Slamnikarska tovarna 899 13402

PS Brdo - Kapelica pri hiši Brdo 20a 217 13699
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

NA Depala vas - Vas 226 13701

SS Depala vas - Kapelica Srca Jezusovega 736 13702

SS Depala vas - Naprov križ 737 13703

SS Depala vas - Slopno znamenje 735 13704

SS Dob - Znamenje ob cesti proti Gorjuši 743 13705

NA Dob - Vaško jedro 569 13706

PS Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 43 148 13707

PS Domžale - Gasilski dom 222 13708

PS Domžale - Godbeni dom 221 13709

PS Domžale - Hiša Karantanska 1 220 13710

PS Domžale - Hiša Karantanska 2 650 13711

PS Domžale - Hiša Ljubljanska cesta 64 142 13712

PS Domžale - Hiša Ljubljanska cesta 49 157 13713

SS Domžale - Kapelica Lurške Matere božje na Študi 472 13714

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

SS Domžale - Kapelica ob križišču na Študi 49 13717

PS Domžale - Kulturni dom Franceta Bernika 223 13718

PS Domžale - Lekarna 224 13719

NA Domžale - Območje nekdanjega tabora 505 13720

PS Domžale - Opečni dimnik tovarne Toko 614 13721

AR Domžale - Prazgodovinska naselbina Šumberk 109 13722

SS Domžale - Slopno znamenje na Študi 473 13723

NA Jedro vasi Stob 219 13724

PS Domžale - Vila Ljubljanska cesta 68 652 13725

SS Domžale - Čebulova kapelica na Stobu 747 13726

AR Dragomelj - Arheološko najdišče Dragomelj 127 13727

AR Dragomelj - Prazgodovinska naselbina pri Podgorici pri Črnučah 272 13728

NA Dragomelj - Vas 570 13729

AR Dragomelj - Ruševine vodnega gradu 273 13730

NA Gorjuša - Vas 47 13732

PS Gorjuša - Domačija Gorjuša 4 48 13733

SS Gorjuša - Rapovčev križ 772 13734

SS Ihan - Kapelica ob cesti proti Ostriževi vasi 275 13737

ME Ihan - Pokopališče 239 13738

VA Kolovec - Park gradu Kolovec 551 13747

SS Kolovec - Razpelo ob odcepu k gradu Kolovec 791 13748

AR Kolovec - Razvalina srednjeveškega gradu 693 13749

PS Sveta Trojica - Domačija Sveta Trojica 3 513 13757

SS Rača - Razpelo sredi vasi 270 13771

KR Radomlje - Radomeljska mlinščica 553 13772

AR Rodica – Antična naselbina v Grobljah 108 13773

SS Selo pri Ihanu - Kapelica ob cesti 415 13774

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

SS Spodnje Jarše - Kapelica na križišču 455 13776
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

SS Srednje Jarše - Kapelica sredi vasi 420 13777

NA Studenec pri Krtini - Vas 568 13778

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

AR Sveta Trojica - Antična stavba na Uševku 115 13780

ME Sveta Trojica - Pokopališče 571 13782

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

SS Jasen - Razpelo na Jasnu 476 13785

SS Zgornje Jarše - Kapelica Žalostne Matere božje 456 13786

SS Žiče - Kapelica ob cesti Žiče - Rova 482 13787

SS Žiče - Kapelica sredi vasi 483 13788

SS Žiče - Razpelo v vzhodnem delu vasi 484 13789

PS Brezje pri Dobu - Hiša Brezje pri Dobu 7 502 13893

PS Dob – Hiša Kidričeva 3 496 13894

PS Dobovlje - Hiša Dobovlje 4 512 13895

PS Domžale - Hiša Študljanska 12 497 13896

PS Domžale - Knjižnica 514 13897

PS Goričica pri Ihanu - Mežnarija Goričica pri Ihanu 8 500 13898

PS Gorjuša - Domačija Gorjuša a 14 492 13899

PS Homec - Dom Bolkova 25 493 13900

PS Homec - Domačija Bolkova 11 495 13901

PS Homec - Domačija Bolkova 22 494 13902

PS Ihan - Domačija Breznikova 74 499 13903

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

PS Zagorica pri Rovah - Hiša Zagorica pri Rovah 2 505 13906

PS Zagorica pri Rovah - Hiša Zagorica pri Rovah 3 506 13907

PS Žiče- Domačija Žiče 2 508 13908

PS Žiče - Hiša Žiče 1 509 13909

PS Žiče - Hiša Žiče 13 507 13910

ME Domžale - Pokopališče 508 14137

SS Domžale - Kapela Matere Božje 507 14234

PS Škocjan pri Domžalah – Domačija Škocjan 7 13905

VA SDP Arboretum Volčji Potok 7904 7904

ME R Laze pri Domžalah - Spomenik zmagi Kamniškega bataljona 419 5274 

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

52 52

KO Krumperk – Dolsko - Dešen 60 60

Brdo - Znamenje na Dobravi 480751

Brdo pri Ihanu - Kapelica ob cesti Ihan - Brdo 480709

Brezje pri Dobu - Spominsko znamenje talcem 400162

Dobovlje - Prazgodovinska naselbina Na mahu 13700

Dolenje - Rojstna hiša Jerneja Andrejka - Livnograjskega 480650

Dolenje - Spomenik žrtvam nacističnega nasilja 400183

Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 28 400158

Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 39 400141
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

Domžale - Domačija Ljubljanska cesta 41 400163

Domžale - Domačija Ulica Nikola Tesla 10 470867

Domžale - Grobišče borcev NOV na pokopališču 400150

Domžale - Kapelica ob Slamnikarski ulici 13715

Domžale - Spomenik borbe in dela 400144

Domžale - Spomenik Stanki Varšek - Liji 400152

Domžale - Spomenik žrtvam borcem druge svetovne vojne 400143

Domžale - Spominska plošča borcem NOV na Študi 400151

Domžale - Spominska plošča godbenikom 400149

Domžale - Spominska plošča žrtvam druge svetovne vojne 400147

Domžale - Spominsko znamenje borcem in ŽFN 400146

Domžale - Spominsko znamenje talcem v Podrečju 400145

Dragomelj - Spomenik Rezki Dragarjevi 400154

Goričica pri Ihanu – Arheološko najdišče Dobrava 13731

Gorjuša - Spomenik imenovanju ceste 400511

Gorjuša - Spominska plošča Leopoldu in Francu Mišu 400139

Hudo - Kapelica ob cesti 480783

Ihan - Grob Martina Cerarja 400498

Ihan - Grobišče borcev NOV s spomenikom 400156

Ihan - Spomenik Antonu Brezniku 480106

Ihan - Spomenik zamolčanim žrtvam 470905

Ihan - Spominska plošča 1. svetovni vojni 470898

Ihan - Spominska plošča borcem gasilcem 400155

Kokošnje - Kapelica ob cesti 480800

Količevo - Spominska plošča borcem, delavcem tovarne Helios 400192

Kolovec - Spomenik bolnišnici Triglav na Kolovcu 400184

Kolovec - Spomenik žrtvam nacističnega nasilja 400185

Kolovec - Znamenje pri Čehu 480792

Krtina pri Domžalah - Lokacija dvorca Veselka 13735

Laze pri Domžalah - Spomenik zmagi Kamniškega bataljona 5274

Laze pri Domžalah - Znamenje na Štancah 400471

Dob - Prazgodovinska naselbina 13750

Račni Vrh - Kapelica nad vasjo 400271

Rodica - Spominska plošča Antonu Mavsarju - Tomu 400161

Rodica - Spominska plošča Antonu Šublju 400202

Rodica - Spominska plošča Jožetu Skoku 400160

Rova - Hiša Pot ob Rovščici 6 10769

Selo pri Ihanu - Znamenje v Zajelšah 400477

Studenec pri Krtini - Kapelica na cestnem križišču 400457

Studenec pri Krtini - Spominska plošča Stanku Kovaču 400164

Sveta Trojica - Spominska plošča Tiskarni 30 a na Uševku 400165

Šentpavel pri Domžalah - Kapelica 470469

Škocjan pri Domžalah - Znamenje ob cesti 480690

Škocjan pri Domžalah - Znamenje ob cesti proti Prevaljam 480691
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Oznaka Ime območja/enote kulturne dediščine Šifra EŠD

Škrjančevo - Znamenje pri hiši Škrjančevo 4 10651

Vir - Spomenik Francu Bukovcu 10684

Vir - Spomenik stavki in ustanovitvi tovarniške celice 10687

Vir - Spominska plošča borcem gasilcem 400196

Vir - Spominska plošča delavcem tovarne Tosama 400195

Zaboršt - Spomenik aktivistom pod Šumberkom 400194

Zagorica pri Rovah - Razpelo na Jasnu 400476

Zalog pod Sv. Trojico - Kapelica 400478

Žeje - Kapelica 400480

Žeje - Kapelica na cestnem križišču 400481

Žeje - Kapelica ob cesti v Metenci 400479

kip sv. Florjana pri gasilskem domu v Žejah

kapelica pri domačiji Hribar Janeza, Brdo pri Ihanu 15

Legenda:
PS =  profano stavbna dediščina;
ME =  memorialna dediščina;
SS = stanovanjsko stavbna dediščina;
AR =  arheološka dediščina;
NA =  naseldbinska dediščina;
VA =  vrtno arhitekturna dediščina;
KR =  kulturna krajina;
KO =  krajinsko območje;
R =  zavarovana dediščina,;
ROI =  enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, opredeljena z Odlokom o spremembah in 

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Ur.list 
RS, št. 11/99);

SDP =  Spomenik državnega pomena.

Seznam se dopolnjuje skladno z registrirano dediščino po zakonodaji, ki ureja 
vpis v register kulturne dediščine.
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MERILA IN POGOJI ZA 
VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE 
OKOLJA

27. člen 
(okolje)

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

(2) Gradnja objektov, sprememba na-
membnosti za dopolnilne dejavnosti 
je možna, če dejavnost ne bo čezmer-
no obremenjevala okolja in obstoječe 
dejavnosti ter objekte, ki se v okolici 
predvidenega objekta ali dejavnosti 
že nahajajo.

