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Domžale, 21. 09. 2012, št. 10    cena z DDV: 14,64 €

Na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
4, 110/11-ZDIU12) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE DOMŽALE ZA LETI 2011 IN 2012 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (Uradni vestnik 
Občine Domžale št. 13/11 - UPB) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
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3. člen 
(višina splošnega dela proračuna)

Višina proračuna za leti 2011 in 2012 v EUR je:

Proračun
2011

Proračun
2012

A.Bilanca prihodkov in odhodkov

vsi prihodki 26.800.272 25.897.587

vsi odhodki 32.262.970 42.519.771

Presežek/primanjkljaj - 5.462.698 - 16.622.184

B.Račun finančnih terjatev in naložb

prejeta vračila danih posojil 0 0

prodaja kapitalskih deležev 0 0

dana posojila 0 0

povečanje kapitalskih deležev 0 0

skupni presežek/primanjkljaj - 5.462.698 - 16.622.184

C.Račun financiranja

domače zadolževanje 0 9.788.635

Odplačila dolga 223.093 290.213

celotni presežek/primanjkljaj - 5.685.791 -7.123.762

Sredstva na računih na dan 01.01. tekočega leta 7.367.467 8.051.250

zmanjšanje sredstev na računih -5.685.791 -7.123.762

rezervirano za proračunske sklade - 1.681.676 927.488

Sredstva na računih na dan 31.12. preteklega leta 
–uravnotežen proračun

0 0
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2. člen

V 22. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v 
računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini 
za proračun leta 2011 ni potrebno zadolževati, za proračun leta 2012 pa se 
občina lahko zadolži za 9.788.635 EUR.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-14/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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PRORAUN OBINE DOMŽALE ZA LETI 2011 

in 2012

 











I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 25.897.58726.800.272

TEKOI PRIHODKI (70+71) 24.967.95525.687.657

DAVNI PRIHODKI  (700+703+704+706)70 20.863.49820.736.529
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIEK700 17.192.69817.115.229
Dohodnina7000 17.192.69817.115.229

Dohodnina - obinski vir700020 17.192.69817.115.229

DAVKI NA PREMOŽENJE703 3.243.6003.183.100
Davki na nepreminine7030 2.547.1002.519.100

Davek od premoženja od stavb - od fizinih oseb703000 127.000127.000

Davek od premoženja od prostorov za poitek in rekreacijo703001 2.1002.100

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od pravnih oseb703003 1.495.0001.495.000

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od fizinih oseb703004 915.000890.000

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiša703005 8.0005.000

Davki na preminine7031 5.0004.000

Davek na vodna plovila703100 5.0004.000

Davki na dedišine in darila7032 101.50080.000

Davek na dedišine in darila703200 100.00080.000

Zamudne obresti davkov obanov703201 1.5000

Davki na promet nepreminin in na finanno premoženje7033 590.000580.000

Davek na promet nepreminin - od pravnih oseb703300 90.00080.000

Davek na promet nepreminin - od fizinih oseb703301 500.000500.000

DOMAI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE704 427.200438.200
Davki na posebne storitve7044 20.00050.000

Davek na dobitke od iger na sreo704403 20.00050.000

Drugi davki na uporabo blaga in storitev7047 407.200388.200

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda704700 250.000214.000

Turistina taksa704704 23.00020.000

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest704708 4.2004.200

Druge obinske takse704709 10.00015.000

Prikljune takse704715 015.000

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov704719 120.000120.000

DRUGI DAVKI706 00

NEDAVNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)71 4.104.4574.951.128

UDELEŽBA NA DOBIKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA710 3.449.0573.807.177
Prihodki od obresti7102 170.000155.548

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev710201 170.000155.548

Prihodki od premoženja7103 3.279.0573.651.629

Prihodki od najemnin za poslovne prostore710301 430.000430.000

Prihodki od najemnin za stanovanja710302 240.000240.000

Prihodki od drugih najemnin710304 1.797.1181.810.734

Prihodki od zakupnin710305 40.00040.000

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij710306 110.000260.000

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico710312 11.00011.000

Drugi prihodki od premoženja710399 650.939859.895
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TAKSE IN PRISTOJBINE711 12.00013.000
Upravne takse in pristojbine7111 12.00013.000

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)711100 4.0005.000

Upravne takse s podroja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)711120 2.0002.000

Druge pristojbine711199 6.0006.000

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI712 58.40058.800
Globe in druge denarne kazni7120 58.40058.800

Globe za prekrške712001 56.30056.300

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora712007 2.1002.500

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV713 3.0003.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev7130 3.0003.000

Prihodki od poitniške dejavnosti713003 3.0003.000

DRUGI NEDAVNI PRIHODKI714 582.0001.069.151
Drugi nedavni prihodki7141 582.0001.069.151

Drugi nedavni prihodki714100 22.00026.330

Prihodki od komunalnih prispevkov714105 500.000700.000

Drugi izredni nedavni prihodki714199 60.000342.821

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)72 118.500142.500

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV720 24.50032.500
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov7200 20.00030.000

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj720001 20.00030.000

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev7201 4.5002.500

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil720100 4.5002.500

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG721 00

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPREDMETENIH 
DOLGORONIH SREDSTEV

722 94.000110.000

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš7221 94.000110.000

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš722100 94.000110.000

PREJETE DONACIJE (730+731+732)73 00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAIH VIROV730 00

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE731 00

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESRE732 00

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)74 272.122785.785

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANNIH 
INSTITUCIJ

740 209.200226.200

Prejeta sredstva iz  državnega prorauna7400 209.200226.200

Prejeta sredstva iz državnega prorauna za investicije740001 208.000225.000

Druga prejeta sredstva iz državnega prorauna za tekoo porabo740004 1.2001.200

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAUNA IZ 
SREDSTEV PRORAUNA EVROPSKE UNIJE

741 62.922559.585

Druga prejeta sredstva iz  državnega prorauna iz  sredstev 
prorauna Evropske unije

7416 62.922559.585

Druga prejeta sredstva iz državnega prorauna iz sredstev prorauna 
Evropske unije

741600 62.922559.585

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)78 539.010184.330
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PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ787 539.010184.330
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij7870 539.010184.330

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij787000 539.010184.330

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 42.519.77132.262.970

TEKOI ODHODKI  (400+401+402+403+409)40 7.653.0259.680.033
PLAE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM400 1.900.2901.917.750
Plae in dodatki4000 1.414.7201.408.680

Regres za letni dopust4001 52.10051.600

Povraila in nadomestila4002 430.470454.470

Sredstva za nadurno delo4004 3.0003.000

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST401 309.280308.020
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 135.300144.200

Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 117.200107.200

Prispevek za zaposlovanje4012 3101.200

Prispevek za starševsko varstvo4013 1.7701.720

Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

4015 54.70053.700

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE402 5.332.9606.289.823
Pisarniški in splošni material in storitve4020 287.940344.052

Posebni material in storitve4021 16.40016.400

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 343.300340.300

Prevozni stroški in storitve4023 9001.000

Tekoe vzdrževanje4025 3.350.3333.586.839

Poslovne najemnine in zakupnine4026 129.110105.860

Kazni in odškodnine4027 250.000410.000

Drugi operativni odhodki4029 954.9771.485.373

PLAILA DOMAIH OBRESTI403 75.00085.000
Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 50.00060.000

Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem4033 25.00025.000

REZERVE409 35.4951.079.440
Splošna proraunska rezervacija4090 27.1950

Proraunska rezerva4091 8.3008.300

Sredstva za posebne namene4093 01.071.140

TEKOI TRANSFERI (410+411+412+413+414)41 12.445.80212.868.629

SUBVENCIJE410 1.286.1801.301.407
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem 
gospodarskih javnih služb

4100 1.187.1801.187.180

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 99.000114.227

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM411 6.103.8006.550.307
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 289.000268.500

Nadomestila pla4115 7.0004.000

Štipendije4117 172.000175.600

Drugi transferi posameznikom4119 5.635.8006.102.207

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM412 1.132.4231.256.393
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 1.132.4231.256.393
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DRUGI TEKOI DOMAI TRANSFERI413 3.923.3993.760.522
Tekoi transferi obinam4130 387.80098.000

Tekoi transferi v javne sklade4132 15.00030.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 3.520.5993.632.522

TEKOI TRANSFERI V TUJINO414 00

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)42 20.411.7627.336.392
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV420 20.411.7627.336.392
Nakup zgradb in prostorov4200 1.700.500361.700

Nakup opreme4202 27.00027.500

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 14.629.1334.561.812

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 2.035.8591.138.834

Nakup zemljiš in naravnih bogastev4206 916.000120.000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 1.103.2701.126.546

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)43 2.009.1822.377.915

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZINIM OSEBAM, KI 
NISO PRORAUNSKI UPORABNIKI

431 927.429821.772

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 415.765399.499

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali obin

4311 511.664422.273

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAUNSKIM UPORABNIKOM432 1.081.7531.556.143
Investicijski transferi javnim zavodom4323 1.081.7531.556.143

III. PRORAUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I. - II.)(SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-16.622.184-5.462.698

 










IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

75 00

PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL750 00

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV751 00

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE752 00

V. DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   
(440+441+442+443)

44 00

DANA POSOJILA440 00

POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANNIH NALOŽB441 00

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE442 00

POVEANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN 
DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE 
V SVOJI LASTI

443 00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

00

VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.) -16.622.184-5.462.698
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VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)50 9.788.6350

DOMAE ZADOLŽEVANJE500 9.788.6350
Najeti krediti pri poslovnih bankah5001 9.788.6350

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoroni krediti500101 9.788.6350

IX. ODPLAILA  DOLGA  (550)55 290.213223.093
ODPLAILA DOMAEGA DOLGA550 290.213223.093
Odplaila kreditov poslovnim bankam5501 162.213171.093

Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem5503 128.00052.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 9.498.422-223.093

XI. STANJE DENARNIH SREDSTEV NA RAUNIH DNE 01.01. 
TEKOEGA LETA

8.051.2507.367.467

XII. POVEANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NARAUNIH 
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)

-7.123.762-5.685.791

XIII. SPLOŠNI IN REZERVNI SKLAD -927.488-1.681.676
SPLOŠNI SKLAD IN DRUGO9009 -924.565-1.681.676

Sklad za izgradnjo OŠ Dragomelj900901 0-95.016

Sklad za osnovne šole900904 -142.903-266.288

Sklad za vrtce900906 -746.320-694.048

Sklad za nakup nepreminin900907 -35.342-626.324

REZERVNI SKLAD9100 -2.9230

Rezervni sklad910000 -2.9230

XX. URAVNOTEŽEN PRORAUN 00
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OBINSKA UPRAVA04 42.809.98432.486.063

POLITINI SISTEM01 365.146379.346

Politini sistem0101 365.146379.346

Dejavnost obinskega sveta01019001 215.146220.286

Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 06.060

Dejavnost župana in podžupanov01019003 150.000153.000
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 16.70013.000

Fiskalni nadzor0203 16.70013.000

Dejavnost nadzornega odbora02039001 16.70013.000

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO03 5.0002.500

Mednarodno sodelovanje in udeležba0302 5.0002.500

Mednarodno sodelovanje obin03029002 5.0002.500

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

04 520.470706.424

Druge skupne administrativne službe0403 520.470706.424

Obvešanje domae in tuje javnosti04039001 53.57061.654

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 148.900159.770

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem04039003 318.000485.000

LOKALNA SAMOUPRAVA06 2.760.1332.941.095
Delovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni

0601 10.00041.453

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 10.00041.453

Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin0602 435.104570.000

Delovanje ožjih delov obin06029001 435.104570.000

Dejavnost obinske uprave0603 2.315.0292.329.642

Administracija obinske uprave06039001 2.042.9702.063.970

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje obinske uprave

06039002 272.059265.672

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 590.8431.085.894

Civilna zašita in protipožarna varnost0703 590.8431.085.894

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih

07039001 93.40094.899

Protipožarna varnost07039002 497.443990.995

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST08 4.3004.300

Policijska in kriminalistina dejavnost0802 4.3004.300

Prometna varnost08029001 4.3004.300

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI10 48.00084.607

Aktivna politika zaposlovanja1003 48.00084.607

Poveanje zaposljivosti10039001 48.00084.607

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11 272.300167.500
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Program reforme kmetijstva in živilstva1102 229.500122.500

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11029001 6.6008.600
Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoij11029002 192.40074.000

Zemljiške operacije11029003 30.50039.900

Splošne storitve v kmetijstvu1103 33.80035.000

Zdravstveno varstvo rastlin in živali11039002 33.80035.000

Gozdarstvo1104 9.00010.000

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest11049001 9.00010.000

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 5.985.8345.565.805

Cestni promet in infrastruktura1302 5.965.8345.565.805

Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest13029001 1.648.9081.930.000

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest13029002 3.399.9742.800.048

Urejanje cestnega prometa13029003 165.000153.000

Cestna razsvetljava13029004 751.952682.757

Železniški promet in infrastruktura1303 20.0000
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture

13039001 20.0000

GOSPODARSTVO14 366.052225.502

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1402 271.11089.987

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva14029001 271.11089.987

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 94.942135.515

Promocija obine14039001 27.90031.000

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 67.042104.515

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE15 5.131.1734.125.083

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 5.054.5874.058.921

Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 590.664501.273

Ravnanje z odpadno vodo15029002 4.463.9233.557.648

Upravljanje in nadzor vodnih virov1504 69.58654.163
Nartovanje, varstvo in urejanje voda15049001 69.58654.163

