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Domžale, 27. 03. 2012, št. 5    cena z DDV: 0,26 €

Na podlagi 188. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
02/12-uradno prečiščeno besedilo 2) 
je župan 27. marca 2012 sprejel 

PROTOKOL
SPREJEMANJA OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA

Vsebinsko se prostorski akti pripra-
vijo v okvirih, določenih z nadreje-
nim prostorskim aktom (prostorske 
sestavine planskih aktov občine za 
obdobje 1986-2000) (v nadaljevanju: 
prostorski plan). 

Za posamezna ureditvena območja, 
določena s prostorskim planom, je 
predvidena izdelava podrobnega na-
črta (v nadaljevanju: OPPN) 

Vsebina, način, oblika in postopek 
priprave in sprejemanja OPPN so 
določeni s predpisi s  področja pro-

storskega načrtovanja in s predpisi 
Občine  Domžale.

Ta protokol določa postopek do  spre-
jema sklepa o pričetku postopka za 
sprejem OPPN. 

1. Pobuda: 

Pobudnik z investicijsko namero pi-
sno seznani občino.

Pobuda  mora vsebovati najmanj opis 
in po potrebi grafični prikaz investicij-
ske namere. 

2. Presoja pobude

Pobuda se presodi glede na: 

- usklajenost pobude z razvojnimi in 
prostorskimi akti Občine Domžale

- namen pobude 
- socialno sprejemljivost pobude 

in glede na pričakovane vplive reali-
zacije pobude:

- oblikovno usklajenost kraja ali kra-
jine (lokacija – natečaj, program, 
gabariti, gostota )
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- gospodarska infrastrukturna 
omrežja in

- družbena infrastrukturna omrežja.

Na podlagi zgornjega se določijo rob-
ni pogoji, znotraj katerih je možno rea-
lizirati investicijsko namero. Z robnimi 
pogoji se pisno seznani pobudnika. 
Pobudnik se odloči o sprejemljivosti 
robnih pogojev. O odločitvi pisno 
obvesti občino in pristopi k izdelavi 
projektne naloge.

3. Projektna naloga

Projektna naloga vsebuje najmanj:

- izhodišča glede oblikovanja mesta 
ali krajine (natečaj, program, gaba-
riti, gostota…); 

- izhodišča glede prometne ureditve 
in navezav na obstoječe omrežje;

- izhodišča glede vodovodnega, ka-
nalizacijskega omrežja in omrežja 
razsvetljave in povezav na obsto-
ječe omrežje;

- izhodišča glede določitve javnih 
površin in javnih omrežij;

- nabor potrebnih analiz za pripravo 
prostorskega akta, ki izhajajo iz  
varovanj prostora (kulturna dedi-
ščina, naravna dediščina, vodovar-
stvena, poplavna območja…);

- izhodišča glede potreb po zadovo-
ljevanju družbene infrastrukture, 
ki jih bo realizacija prostorskega 
akta zahtevala;

Na podlagi zgornjega se določi obseg 
strokovnih podlag, potrebnih za pri-
pravo OPPN.

Projektno nalogo podpišeta pobu-
dnik in občina in je sestavni del 
pogodbe o sodelovanju pri pripravi 
prostorskega akta.

4. Izbira izvajalcev

Izvajalca za OPPN ali druge oblike 
akta ali delov aktov ali njihove sesta-
vine praviloma izbere občina. Izjemo-
ma lahko določi izvajalca za OPPN 
pobudnik. V tem primeru  občina s 
ponudnikom in izdelovalcem akta 
sklene tripartitno pogodbo s katero 
se uredijo medsebojni odnosi.

Izvajalce za izdelavo strokovnih pod-
lag in Program komunalnega opre-
mljanja vedno izbere občina. 

5.  Financiranje 

Finančna sredstva potrebna za pri-
pravo prostorskih aktov, strokovnih 
podlag in programa komunalnega 
opremljanja  zagotovi pobudnik z na-
kazilom denarnih sredstev v Sklad za 
prostorske akte, ustanovljen v okviru 
proračuna Občine oziroma drugače, 
kar se uredi z medsebojno pogodbo.

6. Pogodba 

Občina pripravi pogodbo o sode-
lovanju pri pripravi in sprejemanju 
OPPN, katere sestavni del je projek-
tna naloga in okvirni terminski načrt 
priprave akta.

S pogodbo se določijo finančne 
obveznosti , ravnanja posameznih 
udeležencev v procesu sprejemanja 
prostorskega akta, ki je določen z 
državnimi in občinskimi predpisi.
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7. Začetek postopka

Po uveljavitvi pogodbe župan sprej-
me sklep o pričetku postopka in ga 
objavi v uradnem glasilu občine, s 
katerim se povzamejo ključne vsebi-
ne projektne naloge.

Po objavi sklepa se postopek spre-
jemanja OPPN nadaljuje skladno s 
predpisi. 

OBČINA DOMŽALE
Župan 

Številka: 0326-1/12
Datum: 27. 03. 2012

ŽUPAN
Toni DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 6. člena Odloka o Ura-
dnem vestniku Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 1/97), 
142. člena in šestega odstavka 179. 
člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 2/12 – uradno prečiščeno 
besedilo2) dajem 

URADNI POPRAVEK   

V Odloku o Proračunu Občine Dom-
žale za leti 2011 in 2012 (Uradni ve-
stnik št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) se spremeni prvi odstavek 
22. člena tako, da se pravilno glasi: 
»Zaradi kritja odhodkov nad prihodki 
in odhodki, presežkov nad prejemki 
v računu terjatev in naložb ter od-
plačila dolgov v računu financiranja 
se občini za proračun leta 2011 ni 
potrebno zadolževati, za proračun 
leta 2012 pa se občina lahko zadolži 
za 9.997.848 EUR.« 

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 0072-15/12
Datum:  27. 03. 2012 

ODGOVORNA UREDNICA 
URADNEGA VESTNIKA

OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.
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