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

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

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

28.člen 
(varstvo zraka)

(1) Za varstvo zraka je potrebno:

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

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

- zagotoviti racionalno rabo energije 
in izboljšanje toplotne izolacije 
objektov, 

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

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

29. člen 
(varstvo pred hrupom)

(1) Tabela: Stopnja varstva pred 
hrupom za posamezno podrobnejšo 
namensko rabo
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Planska namenska 
raba zemljišč

Morfološka oznaka glede podrobne namenske rabe stavbnih in 
drugih zemljišč

Območje 
varstva 
pred 
hrupom

S - območja za 
stanovanja

S - območje stanovanjske gradnje 2

Sv - območje blokovne in večdružinske gradnje 2

Se - območje enodružinske stanovanjske gradnje 2

Sk - območja kmetij in stanovanj 3

Sm - mešana območja (stanovanja, mešane dejavnosti, obrt, kmetije) 3

Sw - območja počitniških objektov 2

Sz - območja zelenih površin v stanovanjskem območju 3

Rg - območja 
razpršene gradnje

 3

D - območja javne 
infrastrukture

D – vzgoja in izobraževanje 3

D – športnorekreacijski objekti 3

D – objekti zdravstva 2

D – centralne funkcije 3

M – mešana 
območja

3

P - območja 
za proizvodne 
dejavnosti

P - območje za proizvodne dejavnosti 4

Pk - območje za kmetijsko proizvodnjo 4

I - območje 
za dejavnosti 
komunale in 
energetike

Ič - območje čistilne naprave 4

Io – območje odlagališča odpadkov 4

T – območja za 
dejavnost prometa 
in zvez

4

Z – območje, 
namenjeno zelenim 
površinam

Zr – območje, namenjeno športu in rekreaciji 3

Zp - pokopališča 3

Zg - območja gozdov 4

Površine za šport 
in rekreacijo na 
območjih druge 
primarne namenske 
rabe

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

4

K – območja 
kmetijskih zemljišč

Najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča 4

G – območja gozdov Območja gozdov, varovani gozd, gozd posebnega pomena, 
gospodarski gozd

4 

L – območja 
pridobivalnih 
prostorov

Območja površinskega pridobivanja rudnin 4

V - območja vodnih 
zemljišč

 3
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(2) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov sodi v 4. območje varstva pred 
hrupom obojestranski pas poselitve v širini 25 m od osi naslednjih pomemb-
nejših prometnic v občini Domžale: 

- železnice Ljubljana – Domžale – Kamnik 

- državne ceste

oznaka kategorija šifra potek ceste

R2 regionalna cesta 2. reda 447 Ločica - Ljubljana (Tomačevo)

R2 regionalna cesta 2. reda 415 Želodnik - Drtija - Izlake

R3 regionalna cesta 3. reda 644 Ljubljana - Šentjakob - Domžale - Duplica

- pomembnejše lokalne ceste

oznaka kategorija šifra potek ceste

LC lokalna cesta še ni dol. Avtocesta – Tosama

LC lokalna cesta 071060 Zaboršt - Ihan - Dol pri Ljubljani

LC lokalna cesta 071080 Vir - Radomlje - Volčji Potok - Kamnik

LC lokalna cesta 072010 Preserje – Radomlje

LC lokalna cesta 253010 Mengeš – Rodica

LC lokalna cesta 253020 Mengeš – Preserje

LZ lokalna zbirna cesta 071260 Križišče Center – Avtocesta

LZ lokalna zbirna cesta 071250 AS Domžale - Križišče Rondo (Ljubljanska 
cesta)

LZ lokalna zbirna cesta 071300 Križišče Majhenič - G1 10 (Ljubljanska cesta)

(3) Obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih 
ravni, določenih v predpisih. Prav tako ne sme čezmernih obremenitev pov-
zročati vir hrupa na kraju imisije.

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

(5) Gradnja, ki je vir hrupa, mora izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje 
in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.
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30. člen 
(varstvo tal)

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

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

 31. člen 
(varstvo voda, vodnih virov 

in obvodnih površin)

(1) Za gradnje v varstvenih območjih 
vodnih virov je potrebno upoštevati 
določila veljavnih odlokov in predpi-
sov o varovanju vodnih virov, ki veljajo 
za posamezno območje. Za gradnje 
na teh območjih je potrebno pridobiti 
vodno soglasje.

(2) Na vodovarstvenih območjih je 
gradnja možna le, v kolikor je zago-
tovljeno odvajanje in čiščenje odpa-
dne in padavinske vode v skladu s 
predpisi.

(3) Za gradnje v območjih voda je po-
trebno upoštevati področne predpise. 

(4) Za varstvo voda je potrebno:

- sanirati obstoječe vire onesnaže-
nja, 

- upoštevati predpise za zaščito 
pred onesnaženjem površinskih 
voda, 

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

- zagotoviti združevanje iztokov 
odpadnih voda in

- zagotoviti izgradnjo kanalizacije 
in čistilnih naprav.

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

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

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

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

31a. člen 
(poplavna območja)

(1) Poplavna območja so vodna, prio-
balna in druga zemljišča, kjer se voda 
stalno ali občasno zadržuje. 
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(2) Na poplavnem območju so prepo-
vedane vse dejavnosti in vsi posegi v 
prostor, ki imajo lahko ob poplavi ško-
dljiv vpliv na vode, vodna in priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, 
ki so namenjeni varstvu pred škodlji-
vim delovanjem voda.

(3) Na območjih, ogroženih zaradi 
poplav, so dovoljene dejavnosti in 
posegi v prostor v skladu z uredbo 
o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja. Pred načrtovanjem 
dejavnosti in posegov v prostor je 
potrebno izdelati karte poplavne ter 
z njimi povezane erozijske nevarnosti 
za obstoječe stanje in stanje po načr-
tovani gradnji in izvedenih omilitve-
nih ukrepih v skladu s pravilnikom 
o metodologiji za določanje območij 
ogroženih zaradi poplav in z njimi po-
vezane erozije celinskih voda in morja 
ter o načinu razvrščanja zemljišč v 
razrede ogroženosti. Za vse posege 
v poplavnih območjih je potrebno 
pridobiti vodno soglasje.

MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO 
PRED POŽAROM

32. člen 
(požarno varstvo)

(1) Pri načrtovanju gradenj je ob 
upoštevanju predpisov s področja 
požarne varnosti v stavbah potrebno 
zagotoviti varstvo pred požarom z:

1. odmiki med objekti in mejami 
zemljišč in/ali protipožarnimi lo-
čitvami

2. viri vode za gašenje
3. neoviranimi in varnimi dovozi, 

dostopi ter delovnimi površinami 
za intervencijska vozila.

(2) Na območjih, namenjenih poslovni 
in storitveni dejavnosti je pri načrto-
vanju objektov potrebno opredeliti 
požarna tveganja povezana z:

1. povečano možnostjo nastanka 
požara zaradi uporabe požarno 
nevarnih snovi in tehnoloških 
postopkov, 

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

3. z možnostjo širjenja požara med 
posameznimi naselji

(3) Za posamezne objekte, določene 
s predpisi o študiji požarne varnosti 
je potrebna izdelava študije požarne 
varnosti.

MERILA IN POGOJI ZA ZAŠČITO 
IN REŠEVANJE

33. člen

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

(2) Zaklonišča osnovne zaščite in oja-
čana stropna konstrukcija nad kletjo 
se zagotavljajo v skladu z predpisi, 
ki urejajo gradnjo in vzdrževanje za-
klonišč. 
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(3) Objekte je potrebno načrtovati 
potresno varno z upoštevanjem 
potresnih pospeškov, glede na cono 
potresne ogroženosti.

(4) Pri gradnjah se morajo upoštevati 
in izvajati vsi predpisani ukrepi, ki 
preprečujejo nastanek nesreč in omo-
gočajo zaščito in reševanje.

III. POSEBNE DOLOČBE

34. člen 
(posebne določbe)

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

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

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

(3) V nezazidanih celotah je možna 
tudi večja izraba zemljišč od predpisa-
ne, vendar je tedaj obvezna izdelava 
občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta.

(4) Za posamezne nezazidane celote 
je določena zasnova umestitve prome-
tne infrastrukture v prostor, glede na 
obstoječe prostorske danosti. Detajl-
na umestitev v prostor se za celoto 
določi z idejno zasnovo in projektnimi 

pogoji upravljavcev komunalne in-
frastrukture in lahko od s tem aktom 
predpisane zasnove odstopa, pri 
čemer pa mora biti idejna zasnova 
izdelana tako, da omogoča dostop in 
izgradnjo komunalne opreme za vsa 
zemljišča na območju.

(5) V morfoloških celotah, ki predsta-
vljajo nezazidano celoto in so večja od 
5.000 m2, je potrebno zagotoviti sku-
pno otroško igrišče v velikosti najmanj 
40 m2. Zasnova ureditve otroškega 
igrišča, vključno z igrali, je obvezna 
sestavina projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo ko-
munalne infrastrukture. Prepovedana 
je ureditev otroškega igrišča v 10,0 m 
pasu ob cesti, obremenjeni z več kot 
500 vozili/dan. Otroško igrišče mora 
biti osončeno najmanj 2 uri na dan v 
najkrajšem dnevu leta.
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OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE DOMŽALE

D1/3 - Pod Karantansko
M27/a
Višinski gabarit maksimalno P+2+T. Stavbe naj upoštevajo gradbeno linijo, 
ki je odmaknjena 5,00m od hodnika za pešce oziroma od regulacijske linije 
Karantanske ceste.

D2 - V križišču 
M19/a,b
Območje večstanovanjskih objektov. Pritličja je dovoljeno nameniti mešanim 
dejavnostim. 
Sprememba namembnosti v pritličjih objektov ob Ljubljanski cesti iz poslovne 
v stanovanjsko ni dovoljena.

M20/a
Območje večstanovanjskih objektov. Možne spremembe namembnosti pritličij 
za potrebe mešanih dejavnosti. 

M21/a
Območje prevladujočih enodružinskih stanovanjskih objektov. Maksimalni 
vertikalni gabarit P+1.

D3 – SPB1
M26/b
Območje večstanovanjskih stavb in mešanih dejavnosti. 
V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-
slovnih v stanovanjske.

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

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

Sv26/a
Območje večstanovanjskih stavb. Ohranjanje gradbene linije proti severu. 
Višina objektov mora biti enotna.

D4/2 - Za progo - jug 
S9/a
Območje enodružinskih stanovanjskih objektov. Možne spremembe namemb-
nosti za potrebe stanovanj in mešanih dejavnosti. Dovoljen FSI 0.5. Maksimalna 
višina P+1+M.
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D6/1 – Stob
Sm12/j
Upoštevanje gradbene linije ob cesti na jugu. 

D7/1 - Stob 
Sm	15/j	in	Sm16/j.	
V objektih ob Ljubljanski cesti se določa prenova stavb in dejavnosti. Pri pre-
novi stavb je upoštevati naslednje:
dovoljene so rekonstrukcije objektov in nadomestne gradnje obcestnih objek-
tov na naslednjih izhodiščih: 

1.  Prenovljen kompleks osnovnega objekta in gospodarskega dela mora tvoriti 
stegnjen niz, dom v ključ ali vogal.

2. Stavbne mase morajo imeti usklajena medsebojna razmerja med širino, 
dolžino in višino ter naklonom strešin

3. Obvezno je zasnova podolgovatih objektov, kota pritličja je max. 50 cm 
nad nivojem terena, višina objektov ne sme presegati višine obstoječih 
objektov na Ljubljanski 49, 43, 41 in 39, naklon strešin mora biti med 38 in 
42 stopinjami, stik fasade in strešine mora biti izveden v obliki kapnega 
venca, kritina mora biti opečna, uporabiti je tipologijo okenskih in vratnih 
odprtin, okrog okenskih odprtin je izvesti obrobne reliefe, na oknih je upo-
rabiti polkna, na zatrepnih fasadah je pritiličje in mansardo ločiti z vencem. 
Vse kamnite vratne portale je potrebno vgraditi v nov objekt. 

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

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

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

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

navedenim v gornjih alineah.

Možne so novogradnje na mestu gospodarskih poslopij. Načeloma je novogra-
dnja v okviru obstoječih gabaritov gospodarskih poslopij. Možno je poenotenje 
gabaritov v tlorisnih dimenzijah rastra 3,60 m (vzdolžni del 7,20 m x 14,40 m 
oziroma 18,0 m; prečni del 10,0 m x 14,40 m in 10,0 m x 18,00 m, 10,0 m x 21,0 
m, v kolikor to dopušča širina parcele).
Vertikalni gabarit obcestne pozidave P+M, vmesnega trakta P+M in zadnjega 
objekta P+(1)+M. 
Dovoljena pozidanost za objekte na Ljubljanski cesti od št. 39 do 49 je največ 
50%, dovoljen FSI največ 1.
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Dovoljena pozidanost za objekte na Ljubljanski cesti od št. 13 do 37 je največ 
60%, dovoljen FSI največ 1.
Prenova dejavnosti predela ob Ljubljanski cesti zajema uvajanje dopolnilnih 
dejavnosti trgovine, gostinstva, družbenih dejavnosti in revitalizacijo stano-
vanjskih površin.
Gasilski dom se ohranja in varuje v smislu zgodovinske in kulturne funkcije, 
podobno kot lipi v neposredni bližini, ki predstavljata poudarek v prostoru in 
členitveni element.