Splošne okoljevarstvene storitve1506 7.00011.999

Informacijski sistem varstva okolja in narave15069001 7.00011.999

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

16 3.582.1843.242.522

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija1602 417.892481.460

Urejanje in nadzor na podroju geodetskih evidenc16029001 96.700155.358

Prostorsko nartovanje16029003 321.192326.102

Komunalna dejavnost1603 1.396.9431.200.492

Oskrba z vodo16039001 617.000281.475

Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost16039002 451.758482.917

Objekti za rekreacijo16039003 271.185379.100
Praznino urejanje naselij16039004 50.00050.000

Druge komunalne dejavnosti16039005 7.0007.000
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Spodbujanje stanovanjske gradnje1605 834.088882.377

Spodbujanje stanovanjske gradnje16059002 616.088637.698
Drugi programi na stanovanjskem podroju16059003 218.000244.679

Upravljanje in razpolaganje z zemljiši (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljiša)

1606 933.261678.193

Urejanje obinskih zemljiš16069001 33.26178.193

Nakup zemljiš16069002 900.000600.000

ZDRAVSTVENO VARSTVO17 277.836259.759

Preventivni programi zdravstvenega varstva1706 90.83698.259

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja

17069001 90.83698.259

Drugi programi na podroju zdravstva1707 187.000161.500

Nujno zdravstveno varstvo17079001 150.000118.300

Mrliško ogledna služba17079002 37.00043.200

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 4.329.5643.778.661
Ohranjanje kulturne dedišine1802 99.01497.724

Nepremina kulturna dedišina18029001 99.01497.724

Programi v kulturi1803 1.545.0441.536.660

Knjižniarstvo in založništvo18039001 679.897749.316

Umetniški programi18039002 526.000437.244

Ljubiteljska kultura18039003 188.530206.600

Mediji in avdiovizualna kultura18039004 98.50086.500

Drugi programi v kulturi18039005 52.11757.000

Podpora posebnim skupinam1804 35.74040.100

Programi veteranskih organizacij18049001 7.7408.600

Programi drugih posebnih skupin18049004 28.00031.500

Šport in prostoasne aktivnosti1805 2.649.7662.104.177

Programi športa18059001 2.513.0691.958.829
Programi za mladino18059002 136.697145.348

IZOBRAŽEVANJE19 16.914.2418.352.272

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1902 13.654.3896.043.473

Vrtci19029001 13.654.3896.043.473

Primarno in sekundarno izobraževanje1903 2.763.7521.734.499

Osnovno šolstvo19039001 2.763.0521.719.499

Splošno srednje in poklicno šolstvo19039003 70015.000

Drugi izobraževalni programi1905 7.00010.000

Druge oblike izobraževanja19059002 7.00010.000

Pomoi šolajoim1906 489.100564.300

Pomoi v osnovnem šolstvu19069001 289.700308.300

Pomoi v srednjem šolstvu19069002 30.40085.400
Štipendije19069003 169.000170.600

SOCIALNO VARSTVO20 1.223.1001.219.000
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Izvajanje programov socialnega varstva2004 1.223.1001.219.000

Centri za socialno delo20049001 27.90031.500
Socialno varstvo starih20049003 888.800877.000

Socialno varstvo materialno ogroženih20049004 237.000231.000

Socialno varstvo zasvojenih20049005 8.00010.000

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 61.40069.500

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA22 373.213316.093

Servisiranje javnega dolga2201 373.213316.093

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - 
domae zadolževanje

22019001 373.213316.093

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 43.89516.700

Posebna proraunska rezerva in programi pomoi v primerih 
nesre

2302 16.70016.700

Rezerva obine23029001 8.3008.300

Posebni programi pomoi v primerih nesre23029002 8.4008.400
Splošna proraunska rezervacija2303 27.1950

Splošna proraunska rezervacija23039001 27.1950

SKUPAJ 42.809.98432.486.063
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OBINSKA UPRAVA04 42.809.98432.486.063

POLITINI SISTEM01 365.146379.346

Politini sistem0101 365.146379.346

Dejavnost obinskega sveta01019001 215.146220.286

Plae in sejnine obinskih svetnikov ter lanov delovnih teles 
obinskega sveta

011100 95.00095.000

Drugi operativni odhodki4029 95.00095.000

Avtorski honorarji in sejnine lanov projektnih skupin ter 
sejnine lanov komisij pri obinski upravi

011101 7.2007.200

Drugi operativni odhodki4029 7.2007.200

Materialni stroški Obinskega sveta in Nadzornega odbora011102 57.50061.630
Pisarniški in splošni material in storitve4020 40.90045.030

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 8.3008.300

Drugi operativni odhodki4029 8.3008.300

Sredstva za delovanje politinih strank011103 46.44646.456
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 46.44646.456

Sredstva za delovanje svetniških skupin011104 9.00010.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 4.8505.850

Drugi operativni odhodki4029 4.1504.150

Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 06.060

Lokalne volitve011200 06.060
Poslovne najemnine in zakupnine4026 0360

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 05.700

Dejavnost župana in podžupanov01019003 150.000153.000

Plae in nadomestila župana in podžupanov011300 150.000153.000
Plae in dodatki4000 114.400117.400

Regres za letni dopust4001 2.1002.100

Povraila in nadomestila4002 3.2003.200

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 9.2009.200

Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 7.2007.200

Prispevek za zaposlovanje4012 9090

Prispevek za starševsko varstvo4013 110110

Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

4015 3.7003.700

Drugi operativni odhodki4029 10.00010.000

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 16.70013.000

Fiskalni nadzor0203 16.70013.000

Dejavnost nadzornega odbora02039001 16.70013.000

Nagrade nadzornega odbora023100 16.70013.000
Drugi operativni odhodki4029 16.70013.000

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO03 5.0002.500

Mednarodno sodelovanje in udeležba0302 5.0002.500



Uradni Vestnik Št. 10/12392













Mednarodno sodelovanje obin03029002 5.0002.500

Mednarodno sodelovanje032200 5.0002.500
Drugi operativni odhodki4029 5.0002.500

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

04 520.470706.424

Druge skupne administrativne službe0403 520.470706.424

Obvešanje domae in tuje javnosti04039001 53.57061.654

Informiranje javnosti043100 53.57061.654
Pisarniški in splošni material in storitve4020 53.57061.654

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 148.900159.770

Obletnice in otvoritve ter izredne prireditve043200 46.50049.700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 2.0002.000

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 44.50047.700

lanarine, pokroviteljstva in sponzorstva043202 21.00021.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 3.7003.700

Drugi operativni odhodki4029 2.8002.800

Drugi transferi posameznikom4119 2.0002.000

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 12.50012.500

Obinske prireditve, proslave, priznanja in poroke043203 60.00064.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10.00010.000

Drugi operativni odhodki4029 40.00040.000

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 10.00014.000

Sredstva za božine in novoletne prireditve043204 21.40025.070
Pisarniški in splošni material in storitve4020 2.5006.170

Posebni material in storitve4021 16.40016.400

Drugi operativni odhodki4029 2.5002.500

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem04039003 318.000485.000

Stroški tujih storitev za  izvrševanje prorauna043300 55.00055.000
Drugi operativni odhodki4029 55.00055.000

Obveznosti iz naslova sodb043301 250.000410.000
Kazni in odškodnine4027 250.000410.000

Notranje revidiranje043303 13.00020.000
Drugi operativni odhodki4029 13.00020.000

LOKALNA SAMOUPRAVA06 2.760.1332.941.095

Delovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni

0601 10.00041.453

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 10.00041.453

Razvojni programi061300 10.00035.000
Drugi operativni odhodki4029 10.00035.000

Comenius regio partnerstva061301 06.453
Drugi operativni odhodki4029 06.453

Sofinanciranje dejavnosti obin, ožjih delov obin in zvez obin0602 435.104570.000

Delovanje ožjih delov obin06029001 435.104570.000

Sredstva za redno dejavnost KS062100 289.800322.000
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Drugi operativni odhodki4029 0322.000

Tekoi transferi obinam4130 289.8000

Odškodnina KS Dob062101 98.00098.000
Tekoi transferi obinam4130 98.00098.000

Sofinanciranje gradnje objekta KS Dob062102 47.304150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 47.30450.000

Nakup zemljiš in naravnih bogastev4206 0100.000

Dejavnost obinske uprave0603 2.315.0292.329.642

Administracija obinske uprave06039001 2.042.9702.063.970
Plae obinske uprave063100 1.700.0001.699.000
Plae in dodatki4000 1.247.8401.240.000

Regres za letni dopust4001 50.00049.500

Povraila in nadomestila4002 112.000121.000

Sredstva za nadurno delo4004 3.0003.000

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 121.000130.000

Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 110.000100.000

Prispevek za zaposlovanje4012 1101.000

Prispevek za starševsko varstvo4013 1.5501.500

Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

4015 51.00050.000

Drugi operativni odhodki4029 3.5003.000

Materialni stroški obinske uprave063102 315.270330.270
Povraila in nadomestila4002 315.270330.270

Stroški skupne porabe063103 27.70029.700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 27.70029.700

Mestni arhitekt063104 05.000
Drugi operativni odhodki4029 05.000

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje obinske uprave

06039002 272.059265.672

Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme063200 98.000110.172
Tekoe vzdrževanje4025 98.000105.672

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 04.500

Nabava opreme in inventarja063201 99.000105.500
Poslovne najemnine in zakupnine4026 99.000105.500

Investicijsko vzdrževanje obinske stavbe063202 75.05950.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 75.05950.000

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 590.8431.085.894

Civilna zašita in protipožarna varnost0703 590.8431.085.894

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih

07039001 93.40094.899

Usposabljanje in pripravljenost enot  za zašito in reševanje073100 37.00034.500
Drugi operativni odhodki4029 37.00034.500

Tehnino reševalna in osebna oprema enot073101 17.00021.499
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 17.00021.499

Vzdrževanje  sistema za alarmiranje073102 2.4002.400
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Tekoe vzdrževanje4025 2.4002.400

Vzdrževanje javnih zakloniš073103 3.0005.000
Tekoe vzdrževanje4025 3.0005.000

Refundacije pla073104 7.0004.000
Nadomestila pla4115 7.0004.000

Tehnino reševalna in osebna oprema enot073105 27.00027.500
Nakup opreme4202 27.00027.500

Protipožarna varnost07039002 497.443990.995
Center požarne varnosti Domžale073200 48.69548.695
Tekoi transferi v javne zavode4133 48.69548.695

Redna dejavnost Gasilske zveze073201 18.40018.400
Tekoi transferi v javne zavode4133 18.40018.400

Požarna dejavnost073202 48.60049.600
Tekoi transferi v javne zavode4133 48.60049.600

Sofinanciranje programov mladih gasilcev073203 6.3006.300
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 6.3006.300

Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev073205 10.00011.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 10.00011.000

Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost073206 141.500223.000
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 141.500223.000

Požarni sklad073207 106.148114.000
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 106.148114.000

Sofinanciranje gradnje Gasilskega doma Dob073210 67.800500.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 27.800500.000

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 40.0000

Sofinanciranje nakupa vozila CPV073211 20.00020.000
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 20.00020.000

Gasilski dom Jarše - sofinanciranje obnove073212 30.0000
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 30.0000

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST08 4.3004.300

Policijska in kriminalistina dejavnost0802 4.3004.300

Prometna varnost08029001 4.3004.300

Vzgoja in varnost v cestnem prometu082100 4.3004.300
Drugi operativni odhodki4029 1.8001.800

Tekoi transferi v javne zavode4133 2.5002.500

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI10 48.00084.607

Aktivna politika zaposlovanja1003 48.00084.607

Poveanje zaposljivosti10039001 48.00084.607

Lokalni program zaposlovanja103100 3.0007.607
Drugi transferi posameznikom4119 3.0007.607

Sofinanciranje javnih del103101 45.00077.000
Tekoi transferi v javne zavode4133 45.00077.000

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11 272.300167.500

Program reforme kmetijstva in živilstva1102 229.500122.500
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Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11029001 6.6008.600

Štipendija za kmetijsko izobraževanje112103 3.0005.000
Štipendije4117 3.0005.000

Izobraževanje kmetov na podroju primarne kmetijske 
proizvodnje

112104 3.6003.600

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 3.6003.600

Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoij11029002 192.40074.000

Sofinanciranje društev in organizacij s podroja kmetijstva112200 5.4006.000
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 5.4006.000

Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora112201 25.00015.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 5.0002.000

Tekoe vzdrževanje4025 20.00013.000

Razširitev tržnice112204 130.00018.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 130.0003.000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 015.000

Izobraževanje kmetov na podroju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov in ostalih dopolnilnih dejavnosti

112205 2.0002.000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 2.0002.000

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev112206 20.00025.000
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 20.00025.000

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje 
storitev in trženja na kmetijah

112207 10.0008.000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 10.0008.000

Zemljiške operacije11029003 30.50039.900

Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljiš in dostopov112300 13.00016.000
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 13.00016.000

Vzdrževanje poljskih poti112301 8.2008.500
Tekoe vzdrževanje4025 8.2008.500

Vzdrževanje melioracijskih jarkov112302 9.30015.400
Tekoe vzdrževanje4025 9.30015.400

Splošne storitve v kmetijstvu1103 33.80035.000

Zdravstveno varstvo rastlin in živali11039002 33.80035.000

Varstvo zapušenih živali113200 33.80035.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 33.80035.000

Gozdarstvo1104 9.00010.000
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest11049001 9.00010.000

Vzdrževanje gozdnih cest114100 9.00010.000
Tekoe vzdrževanje4025 9.00010.000

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 5.985.8345.565.805

Cestni promet in infrastruktura1302 5.965.8345.565.805

Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest13029001 1.648.9081.930.000