D7/2 – Cerkev na Goričici
Območje sakralnega sklopa na Taboru z obzidjem, župniščem, cerkvijo, ka-
pelico in starim pokopališčem predstavlja kvalitetno območje naselbinske, 
sakralne, profanostavbne in memorialne dediščine. 
Oblikovanje gradenj mora biti usklajeno z oblikovnimi kvalitetami (elementi in 
detajli) obstoječih objektov in zagotoviti ohranitev avtentične podobe območja. 
Enako velja za vzdrževalna dela.

D7/3 – Stoboušak
S14/a,b
Na območju je možna prostostoječa enodružinska, stegnjeni nizi enodružin-
ske in večstanovanjske gradnje. Po posameznih podobmočjih je potrebno 
načrtovati enotno tipologijo stanovanjskih objektov. Glavni dostop do ob-
močja je 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 stopinj

Kritina opečna

Maksimalna pozidanost 30%

Maksimalni FSI 0.50

stegnjeni nizi enodružinske gradnje

Tloris podolgovat tloris

Višinski gabarit P+M

Streha - lega simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z 
daljšo stranico

Streha - naklon 36-42 stopinj

Kritina opečna

Maksimalna pozidanost 40%

Maksimalni FSI 0.80
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stegnjeni nizi večstanovanjske gradnje

Tloris podolgovat tloris

Višinski gabarit P+(1)+M(T)

Maksimalna pozidanost 50%

Maksimalni FSI 1.00

Ostalo možna gradnja objektov s terasami v zadnjem 
nadstropju

Dejavnosti, ki niso v skladu z osnovno namensko rabo (območje SCT), je po-
trebno opustiti in nadomestiti z objekti za stanovanjske dejavnosti. 

D 8 - Ob Cankarjevi
S16/a 
Obvezno upoštevanje gradbene linije ob Savski cesti. Ob Savski cesti je možen 
gabarit P+2.

D10 – Avtoservis
I1
Dejavnosti obstoječe bencinske črpalke ni dovoljeno širiti, dovoljene so rekon-
strukcije v obstoječem obsegu.
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M29/a
Obstoječa mizarska delavnica. Širitev dejavnosti ni možna. Možna sprememba 
namembnosti za mešane dejavnosti.

M31/a
Območje enodružinskih stanovanjskih hiš, gradnje možne za mešane funkcije 
in stanovanja.

M30/a
Območje Avtoservisa. Dovoljene gradnje za potrebe mešanih dejavnosti.

D11/1 – POKOPALIŠČE
Zp
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 po-
men lokacije in z razporeditvijo prostorov omogočati zasebnost in nemoten 
potek svečanosti.
Obstoječe poti se lahko preoblikujejo, vendar morajo biti postavljene v obsto-
ječe 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.
V enoti C mora razporeditev novih grobnih mest slediti obstoječemu vrstne-
mu 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 spre-
voda. Premostitveni objekt mora biti zasnovan tako, da se v najmanjši možni 
meri posega v obstoječe ureditve. 
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D11/2 - Pod Stobom 
Sm19/a
Dovoljen FSI 0,5. Dovoljena pozidanost 30%.

D11/3 – Pod progo
Zr7-	044	območje	za	šport	in	rekreacijo
Na območju je dovoljena gradnja utrjenih in travnatih igrišč – ureditev športno 
rekreativnih površin, sprehajalnih poti in parka. Gradnja objektov ni dovoljena.
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D13 - Nad Ljubljansko 
M15/a
Dejavnost vzdrževalne cestne službe ni dovoljeno širiti. 
Za gradnje in ureditve v morfološki celoti je potrebno izvesti občinski vabljeni 
natečaj.

D14/2 – Ob Ljubljanski 
Zr5 
Območje predstavlja območja obstoječih zelenih površin, obdanih z območji 
namenjenih vzgoji, izobraževanju, stanovanjem in mešanim funkcijam. Obsto-
ječi objekt na območju se odstrani. 
Severni rob območja ob cesti naj se intenzivno ozeleni. Ohranjajo se obstoječi 
dostopi na območje in pešpoti čez območje, ki se uredijo kot sprehajalne poti. 
Znamenje v zidu ob cesti na severu se ohrani in vklopi v predvidene ureditve.
Obstoječa kvalitetna drevesa se, če je mogoče, vklopijo v predvidene uredi-
tve. Pri načrtovanju parka se naj uporabi element vode, ob območju poteka 
podzemni kanal Mlinščice.
Območje je potrebno celostno urediti na podlagi predhodno izdelane idejne 
zasnove.
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D15 - Ob Kamniški 
M12/b
V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-
slovnih v stanovanjske.

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



Uradni Vestnik Št. 03/12124

M13/a
Maksimalni dovoljeni FSI 0.6, maksimalna dovoljena višina P+2. Upoštevanje 
gradbenih linij ob cestah.
V pritličju objektov ni dovoljena sprememba namembnosti prostorov iz po-
slovnih v stanovanjske.

D16 – Miklošičeva
M23/b
Obstoječe vrstne hiše. Nadzidave objektov so možne, vendar morajo biti za 
cel sklop objektov rešene enotno. Maksimalen FSI 0.4.

M24/b,	M25/b
Območje več stanovanjskih objektov. Ob širitvah upoštevati gradbeno linijo 
ob Miklošičevi cesti.
Obvezno je ohranjanje obstoječih urejenih zelenih in parkovnih površin. 

D17 - Pod jedrom 
Sm20/a
Območje obstoječih objektov za skladiščenje in predelavo lesa. Širitev dejav-
nosti ni možna. Dovoljene so spremembe namembnosti in gradnje za stano-
vanjsko dejavnost. Najvišji višinski gabarit P+1. Oblikovanje gradenj v skladu 
z določili za območja S/a.

D23 –Mačkovci
Maksimalni dovoljeni FSI = 0,55 in FZ = 35%.

D24 – Pod parkom 
Se	37/b
Nepozidane parcele na območju se lahko pozidajo tudi s prostostoječimi 
enodružinskimi individualnimi stanovanjskimi objekti. Gradnje se oblikujejo 
v skladu z določili za morfološko celoto Se/a.

D26/1 – RTP 
Pi9
Dovoljene ureditve za potrebe razdelilne transformatorske postaje in spre-
mljajočih ureditev

Pi8
Dovoljene dopolnilne gradnje za potrebe RTP. 
FZ 50%, višinski gabarit max P+1, zelenih površin najmanj 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 naspro-
tnem primeru je potrebno območje in dostop do njega urediti z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom.
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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.

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

D27 – Pod Šumberkom 
Sm23/a
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.
V morfološki celoti je dovoljena izraba zemljišča FSI 1,0 in pozidanost do 50%.

D29/2 ZABORŠT – Veterinarska klinika
D1/a
Največji dovoljeni FSI 0,4 in FZ 30%.
Na skrajnem SZ delu območja je ureditve potrebno prilagoditi priključku nove 
cestne povezave območja D29/1 na Ihansko cesto.

D30 – Šumberk 
Dovoljena postavitev razglednega stolpa, ureditev poti, in ureditev za potrebe 
obstoječega vodnega zbiralnika.
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Zr6
Dovoljene gradnje za potrebe rekreacije v naravi, gradnje v zvezi z izobraže-
valnim namenom, ureditve poti, trim stez, komunalne opreme, opozorilnih 
tabel, ki morajo biti oblikovane enotno za celotno območje, in drugih začasnih 
objektov za potrebe rekreacije v naravi. Na delu zemljišča na JV je dovoljena 
postavitev začasnih objektov za potrebe vadbišča za pse in ureditev parkirišč 
za potrebe območja.

D32/2 - Proga 
M9/a
V ureditvenem območju ni dovoljena gradnja stanovanjskih objektov.

D37 – Parkirišče Zaboršt 
I2
Ureditev parkirišča za tovornjake na podlagi izdelane programske zasnove. 
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 stopinj). 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 (stav-
ba ali masivna ograja) in/ali z zasaditvami. Pred pričetkom ureditve parkirišč, 
ureditev dostopnih cest na območje.

Šr1 – Skakalnica
Območje gozda, kjer je v zimskem času možna postavitev začasnih naprav za 
šport in rekreacijo.

Šr2
Območje gozda namenjeno športu in rekreaciji. Možen delen posek gozda 
na delu, predvidenem za postavitev smučarske proge. Dovoljena postavitev 
začasnih naprav in ureditev za potrebe športa in rekreacije.

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

J2 – Spodnje Jarše 
Sm2/a
Dovoljena je sprememba namembnosti poslovnega objekta v večstanovanjsko 
poslovni objekt v okviru doseženih faktorjev.

J3 –Ob razbremenilniku
Območje je razdeljeno na naslednje morfološke enote, ki imajo določeno po-
drobnejšo namensko rabo:
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Prostorske enota Podrobnejša namenska raba

Se1/a, Se2/a, Se3/a, Se4/a, 
Se5/a, Se6/a

enodružinska prostostoječa stanovanjska gradnja in gradnja dvojčkov 
(Se/a)

Sz1 območje skupnih in zelenih površin

Merila in pogoji za gradnjo v morfoloških enotah Se1/a do Se6/a:

Merilo Določbe

Prometna ureditev Objekti se priključujejo na ulice, ki se v priključkih v skladu z grafično 
prilogo priključujejo na lokalno zbirno cesto JP571614 (cesta Petra Majdiča).
Priključevanje objektov neposredno na javno pot JP571614 (cesta Petra 
Majdiča) ni dovoljeno. 
Novozgrajene ulice imajo naslednje minimalne normalne prečne profile.
dvosmerna stanovanjska ulica skupne širine najmanj 5,5 m (vozna pasova 
širine 2 x 2,25 m in min. enostranski pločnik 1,0 m); 
enosmerna stanovanjska ulica skupne širine najmanj 4,0 m (vozni pas 3,0 in 
enostranski pločnik 1,0 m)

Regulacijske črte - 
odmiki od cest

Gradbena meja vseh objektov ob cestah je oddaljena 6m od roba pločnika.
Določbe za gradbene meje objektov veljajo tudi za enostavne objekte višine 
višje od 1,5 m nad terenom, razen ograj in zbirnih mest za komunalne 
odpadke.

Višinska regulacija

- etažnost P+M P+T P+1

- višina kapi max. 5,0 m max. 7,5 m max. 7,5 m

- višina slemena max. 10,0 m

- višina kolenčnega zidu 
mansarde

max. 1,20 m

- Kote pritličja in 
urejenega terena

kota pritličja max. 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.

Maksimalna izraba 
zemljišč

FSI = 0,45; FZ = 30%

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.

Ograje Dovoljeno je ograjevanje gradbenih parcel z živo mejo ali z grajenimi 
transparentimi ozelenjenimi ograjami višine do 1,5 m. 
S postavitvijo ograje se ne sme ovirati preglednost v križiščih.
Minimalni odmik zasaditve žive meje od roba pločnika znaša 0,5 m, 
minimalni zunanji rob grajene ograje pa 0,25 m od zunanjega roba pločnika.
Medposestne ograje je mogoče ob soglasju mejaša postaviti na mejo 
gradbene parcele, oziroma brez soglasja mejaša na rob gradbene parcele 
tako, da zunanji rob ograje oziroma njenih konstrukcijskih delov ne sega na 
sosednjo gradbeno parcelo.
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Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Sz1:
Dovoljena je gradnja v skladu s splošnimi določbami.

J4 – Jarše–center
Območje je razdeljeno na naslednje morfološke enote, ki imajo določeno po-
drobnejšo namensko rabo:

Prostorske enota Podrobnejša namenska raba

Se1/a, Se2/a, Se3/a, Se4/a, 
Se5/a, Se6/a

enodružinska prostostoječa stanovanjska gradnja in gradnja dvojčkov

Sv1/a, Sv2/a, Sv3/a, Sv5/a, 
Sv6/a

večstanovanjska prostostoječa gradnja

Sv4/a večstanovanjska prostostoječa gradnja z dovoljeno spremljajočo 
poslovno, storitveno in oskrbno dejavnostjo v pritličjih objektov v 
obcestnem nizu

Sm1/a mešana stanovanjska gradnja 

Sz1 območje skupnih in zelenih površin 

Zr1 območje zelenih in rekreacijskih površin 
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Merila in pogoji za gradnjo v prostorskih enotah Se in Sv:

Merilo Določbe

Minimalni 
prečni profili 
cest

JP571614 (cesta Petra 
Majdiča)

JP571601 
(Čevljarska ulica)

dvosmerne 
stanovanjske ulice

enosmerne 
stanovanjske 
ulice

vozna pasova 
širine 2 x 3,00 m in 
obojestranski pločnik 
2 x 1,5 m

vozna pasova 
širine 2 x 2,75 
m, enostranski 
pločnik 1 x 1,5 
m, enostranska 
kolesarska steza 
1x1,5 m

2 x 2,75 m in 
obojestranski pločnik 
2 x 1,0 m

1 x 3,00 m in 
obojestranski 
pločnik 2 x 
1,0 m

Priključevanje 
objektov na 
javno cestno 
omrežje

Se1/a, Se2/a, Se3/a 
in Se4, Sv1/a, Sv2/a, 
Sv5/a

Se5/a, Sv6/a, Sz1 Sv4/a Sv3/a

neposredno preko 
stanovanjskih ulic 
(A,B,C,D,E,F,G)

na javno pot 
JP571614 (cesta 
Petra Majdiča)

z največ dvema 
skupnima 
priključkoma 
priključuje javno pot 
JP571601 (Čevljarska 
ulica)

z enim 
priključkom na 
lokalno zbirno 
cesto LZ 071320 
(Jarška cesta)

Regulacijske 
črte - odmiki 
od cest
GM – 
gradbena 
meja

ob JP571614 (cesta 
Petra Majdiča)

JP571601 
(Čevljarska ulica)

ob LZ 071320 
(Jarška cesta) in ob 
dvosmernih ulicah 
(A, E)

ob enosmernih 
ulicah (B, C, D, 
F, G)

GM 9 m na vzhodu
GM 6 m na zahodu

GM 4m na vzhodu
GM 6m na zahodu

GM 6 m GM 3m od 
roba pločnika 
oziroma 6 m na 
mestu uvoza 
na gradbeno 
parcelo

Določbe za regulacijske črte objektov veljajo tudi za enostavne objekte višine 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.

Maksimalna 
izraba 
zemljišč

Se Sv (razen Sv4) Sv4

max. FSI = 0,45
max. FZ = 35%

max. FZ = 35% max. FZ = 35%

ob pogoju gradnje najmanj 80% parkirišč v kletni 
etaži je dovoljen max. FZ = 45%

Odmiki med 
objekti

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

Vse razen Sv4 Sv4

- etažnost P+M P+T P+1 P+1+M P+1+T
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Merilo Določbe

- višina kapi max. 5,0 m max. 7,5 m max. 
7,5 m

max. 8,0 m max. 10,5 m

- višina 
slemena

max. 10,0 m max. 13,0 m

- višina 
kolenčnega 
zidu 
mansarde

max. 1,20 m max. 1,20 m

- Kote pritličja 
in urejenega 
terena

kota pritličja max. 0,5 m nad koto urejenega 
terena. 

kota pritličja max. 0,8 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.

Parkirna 
mesta

Vse razen Sv4 Sv4

V skladu s splošnimi določbami. Parkirna mesta za stanovalce se 
zagotovijo v kletni garaži

Merila in 
pogoji za 
zasnovo in 
oblikovanje 
objektov

Oblikovanje objektov (nakloni strešin, smeri slemen, fasade objektov) je svobodno 
(razen v enoti Se1/a), vendar enotno v sklopu objektov na eni gradbeni parceli, ob 
upoštevanju izrabe parcele, regulacijskih črt, omejitev višinskih gabaritov in odmikov.
Oblikovanje v morfološki enoti Se1/a se prilagodi enotni zasnovi obstoječih objektov 
(četvorčkov) v tej enoti ob upoštevanju vzpostavljenih gradbenih linij objektov, 
horizontalnih in vertikalnih gabaritov ter oblikovanja streh in fasad objektov.

Ograje Dovoljeno je ograjevanje gradbenih parcel z živo mejo ali z grajenimi transparentimi 
ozelenjenimi ograjami višine do 1,8 m. 
S postavitvijo ograje se ne sme ovirati preglednosti na javnih cestah.
Minimalni odmik zasaditve žive meje od roba pločnika znaša 0,5 m, minimalni zunanji 
rob grajene ograje pa 0,25 m od zunanjega roba pločnika.
Medposestne ograje je mogoče ob soglasju mejaša postaviti na mejo gradbene 
parcele, oziroma brez soglasja mejaša na rob gradbene parcele tako, da zunanji rob 
ograje oziroma njenih konstrukcijskih delov ne sega na sosednjo gradbeno parcelo.

Posebna merila v enotah Sv:

Merilo Določba

Merila za oblikovanje 
večstanovanjskih objektov

Volumne večstanovanjskih objektov je s potrebnimi členitvami 
prilagoditi strukturi gradnje enodružinskih stanovanjskih hiš v 
neposredni okolici.
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Merilo Določba

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 dovoljene le postavitve enostavnih objektov skupne urbane 
in komunalne opreme ter druge ureditve skupnih površin (parkirišče za 
obiskovalce, klopi, igrala, vodnjaki, ekološki otoki, 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. Minimalni delež zelenih 
površin znaša 25%.

Druga določila Na južnem delu prostorske enote se dovoli postavitev male 
hidroelektrarne na Mlinščici v skladu s predpisi.

Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Sm1:
Veljajo splošna merila za gradnjo objektov v enotah Sm.

Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Sz1:
Za potrebe skupnega parkiranja obiskovalcev v naselju se v prostorski enoti 
Sz1 zgradi eno skupno parkirišče z najmanj 10 PM in 1 PM za invalide. Na tem 
mestu se zgradi tudi ekološki otok.

Merila in pogoji za gradnjo v prostorski enoti Zr1:
V prostorski enoti se zgradi otroško igrišče minimalne površine 400 m2. Otroško 
igrišče se ogradi z žično ograjo, ki se ozeleni ali živo mejo.
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R1/2 - Rodica 
Se19/a
Na nepozidanem delu območja je možna postavitev enodružinskih objektov, 
ki naj bodo oblikovani skladno ob upoštevanju dovoljenega FSI 0,40 in 35% 
pozidanosti. Maksimalni višinski gabarit P+1. 

R2 – Rodica zahod 
Sv1/a
Dovoljena je gradnja najemnih stanovanj. Dovoljena pozidanost je 50%, dovo-
ljeni faktor FSI 1.

R3/1 - Bencinski servis 
M8/a
Ob cesti na jugu locirati predvsem mešane dejavnosti, v notranjosti možna 
gradnja strnjenih enodružinskih stanovanjskih objektov, višinskega gabarita 
P+1, z upoštevanju določil za Se/b. 
Dovoz in dostop na nezazidana zemljišča, južno od Breznikove ulice, se uredi 
z Breznikove ulice. Stavbe morajo biti postavljene v gradbeno linijo, ki znaša 
8.0 m od roba cestnega sveta Breznikove ulice. Določilo ne velja za nezahtevne 
in enostavne objekte. Ograje morajo biti od roba cestnega sveta umaknjene 
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najmanj 1.0 m. Do ureditve levega zavijalnega pasu s Češminove ulice na Bre-
znikovo ulico, gradnja na območju nezazidanih zemljišč ni dovoljena.

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

R4 Groblje
M3/a
Območje je namenjeno gradnji infrastrukturnih objektov in naprav, in sicer 
ureditvi postajališča in gradnji za namene dopolnilnih dejavnosti infrastrukture.

Š1 – Študa
Sm24/a
Dejavnosti ni možno širiti. Vplivi na okolje ne smejo presegati dovoljenih vpli-
vov za stanovanjsko okolje. 
Možne spremembe namembnosti in gradnje za stanovanja. Oblikovanje 
gradenj v skladu z določili za območja S/a. Maksimalni višinski gabarit P+1.

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

Š2 – Študa – Nad jedrom
S28/b,	S29/b
Nepozidane parcele na območju se lahko pozidajo tudi s prostostoječimi 
enodružinskimi individualnimi stanovanjskimi objekti. Gradnje se oblikujejo 
v skladu z določili za morfološko celoto Se/a.

Š3/2 - Spodnji Toko 1 
M34/a
Dovoljena je sprememba namembnosti.
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Š4/1 – Mlinostroj – sever 
Se34/a 
Območje prostostoječe enodružinske gradnje. Obvezen odmik 5 m od Mlinščice 
in ozelenitev pasu ob Mlinščici.
Pozidava območja je možna po zgraditvi dostopne ceste, ki je priključena na 
načrtovano napajalno cesto za ureditvena območja Š5/4, Š5/2, Š5/3 in Š 5/1.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

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

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

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna, rdeče do temno rjave barve.
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Š5/3 – Ob Mlinščici vzhod 
Se35/b
Območje enodružinske gradnje. Možna je gradnja dvojčkov, prostostoječih 
objektov ali strnjene gradnje pod pogojem, da je tip gradnje na celotnem ob-
močju enoten. Obvezna je ozelenitev pasu ob novi dostopni cesti.
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Do izgradnje načrtovane napajalne ceste za območja Š5/4, Š5/2, Š5/3 in Š5/1 
se objekti lahko začasno priključijo na javno pot z oznako JP57123. Po izgradnji 
načrtovane napajalne ceste se morajo objekti obvezno priključiti nanjo.

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

CČN Študa – Gospodarska infrastruktura (Oc1)
Območje čistilne naprave, dovoljena gradnja objektov in naprav ter ureditev 
za potrebe čistilne naprave s spremljajočimi dejavnostmi.
V primeru gradnje poslovnih stavb morajo biti dvignjene vsaj 0,5 m nad nivo 
visoke vode.
Pri rekonstrukcijah in novogradnjah tehnoloških naprav v morfološki celoti se 
mora s tehničnimi ukrepi zagotovi preprečevanje širjenja smradu (pokrivanje 
objektov in filtriranje emisij). 
Pri načrtovanju tehnoloških naprav za čiščenje je potrebno zagotoviti zadr-
ževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje 
in primarno čiščenje ter čiščenje zajete padavinske odpadne vode na čistilni 
napravi po končanem nalivu. 
Rob območja naj se intenzivno zasadi.

Jata proizvodne dejavnosti 1 (Pk1)
Širitev dejavnosti ni dovoljena, dokler se ne sanirajo prekomerne obremenitve 
zraka. 