Vzdrževanje javnih prometnih površin132100 1.265.0001.336.064
Tekoe vzdrževanje4025 1.265.0001.332.064
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Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 04.000

Zimska služba132101 290.000517.936
Tekoe vzdrževanje4025 290.000517.936

Ukrepi za poveanje varnosti prometa132102 93.90876.000
Tekoe vzdrževanje4025 93.90876.000

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest13029002 3.399.9742.800.048
Projekti v cestno infrastrukturo132200 104.284146.724
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 104.284146.724

Investicije v cestno infrastrukturo132268 3.295.6902.653.324
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 3.048.7791.835.000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 246.911300.000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 0518.324

Urejanje cestnega prometa13029003 165.000153.000
Talna signalizacija na cestah132300 95.00090.000
Tekoe vzdrževanje4025 95.00090.000

Vzdrževanje prometno svetlobne signalizacije132303 70.00063.000
Tekoe vzdrževanje4025 70.00063.000

Cestna razsvetljava13029004 751.952682.757

Tokovina javne razsvetljave132400 330.000330.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 330.000330.000

Vzdrževanje javne razsvetljave132401 180.000187.000
Tekoe vzdrževanje4025 180.000187.000

Izvedba ukrepov proti svetlobnemu onesnaževanju132403 220.000120.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 220.000120.000

Investicije v javno razsvetljavo132411 21.95245.757
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 21.95245.757

Železniški promet in infrastruktura1303 20.0000

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture

13039001 20.0000

Sofinanciranje gradnje železniških zapornic v industrijski coni 
Jarše

133100 20.0000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 20.0000

GOSPODARSTVO14 366.052225.502

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1402 271.11089.987

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva14029001 271.11089.987
Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - 
subvencioniranje obrestne mere

142100 45.00053.627

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 45.00053.627

Podjetniški pospeševalni center Domžale142103 11012.360
Poslovne najemnine in zakupnine4026 1100

Drugi operativni odhodki4029 012.360

Brezžino omrežje v obini142107 226.00024.000



Uradni Vestnik Št. 10/12 397













Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 226.00024.000

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 94.942135.515

Promocija obine14039001 27.90031.000

Promocija obine143100 13.50015.000
Drugi operativni odhodki4029 2.7003.000

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 10.80012.000

Celostna podoba obine143101 14.40016.000
Drugi operativni odhodki4029 14.40016.000

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 67.042104.515

Spodbujanje razvoja  turizma143200 39.40050.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 18.00022.000

Prevozni stroški in storitve4023 9001.000

Drugi operativni odhodki4029 20.50027.000

Turistina društva143201 14.40016.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 14.40016.000

EU projekt - promocija turistinega obmoja SRCE SLOVENIJE143203 8.0008.000
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 8.0008.000

Razvojno partnerstvo središa Slovenije143204 025.273
Drugi operativni odhodki4029 025.273

EU projekt - Regionalna destinacijska organizacija (RDO)143205 5.2425.242
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 5.2425.242

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE15 5.131.1734.125.083

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 5.054.5874.058.921

Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 590.664501.273

Poraba okoljske takse - RCERO Ljubljana152100 511.664422.273
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obin4311 511.664422.273

Sanacija okoljskih bremen152101 20.00020.000
Drugi operativni odhodki4029 20.00020.000

Akcija "ista in zelena obina Domžale"152102 25.00025.000
Tekoe vzdrževanje4025 25.00025.000

Odškodnina "Zbirni center Dob"152103 34.00034.000
Tekoe vzdrževanje4025 34.00034.000

Ravnanje z odpadno vodo15029002 4.463.9233.557.648

Projekti v sistem odvajanja sanitarnih odpadnih vod152200 53.560140.063
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 53.560140.063

Investicijsko vzdrževanje - Prodnik152216 2.128.6122.190.760
Tekoe vzdrževanje4025 650.939699.471

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih 
javnih služb

4100 1.187.1801.187.180

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 290.493304.109

Investicijsko vzdrževanje - CN152217 327.553425.489
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Drugi operativni odhodki4029 327.553425.489

Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod152218 1.593.217763.900
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1.005.345763.900

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 500.0000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 87.8720

Nadgradnja centralne istilne naprave Domžale - Kamnik152221 360.98137.436
Drugi operativni odhodki4029 3.0940

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 353.37437.436

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 4.5130

Upravljanje in nadzor vodnih virov1504 69.58654.163

Nartovanje, varstvo in urejanje voda15049001 69.58654.163

Urejanje voda in protipoplavni ukrepi154100 69.58654.163
Tekoe vzdrževanje4025 69.58654.163

Splošne okoljevarstvene storitve1506 7.00011.999
Informacijski sistem varstva okolja in narave15069001 7.00011.999

Sofinanciranje okoljevarstvenih programov156100 3.0005.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 3.0005.000

Okoljska promocija, ozavešanje, izobraževanje in informiranje156101 4.0006.999
Drugi operativni odhodki4029 4.0006.999

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

16 3.582.1843.242.522

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija1602 417.892481.460

Urejanje in nadzor na podroju geodetskih evidenc16029001 96.700155.358

Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih  podatkov162100 2.5002.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 2.5002.500

Obinska geodetska in informacijska dejavnost162101 26.48037.970
Drugi operativni odhodki4029 26.48037.970

Prostorsko informacijski sistem162102 4.5005.448
Pisarniški in splošni material in storitve4020 4.5005.448

Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ162103 58.22051.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 58.22051.800

Izdelava lokalnega energetskega koncepta162104 5.00010.000
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 5.00010.000

Energetski pregled šol in vrtcev162105 047.640
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 047.640

Prostorsko nartovanje16029003 321.192326.102

Izdelava prostorskih aktov162301 203.684291.794
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 203.684291.794

Izdelava projektne dokumentacije162304 20.00020.000
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Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 20.00020.000

Avtocestni prikljuek Študa - Ihan162308 70.2085.208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 70.2085.208

EU projekt - mreža intermodalnih zbirnih središ JPP v LUR162309 15.3005.100
Drugi operativni odhodki4029 15.3005.100

EU projekt - portal neprometnih vsebin162310 12.0004.000
Drugi operativni odhodki4029 12.0004.000

Komunalna dejavnost1603 1.396.9431.200.492

Oskrba z vodo16039001 617.000281.475
Obnova in izgradnja komunalnih vodov163100 180.000180.000
Tekoe vzdrževanje4025 180.000180.000

Investicije v sistem oskrbe z vodo163106 437.000101.475
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 437.00060.000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 041.475

Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost16039002 451.758482.917

Investicije v urejanje pokopališ in poslovilnih objektov163205 451.758482.917
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 276.427457.917

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 175.33125.000

Objekti za rekreacijo16039003 271.185379.100

Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme163300 140.000140.000
Tekoe vzdrževanje4025 140.000140.000

Ureditev ešminovega parka v Domžalah163302 111.951120.000
Tekoe vzdrževanje4025 100.0000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 11.95120.000

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0100.000

Vzpostavitev urbanega zelenega sistema163303 5.0005.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 5.0005.000

Zavarovanje in ureditev Šumberka163304 0102.100
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0102.100

Ureditev gozdnih in drugih unih poti163305 14.23412.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 14.23412.000

Praznino urejanje naselij16039004 50.00050.000

Božino - novoletna okrasitev obine163400 50.00050.000
Drugi operativni odhodki4029 50.00050.000

Druge komunalne dejavnosti16039005 7.0007.000

Najem javnih sanitarij163500 7.0007.000
Tekoe vzdrževanje4025 7.0007.000

Spodbujanje stanovanjske gradnje1605 834.088882.377

Spodbujanje stanovanjske gradnje16059002 616.088637.698

Nakup in gradnja stanovanj165203 290.500341.700
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Nakup zgradb in prostorov4200 290.500341.700

Vzdrževanje poslovnih prostorov165205 105.000113.291
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0-15.000

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 105.000128.291

Vzdrževanje stanovanj165207 220.588182.707
Tekoe vzdrževanje4025 06.809

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 015.000

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 220.588160.898

Drugi programi na stanovanjskem podroju16059003 218.000244.679

Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske 
odškodninske družbe

165301 15.00030.000

Tekoi transferi v javne sklade4132 15.00030.000

Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori165302 33.00044.679
Drugi operativni odhodki4029 33.00044.679

Pokrivanje najemnim do pogodbene višine165303 70.00055.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 70.00055.000

Obveznosti do upravnikov165304 90.00090.000
Drugi operativni odhodki4029 90.00090.000

Plailo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov165305 10.00025.000
Drugi operativni odhodki4029 10.00025.000

Upravljanje in razpolaganje z zemljiši (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljiša)

1606 933.261678.193

Urejanje obinskih zemljiš16069001 33.26178.193

Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš166101 33.26178.193
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 33.26178.193

Nakup zemljiš16069002 900.000600.000

Sklad za nakup nepreminin166200 900.000600.000
Sredstva za posebne namene4093 0600.000

Nakup zemljiš in naravnih bogastev4206 900.0000

ZDRAVSTVENO VARSTVO17 277.836259.759

Preventivni programi zdravstvenega varstva1706 90.83698.259

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja

17069001 90.83698.259

Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda176101 61.08862.755
Tekoi transferi v javne zavode4133 61.08862.755

Sofinanciranje preventivnih programov176102 29.74835.504
Tekoi transferi v javne zavode4133 29.74835.504

Drugi programi na podroju zdravstva1707 187.000161.500

Nujno zdravstveno varstvo17079001 150.000118.300

Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih177100 150.000118.300
Drugi transferi posameznikom4119 150.000118.300

Mrliško ogledna služba17079002 37.00043.200

Mrliško pregledna služba177200 37.00043.200
Pisarniški in splošni material in storitve4020 37.00043.200
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KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 4.329.5643.778.661

Ohranjanje kulturne dedišine1802 99.01497.724
Nepremina kulturna dedišina18029001 99.01497.724

Ohranjanje kulturne dedišine182102 69.01457.724
Tekoe vzdrževanje4025 014.424

Drugi operativni odhodki4029 010.300

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 53.01413.000

Nakup zemljiš in naravnih bogastev4206 16.00020.000

Menanikova domaija182103 30.00030.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 30.00030.000

Gasilska muzejska zbirka182104 010.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 010.000

Programi v kulturi1803 1.545.0441.536.660

Knjižniarstvo in založništvo18039001 679.897749.316

Knjižnica Domžale - redna dejavnost183100 594.657656.576
Tekoi transferi v javne zavode4133 594.657656.576

Založniška dejavnost183101 18.00018.000
Drugi transferi posameznikom4119 1.8001.800

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 13.90013.900

Tekoi transferi v javne zavode4133 2.3002.300

Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale183102 67.24074.740
Investicijski transferi javnim zavodom4323 67.24074.740

Umetniški programi18039002 526.000437.244

Kulturni dom Franca Bernika Domžale183200 526.000437.244
Tekoi transferi v javne zavode4133 456.000437.244

Investicijski transferi javnim zavodom4323 70.0000

Ljubiteljska kultura18039003 188.530206.600

Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev183300 92.700103.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 92.700103.000

Sklad za ljubiteljsko kulturo183301 22.23024.700
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 22.23024.700

Sofinanciranje kulturnih prireditev183302 47.70053.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 47.25050.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 4503.000

Miklavževanje, božino novoletne prireditve in silvestrovanje183306 25.90025.900
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 20.90020.900

Tekoi transferi v javne zavode4133 5.0005.000

Mediji in avdiovizualna kultura18039004 98.50086.500

Glasilo Slamnik183400 98.50086.500
Drugi operativni odhodki4029 6.0006.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 92.50080.500

Drugi programi v kulturi18039005 52.11757.000

Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 
proraunskih uporabnikov

183502 24.11725.000
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Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 3.0004.000

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 21.11721.000

Sofinanciranje infrastrukture in opreme kulturnih društev183506 28.00032.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 28.00032.000

Podpora posebnim skupinam1804 35.74040.100

Programi veteranskih organizacij18049001 7.7408.600
Dotacija organizacijam in društvom184100 7.7408.600
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 7.7408.600

Programi drugih posebnih skupin18049004 28.00031.500

Sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev184400 28.00031.500
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 28.00031.500

Šport in prostoasne aktivnosti1805 2.649.7662.104.177

Programi športa18059001 2.513.0691.958.829

Program športa in rekreacije185100 616.325564.353
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 442.957440.753

Tekoi transferi v javne zavode4133 173.368123.600

Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov185101 93.100112.484
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 53.100112.484

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 40.0000

Sofinanciranje vejih športnih prireditev in udeležba 
športnikov na vejih in mednarodnih prireditvah

185102 22.50055.000

Pisarniški in splošni material in storitve4020 22.50055.000

Javni zavod za šport in rekreacijo185103 159.500177.500
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 17.00019.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 142.500158.500

Vzdrž. in upr. športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport 
in rekreacijo

185105 917.979677.267

Tekoi transferi v javne zavode4133 177.332180.000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 740.647497.267

Športni programi za ŠŠD185112 48.00050.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 48.00050.000

Razvojne in strokovne naloge v športu185123 17.00025.000
Tekoi transferi v javne zavode4133 17.00025.000

Investicija hala komunalnega centra - Vzhodni servisni objekt185124 326.000226.400
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 326.000226.400

Investicija garderobe na Stadionu Domžale185125 312.66570.825
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 274.0000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 38.66530.000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 040.825

Programi za mladino18059002 136.697145.348

Sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi185201 27.00030.200
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 25.80028.400