RTV oddajnik - To1
Srednjevalovni RTV oddajnik, ki se nahaja na tej lokaciji, se ukine, ohranja se 
satelitska sprejemna postaja.
Na celotnem območju je predvidena graditev naslednjih dejavnosti:
- objekti in ureditve za potrebe oddajnikov in zvez,
- objekti in ureditve za dejavnosti programske in produkcijske širitve radijske 

in televizijske dejavnosti,
- objekti in ureditve spremljajočih objektov: garaž, delavnic in laboratorijev.
Območje je potrebno urediti celovito s pridobitvijo prostorske rešitve z javnim 
natečajem.
Pred začetkom gradnje je potrebno urediti dostopno cesto s Savske ceste in 
vso potrebno komunalno infrastrukturo.
Na območju je potrebno urediti zadostno število parkirnih mest.
Dovoljene so maksimalne višine objektov 10–12m, proti robu območja naj se 
višina objektov znižuje. Meje območja je potrebno obvezno zmehčati z inten-
zivno ozelenitvijo.
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V1/1 Vir – jedro - zahod 
S1/a
Za območje se ob načrtovanju ureditev v ureditvenem načrtu V7/7 Oljarna 
zagotovi povezava na semaforizirano križišče na Šaranovičevi cesti. Pri načrto-
vanju gradenj in ureditev je potrebno upoštevati koridor za dogradnjo Aljaževe 
ulice do območja V7/7.
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Sm9/a
Za območje se ob načrtovanju ureditev v ureditvenem načrtu V7/7 Oljarna 
zagotovi povezava na semaforizirano križišče na Šaranovičevi cesti. Pri načrto-
vanju gradenj in ureditev je potrebno upoštevati koridor za dogradnjo Aljaževe 
ulice do območja V7/7.

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

Se22/a
Dovoljena maksimalna višina P+2.

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

V 4/2 – Park – jug
Na območju je dovoljena gradnja in ureditev za potrebe izvajanja dejavnosti 
predšolske vzgoje in športa in rekreacije.

V5/1 –Papirnica – jug 
Pi2
Dovoljena je rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objektov. 
Novogradnje stanovanjskih stavb niso dovoljene. Na južni strani območja 
potrebno urediti zeleni pas in protihrupno zaščito.

V5/2 – Papirnica – zahod 
Pi1
Dovoljena gradnja objektov za potrebe poslovno proizvodnih in servisnih 
dejavnosti.
V 1. fazi je potrebno zgraditi glavno napajalno cesto in napajalne ceste. 

Tloris Tloris naj se prilagodi potrebam predvidene dejavnosti in prostorskim možnostim.

Višinski 
gabarit

Maksimalni višinski gabariti objektov P+1 oziroma višine največ 6,00 m.
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V5/3 – Papirnica – sever 
S1/a
Obvezno je potrebno ohraniti obstoječi zeleni pas dreves na zahodnem delu 
območja kot ločnico med industrijo in stanovanji, postavitev novih stanovanj-
skih objektov na tem območju ni dovoljena.

V5/4 – Papirnica – vzhod
Z1
Dopustne ureditve zelenih površin z namenom ustvaritve bariere med indu-
strijskim območjem in območjem stanovanj. Na gradbeni parceli obstoječega 
stanovanjskega objekta so dovoljene gradnje, kakor veljajo za morfološko 
celoto z oznako Se. 

V7/2 - Helios
Na delu ureditvenega območja, določenem s parcelnimi št. 891/1, 891/2, 891/3, 
893 in 890 vse k.o. Domžale, je do sprejema OPPN dovoljena gradnja mrliške 
vežice in žarnega pokopališča. Obstoječe parkirišče se nameni tudi za potrebe 
nove dejavnosti. Za urejanje veljajo določila za morfološko celoto z oznako Zp.

V7/4 – Helios - Zahod
Se38/b
Na območju velja pozidanost 60% in faktor izrabe FSI 1.0 .

V 7/5 – Helios - jug
Pi/5
V območju Pi/5 so dovoljene le gradnje javne gospodarske infrastrukture ob 
upoštevanju varstvenih odmikov od vodnega zemljišča vodotoka Mlinščica.



Uradni Vestnik Št. 03/12140

Pi/6
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

Za posamezna območja veljajo naslednja merila in pogoji:

Merilo Določba

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 7m 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 3m.

Višinska regulacija Maksimalni višinski gabariti objektov v vseh prostorskih enotah so 14m, 
merjeno od kote urejenega platoja ob objektu.
V prostorski enoti P4 je dovoljena višina objektov 24m 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 max. 80% na gradbeno parcelo posamezne prostorske enote
max. 70% na celotno enoto morfološko enoto Pi6 (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 max. P+2.
Parkiranje za tovorna vozila se zagotovi v prostorski enoti P6.

Etapnost gradnje Dovoljena je etapna gradnja objektov v morfolološki enoti 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 morfološki enoti 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.
Fasada garažne hiše se oblikuje s tipskimi transparentnimi fasadnimi 
elementi
Vhodni deli stavb naj bodo ustrezno poudarjeni.
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Merilo Določba

Posebne določbe V območju ni dovoljena gradnja objekta za sežiganje industrijskih 
odpadkov.

V7/6 – Helios
Pi4
Na prostih zemljiščih dovoljena gradnja objektov, pri tem upoštevati celovito 
zasnovo območja glede prometne in infrastrukturne ureditve. Maksimalne 
višine objektov so 14 m nad koto utrjenega terena.

Pi3
Ureditve so možne na podlagi zasnove celovite ureditve območja.

V8 –Na njivah
Sk2/a	–	033
Na zemljiščih je dovoljena gradnja objektov za preselitev kmetije. Maksimalna 
višina slemen 9,00 m. Nakloni strešin naj se ravnajo po obstoječih objektih.
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V9 – Tosama 
Pi7
Na nezazidanih zemljiščih je gradnja možna na podlagi celovite ureditve 
prometnega in komunalnega omrežja. Maksimalna višina objektov ne sme 
presegati višin obstoječih objektov na območju.
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 občinski va-
bljeni natečaj.

V10/1 – Žito – vzhod 
Sk8/a
Obvezno upoštevanje gradbene linije ob cesti. Ob cesti možen višinski gabarit 
do P+2.

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

M1
V območju je dovoljena gradnja povezovalne lokalne ceste med cesto v Podrečje 
in cesto do silosa v okvirni širini 12,5 m. (NPP okvirno: 2x2,50 m vozišče, 1,5 m 
pločnik, 2x2,50 m vzdolžno parkiranje in 0,50 m varnostni pas ob parkirišču).
Na zahodnem delu morfološke celote je dovoljena gradnja parkirišča za osebna 
vozila. Obstoječe drevje se ohranja oziroma nadomesti, v kolikor onemogoča 
izvedbo parkirišča.

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

Za gradnje in ureditve na delu območja, na zemljiščih št. 2411, 2412/1, 2409, 
2410/1 in 2413/3, vse k.o. Domžale, je potrebno izvesti občinski vabljeni natečaj.

V12/1 – Škrjančevo – Ob Bistrici – jug 
Zr1
Dovoljena je gradnja objektov in ureditev za šport in rekreacijo. Pred pričetkom 
gradenj je potrebno izdelati celovito rešitev.

OBMOČJA DRUGIH NASELIJ

BŠ – BIŠČE
Sm1/j	–	099
Na delu nezazidanega zemljišča je možna gradnja govejega hleva s silosom. 
Oblikovanje mora slediti oblikovanju, ki je podano v splošnih določbah za 
vaška jedra. Smer slemena vzporedno s cesto. Silos ne sme biti višji od hleva. 
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Barva kritine naj se prilagodi kritini okoliških objektov. Ob robu naj se območje 
ozeleni z visokodebelnim drevjem.

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

Rg	–	104
Na parceli št. 477/1 je dovoljena širitev kmetije. Maksimalni gabarit objekta 
P+M. 

 
BR - BREZOVICA PRI DOBU
Sk1/a-	077
Na delu nezazidanega zemljišča Sm1/j je možna širitev kmetije za gradnjo 
hleva, strojne lope in stanovanjskega objekta.

Sk2/a-	080
Na delu nezazidanega zemljišča Sk2/a je možna širitev kmetije za gradnjo 
hleva z gnojiščem in senika.

ČŠ - ČEŠENIK 
Naselbinska dediščina - območje vas obsega celotno ureditveno območje na-
selja. Naselje se nahaja znotraj vplivnega območja gradov Črnelo in Češenik.

Sm1/j	–	041
Na delu nezazidanega zemljišča parc.št. 450 in 445/1 k.o. Dob je možna širitev 
za potrebe obstoječe kmetije. 

DV - DEPALA VAS
Pk1
Območje kmetijskega posestva Pšata. Gradnje in ureditve za potrebe kmetijske 
dejavnosti možne v skladu s programsko zasnovo. 

Pk1-17
Gradnja objektov za potrebe selitve oziroma širitve kmetij.

DO – DOB
D1	
Dovoljene gradnje objektov za potrebe Osnovne šole Dob. Višina objektov ne 
sme presegati obstoječih objektov, zunanji rob naselja zazeleniti z višinsko 
vegetacijo.

Sm1/j
Obvezno upoštevanje gradbenih linij. 
Na zemljiščih s parcelno št. 202/13, 196/1 in 196/3 k.o. Dob je dovoljen naklon 
strešin od 30 do 42 stopinj. Del stavbe je lahko prekrit z ravno streho.
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I1
V območju I1 je dovoljena gradnja hitrega servisa (objekti s prostori za oskrbo 
vozil in osebja), ob upoštevanju varovalnih pasov ceste oz. predvidene širitve 
regionalne ceste zaradi ureditve križišča (Odlok o občinskem lokacijskem 
načrtu za Poslovno cono Želodnik, Uradni vestnik Občine Domžale13/06) in 
eventuelnih potrebnih ureditev za zmanjšanje poplavne nevarnosti Rovščice. 
Dovoz mora biti usklajen s prometno ureditvijo, določeno z zgoraj navedenim 
odlokom za poslovno cono. Višinski gabarit P+1.

Pi1
Območje obstoječih objektov lupilne linije. Objektu je potrebno zagotoviti 
minimalno poplavno varnost, 50 cm nad koto stoletne poplavne vode.

Zr2-Šr2-045
Območje je namenjeno ureditvi konjeniškega centra na parc. št. 376/2, 377 in 
378/1, vse k.o.Dob. Možna je gradnja objektov za potrebe konjeniškega centra 
v skladu z določili, ki veljajo za morfološko celoto z oznako Sk/a.
Potrebna parkirišča je potrebno zagotoviti znotraj obravnavanega območja. 
Dostopnost do območja je z javne poti grad Črnelo – Dob. Vzdolž jugozaho-
dne meje območja ob lokalni cesti se predvidi v 4 m varovalnem pasu ceste 
izgradnja hodnika za pešce in kolesarske steze. Postavitev ograje znotraj 4 m 
varovalnega pasu ni možna. 
Območje meji na Hudski potok. Zagotoviti je potrebno minimalno 5 m odmik 
objektov od zgornjega roba brežine in zagotoviti poplavno varnost objektov 
pred visokimi vodami s stoletno povratno dobo s 50 cm varnostne višine.
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Se4/a-E4
Dostop do območja obdelave je z lokalne ceste Dob - Krtina, možen pa je tudi 
s Staretove ulice.
Ob obeh cestah je obvezno upoštevanje gradbene meje.
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Se1/a	–	E1

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

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

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

Streha naklon 36 - 45 stopinj

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

Ostalo -

Se1/1a	Erjavčeva	ulica
Merila in pogoji za gradnje ob Erjavčevi cesti sledijo splošnim določilom, ki 
veljajo za morfološko celoto z oznako Sm. 
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DR - DRAGOMELJ 
Sm2/a
Obvezno upoštevanje gradbene linije na zahodu ob cesti. Maksimalna višina 
objektov 10 m.

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

Zg1
Ohranjanje primarne rabe gozd z varovalnim pomenom.

Šr1-18	
Dovoljena je ureditev zelenih površin za potrebe piknik prostora neposredno 
ob avtocesti, kjer že stoji toplar, ter ureditev parka, igral, pašnika za živali ipd

Pk1-15
Dovoljena je gradnja objektov za potrebe preselitve kmetije.

I1	-	Nadzorni	center	DARS	
Faktor zazidave (FZ) je največ 40% in faktor izkoriščenosti zemljišča (FSI) 
največ 0,5. Največja etažnost P+2. Pred pričetkom gradnje je izvesti zaščitno 
izkopavanje arheoloških ostalin.

GO – GORIČICA PRI IHANU
Na zemljišču s parcelno št. 527/4 k.o. Ihan je dovoljeno rušenje obstoječega 
objekta in gradnja enodružinske stanovanjske hiše v skladu z merili in pogoji, 
ki veljajo za gradnje na morfoloških celotah z oznako Se/a.

GR – GORJUŠA
Šr1
Območje kmetijskih zemljišč. Dopustne ureditve za jahalni šport, ki trajno ne 
spreminjajo osnovne namenske rabe. 

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

Oo1	-	Odlagališče	odpadkov	Dob
Območje se uredi skladno s programskimi zasnovami in idejnim projektom. 
Območje deponije nenevarnih odpadkov Dob se sanira in postopno zapira. 
Deponija se širi na predvidenih zemljiščih. Na območju se zgradi Center za 
ravnanje z odpadki in v okviru centra kompostarna oziroma ureditev platoja 
za ravnanje z odpadki in sekundarnimi surovinami. 
V območju ob avtocesti je obvezno zasaditi zeleni pas v skladu s programskimi 
zasnovami. Zagotoviti zbiranje izcednih vod in možnost odvoda izcednih voda 
preko kanalizacijskega sistema v čistilno napravo Domžale.
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Sk1/a-Sk1
Območje dopolnilne gradnje, namenjeno stanovanjskim in gospodarskim po-
slopjem je dostopno z lokalne ceste Gorjuša - Žeje in z javne poti, ki se konča 
v južnem delu naselja Gorjuša.
Območje v naravi v obliki kotanje je prometno napajano z obodno cesto, ki 
obkroža celotno območje. Na dnu kotanje zaradi težke dostopnosti se ohranjajo 
zelene površine.

Tloris Podolgovat tloris z razmerji stranic minimalno 1:1.3, daljša stranica 
vzporedno z smerjo plastnic.

Višinski gabarit K+P+M

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

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

Streha naklon 40 - 45 stopinj

Oblikovanje objektov Sledijo oblikovanju že obstoječih objektov.

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno rjave barve.

Ostalo Garaže so dostopne direktno z obodne ceste.

HO – HOMEC
D1	/a
Območje cerkve, pokopališča in mrliške vežice. Dovoljene so vse gradnje za 
obstoječo dejavnost. Spremembe namembnosti niso dovoljene.

Sk1/a
Območje prevladujočih kmetij. Prostih stavbnih zemljišč ni, možne dozidave 
in nadzidave do dovoljene izrabe zemljišča FSI 0.6.
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Sm2/a
Na prostih zemljiščih dovoljena širitev dejavnosti, maksimalna višina slemena 
objektov 8,00 m nad utrjenim terenom, dovoljen FSI 0.4. Dejavnost ne sme 
čezmerno obremenjevati okolja. 

D1-	005
Območje je namenjeno ureditvi parkirnih površin, cest in pešpoti ob obstoječi 
mrliški vežici.

Sk3/a	–	014
V območju dovoljena gradnja objektov za preselitev kmetije.

Sk2/a	–	015
Na območju je dovoljena širitev obstoječe kmetije in sicer gradnja strojne lope, 
govejega hleva za 100 glav živine in koritasti silos. Dejavnost ne sme čezmerno 
obremenjevati okolja.

Rg
Na zemljišču s parcelno številko 459/8 k.o. Homec je za potrebe pridobitve 
upravnega dovoljenja, dovoljen FSI v okviru obstoječih gabaritov stavbe.

HU – HUDO
Sk1/a
Maksimalni višinski gabarit P+M.

Sk2/a
Prosta zemljišča, namenjena širitvam kmetij in za njihove potrebe.
Ureditev pločnika ob cesti Hudo-Radomlje ter razširitev ceste. 
Potrebno je poskrbeti za odvodnjavanje ceste in pločnika. Zagotoviti normalen 
odtok padavinskih in poplavnih voda pod nasipom ceste in vgraditi primerne 
propuste. 

IH – IHAN
D1
V območju so dovoljene gradnje in ureditve za potrebe predšolske in osnov-
nošolske dejavnosti. Novogradnje na območju ne smejo presegati višine ob-
stoječih objektov. Linijske poteze živice naj se ohranijo, oziroma nadomestijo 
z novimi, če ohranitev obstoječih ni mogoča.

Sm3/a	–	106
Zemljišče je namenjeno širitvi pokopališča.

S2/a	–	109
Gradnja za potrebe gasilske dejavnosti.

Sm2/a
Dovoljena je gradnja objektov in naprav za potrebe športa in rekreacije.
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Rg	–	110
Gradnja individualnega stanovanjskega objekta.

Rg	–	111
Na zemljišču se uredi parkirišče, gospodarsko poslopje in rastlinjaki. Na delih 
zemljišča, ki mejijo na odprt prostor, obvezno zasaditi avtohtono drevje.

Rg	–	040
Dovoljena gradnja skladišča za gradbeni material in tesarsko lopo.

Pk1-	Prašičereja	Ihan
Na območju so dovoljene gradnje, ki služijo sanaciji obstoječih obremenitev 
okolja. 
Za ureditveno območje se v primeru spremembe podrobnejše namenske rabe 
v okviru osnovne namenske rabe, izdela občinski podrobni prostorski načrt.

KV – KOLOVEC
Se1/a-S1
Območje namenjeno izgradnji stanovanjskih in počitniških objektov. Novi 
objekti naj bodo oblikovani enovito.
Objekte je do izgradnje kanalizacije potrebno priključiti na lokalno čistilno 
napravo.
Glavna dostopna cesta naj se zaključi z obračališčem, ki omogoča obračanje 
komunalnih vozil.
Gradnja je možna po ureditvi odvajanja komunalnih odpadnih vod in izdelavi 
geološke presoje možnosti gradnje. V primeru gradnje lokalne čistilne naprave 
se morajo zaradi varstva vodnega vira nanjo priključiti vsi obstoječi in even-
tuelni novi objekti iz morfološke celote Se1/a

Urejevalna enota S1/1 S1/2

Tloris enako kot obstoječi objekti ob 
dostopni cesti

Razmerje stranic vsaj 1:1.3. Daljša 
stranica vzporedno z smerjo 
plastnic.

Višinski gabarit enako kot obstoječi objekti ob 
dostopni cesti

K+P+M

Višina kapi nad koto pritličja enako kot obstoječi objekti ob 
dostopni cesti

maksimalno 4,0 m

Streha – lega Smer slemena pravokotno na 
dostopno cesto, streha naj bo 
simetrična dvokapnica.

Smer slemena mora biti vzporedno 
s plastnicami in dostopno cesto.

Streha naklon do 60 stopinj 38 -42 stopinj

Oblikovanje objektov Sledijo oblikovanju že obstoječih 
objektov.

 

Kritina Kritina naj bo rdeče do temno 
rjave barve.

Kritina naj bo rdeče do temno rjave 
barve.
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Urejevalna enota S1/1 S1/2

Ostalo  Objekti, dostopni s severa, naj 
imajo garažo locirano v nivoju 
pritličja stanovanjskega objekta, 
objekti, dostopni z juga, pa naj 
imajo garažo locirano v višini kleti 
stanovanjskega dela objekta.

 
KT – KRTINA
S1/a,	S2/a
Individualna stanovanjska gradnja. Maksimalni gabarit P+1.

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

Sk2/j,	Sk3/j
Stanovanjski in drugi objekti v teh morfoloških celotah morajo biti locirani 
tako, da ne zakrivajo pogleda na cerkev Sv. Lenarta in Sv. Roka.

S3/a
Na območju je ob priključku na avtocesto dovoljena gradnja tudi objektov za 
trgovske, poslovne in servisne dejavnosti. Maksimalni vertikalni gabarit P+1+M. 
Objekti so lahko postavljeni do gradbene meje, ki je vzporedna z jugozahodnim 
robom vozišča regionalne ceste in je od njega odmaknjena 18,0 m. Investitor 
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objektov za poslovno dejavnosti mora zagotoviti zeleni pas za preprečitev čez-
mernih obremenitev na ostali del morfološke celote, namenjene stanovanjem. 
Zeleni pas je lahko samostojna ozelenjena konstrukcija (primerna ograja).

Rg	–	22
Dovoljena gradnja objektov za preselitev kmetije na novo lokacijo ob cesti G 
10 nasproti naselja Želodnik.

LZ – LAZE PRI DOMŽALAH
Sk1/a-24
Dovoljena gradnja gospodarskega poslopja. Postavitev objekta naj sledi poteku 
plastnic terena. Locira naj se blizu obstoječih objektov.

ML - MALA LOKA
Se1/a	–	092
Gradnja izključno enodružinskih prostostoječih stanovanjskih objektov, koto 
pritličij dvigniti 50 cm nad koto stoletnih vod.

Sm4/a
Možna dopolnilna gradnja objektov, ki služijo športu in rekreaciji, s spremlja-
jočimi ureditvami.

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

Se1/a
Maksimalna višina objektov P+1+M. Posegi v območju ob Kamniški Bistrici, 
kjer je 100 letno poplavno območje v skladu z vodovarstvenimi pogoji. Kota 
pritličja naj bo 50 cm nad koto stoletne vode. 

Sm2/a
Obstoječa žaga - obremenitve okolja morajo biti prilagojene stanovanjskemu 
območju. Širitev dejavnosti ni možna.
Gradnja javne poti do struge Kamniške Bistrice. V primeru dviga ceste nad 
okoliškim terenom je potrebno zagotoviti primerno odvodnjavanje ceste ter nor-
malen odtok padavinskih in poplavnih voda z vgraditvijo primernih propustov.

PO – PODREČJE
Sk1/a	–	050
Dovoljena enodružinska stanovanjska gradnja. Območje je potrebno rešiti 
urbanistično in pred pričetkom gradnje izvesti komunalno infrastrukturo. 
Dovoljena gradnja objektov P+1.
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Sk2/a	–	053
Dovoljena ureditev ekološkega otoka, ureditev ceste in komunalne infrastrukture.

Oo1	-	Odlagališče	odpadkov	Dob. 
Območje se uredi skladno s programskimi zasnovami in idejnim projektom. 
Območje deponije nenevarnih odpadkov Dob se sanira in postopno zapira. 
Deponija se širi na predvidenih zemljiščih. Na območju se zgradi Center za 
ravnanje z odpadki in v okviru centra kompostarna oziroma ureditev platoja 
za ravnanje z odpadki in sekundarnimi surovinami. V območju ob avtocesti 
je obvezno zasaditi zeleni pas v skladu s programskimi zasnovami. Zagotoviti 
zbiranje izcednih vod in možnost odvoda izcednih voda preko kanalizacijskega 
sistema v čistilno napravo Domžale.