Tekoi transferi v javne zavode4133 1.2001.800
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Mladinski svet185202 7.2008.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 7.2008.000

Center za mlade185203 102.497107.148
Tekoi transferi v javne zavode4133 102.497107.148

IZOBRAŽEVANJE19 16.914.2418.352.272
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1902 13.654.3896.043.473

Vrtci19029001 13.654.3896.043.473

Stroški izvajanja programa otroškega varstva192100 4.870.0005.350.000
Drugi transferi posameznikom4119 4.720.0005.150.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 150.000200.000

Predšolski programi192101 10.00015.200
Tekoi transferi v javne zavode4133 10.00015.200

Vzgojni pripomoki v vrtcih192102 19.62417.004
Tekoi transferi v javne zavode4133 9.7242.300

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 0400

Investicijski transferi javnim zavodom4323 9.90014.304

Oprema oddelkov vrtcev192103 61.26657.975
Investicijski transferi javnim zavodom4323 61.26657.975

Investicijsko vzdrževanje vrtcev192104 200.000202.708
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 200.000202.708

Izgradnja in vzdrževanje otroških igriš192105 45.00090.586
Tekoi transferi v javne zavode4133 19.00022.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 18.00020.000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 8.00048.586

Sklad za vrtce192109 6.889.199150.000
Sredstva za posebne namene4093 0150.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 6.809.1990

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 80.0000

Vrtec ešmin - najemnina192110 159.300160.000
Tekoi transferi v javne zavode4133 159.300160.000

Nakup vrtca ešmin192116 1.400.0000
Nakup zgradb in prostorov4200 1.400.0000

Primarno in sekundarno izobraževanje1903 2.763.7521.734.499

Osnovno šolstvo19039001 2.763.0521.719.499

Materialni stroški osnovnih šol193100 655.100660.100
Tekoi transferi v javne zavode4133 655.100660.100

Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja193102 9.54010.600
Tekoi transferi v javne zavode4133 9.54010.600

Prireditev za najboljše uence in zlate maturante193103 14.70014.400
Drugi transferi posameznikom4119 10.50010.400

Tekoi transferi v javne zavode4133 4.2004.000

Varstvo uencev - vozaev193104 13.50017.300
Tekoi transferi v javne zavode4133 13.50017.300
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Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1. oz. 
2. razredov devetletke

193105 31.00034.400

Tekoi transferi v javne zavode4133 31.00034.400

Oprema šol193106 124.000139.122
Investicijski transferi javnim zavodom4323 124.000139.122

Investicijsko vzdrževanje šol193107 685.212522.437
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 685.212332.437

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 040.000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 0150.000

Sklad za osnovne šole193109 1.230.000321.140
Poslovne najemnine in zakupnine4026 30.0000

Sredstva za posebne namene4093 0321.140

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1.200.0000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4208 00

Splošno srednje in poklicno šolstvo19039003 70015.000

Gimnazija Domžale193300 70015.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 70015.000

Drugi izobraževalni programi1905 7.00010.000

Druge oblike izobraževanja19059002 7.00010.000

Društva s podroja raziskovanja ter tehnine kulture195200 7.00010.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 7.00010.000

Pomoi šolajoim1906 489.100564.300

Pomoi v osnovnem šolstvu19069001 289.700308.300

Prevozi uencev196100 276.000294.900
Drugi transferi posameznikom4119 276.000294.900

Sofinanciranje  zimovanja196101 13.70013.400
Drugi transferi posameznikom4119 13.70013.400

Pomoi v srednjem šolstvu19069002 30.40085.400

Sofinanciranje dijaških vozovnic196200 30.40085.400
Drugi transferi posameznikom4119 30.40085.400

Štipendije19069003 169.000170.600

Štipendije Obine Domžale196300 169.000170.600
Štipendije4117 169.000170.600

SOCIALNO VARSTVO20 1.223.1001.219.000

Izvajanje programov socialnega varstva2004 1.223.1001.219.000

Centri za socialno delo20049001 27.90031.500

Preventivni socialni programi za mlade in samopomone 
skupine

204100 27.90031.500

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 9.00010.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 18.90021.500

Socialno varstvo starih20049003 888.800877.000

Oskrbnine204300 420.000410.000
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Drugi transferi posameznikom4119 420.000410.000

Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoi 
ostarelim na domu

204301 458.800447.000

Plae in dodatki4000 52.48051.280

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 5.1005.000

Prispevek za zaposlovanje4012 110110

Prispevek za starševsko varstvo4013 110110

Tekoi transferi v javne zavode4133 401.000390.500

Zavod za starostnike204302 10.00020.000
Nakup zgradb in prostorov4200 10.00020.000

Socialno varstvo materialno ogroženih20049004 237.000231.000

Obinske denarne pomoi204400 162.000158.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 144.000140.500

Tekoi transferi v javne zavode4133 18.00017.500

Rdei križ Domžale204403 75.00073.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 75.00073.000

Socialno varstvo zasvojenih20049005 8.00010.000

Preventivni program za boj proti odvisnostim204500 8.00010.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 5.5008.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 2.5002.000

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 61.40069.500

Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva204600 59.40067.500
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 59.40067.500

Projekt "Varne hiše"204603 2.0002.000
Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 2.0002.000

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA22 373.213316.093

Servisiranje javnega dolga2201 373.213316.093

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - 
domae zadolževanje

22019001 373.213316.093

Odplailo obresti in stroški garancij221100 83.00093.000
Drugi operativni odhodki4029 8.0008.000

Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 50.00060.000

Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem4033 25.00025.000

Odplailo glavnic dolgoronih kreditov221102 290.213223.093
Odplaila kreditov poslovnim bankam5501 162.213171.093

Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem5503 128.00052.000

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 43.89516.700

Posebna proraunska rezerva in programi pomoi v primerih 
nesre

2302 16.70016.700

Rezerva obine23029001 8.3008.300

Izloitev sredstev v stalno rezervo232100 8.3008.300
Proraunska rezerva4091 8.3008.300

Posebni programi pomoi v primerih nesre23029002 8.4008.400
Pomo ob nesreah232200 8.4008.400
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Drugi transferi posameznikom4119 8.4008.400

Splošna proraunska rezervacija2303 27.1950

Splošna proraunska rezervacija23039001 27.1950

Splošna proraunska  rezervacija233100 27.1950
Splošna proraunska rezervacija4090 27.1950

SKUPAJ 42.809.98432.486.063
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Na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 106/10- popr., 43/11-ZKZ-C, 
57/12-ZUPUDPP-A), Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč (Ur. list RS, št. 80/07), Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Ur. list RS, št. 95/07) ter 
20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

DODATNI SKLEP
K ODLOKU O OBČINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA UREDITVENI 
OBMOČJI D1/2 IN D1/4 – 

DOMŽALE CENTER  

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me, da se v prvi etapi istočasno začne 
z gradnjo urejevalne enote UE1 in 
urejevalne enote UE4/1 oziroma, da 
se gradnja UE4/1 po možnosti začne 
prej.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-15/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 106/10- popr., 43/11-ZKZ-C, 
57/12-ZUPUDPP-A), Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč (Ur. list RS, št. 80/07), Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Ur. list RS, št. 95/07) ter 
20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

ODLOK

 O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA 
UREDITVENI OBMOČJI D1/2 
IN D1/4 – DOMŽALE CENTER  

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski 
podrobni prostorski načrt (v nadalje-
vanju: OPPN) za ureditveni območji 
D1/2 in D1/4 – Domžale center (v 
nadaljevanju: Domžale-center).

(2) OPPN Domžale-center določa pro-
storske ureditve znotraj ureditvenega 
območja OPPN, določenega s pro-
storskimi sestavinami dolgoročnega 
plana občine Domžale za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 (Uradni Vestnik 
Občine Domžale, št. 9/86) in srednje-
ročnega družbenega plana Občine 
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Domžale za obdobje od leta 1986 
do leta 1990 (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 10/86) in spremembami 
in  dopolnitvami prostorskih sestavin  
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 
2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 
13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 6/09, 8/10, 
2/11) ter pogoje priključevanja na 
grajeno javno dobro in omrežja go-
spodarske javne infrastrukture izven 
ureditvenega območja OPPN.

2. člen 
(vsebina odloka)

Odlok o OPPN Domžale-center (v 
nadaljnjem besedilu: odlok) določa:

1. območje OPPN Domžale-center,
2. arhitekturne, krajinske in obliko-

valske rešitve prostorskih uredi-
tev,

3. območja, za katere se projektne 
rešitve pridobijo z natečajem,

4. načrt parcelacije,
5. etapnost izvedbe prostorske ure-

ditve, 
6. rešitve in ukrepe za celostno ohra-

njanje kulturne dediščine,
7. rešitve in ukrepe za varstvo okolja 

in naravnih virov ter ohranjanje 
narave,

8. rešitve in ukrepe za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,

9. pogoje glede priključevanja objek-
tov na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro,

10. velikost odstopanj od urejevalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev, 
ki so dopustna pri pripravi pro-
jekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja

3. člen 
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN je sestavljen iz tega odloka, 
grafičnega dela in prilog.

(2) Grafični del občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta obsega:

List 0: Izsek iz grafičnega načrta 
kartografskega dela pro-
storskega plana s prikazom 
lege prostorske ureditve na 
širšem območju

List 1: Območje občinskega po-
drobnega prostorskega 
načrta s prikazom na digi-
talnem orto-foto načrtu

List 2.1: Območje občinskega po-
drobnega prostorskega na-
črta z obstoječim parcelnim 
stanjem, gospodarsko jav-
no infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

List 2.2: Območje občinskega po-
drobnega prostorskega 
načrta z urejevalnimi eno-
tami na digitalnem orto-foto 
načrtu

List 3.1: Prikaz umestitve načrtova-
ne ureditve v prostor - ure-
ditvena situacija

List 3.2: Prikaz umestitve načrtova-
ne ureditve v prostor - pre-
rezi

List 3.3: Prikaz umestitve načrtova-
ne ureditve v prostor - ti-
pični prečni profili obodnih 
cest

List 4.1: Prikaz zasnove projek-
tnih rešitev prometne in-
frastrukture - nadzemni 
promet
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List 4.2: Prikaz zasnove projek-
tnih rešitev prometne in-
frastrukture - podzemni 
promet

List 4.3: Prikaz ureditev glede pote-
ka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro

List 5: Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji, uredi-
tev, potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov, ohra-
njanje narave, obrambo ter 
varstvo pred naravnimi 
nesrečami, vključno z var-
stvom pred požarom

List 6: Načrt parcelacije

(3) Priloge OPPN so:

1. Izsek iz hierarhično višjega pro-
storskega akta občine, ki se na-
naša na obravnavano prostorsko 
ureditev,

2. Prikaz stanja prostora,
3. Smernice in mnenja pristojnih 

nosilcev urejanja prostora,
4. Strokovne podlage, na katerih te-

meljijo rešitve prostorskega akta,
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. Povzetek za javnost.

II. OBMOČJE OPPN DOMŽALE-
CENTER

4. člen 
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega ureditveni 
območji D1/2 in D1/4. Meja območja 
OPPN predstavlja kare, ki ga definira-

jo Ulica Matije Tomca, Slamnikarska 
cesta, Karantanska cesta in Ljubljan-
ska cesta.

(2) Površina ureditvenega območja 
OPPN znaša 6,75 ha.

(3) Meja območja OPPN je natančno 
določena v grafičnem delu tega od-
loka. Zunanja meja območja OPPN 
predstavlja zunanje meje urejevalnih 
enot.

(4) Za potrebe realizacije OPPN so 
potrebne prometne ureditve obodnih 
cest ob območju OPPN in ureditve ko-
munalne in energetske infrastrukture 
ter ureditve glede varstva kulturne 
dediščine izven območja OPPN, skla-
dno z izvedbenimi določili tekstual-
nega in grafičnega dela tega načrta.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE 
IN OBLIKOVALSKE REŠITVE 
PROSTORSKIH UREDITEV

5. člen 
(funkcija obravnavanega območja)

(1) Območje OPPN je prednostno na-
menjeno ureditvi mestnega trga ter 
spremljajočih družbenih, trgovskih, 
poslovnih, storitvenih in ostalih me-
stoslužnih in mestotvornih dejavnosti 
(v nadaljevanju: centralnih dejavno-
sti). Območje se deli na urejevalne 
enote (UE) v skladu z grafičnim delom 
OPPN.

(2) Posamezne urejevalne enote so 
prednostno namenjene:
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UE Primarna namembnost območja

UE1 območje trgovskega centra in objektov družbene javne infrastrukture  
(športna dvorana, galerija, ipd.)

UE2 območje zdravstvenega doma

UE3 območje novih gradenj centralnih dejavnosti

UE4 območje glavnega mestnega trga

UE5 območje novih gradenj centralnih  dejavnosti

UE6 območje doma upokojencev

UE7 območje novih gradenj centralnih dejavnosti

UE8 območje javnih cest in koridorja za infrastrukturno opremljanje ureditvenega območja

6. člen 
(skupne usmeritve za oblikovanje 

obravnavanega območja)

Novogradnje v obravnavanem obmo-
čju, kakor tudi prenove objektov in 
vse urbane ureditve, se v celotnem 
območju izvajajo v skladu z naslednji-
mi usmeritvami:

- vse prostorske ureditve v območju 
naj odražajo izjemnost lokacije in 
pomembnost območja za celotno 
podobo mesta Domžale;

- vse prostorske ureditve v območju 
naj funkcionalno in oblikovno do-
polnjujejo funkcijo glavnega me-
stnega trga, ki predstavlja glavno 
prostorsko dominanto območja;

- namembnost objektov ob me-
stnem trgu naj izhaja iz zagota-
vljanja javnih programov in javnih 
funkcij (galerije, muzej, uprava, 
turistična ponudba, specializirane 
trgovine, kavarna, ipd.);

- pritličja objektov se odpirajo k 
mestnemu trgu in so praviloma 
transparentna;

- uporabljeni materiali za fasade, 
tlakovanja, ograje, urbano opremo 
in druge prostorske ureditve naj 
bodo nadstandardni;

- visoko pritlični objekti v obravna-
vanem območju niso dovoljeni;

- razen cest v urejevalni enoti UE8 
se vse ostale utrjene površine tla-
kujejo;

- glavni mestni trg se v največji 
možni meri ozeleni; izgradnja 
garažne hiše pod obravnavanim 
območjem, načrtovane ozelenitve 
ne sme onemogočati;

- gradnja ograj ob UE 4 ni dovoljena, 
razen če to ni predvideno v izbrani 
natečajni rešitvi; ostale posestne 
meje je dovoljeno pregrajevati 
z živimi mejami ali ozelenjenimi 
ograjami; ob prometnicah se mora 
njihova višina prilagoditi varnosti 
prometa (preglednost) ter upošte-
vati veljavne občinske odloke;

- infrastrukturni objekti (trafo posta-
je, ekološki otoki, vodne ureditve, 
jaški, razsvetljava, ipd.) ter urba-
na oprema naj bodo v celotnem 
območju ureditvenega območja 
skladno oblikovani ter v največji 
možni meri locirani izven območja 
glavnega mestnega trga;

- gradnja enostavnih objektov v 
obravnavanem območju ni do-
voljena, razen urbane opreme 
in začasnih objektov za potrebe 
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posamičnih prireditev v skladu s 
predpisi;

- lokacija in celovito oblikovanje 
novega tržnega prostora se določi 
z natečajem za Ue4 oziroma Ue5;

- vse prostorske ureditve v ureditve-
nem območju morajo upoštevati 
usmeritve za varstvo Slamnikar-
ske tovarne;

- vse prometne ureditve v obravna-
vanem območju so izvedene na 
način, da ima peš promet prednost 
pred ostalimi vrstami prometa, 
razen na območjih prometnih 
priključkov in nadzemnih parkir-
nih mest, kar naj se odraža tudi v 
oblikovanju parternih ureditev;

- razen prostorskih ureditev, za ka-
tere je po tem odloku predpisan 
natečaj, se vse ostale prostorske 
ureditve praviloma načrtujejo z 
variantnimi rešitvami.

7. člen 
(zasnova prometne 
ureditve območja)

(1) Območje omejujejo štiri obodne 
javne ceste:

- C1 – državna regionalna cesta 3. 
reda »Ljubljanska cesta« na zaho-
du (R3-1357);

- C2 – lokalna krajevna cesta »Ulica 
Matije Tomca« na severu (LK-
071550);

- C3 – lokalna zbirna cesta »Sla-
mnikarska cesta« na vzhodu (LZ-
071280);

- C4 – lokalna zbirna cesta »Karan-
tanska cesta« na jugu (LZ-071260).

(2) Glavna prometna križišča predsta-
vljajo križišča na navedenih obodnih 
javnih cestah:

- K1 – štirikrako križišče Ljubljan-
ske, Karantanske in Savske ceste;

- K2 – trikrako križišče Ljubljanske 
ceste in Ulice Matije Tomca;

- K3 – štirikrako križišče Ulice Ma-
tije Tomca, Slamnikarske ceste in 
Miklošičeve ulice;

- K4 – trikrako križišče Slamnikar-
ske, Kopališke in Karantanske 
ceste;

(3) Območje se priključuje na javno 
cestno omrežje s šestimi priključki:

- P1 – priključek urejevalne enote 
UE1 na Ulico Matije Tomca;

- P2 – priključek urejevalne enote 
UE2 na Ulico Matije Tomca;

- P3 – priključek stanovanjskega 
kompleksa »Krizant« na Slamnikar-
sko cesto (izven območja OPPN);

- P4 – priključek stanovanjskega 
kompleksa »Krizant« in poslovne-
ga objekta na Karantansko cesto  
(izven območja OPPN);

- P5 – priključek urejevalne enote 
UE6 na Karantansko cesto;

- P6 – priključek urejevalne enote 
UE5 na Karantansko cesto.

(4) Omrežje javnih cest v ureditvenem 
območju sestavljajo:

- J1 – javna pot od priključka P1 
do uvoza v podzemne garaže (JP 
571202);

- J2 – javna pot od priključka P2 do 
uvoza v podzemne garaže oziroma 
do parkirišča v UE2 (JP 571201);
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- J3 – javna pot ob stanovanjskem 
kompleksu »Krizant« med priključ-
koma P3 in P4 (JP 571187);

- J4 – javna pot od priključka P6 do 
uvoza v podzemne garaže oziroma 
do prostorskih ureditev v UE5.

(5) Parkiranje v ureditvenem območju 
se zagotovi v podzemni parkirni hiši 
v skladu z grafičnim delom OPPN. 
Parkirna hiša je zasnovana tako, da 
je možna vzpostavitev povezave med 
parkirišči v vseh urejevalnih enotah. 
Za vsako urejevalno enoto je potrebno 
zagotoviti zadostno število parkirnih 
mest v območju urejevalne enote. 
S podzemno garažno hišo v UE4 se 
zagotovi 470 javnih parkirnih mest.

(6) Za potrebe delovanja dejavnosti v 
UE1 se parkiranje zagotovi:

- v podzemni garaži pod obstoječim 
in novimi deli objekta trgovskega 
centra v južnem in zahodnem delu 
UE1,

- v novi nadzemni parkirni hiši na 
severovzhodnem delu UE1.

(7) Parkiranje v urejevalni enoti UE4 je 
dovoljeno začasno do izgradnje objek-
tov v UE1 in pripadajočih podzemnih 
parkirnih mest v garažni hiši.

(8) Organizacija prometa v podzemni 
garažni hiši mora omogočati naveza-
vo na uvoze s Karantanske ceste in 
Ulice Matije Tomca.

8. člen 
(razmestitev javnih in 

drugih skupnih površin)

(1) Javne površine v ureditvenem 
območju OPPN predstavljajo vse po-
vršine urejevalnih enot UE4 in UE8 in 
del površin UE1 v skladu z grafičnim 
delom tega načrta.

(2) V druge skupne površine sodijo 
vse površine v ostalih urejevalnih 
enotah, ki zagotavljajo dostop in 
obratovanje vseh javnih objektov v 
ureditvenem območju.
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9. člen 
(razmestitev dejavnosti)

Razmestitev dejavnosti po urejevalnih enotah:

Dejavnosti UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 UE8

Družbene • • • • • • •  

Poslovne •  •  •  •  

Trgovske •      •  

Oskrbne •  •  •  •  

Gostinstvo •  •  •  •  

gospodarska javna infrastruktura        •

prireditve, javni programi, ipd. •   •   •  

10. člen 
(skupni podrobni prostorski 

pogoji in usmeritve za 
projektiranje in gradnjo)

Usmeritve in pogoji za posege na 
obstoječih objektih

(1) Dograditve, prizidave in spremem-
be namembnosti obstoječih objektov 
v ureditvenem območju niso dovo-
ljene, razen v urejevalni enoti UE1 v 
skladu z določbami tega OPPN.

(2) Dovoljene so rušitve objektov.

Usmeritve in pogoji za podkletitev 
objektov

(3) Pri izvedbi kletnih etaž morajo biti 
upoštevani naslednji pogoji:

- podkletitev objektov je možna ob 
predhodnih geološko geotehnič-
nih raziskavah, ki so sestavni del 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, pri tem se upoštevajo 
ukrepi za zavarovanje sosednjih 

že zgrajenih objektov in obstoje-
čih objektov gospodarske javne 
infrastrukture;

- za temeljenje ali pilotiranje v 
globini večji od 5 m, mora biti 
izdelala ocena tveganja izvajanja 
konkretne dejavnosti na kakovost 
podtalnice;

- preprečen mora biti vdor vod iz 
zunanjih površin v kletno etažo;

- morebitne odpadne vode v kletni 
etaži se morajo prečrpavati v ka-
nalizacijo urejevalne enote.

Usmeritve za gradnjo novih 
objektov

(4) Novi objekti in prostorske ureditve 
v UE3, UE5 in UE7 se načrtujejo na 
podlagi natečajev ob upoštevanju 
rezultatov natečaja za ureditev glav-
nega mestnega trga (UE4).

(5) Pritličja vseh objektov ob glavnem 
mestnem trgu so namenjena javnim 
programom ali turistični gostinski 
oziroma trgovski ponudbi.
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Lega objektov na zemljišču 

(6) Regulacijske črte se določijo kot 
pogoji glede lege načrtovanih objek-
tov na zemljišču zlasti z gradbeno 
linijo in gradbeno mejo. Gradbena 
linija (GL) je črta, na katero morajo biti 
z enim robom – s fasado postavljeni 
objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob 
tej črti. Gradbena meja (GM) je črta, 
ki je novozgrajeni oziroma načrtovani 
objekti ne smejo presegati, lahko pa 
se je dotikajo.

(7) Gradbene linije in gradbene meje 
so prikazane v grafičnem delu OPPN, 
list 3.1: Prikaz umestitve načrtovane 
ureditve v prostor - ureditvena situ-
acija.

11. člen 
(podrobni prostorski pogoji 

po urejevalnih enotah)

UREJEVALNA ENOTA UE1

Lega prometnih površin:

(1) Dostop do urejevalne enote se 
zagotovi preko priključka P1 in preko 
garažne hiše iz priključka P6. V končni 
prometni zasnovi se, preko povezanih 
prometnic v garažni hiši, lahko zago-
tovi dostop do urejevalne enote tudi 
iz drugih dostopov v garažno hišo, v 
skladu z dogovorjenim prometnim 
režimom garažne hiše.

(2) Parkirišča za potrebe dejavnosti v 
UE1 se v celoti zagotovijo v nadzemni 
garažni hiši na severovzhodnem vo-
galu UE1 in v podzemni garažni hiši. 

Znotraj UE1 se zagotovi najmanj 340 
parkirnih mest.

Lega objektov: 

(3) Lega objektov v urejevalni enoti 
je določena z regulacijskimi črtami: 
gradbenimi linijami in gradbenimi 
mejami v skladu z grafičnim delom 
OPPN.

Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(4) Pretežni del (nad 50%) zgornjega 
roba venca objektov naj ne presega 
višine 12 m nad koto končnega tlaka 
površin ob objektu. Maksimalna viši-
na preostalih delov objekta (višinskih 
poudarkov) je 18 m nad koto končne-
ga tlaka površin ob objektu.

(5) V času obratovanja trgovskega 
centra je potrebno zagotoviti preho-
dnost objekta v smeri vzhod-zahod.

(6) Zahodna in južna fasada objekta, ki 
imata neposreden stik z glavnimi peš 
površinami, naj se oblikovno odpirata 
k javnim površinam. Pritlični del zaho-
dne in južne fasade mora biti pretežno 
(nad 50%) steklen, razen na območju 
živilske trgovine na jugovzhodnem 
delu kompleksa. Ob zahodno in južno 
fasado objekta se locirajo atraktivni 
komercialni ali javni programi, ki po-
trebujejo za svoje delovanje tudi zuna-
nji prostor (gostinstvo, galerije, ipd.).

(7) Likovna podoba fasad naj bo 
mestna. Vhodi v trgovski center naj 
bodo poudarjeni.  Uporabljeni fasadni 
materiali naj bodo nadstandardni.  
Barve fasad naj bodo pretežno v 
neintenzivnih tonih. Dovoljeni so in-
tenzivni barvni poudarki, pri čemer 
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naj površina le teh ne presega 20% 
celotne fasade.

(8) Strehe so ravne oziroma z mini-
malnimi nakloni, skritimi za venec 
objekta. Posamični vidni nakloni 
strešin večji od 5% so dovoljeni le kot 
posamični arhitekturni elementi v 
maksimalnem obsegu 10% površin 
streh objekta.

(9) Odstraniti je potrebno vhod v 
kletno delikateso na severni strani 
severnega trakta objekta zaradi 
vzpostavitve ustreznega profila Ulice 
Matije Tomca.

(10) Novo zgrajeni objekt nadzemne 
parkirne hiše ne sme zmanjševa-
ti osvetlitve obstoječih upravnih, 
poslovnih in drugih površin Hale 
komunalnega centra (HKC) pod 
sprejemljivo mejo glede na sedanjo 
namembnost teh prostorov. Ustre-
znost osvetlitve obstoječih prostorov 
HKC je potrebno dokazati v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
nadzemne parkirne hiše.

Urejanje skupnih površin:

(11) Površine v UE1, razen parkirnih 
površin, se uredijo kot skupne povr-
šine. Površine se v celoti tlakujejo, pri 
čemer se tlakovanje v celotni urejeval-
ni enoti  barvno in oblikovno uskladi. 

(12) Dovoljena je izvedba zunanje 
osvetlitve (talna in fasadna svetila), 
pri čemer naj zunanja osvetlitev ne 
presega svetilnosti obcestne javne 
razsvetljave oziroma v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja.

(13) Vse prostorske ureditve (tlakova-
nja, osvetlitve, urbana oprema, ipd.) 
na južnem delu objekta ob glavnem 
mestnem trgu (UE4) morajo biti 
prilagojene izbrani natečajni rešitvi 
za UE4. Do izgradnje glavnega me-
stnega trga niso dovoljene trajne 
prostorske ureditve na južnem delu 
območja UE1.