Sk2/a
Obvezno je upoštevanje gradbene linije ob cesti skozi naselje.Na zemljišču s 
parc.št. 2497/1 k.o. Domžale je dovoljena sprememba namembnosti za poslov-
no dejavnost v celotnem objektu

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

Rg	
Možno je rušenje obstoječega objekta in na njegovem mestu gradnja novega 
objekta s poslovno namembnostjo. 
Možna je ureditev parkirišča za območji Pustovka in Šumberk ter gradnje 
objektov in naprav energetske in komunalne infrastrukture.

PS - PRESERJE PRI RADOMLJAH
Se2/b-E2
Dostop do dopolnilne gradnje na območju se organizira z Gajeve ulice. Na 
severu se planirana dostopna cesta naveže na obstoječo Levstikovo ulico.
Dostopne ceste do objektov, ki se slepo zaključujejo, imajo na konceh obrača-
lišča, primerna za obračanje komunalnih vozil.
Ob Gajevi ulici in ob severni dostopni cesti se vzpostavi obvezni zeleni pas in 
se zasadi z avtohtonimi vrstami drevja.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

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

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

Streha naklon 36 - 42 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna, rdeče do temno rjave barve.
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Se4/a

Možna dopolnilna gradnja enodružinskih stanovanjskih objektov. Kjer ni zgraje-
na dostopna cesta, naj se dovozi posameznih objektov na območju združujejo.
Dejavnost gojenja konj na robu območja se ne sme širiti, ne sme čezmerno 
obremenjevati okolja. 

Se4/a-E4
Dostop do dopolnilne gradnje na območju se organizira z Gajeve ulice. Na 
severu se planirana dostopna cesta naveže na obstoječo Levstikovo ulico.
Dostopne ceste do objektov, ki se slepo zaključujejo, imajo na konceh obrača-
lišča, primerna za obračanje komunalnih vozil.
Ob Gajevi ulici in ob severni dostopni cesti se vzpostavi obvezni zeleni pas in 
se zasadi z avtohtonimi vrstami drevja.

Tloris Tloris naj bo pravokoten.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

Višina kapi nad koto 
pritličja

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

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

Streha naklon 36 - 42 stopinj

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

Dovoljeni FSI 0,60

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

Se1/a-S1
Dostop na območje je možen s lokalne krajevne ceste Preserje - Homec, na 
zahodu pa naj se naveže na Gajevo ulico. 
Obvezna je ohranitev zelenega pasu ob Mlinščici in ob cesti Preserje-Homec.

Tloris Tloris naj bo podolgovat.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

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

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

Streha naklon 36 - 45 stopinj

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

Ostalo Pozidanost parcele maksimalno 20 %.
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Sm1/j,	Sm2/a
Ob cesti Domžale - Kamnik je na prostih zemljiščih ob upoštevanju gradbene 
meje dopustna gradnja objektov mešanih funkcij ob tem, da ne presegajo 
gabaritov v morfološki celoti.

M3/a	-	N3
Območje je namenjeno pozidavi s prostostoječo enodružinsko gradnjo in 
dopolnilnimi dejavnostmi.
Maksimalni dovoljeni FSI = 0,4 in FZ = 35%.
Možna je gradnja objektov z dejavnostmi, skladno določilom 8. člena, ki veljajo 
za planska območja z oznako M, razen objektov za proizvodne dejavnosti.
Območje pozidati z oblikovno enotnimi objekti. Urediti je potrebno navezave 
novih prometnic na obstoječe prometnice območij, ki mejijo na območje pre-
soje. Obvezna je ohranitev zelenih pasov proti Kamniški Bistrici in obvezna 
peš in kolesarska povezava do Kamniške Bistrice.
Ob lokalni cesti (Pelechovi cesti) urediti peš dostope.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+2. 
Maksimalni višinski gabarit P+1 za individualno stanovanjsko 
gradnjo.

Višina kapi nad koto pritličja Maksimalna višina venca 9,00 m.
Maksimalna višina venca za individualno stanovanjsko gradnjo 
6,00m

Ostalo Oblikovanje objektov sledi njihovi funkciji.
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Pi2

Možna dopolnilna gradnja za proizvodne dejavnosti, maksimalni višinski 
gabarit 8 m. 
Na južnem delu območja proizvodnih dejavnosti je možna gradnja trgovine 
osnovne oskrbe. Za celotno območje proizvodnih dejavnosti je predhodno 
izdelati celovito zasnovo ureditve.

D1
Dovoljena širitev in gradnja objektov za potrebe vzgoje in izobraževanja ter 
objektov za šport in rekreacijo.

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

Zg1	
Dovoljene gradnje v zvezi z urejanjem prometa.

Rezervat	glavne	ceste	Želodnik-Vodice
V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrže-
valna dela ter gradnje v zvezi s komunalnim urejanjem. 
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Do gradnje ceste so dovoljene začasne ureditve parkirišč in dovoznih cest na 
parkirišča. 

PŠ – PŠATA
Rg	–100
Zemljišče je namenjeno za gradnjo mrliške vežice. Koto pritličja objekta dvigniti 
za 50 cm nad koto stoletne poplavne vode in odmik objekta 5m od zgornjega 
robu brežine.

Sm2/j	–	102
Zemljišče je namenjeno dozidavi obstoječega hleva. Višina slemena maksimal-
no 11 m, naklon strehe naj bo enak naklonu na objektu, kateremu se dozida.

Sm2/j	–	103
Gradnja novega hleva. Širina objekta naj bo enaka širini obstoječega hleva, 
razmerje širina : dolžina 1 : 1.6 maksimalno, naklon strehe 36 - 45 stopinj, višina 
slemena maksimalno 10 m. 

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

Sz/1
Na območju predvidenih zelenih površin ni dovoljena gradnja objektov, razen 
komunalne in prometne infrastrukture.

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

Sw1/a-W1
Območje je namenjeno dopolnilni gradnji za potrebe počitniških in stanovanj-
skih objektov.
Dostop do objektov na območju je predviden z javne poti Žeje-Rača-Račni vrh. 
Ob javni poti je obvezna zagotovitev zelenega pasu. 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.
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Tloris Podolgovat tloris, 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 stopinj

Oblikovanje objektov Sledijo oblikovanju že obstoječih objektov.

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

 
RA – RADOMLJE
Se1/a
Dovoljena dopolnilna enodružinska stanovanjska gradnja. Možna gradnja 
dvojčkov.

Pi1
Možne ureditve za potrebe proizvodne ali obrtne dejavnosti, max. višina 
objektov 8 m. 

Sm6/a
Območje cerkve in pokopališča. Dovoljene ureditve in širitve za osnovne po-
trebe območja.
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S1/a
Območje večstanovanjskih objektov. Maksimalni višinski gabarit P+3. Dovo-
ljene gradnje za ureditev parkiranja.

Sm4/a
Območje mešanih dejavnosti, enodružinske gradnje ter gostišča na južnem 
delu morfološke celote. Na severnem območju mešanih funkcij in zelenih 
površin, dovoljene prenove obstoječega objekta in ureditve zelenih površin z 
mikro urbano opremo.

Sm5/a	
FSI ne sme presegati1, upoštevanje gradbenih linij. Maksimalna dovoljena 
višina gabaritov P+2.

Sm5/a	-	019
Na območje je dovoljena gradnja in ureditev objektov za parkiranje in parkirišč, 
ob obvezni zasaditvi robov proti severu in zahodu z visoko debelno vegetacijo. 
Lokacija meji na poplavne površine. Višina parkirišča mora upoštevati 50 cm 
varnostne višine. Predvideti je potrebno vse ukrepe za preprečitev onesnaženje 
vodotoka ali podtalnice z naftnimi derivati.

Se7/b
Posamezna zaključena območja vrstnih hiš in dvojčkov se pri predvidenih 
nadzidavah uredijo enotno. 

Se5/a-037	
Območje je namenjeno gradnji javne poti in drugim prometnim ureditvam. 
Rezervat za rekonstrukcijo ceste Radomlje Hudo- Volčji potok, v katerem niso 
dovoljene gradnje, ki bi ovirale izvedbo rekonstrukcijo ceste. 

Zg1,	Zg2,	Zg3
Gradnje v zvezi s primarno rabo prostora in gradnje v zvezi z izkoriščanjem 
vodnega vira.

Rg	–	kamnolom	Kolovec
Na zemljiščih s parc.št. 1055/13 in 1055/12 k.o. Radomlje je dovoljena krajinska 
ureditev za sanacijo opuščenega kamnoloma.

Sm9/a
Dovoljen največji faktor izrabe FSI 0,6 in etažnost P+1+M (T).
Območje lokacijskega načrta za prometne površine in širitev pokopališča v 
Radomljah 
Za urejanje stavb in pripadajočih zemljišč, ki ležijo v ureditvenem območju 
lokacijskega načrta za prometne površine in širitev pokopališča Radomlje, pa 
se z njim ne urejajo, veljajo določila tega odloka.
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RO – ROVA
Sm3/a
Možne ureditve za avtoservis in podobe servisne dejavnosti. FSI maksimalno 
0.7, pozidanost do 30%. Maksimalni višinski gabarit P+1+M, maksimalna višina 
slemena 10m.

Zp1-008	
Zemljišča so namenjena širitvi pokopališča, gradnji mrliške vežice in spremlja-
jočim delom stavb in ureditvam.

Sm5/a-009,	Sm5/a
V območju je dovoljena gradnja stavb in ureditev za potrebe otroškega var-
stva, delovanje lokalne skupnosti in ureditev objektov in površin za športne 
aktivnosti.

Se3/a-011
Območje namenjeno širitvi obstoječe kmetije.

SL - SELO PRI IHANU
Se1/a-E1
Dostop do dopolnilne gradnje na obravnavanem območju bo z dostopne ceste, 
ki se odcepi z lokalne ceste Ihan - Dol pri Ljubljani. Dostopna cesta naj se na 
severu naveže na javno pot Selo pri Ihanu.
Ob lokalni cesti se ohrani zeleni pas.

Tloris Tloris naj bo podolgovat.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

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

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

Streha naklon 36 - 45 stopinj

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

OSTALO -
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SD - STUDENEC PRI KRTINI
Sm2/a
Na območju je dovoljena gradnja objektov in naprav ter ureditev zunanjih po-
vršin za potrebe delovanja Letnega gledališča Kulturnega društva Miran Jarc.

Sm3/a
Na južnem delu morfološke celote se določa gradnja gasilnega doma, na 
preostalem delu pa ureditev funkcionalnih površin. Etažnost stavbe je največ 
P+M, smer slemena je vzporedna s cesto 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.

ŠP - ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH
Sm1/a
Rekonstrukcija ceste proti Študi. Zagotoviti primerno odvodnjavanje ceste 
ter v primeru dviga nad okoliški teren zagotoviti normalen odtok zalednih in 
padavinskih voda.
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Zg1
Dovoljene gradnje v zvezi s primarno rabo gozd z varovalnim namenom.

ŠK – ŠKOCJAN
Sk2/a-070
Na območju je dovoljeno graditi objekte za potrebe preselitve in širitve kme-
tije. Lokacija ob strugi Čudne, ki je poplavno ogrožena. Objekte je potrebno 
dvigniti minimalno 50 cm nad koto stoletne visoke vode.