(14) Na vseh skupnih površinah je 
dovoljena postavitev urbane opreme, 
ki je oblikovno usklajena v celotnem 
območju urejevalne enote. Dovoljena 
je tudi postavitev atestiranih premič-
nih otroških igral.

UREJEVALNA ENOTA UE2

Lega prometnih površin:

(15) Dostop do urejevalne enote se 
zagotovi z Ulice Matije Tomca preko 
priključka P2.

(16) Za potrebe boljše organizacije 
mirujočega prometa se južno parkiri-
šče rekonstruira v skladu z grafičnimi 
prilogami tega OPPN. Vse obstoječe 
nadstrešnice in ostali obstoječi eno-
stavni objekti v urejevalni enoti se 
porušijo. Dovoljena je gradnja nove 
nadstrešnice, pri čemer naj obliko-
vanje nadstrešnice sledi usmeritvam 
za oblikovanje iz 6. člena tega odloka, 
oziroma izbranim rešitvam natečaja 
za oblikovanje ureditvenega območja.

(17) Za potrebe dejavnosti v UE2 se z 
novo razmestitvijo zagotovi najmanj 
75 parkirnih mest.
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Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(18) Gradnja novih objektov ter do-
graditev ali nadgraditev obstoječih 
objektov (sprememba gabaritov 
objekta) ni dovoljena. Prav tako ni 
dovoljena sprememba namembnosti 
obstoječih objektov. Dovoljena so 
vzdrževalna dela na objektu, vključ-
no z urejanjem fasade objekta, pri 
čemer naj spremembe fasad sledijo 
usmeritvam za oblikovanje iz 6. člena 
tega odloka.

Urejanje skupnih površin:

(19) Prostorske ureditve na meji med 
urejevalnima enotama UE2 in UE4 se 
izvedejo v skladu z izbrano natečajno 
rešitvijo za glavni mestni trg.

UREJEVALNA ENOTA UE3

Lega prometnih površin:

(20) Dostop do urejevalne enote se 
zagotovi z Ulice Matije Tomca preko 
priključka P2. Parkirna mesta se zago-
tovijo v podzemnih garažah v okviru 
gradbene parcele urejevalne enote. 
Parkiranje v parterju je dovoljeno le 
v manjši meri ob Ulici Matije Tomca.

Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(21) Gradnja novih objektov ter do-
graditev ali nadgraditev obstoječih 
objektov (sprememba gabaritov 
objekta) ni dovoljena. Prav tako ni 
dovoljena sprememba namembnosti 
obstoječih objektov.

(22) Dovoljene so rušitve objektov za 
potrebe zagotavljanja prometnih in 
drugih infrastrukturnih objektov in 
naprav v skladu s tem OPPN ali zaradi 
drugih razlogov.

(23) Dovoljena so nujna vzdrževalna 
dela na objektu kot sanacija stanja 
objektov.

(24) Dovoljena je ureditev javnih po-
vršin v skladu z namembnostjo enote 
in v skladu z natečajnimi rešitvami 
za ureditev glavnega mestnega trga.

Usmeritve za izdelavo sprememb 
OPPN

(25) Novogradnje v urejevalni enoti se 
načrtuje na podlagi izbrane natečajne 
rešitve in s spremembo tega OPPN. 
Kot izhodišče za natečajne rešitve in 
spremembo OPPN veljajo naslednje 
usmeritve:

- upoštevati je potrebno s tem 
OPPN določene regulacijske linije 
za postavitev novih objektov;

- upoštevati je potrebno s tem 
OPPN določeno funkcijo in dejav-
nosti v urejevalni enoti;

- kot pritličja je maksimalno 0,15 m 
nad koto urejenega tlaka mestne-
ga trga oziroma urejenih površin 
ob objektu;

- novozgrajeni objekti se program-
sko in oblikovno uredijo na način, 
da se javni programi v objektu od-
pirajo proti mestnemu trgu (UE4).
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UREJEVALNA ENOTA UE4

Lega prometnih površin:

(26) Območje UE4 je namenjeno iz-
ključno peš prometu.

(27) Motorni promet je dovoljen le za 
dostavo opreme v primeru prireditev, 
za kar se predpiše režim. Tlakovane 
površine se lahko uporabijo tudi kot 
površine za intervencije.

(28) Parkiranje se zagotovi v podze-
mni parkirni hiši na območju celotne 
urejevalne enote. Dovoljena je gradnja 
več etaž podzemne parkirne hiše, v 
kolikor bi se z nadaljnjim razvojem ob-
močja to izkazalo za nujno potrebno.

Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(29) Območje novega glavnega me-
stnega trga Domžal predstavlja naj-
pomembnejšo mestno površino in 
je absolutna prostorska dominanta 
obravnavanega območja. Območje 
je namenjeno sprehajanju, srečeva-
nju, prireditvam, kulturi, rekreaciji, 
družabnim aktivnostim, ipd. Ob robu 
območja naj se nizajo javni programi.

(30) Projektna dokumentacija za obli-
kovanje glavnega mestnega trga se 
oblikuje na podlagi izbrane rešitve 
natečaja za ureditev glavnega me-
stnega trga.

UREJEVALNA ENOTA UE5

Lega prometnih površin:

(31) Dostop do urejevalne enote se 
zagotovi s Karantanske ceste preko 
priključka P6.

(32) Parkirna mesta se zagotovijo v 
podzemnih garažah v okviru grad-
bene parcele urejevalne enote. Za-
gotavljanje parkirnih mest v skupni 
garažni hiši obravnavanega območja 
je mogoče le za javne programe v 
načrtovanih objektih in na podlagi do-
govora z Občino Domžale. Parkiranje 
v parterju je v manjši meri dovoljeno 
le na vzhodni strani objektov.

Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(33) Gradnja novih objektov ter do-
graditev ali nadgraditev obstoječih 
objektov (sprememba gabaritov 
objekta) ni dovoljena. Prav tako ni 
dovoljena sprememba namembnosti 
obstoječih objektov.

(34) Dovoljene so rušitve objektov,  
razen objekta evidentirane kulturne 
dediščine EŠD 13710 (Hiša Karantan-
ska 1).

(35) Dovoljena so nujna vzdrževalna 
dela na objektu kot sanacija materi-
alnega stanja objektov. Vse posege 
na objektu kulturne dediščine EŠD 
13710 je potrebno izvajati v skladu z 
12. členom tega odloka in predhodno 
uskladiti s pristojnim organom za 
varstvo kulturne dediščine.

(36) Dovoljena je ureditev javnih po-
vršin v skladu z namembnostjo enote 
in v skladu z natečajnimi rešitvami 
za ureditev glavnega mestnega trga.

Usmeritve za izdelavo sprememb 
OPPN

(37) Novogradnje v urejevalni enoti se 
načrtujejo na podlagi izbrane rešitve 
natečaja in s spremembo tega OPPN. 
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Kot izhodišče za natečajne rešitve in 
spremembo OPPN veljajo naslednje 
usmeritve:

- upoštevati je potrebno s tem 
OPPN določeno funkcijo in dejav-
nosti v urejevalni enoti;

- kot pritličja je maksimalno 0,15 m 
nad koto urejenega tlaka mestne-
ga trga oziroma urejenih površin 
ob objektu;

- v načrtovanje območja je potreb-
no primerno vključiti registriran 
objekt kulturne dediščine EŠD 
13710;

- novozgrajeni objekti se program-
sko in oblikovno uredijo na način, 
da se javni programi v objektu od-
pirajo proti mestnemu trgu (UE4).

UREJEVALNA ENOTA UE6

Lega prometnih površin:

(38) Dostop do urejevalne enote se 
zagotovi s Karantanske ceste preko 
priključka P5.

Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(39) Gradnja novih objektov ter do-
graditev ali nadgraditev obstoječih 
objektov (sprememba gabaritov 
objekta) ni dovoljena. Prav tako ni 
dovoljena sprememba namembnosti 
obstoječih objektov. Dovoljena so 
vzdrževalna dela na objektu, vključ-
no z urejanjem fasade objekta, pri 
čemer naj spremembe fasad sledijo 
usmeritvam za oblikovanje iz 6. člena 
tega odloka.

Urejanje skupnih površin:

(40) Prostorske ureditve na meji med 
urejevalnima enotama UE4 in UE6 
se uredi v skladu z izbrano natečajno 
rešitvijo za glavni mestni trg.

UREJEVALNA ENOTA UE7

Lega prometnih površin:

(41) Dostop do urejevalne enote se 
zagotovi s cestnih odsekov C3 in C4 
preko javne poti J3 (JP-571187).

(42) Parkirišča za obiskovalce se v 
okviru prostorskih možnosti lahko 
uredijo na južni strani objektov. Vsa 
parkirišča za potrebe dejavnosti je po-
trebno urediti v podzemnih garažah 
v okviru gradbene parcele urejevalne 
enote.

Lega objektov:

(43) Lega novih objektov v urejeval-
ni enoti je določena z gradbenimi 
mejami.

(44) Gradbene meje so podane s ko-
ordinatami vogalov gradbenih mej 
v državnem koordinatnem sistemu.

Merila in pogoji za urejanje 
prostora:

(45) Gradnja novih objektov ter do-
graditev ali nadgraditev obstoječih 
objektov (sprememba gabaritov 
objekta) ni dovoljena. Prav tako ni 
dovoljena sprememba namembnosti 
obstoječih objektov.

(46) Dovoljene so rušitve objektov, 
razen objekta evidentirane kulturne 
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dediščine EŠD 13715 (Kapelica ob 
Slamnikarski cesti).

(47) Dovoljena so nujna vzdrževalna 
dela na objektu kot sanacija materi-
alnega stanja objektov.

(48) Dovoljena je ureditev javnih po-
vršin v skladu z namembnostjo enote 
in v skladu z natečajnimi rešitvami 
za ureditev glavnega mestnega trga.

(49) Ohranja se objekt evidentirane 
enote kulturne dediščine kapelica 
ob Slamnikarski cesti (EŠD 13715). 
Parterne ureditve ob objektu kape-
lice se izvedejo v skladu z grafičnim 
delom OPPN.

Usmeritve za izdelavo sprememb 
OPPN

(50) Novogradnje v urejevalni enoti se 
načrtujejo na podlagi izbrane rešitve 
natečaja in s spremembo tega OPPN. 
Kot izhodišče za natečajne rešitve in 
spremembo OPPN veljajo naslednje 
usmeritve:

- upoštevati je potrebno s tem 
OPPN določene regulacijske linije 
za postavitev novih objektov;

- upoštevati je potrebno Slamnikar-
sko tovarno kot prostorsko domi-
nanto, na katero naj se v največji 
meri ohranijo oziroma vzpostavijo 
kvalitetni pogledi (vedute);

- upoštevati je potrebno s tem 
OPPN določeno funkcijo in dejav-
nosti v urejevalni enoti;

- maksimalni faktor zazidanosti 
gradbene parcele: 0,40;

- streha: ravna;
- dostop in vsa dostava se načrtuje 

z južne strani objekta;

- dovoljena je sprememba parkirnih 
mest na severni strani komple-
ksa Krizant, če se s spremembo 
poveča število parkirnih mest in 
omogoči boljši dostop do novih 
objektov;

- kota pritličja je maksimalno 0,15 m 
nad koto urejenega tlaka mestne-
ga trga;

- novozgrajeni objekti se program-
sko in oblikovno uredijo na način, 
da se javni programi v objektu od-
pirajo proti mestnemu trgu (UE4).

UREJEVALNA ENOTA UE8

Lega objektov:

(51) Gradnja objektov visoke gradnje 
v urejevalni enoti ni dovoljena.

Ostala merila in pogoji:

(52) Urejevalna enota UE8 v celoti 
predstavlja območje javnih površin. 
Usmeritve za urejanje urejevalne eno-
te so določene v 6. členu tega odloka.

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA 
CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

12. člen 
(rešitve in ukrepi za ohranjanje 

kulturne dediščine)

(1) Na ureditvenem območju sta evi-
dentirani dve enoti kulturne dedišči-
ne: hiša Karantanska 1 (EŠD 13710) in 
kapelica ob Slamnikarski cesti (EŠD 
13715). Vzhodni del ureditvenega 
območja leži na vplivnem območju 
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Slamnikarske tovarne (EŠD13402), 
ki je predlagana za razglasitev za  
kulturni spomenik (v tem odloku: 
Slamnikarska tovarna).

(2) Evidentirani enoti kulturne de-
diščine EŠD 13710 in EŠD 13715 se 
varujeta v skladu s predpisi. Varuje 
se njuna tlorisna in višinska zasnova, 
konstrukcijska zasnova in gradivo, 
oblikovanost zunanjščine (arhitektur-
na členitev, strešine, kritina, stavbno 
pohištvo, gradiva, barve, detajli, ipd.). 
Varuje se tudi komunikacijska in in-
frastrukturna navezava, ožja okolica 
(pripadajoči odprti prostor) z niveleto 
površin in lego, namembnostjo in 
oblikovanostjo pripadajočih objektov 
in površin, odnos do drugih objektov 
na parceli in do sosednjih stavb. Va-
ruje se tudi širša okolica objekta, ki 
zagotavlja funkcionalno integriteto 
varovane stavbne dediščine v širšem 
prostoru brez motečih prvin. V dedi-
ščino se lahko posega z vzdrževalni-
mi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli 
v smislu boljše predstavitve objekta v 
skladu s kulturno varstvenimi pogoji 
in soglasjem.

(3) Vse ureditve na vzhodnem obmo-
čju glavnega mestnega trga (UE4) 
ter gradnje v UE7 morajo upoštevati 
Slamnikarsko tovarno kot prostorsko 
dominanto, na katero naj se v največji 
meri ohranijo oziroma vzpostavijo 
kvalitetni pogledi (vedute). Površina 
na vzhodnem delu mestnega trga ob 
Slamnikarski tovarni naj se oblikuje 
kot vezni člen med kulturno dedišči-
no in mestnim trgom. Zagotoviti je 
potrebno tudi peš povezave do obmo-
čja Slamnikarske tovarne vključno z 
obstoječim parkom.

(4) V primeru gradnje, ki bi lahko 
negativno vplivala na objekte evi-
dentirane kulturne dediščine (Hiša 
Karantanska 1 (EŠD 13710) in Kapeli-
ca ob Slamnikarski cesti (EŠD 13715) 
se pred pričetkom gradnje evidentira 
stanje objekta, med gradnjo izvaja 
opazovanje stanja objekta in po kon-
čani gradnji oceni pojav morebitnih 
sprememb ali poškodb ter sanira v 
prvotno stanje.

V. OBMOČJA, ZA KATERA 
SE PROJEKTNE REŠITVE 
PRIDOBIJO Z NATEČAJEM

13. člen 
(območja, za katera se projektne 

rešitve pridobijo z natečajem)

(1) Za urejanje celotnega območja 
glavnega mestnega trga (UE4) se pro-
jektne rešitve pridobijo z natečajem.

(2) Prav tako se z natečajem pridobijo 
projektne rešitve za urejanje območja 
urejevalnih enot UE3, UE5 in UE7.

(3) Natečaj za UE4 se izvede pred ali 
sočasno z natečaji za ostale urejeval-
ne enote.

(4) Izhodišča natečajnega gradiva 
naj temeljijo na usmeritvah tega od-
loka. Natečajne rešitve lahko delno 
dostopajo od usmeritev, v kolikor ta 
odstopanja izboljšujejo mestotvor-
nost in javno funkcijo obravnavanega 
območja. V tem primeru se v skladu z 
izbrano natečajno rešitvijo po potrebi 
spremeni oziroma dopolni ta OPPN.
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VI. REŠITVE IN UKREPI 
ZA VARSTVO OKOLJA IN 
NARAVNIH VIROV TER 
OHRANJANJE NARAVE

14. člen 
(tla)

Omilitveni ukrepi

(1) Omilitveni ukrepi niso potrebni.

Spremljanje vplivov na okolje – 
monitoring

(2) Monitoring med gradnjo se izvaja 
na naslednji način:

- spremljanje nepredvidenih dogod-
kov na gradbišču v gradbenem 
dnevniku (razlitja snovi, okvare 
strojev) in poročilo o ukrepih;

- nadzor nad uporabo goriv in olj v 
delovnih strojih in drugih napra-
vah (kraj polnjenja rezervoarjev);

- vodenje evidence odpadne emba-
laže hidroizolacijskih snovi.

(3) Potreben je reden mesečni pregled 
vseh lovilcev olj ter po potrebi njihovo 
čiščenje, odpadno olje je potrebno 
odstraniti skladno z določili Uredbe 
o odstranjevanju odpadnih olj (Ur. list 
RS, št. 25/2008).

15. člen 
(vode)

Omilitveni ukrepi

(1) Potrebni omilitveni ukrepi za var-
stvo voda:

- Kanalizacijsko omrežje naj se re-
šuje v ločenem sistemu.

- Komunalne odpadne vode naj 
bodo speljane v fekalni kanaliza-
cijski sistem.

- Odvajanje padavinskih voda je 
treba predvideti v skladu z 92. 
členom Zakona o vodah - ZV-1 (Ur. 
list RS, št.: 67/02, 110/2002-ZGO-1, 
2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 
57/2008) in sicer na tak način, da 
bo v čim večji možni meri zmanj-
šan hipni odtok padavinskih voda 
z urbanih površin in prioritetno 
predvideti ponikanje, pri čemer 
morajo biti ponikalnice locirane 
izven vpliva voznih in manipula-
tivnih površin.

- Vozne in parkirne površine morajo 
biti vodotesno utrjene, ograjene z 
robniki in nagnjene proti iztokom, 
ki so opremljeni s peskolovi. Čišče-
nje meteornih vod s cest se lahko 
uredi centralno ali s posamičnimi 
lovilci olj, ki ustrezajo standardu 
SIST EN 858-2. Prečiščene pada-
vinske vode se vodijo v ponikalni-
ce ali odvodne kanale.

Spremljanje vplivov na okolje – 
monitoring

(2) Monitoring med gradnjo se izvaja 
na naslednji način:

- spremljanje nepredvidenih dogod-
kov na gradbišču v gradbenem 
dnevniku (razlitja snovi, okvare 
strojev) in poročilo o ukrepih;

- nadzor nad uporabo goriv in olj v 
delovnih strojih in drugih napra-
vah (kraj polnjenja rezervoarjev);

- vodenje evidence odpadne emba-
laže hidroizolacijskih snovi.
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(3) Potreben je reden mesečni pre-
gled vseh lovilcev olj ter po potrebi 
njihovo čiščenje, odpadno olje se 
odstrani v skladu z določili Uredbe o 
odstranjevanju odpadnih olj (Ur. list 
RS, št. 25/08).

(4) Med obratovanjem naj se spremlja-
jo rezultati meritev v okviru državne-
ga monitoringa podzemne vode, ki se 
izvaja na najbližjih vrtinah.

16. člen 
(zrak)

Omilitveni ukrepi 

(1) V času gradnje veljajo naslednji 
omilitveni ukrepi:

- v času velikih zemeljskih del, pred-
vsem v sušnem obdobju, je treba 
poskrbeti za čim manjše prašenje, 
predvsem pri transportu materiala 
z gradbišča. Pred odvozom je treba 
kamione očistiti in z navlaženjem 
tovora preprečiti emisije prahu v 
okolje;

- za preprečevanje prašenja je ob 
suhem in vetrovnem vremenu 
potrebno vlaženje površin.

Spremljanje vplivov na okolje – 
monitoring

(2) Monitoring emisij iz kurilnih na-
prav se izvaja skladno z Uredbo o 
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 23/11), 
monitoring drugih emisij ni predvi-
den. V primeru, da se na območju 
OPPN namesti vir emisij v zrak, za 
katerega je obvezna presoja vplivov 
na okolje, se v okviru predpisanega 

postopka presodi potreba po doda-
tnem monitoringu emisij v zrak.

17. člen 
(hrup)

(1) Obravnavano ureditveno območje 
sodi v območje III. stopnje varstva 
pred hrupom.

Omilitveni ukrepi 

(2) Ukrepi varstva pred hrupom v 
času gradnje ureditvenega območja 
obsegajo na območju gradbišča na-
slednje ukrepe:

- upoštevanje časovnih omejitev 
gradnje. Hrupna gradbena dela se 
izvajajo le v dnevnem času med 7. 
uro zjutraj in 19. uro zvečer;

- pri gradnji naj se uporablja le me-
hanizacija, ki je označena z vidno 
in trajno oznako CE skladnosti z 
zajamčeno ravnjo zvočne moči 
ter naj bo opremljena z ES izjavo 
o skladnosti po Pravilniku o emisiji 
hrupa strojev, ki se uporabljajo na 
prostem (Ur. list RS, št. 106/02, 
50/05, 49/06);

- lokacije gradbiščnih platojev 
in transportne poti na območje 
gradbišča morajo biti izbrane tako, 
da obremenitev s hrupom zaradi 
gradnje objektov in zaradi tran-
sporta materiala ne bo presegala 
mejnih vrednosti za vir hrupa na 
stanovanjskih območjih;

- po potrebi naj se v času gradnje 
postavijo tudi protihrupne ograje 
okoli gradbišča.

- prireditveni prostor za občasne 
prireditve je dovoljen v zahodnem 
območju UE1 (trgovski center) in 
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UE4 (glavni mestni trg). Za prire-
ditve v nočnem času se predvi-
dijo ukrepi za zmanjšanje hrupa, 
predvsem do območja UE6 (Dom 
upokojencev).

Spremljanje vplivov na okolje – 
monitoring

(3) Izvedejo naj se prve meritve hrupa 
v okolju. Natančnejši obseg meritev 
in lokacije merilnih mest naj se dolo-
čijo v poročilu o vplivih na okolje za 
objekte, za katere je obvezna presoja 
vplivov na okolje.

18. člen 
(odpadki)

Omilitveni ukrepi

(1) Potrebni omilitveni ukrepi glede 
ravnanja z odpadki:

- Gošče iz lovilcev olj, odpadno hi-
dravlično olje, odpadna motorna 
olja, akumulatorje, goriva, filtrna 
sredstva in vse ostale snovi, ki so 
opredeljene kot nevaren odpadek 
naj investitor oddaja organizaci-
jam, ki so pooblaščene za ravnanje 
s tovrstnimi odpadki.

- Odpadki, ki bodo nastajali pri gra-
dnji naj se zbirajo ločeno po vrstah 
in se jih take skladno z Uredbo o 
odpadkih (Ur. list RS, št. 103/11) 
in Uredbo o ravnanju z odpadki ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur. 
list RS, št. 34/08) odda pooblašče-
ni organizaciji.

- Pri izvajanju gradbenih del, je 
potrebno nastale količine grad-
benih odpadkov ločevati v naj-
večji možni meri že pri samem 

postopku nastajanja. Investitor 
mora skladno s 6. členom Uredbe 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Ur. list RS, 
št. 34/08) zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del gradbene odpadke 
oddajo zbiralcu gradbenih odpad-
kov.

- Na območju naj bo omogočeno 
ločeno zbiranje odpadkov. Posta-
vijo naj se ekološki kontejnerji in 
tudi manjši koši za ločeno zbiranje 
posameznih frakcij komunalnih 
odpadkov.

Spremljanje vplivov na okolje – 
monitoring

(2) Monitoring se izvaja na naslednji 
način:

- Ob vsaki predaji odpadkov poo-
blaščeni organizaciji, razen komu-
nalnih, naj se, skladno z Uredbo o 
odpadkih (Ur. list RS, št. 103/11), 
pridobijo evidenčni listi, ki naj se 
arhivirajo vsaj za dobo petih (5) let;

- Po Uredbi o odpadkih (Ur. list RS, 
št. 103/11) mora povzročitelj, pri 
katerem v enem letu nastane več 
kot 200 kg nevarnih odpadkov oz. 
150 t nenevarnih odpadkov, izdela-
ti Načrt gospodarjenja z odpadki;

- Povzročitelj odpadkov, pri katerem 
v enem letu nastane najmanj 5 
kg nevarnih ali 10 t odpadkov v 
preteklem koledarskem letu ali je 
v posameznem koledarskem letu 
zaposloval deset (10) ali več oseb, 
mora Ministrstvu za okolje najka-
sneje do 31. marca tekočega leta 
dostaviti poročilo o proizvedenih 
odpadkih in ravnanju z njimi za 
preteklo koledarsko leto (Uredba 
o odpadkih, Ur. list RS, št. 103/11).
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19. člen 
(elektromagnetno sevanje)

Omilitveni ukrepi

(1) Omilitveni ukrepi niso potrebni.

Spremljanje kazalcev okolja - 
(monitoring)

(2) Pri novem ali rekonstruiranem 
objektu ali napravi, ki je vir sevanja, 
je potrebno zagotoviti prve meritve 
tistih veličin elektromagnetnega polja 
kot posledice obremenitve območja 
zaradi sevanja iz vira, za katere so 
določene mejne vrednosti.

20. člen 
(narava)

(1) V območju ureditvenega načrta ni 
razglašenih, niti za razglasitev pred-
videnih naravnih vrednot.

Omilitveni ukrepi

(2) Pred razpisom natečaja je treba 
izdelati popis obstoječe drevesne 
vegetacije in na podlagi njenega vre-
dnotenja presoditi, katera drevesa naj 
se ohranja, čemur bo treba potrebno 
prilagoditi projektne rešitve.

(3) Parkirišča na nivoju urejenega tere-
na naj se osenčijo z drevjem. Območja 
pod krošnjo dreves naj se ne tlakujejo. 
Uporabi naj se na primer pesek ali 
povozne litoželezne rešetke.

(4) Za zasaditve je potrebno uporabiti 
avtohtone vrste. Tujerodne vrste ali 
invazivne vrste so prepovedane.

Spremljanje vplivov na okolje – 
monitoring

(5) Ker na območju OPPN Domžale-
center ni zavarovanih območij in 
ostalih območij pomembnih z vidika 
ohranjanja narave, ni potrebno izva-
jati monitoring.

VII. ZASNOVA PROJEKTNIH 
REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE 
IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN 
OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NANJO

21. člen 
(skupne določbe)

(1) Za nemoteno delovanje ureditve-
nega območja je potrebno zagotoviti 
opremljenost zemljišč v ureditvenem 
območju po posameznih etapah 
gradnje z dostopi na javno cestno 
omrežje in komunalnimi priključki 
ter zagotoviti priključitev celotnega 
omrežja gospodarske javne infra-
strukture v ureditvenem območju na 
obstoječe omrežje gospodarske javne 
infrastrukture.