ŠR – ŠKRJANČEVO
Rezervat	glavne	ceste	Želodnik	-	Vodice.
V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrže-
valna dela ter gradnje v zvezi s komunalnim urejanjem.

ST - SVETA TROJICA
Oo1	
Začasna deponija gradbenih odpadkov, polnitev do kote 432, po zapolnitvi 
deponije se ponovno vzpostavi teren v prvotno stanje v smislu melioracije 
kmetijskega zemljišča. Pred pričetkom obratovanja je potrebno izvesti geološko 
raziskavo območja. Pred pričetkom nasipanja se začasno uredi dostopna pot. 

Sk3/a-025
Dovoljena gradnja objektov za potrebe širitve kmetije, kar vključuje tudi objekte 
za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

TU – TURNŠE
S1/a	-	Grad	Črnelo
Spremembe namembnosti so dovoljene. Za spremembe namembnosti se upo-
števajo določila, ki veljajo za območja M. Obstoječa poljska pot, ki poteka ob 
območju gradu Črnelo, se ohranja za potrebe dostopa do kmetijskih zemljišč.

Sk1/a-35
Sprememba namembnosti dela parcel 1340 in 1341, k.o. Dob iz kmetijskih ze-
mljišč v urbana za potrebe postavitve strojne lope in drvarnice ter postavitev 
novega hleva.
Višina objektov ne sme presegati višine obstoječih objektov. Rob naselja je 
potrebno ozeleniti.

Rg	–	030	–	023
Dovoljena gradnja prizidka k obstoječi garaži in gradnja objektov za preselitev 
kmetije. 

Rg	–	32
Dovoljena gradnja parkirišča in informacijskega centra za potrebe zavarova-
nega območja. 
Parkirišče naj bo neasfaltirano, objekt se oblikuje iz naravnih materialov.
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Turnše	–	nad	povezovalko
Do uveljavitve OPPN je na območju dovoljena postavitev objektov in naprav 
za pridobivanje in distribucijo energije iz alternativnih virov energije.

ZG - ZAGORICA PRI ROVAH
Sk1/a	–	16	
Dovoljene gradnje za širitev kmetije s postavitvijo gospodarskega poslopja. 
Izgled obstoječe lesene brunarice je potrebno prilagoditi izgledu in oblikovanju 
lesenih objektov – kašč.

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

ŽJ – ŽEJE
Oo1	
Začasna deponija gradbenih odpadkov, polnitev do kote 432, po zapolnitvi deponije se 
ponovno vzpostavi teren v prvotno stanje v smislu melioracije kmetijskega zemljišča. 
Pred pričetkom obratovanja je potrebno izvesti geološko raziskavo območja. Pred 
pričetkom nasipanja se začasno uredi dostopno pot.

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

Sk2/a-014
Dovoljena je gradnja dveh silosov in strojne lope za potrebe obstoječe kmetije.

OPPN	Proga
Na območju je do sprejema OPPN Proga, zahodno od proge možna ureditev 
prometnih površin zaradi ukinitve dveh, z Andrejevim križem zavarovanih 
prehodov čez progo.
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Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale 
(uradno prečiščeno besedilo)(Ura-
dni vestnik Občine Domžale, štev. 
18/04 ima naslednje prehodne in 
končne določbe:

IV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

35. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
nehajo veljati naslednji prostorski 
izvedbeni akti:

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

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

3. Odlok o sprejemu Zazidalnega 
načrta Preserje - vzhodni del - spre-
memba in ZN Preserje - zahodni 
del - sprememba (št. odloka 351-
5/84 z dne 23.5.1985, objavljen v 

Uradnem vestniku Občine Dom-
žale št. 8/85).

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

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

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

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

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

9. Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Zazidalnega načrta R3 
Za bencinskim servisom (Uradni 
vestnik občine Domžale št. 19/95, 
št.odloka: 350200-112/95-31 z dne 
11.10.21995).
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10. Odlok o sprejemu Zazidalnega 
načrta za območje V5 Papirnica 
Količevo (št. odloka 01500-10/98-
31 z dne 04.02.1998, objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Dom-
žale št. 4/98).

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

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

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

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

15. Odlok o sprejetju Zazidalnega 
načrta območja Zaboršt D28 in 
D29 (št. odloka 35200-23/91-9 z 
dne 30.10.1991, objavljen v Ura-
dnem vestniku Občine Domžale 

št. 24/91 z dne 30.10.1991) v delu 
D34.

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

36. člen

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

37. člen

Grafične sestavine iz 4. člena odloka 
so na vpogled na Občini Domžale. 

38. člen

Z uveljavitvijo digitalnih katastrskih 
načrtov se prostorski ureditveni 
pogoji uskladijo z novim digitalnim 
katastrom.
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Odlok o spremembah in dopolni-
tvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, štev. 14/06) ima še nasle-
dnje določbe:

14. člen

K 35. členu odloka o PUP se na koncu 
dodata dve novi točki:

17. Odlok o zazidalnem načrtu za ob-
močje V7/1 Helios v delu, ki pred-
stavlja novo povečano plansko 
območje urejanja V7/5 oziroma 
morfološko enoto Pi6.

18. Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območji urejanja J3 Sre-
dnje Jarše »Ob razbremenilniku« 
in J4 Jarše center (Uradni vestnik 
Občine Domžale št. 10/1999) za 
plansko območje J4.

15.člen

Spremenijo se grafične sestavine od-
loka s prikazom mej in oznak območij, 
načinov urejanja prostora in podrob-
nejšo namensko rabo v skladu s te-
kstualnim delom odloka in planskimi 
spremembami v skladu z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana 
občine Domžale za obdobje 1986-2000 
in srednjeročnega družbenega plana 
občine Domžale za obdobje 1986-
1990, za območje občine Domžale, 
dopolnitev 2006.

V grafičnem delu odloka se spremeni-
jo oziroma na novo vzpostavijo meje 
naslednjih morfoloških enot:

- meje morfoloških enot v planskih 
enotah urejanja J3 in J4;

- meja morfološke enote Pi6 v plan-
ski enoti urejanja V7/5;

- meja morfološke enote S28/b v 
planski enoti Š2;

- meja morfoloških enot M13/a in 
M12/b v planski enoti urejanja 
D15;

- meja morfoloških enot Sm1/j in 
Sm2 v planski enoti urejanja Pre-
serje.

- nova morfološka enota Sm8/a iz 
dela morfološke enote Sk5/a v 
planski enoti urejanja Radomlje 1.

Grafične sestavine sprememb in 
dopolnitev odloka so na vpogled na 
Oddelku za prostor in varstvo okolja 
Občine Domžale.

16.člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.
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Odlok o spremembah in dopolni-
tvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, štev. 8/08) ima še nasle-
dnje določbe:

20.člen

Spremenijo se grafične sestavine 
odloka, tako da se uskladijo oznake 
morfoloških območij iz tabele 1a in 1b.

Spremenijo se grafične sestavine 
odloka s prikazom mej morfoloških 
celot, in sicer:

- v območju urejanja D22/2 Ob 
Krakovski – vzhod se vpiše oznaka 
morfoloških celot Sm44/a na vzho-
dnem in južnem delu in Se32/a na 
zahodnem delu,

- popravi se meja med območjema 
urejanja, z oznako Š1 in Š2, tako 
da meja med celotama poteka po 
zahodnem robu ceste,

- popravi se oznaka morfoloških ce-
lot Sm/a, v območju urejanja D7/1, 
tako da se pri oznaki morfološke 
celote namesto oznake a vpiše 
oznaka j,

- popravi se meja med morfološki-
ma celotama, z oznako Se1/a in 
Sm1/j, v območju naselja Dob, 
tako da se v območje Sm1/ v celoti 
vključi zemljišče s parc.št. 202/13 
k.o. Dob,

- v območju J1 Srednje Jarše se 
morfološka celota Sz2 črta in 
zemljišča vključijo v morfološko 
celoto Se7/a,

- spremeni se meja med morfolo-
škima celotama, z oznako S4/b 

in Se18/a, v območju urejanja R2, 
tako da poteka po južni strani mej 
parcel št. 1910, 1911 in 1912/1 k.o. 
Domžale,

- črta se posebna morfološka celota, 
z oznako Sm1/j-095, v naselju Mala 
Loka in združi z morfološko celoto 
z oznako Sm1/j v enovito celoto.

21.člen

Grafične sestavine sprememb in 
dopolnitev odloka so na vpogled na 
Oddelku za prostor in varstvo okolja 
Občine Domžale.

21.a člen

V odloku uporabljena pojem lokacijski 
načrt in kratica (LN) se nanašata na 
občinski ali državni podrobni prostor-
ski načrt.

V odloku uporabljen pojem gradbena 
parcela se nanaša na zemljišče, na 
katerem je predviden nov objekt ali 
je zgrajen obstoječi objekt.

V odloku uporabljen pojem nadome-
stna gradnja se nanaša na odstranitev 
obstoječega objekta in gradnjo nove-
ga objekta.

V odloku uporabljen pojem enostavni 
objekt se nanaša na nezahteven in 
enostaven objekt.
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22. člen 
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale. Ta odlok se ne uporablja 
za postopke pridobitve gradbenega 
dovoljenja, ki so se začeli pred uve-
ljavitvijo tega odloka in v katerih je 
projektna dokumentacija že izdelana 
in predložena pristojnemu organu.

Odlok o spremembah in dopolni-
tvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, štev. x/11) ima še nasle-
dnje določbe:

16. člen

Spremeni se grafični del, tako da 
se uskladi s kartografskim delom 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986-2000 in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-1990, za območje občine 
Domžale in z oznakami morfoloških 
celot iz tabele 1a in 1b tega odloka. 
Poveča se območje morfološke celote 
z oznako  Sm1/j v naselju Homec tako, 
da se v območje vključita zemljišči s 
parcelno številko 131/3 in del 132/3 
k.o. Homec. Spremeni se oznaka mor-
fološke celote Se26/a v območju D4/1 
– ZA PROGO – SEVER v Sv26/a. V 
ureditvenem območju J4 Jarše center 
se morfološka celota Sv3/s razdeli v 
dve morfološki celoti z oznako Sv3/a 
in Se6/a. V ureditvenem območju 
V1/1 Vir – jedro- zahod se oblikuje 
nova morfološka celota z oznako S1/a. 
Spremeni se oznaka ureditvenega 
območja V1 v »V1/1«.

V ureditvenem območju J3 – Ob 
razbremenilniku se uskladijo meje 
morfoloških celot in načrtovanih pro-
metnic z zasnovo širšega prometnega 
omrežja.

V ureditvenem območju Radomlje 1 
se iz delov morfoloških celot Se4/a, 
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Sm3/a in Sk6/a oblikuje nova morfo-
loška celota z oznako Sm9/a.

V prikazu varovanj in omejitev se 
prikaže območje nadzorovane rabe 
letališča, spremeni in dopolni se 
grafični del, ki določa komunalno in-
frastrukturo s prikazom varovalnega 
progovnega pasu in plinovoda M 2/1 
na delu, ki poteka na območju občine 
Domžale.

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati Odlok o sprejetju 
ureditvenega načrta D11 pokopališče 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
1/93, 6/98).

18. člen

Ta odlok se ne uporablja za postopke 
pridobitve gradbenega dovoljenja, ki 
so se začeli pred uveljavitvijo tega 
odloka in v katerih je projektna doku-
mentacija že izdelana in predložena 
pristojnemu organu. 

19. člen

Grafične sestavine sprememb in dopol-
nitev odloka so na vpogled na Oddelku 
za urejanje prostora Občine Domžale.

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.
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