(2) S tem OPPN je določena prometna 
ureditev obodnih javnih cest in javnih 
cest v območju, vključno s pločniki, 
kolesarskimi stezami in zelenicami, ki 
skupaj tvorijo tudi koridor za vodenje 
gospodarske javne infrastrukture. 
Zasnova infrastrukturne opreme in 
ureditve območja je prikazana v gra-
fičnem delu na listih:
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- List 4.1: Prikaz zasnove projektnih 
rešitev prometne infrastrukture - 
nadzemni promet,

- List 4.2: Prikaz zasnove projektnih 
rešitev prometne infrastrukture - 
podzemni promet,

- List 4.3: Prikaz ureditev glede 
poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro.

(3) Zaradi etapne gradnje v ureditve-
nem območju, neznanega programa 
in zasnove objektov v urejevalnih 
enotah UE3, UE5, UE7 in obveznosti 
uskladitve dejanskih potreb investi-
torjev glede na opremljanje območja, 
mora posamezni investitor pred izde-
lavo projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja pridobiti projektne 
pogoje upravljavcev gospodarske 
javne infrastrukture. Projektni pogoji 
upravljavcev gospodarske javne 
infrastrukture morajo biti usklajeni 
z določili tega OPPN. Pred izdajo 
gradbenega dovoljenja za posame-
zno etapo gradnje mora posamezni 
investitor pridobiti soglasje pristoj-
nega upravljavca gospodarske javne 
infrastrukture k projektnim rešitvam. 
Oblikovanje vseh infrastrukturnih 
objektov in naprav mora biti enotno in 
skladno s projektno rešitvijo glavnega 
mestnega trga na osnovi natečajnih 
rešitev in predlogov.

22. člen 
(ceste)

(1) Zaradi povečane prometne obre-
menitve je potrebno urediti Ljubljan-
sko cesto in Ulico Matije Tomca in 

priključke na njih ter priključek na 
Karantansko cesto za dostop do javne 
parkirne hiše, vključno s površinami 
za pešce in kolesarje.

(2) S tem OPPN načrtovani posegi na 
obodnih cestah izven območja OPPN 
so naslednji:

- Ljubljanska cesta se na meji z 
urejevalnima enotama Ue1 in 
Ue4 rekonstruira. Širina voznih 
pasov je max. 3,5 m. Kolesarska 
steza se izvede obojestransko in 
je na vsaki strani široka najmanj 
1,75 m. Hodnik za pešce se izvede 
obojestransko in je na vsaki strani 
širok najmanj 2,0 m. Na odseku se 
izvedejo ukrepi umirjanja prome-
ta. Oblikovne rešitve prometnih 
površin in opreme se uskladijo 
z izbrano natečajno rešitvijo za 
glavni mestni trg.

- Ulica Matije Tomca se rekonstru-
ira za vzpostavitev dvosmernega 
prometa v skladu z grafičnim de-
lom OPPN.

- S semaforji se opremi križišče Sla-
mnikarske, Miklošičeve in Ulice 
Matije Tomca.

(3) S tem OPPN je načrtovana nasle-
dnja gradnja ali rekonstrukcija javnih 
cest v območju OPPN:

- Na Ulici Matije Tomca se rekon-
struira priključek P1 in javna pot 
J1 kot dostop do Ue1 in do podze-
mne parkirne hiše v Ue4.

- Na Ulici Matije Tomca se namesto 
sedanjega vzhodnega priključ-
ka javne poti do zdravstvenega 
doma, ki se ukine, zgradi nov 
priključek P2 in javna pot J2 kot 
dostop do Ue2 in Ue3 in do pod-
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zemne parkirne hiše v Ue4. Do 
izgradnje tega priključka je možno 
priključevanje preurejenega parki-
rišča na južni strani Zdravstvene-
ga doma na obstoječo javno pot 
JP571201 (Mestni trg).

- Kot dostop do urejevalne enote 
UE7 in uvoza v podzemno parkir-
no hišo v Ue4/3 se zgradi nov pri-
ključek na javno pot J3 (JP-571187) 
na severozahodnem vogalu kom-
pleksa Krizant.

- Na Karantanski cesti se rekon-
struira priključek P6 v podzemno 
garažo s pasom za levo zavijanje iz 
smeri križišča z Ljubljansko cesto 
in javna pot J4 kot dostop do Ue5 
in do podzemne parkirne hiše v 
Ue4/1.

(4) Normalni prečni profili javnih cest 
na obodu in v ureditvenem območju 
so določeni v grafičnem delu OPPN.

(5) Normalni prečni profili cest se 
lahko, znotraj mej urejevalne enote 
UE8, tudi spremenijo, če sprememba 
izhaja iz boljše tehnične rešitve vo-
denja prometa ali gospodarske javne 
infrastrukture ali boljšega oblikovanja 
na podlagi izbranih rešitev natečaja.

23. člen 
(elektroenergetsko omrežje)

Transformatorske postaje

(1) Obstoječe območje se napaja iz 
naslednjih transformatorskih postaj: 
TP Zdravstveni dom, TP Univerzale, 
TP Vodnikova in TP Blagovnica.

(2) TP Zdravstveni dom se prestavi 
v skladu z grafičnim delom OPPN. 

Poveča se kapaciteta TP Zdravstve-
ni dom, tako da le ta zadostuje za 
napajanje celotnega ureditvenega 
območja. Vhod v transformatorsko 
postajo mora biti varno dostopen, 
za kar se severno od predvidene 
lokacije nove TP zagotovijo servisne 
in manipulativne površine v skladu 
z grafičnim delom OPPN. Za novo 
transformatorsko postajo mora biti 
zagotovljena samostojna zemljiška 
parcela. Do nove transformatorske 
postaje mora biti zagotovljen stalen, 
nemoten dostop.

(3) TP Blagovnica se ob rekonstrukciji 
oziroma dograditvi trgovskega centra 
prestavi v novo načrtovani energetski 
blok v sklopu objekta.

(4) TP Univerzale in TP Vodnikova sta 
locirani izven območja ureditvenega 
načrta in ostajata nespremenjeni.

Elektroenergetsko omrežje

(5) Vsi elektroenergetski vodi se vodi-
jo podzemno, praviloma v zelenicah v 
obcestnem pasu v skladu z grafičnim 
delom OPPN. Na območju mestnega 
trga se kabelska kanalizacija za elek-
troenergetske kable izvede v tleh kle-
tnega dela garaž. Elektroenergetski 
kabli, ki vodijo do in iz TP Zdravstveni 
dom se ob prestavitvi TP Zdravstveni 
dom prestavijo v komunalne koridorje 
določene v grafičnem delu OPPN.

(6) Za elektroenergetske kable se 
uporabijo:

- Za 20 kV kablovod: 1×PVC fi 160 
mm ali 3×PVC fi 110 mm, PEHD 
cev 2×fi 50 mm, predvideti je po-
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trebno tudi rezervne cevi (za 1-3 
SN kablovode PVC  1×fi 160 mm),

- Za NNO 0,4 kV omrežje: PVC cev fi 
110 mm za vsak NN kabel, število 
cevi glede na število NN kablov za 
obstoječe in predvidene porabnike 
(predvideti je potrebno tudi rezerv-
ne cevi za 1-3 NN kable 1×PVC  fi 
110 mm).

(7) V trasi kabelske kanalizacije se 
na mestih spremembe smeri trase 
vgradijo tipski jaški, praviloma izven 
območja glavnega mestnega trga 
oziroma se na tem območju izvedejo 
v tleh kletnega dela garaž.

(8) Lokacije za elektro merilne omari-
ce se locirajo v stalno dostopnem delu 
objekta ali na vidno manj izpostavlje-
nih lokacijah objekta ter oblikovno 
usklajeno s fasado objekta. Lahko se 
predvidijo tudi prostostoječe omarice.

(9) Pred pričetkom gradnje je potreb-
no v pristojnem nadzorništvu Domža-
le naročiti zakoličenje elektro vodov in 
naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh 
gradbenih delih v bližini elektroener-
getskih vodov in naprav.

24. člen 
(telekomunikacijsko in 

kabelsko omrežje)

(1) V območju cestnih koridorjev se 
izvede kabelska kanalizacija TK in 
KSR omrežja.

(2) Kanalizacija se izvede iz PVC cevi 
Ф 110 mm. Število cevi je odvisno od 
potrebnega števila kablov, kar se do-
loči v projektu za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Na mestih odcepov 

kablov ali spojk kablov se izvedejo 
tipski jaški.

25. člen 
(plinovodno omrežje)

(1) Območje je že opremljeno s pli-
novodom. Zaradi izgradnje parkirne 
hiše pod mestnim trgom se ukine vod 
P105, JE 200 od Slamnikarske ceste 
proti zahodu in vod P105, JE 150 od 
reducirne postaje proti severu in jugu, 
vse v skladu z grafičnim delom OPPN.

(2) Ukinjena plinovoda je potrebno 
nadomestiti z novima plinovodoma, 
katerih trasa poteka ob severnem 
robu urejevalne enote UE 4/3, vzho-
dnem in južnem robu urejevalne eno-
te UE4/2, vzhodnem in južnem robu 
UE2, ki bosta prevzela funkcijo obeh 
ukinjenih in ju povezati na obstoječe 
plinovodno omrežje.

(3) Del obstoječega plinovodnega 
voda P105, JE 150, ki poteka preko 
UE1 se, zaradi izgradnje nadzemne 
garažne hiše, nadomesti z novim pli-
novodnim vodom v sklopu javne poti 
»J1« (JP 571202).

(4) Investitorji so dolžni poravnati 
stroške potrebnih prestavitev in na-
domestitev obstoječih plinovodnih 
vodov.

26. člen 
(vodovod)

(1) Ureditveno območje je komunalno 
opremljeno z obstoječim vodovodnim 
omrežjem, ki poteka v sklopu obodnih 
cest ob ureditvenem območju.
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(2) Preko ureditvenega območja po-
tekata dva voda: vod A130 PE 110 od 
Ulice Matije Tomca v smeri sever-jug 
in vod A131 PE125 med Karantansko 
ulico in Ljubljansko cesto v smeri 
sever-jug-zahod z vgrajenimi hidran-
tnimi priključki.

(3) Del vodovoda, ki poteka v območju 
načrtovane izgradnje garažne hiše, 
je potrebno v času gradnje začasno 
prevezati oziroma prestaviti izven 
območja del. Po zaključeni izgradnji 
garaže se ga ponovno izvede v sklopu 
garaže.

(4) Javni vodovod v območju podze-
mnih garaž mora potekati nad zgornjo 
garažno ploščo in mora biti zaščiten 
proti zmrzovanju.

(5) Ocenjena skupna dolžina vodovo-
da, katerega je potrebno začasno pre-
staviti ter ponovno izvesti v območju 
podzemne garaže, je 280 m1.

(6) Material za izvedbo vodovodnega 
omrežja do vključno dimenzije DN 80 
so cevi iz polietilena PE 100 serije S 5 
po SIST EN 12201, za večje profile pa 
iz nodularne litine po standardu SIST 
EN 545:2010.

(7) Vodomerni jaški za skupne in po-
samezne dele stavb morajo biti stalno 
dostopni.

(8) Potrebna je zamenjava obstoječih 
priključkov, ki bodo z gradnjo na 
območju poškodovani ali uničeni. 
Odjemna mesta se izvedejo v zunanjih 
vodomernih jaških na vidno manj 
izpostavljenih delih objektov in izven 
urejevalne enote UE4.

(9) Sestavni del projektne dokumen-
tacije za posamezno urejevalno enoto 
oziroma posamezno etapo gradnje 
mora biti tudi projekt obnove vodo-
voda.

(10) V območju cestnih koridorjev 
se na vodovodno omrežje vgradijo 
nadzemni hidranti lomljive izvedbe. 
Interno hidrantno omrežje mora biti 
krožno povezano in vezano na javni 
vod za odjemnim mestom.

(11) Investitorji so dolžni poravnati 
stroške potrebnih prestavitev obsto-
ječih komunalnih vodov.

27. člen 
(padavinska kanalizacija)

(1) Padavinske vode v ureditvenem 
območju se v celoti ponikajo. Padavin-
ske vode iz strešnih površin se spelje-
jo v ponikalnice preko peskolovov, iz 
utrjenih, povoznih površin pa preko 
lovilcev bencina in olj. Ponikanje se 
zagotavlja ločeno po objektih v sklo-
pu gradbene parcele posameznega 
objekta.

(2) Predvideva se izgradnja tipskih 
ponikalnic iz perforiranih betonskih 
cevi premera 140 cm globine 3,00 m. 
Predvidena je ena ponikalnica na pov-
prečno površino 600 m2, po potrebi 
pa se sposobnost ponikanja poveča 
s kontra-drenažami.

(3) Ponikalnice za odvajanje meteor-
nih vod iz UE4 se locirajo v zelenice 
ob mestnem trgu v skladu z grafičnim 
delom OPPN oziroma v skladu z izbra-
nimi natečajnimi rešitvami. Pokrovi 
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ponikalnic so oblikovani skladno z 
ostalimi parternimi ureditvami.

28. člen 
(odpadna kanalizacija)

(1) Odpadna kanalizacija iz vseh ob-
stoječih oziroma novo predvidenih 
objektov v obravnavanem območju se 
priključi na obstoječe kanalizacijsko 
omrežje v območju javnih cest.

(2) Iz novo predvidene podzemne 
garaže se, za potrebe odvajanja odpa-
dne vode, kakor tudi požarne vode v 
primeru požara v objektu, predvideva 
ureditev črpališč, preko katerih se ta 
voda odvaja v javno kanalizacijsko 
omrežje v območju javnih cest.

(3) Obstoječi zbirni vod A025, ki po-
teka preko osrednjega dela območja 
od Zdravstvenega doma mimo Doma 
upokojencev, se zaradi izgradnje pod-
zemne garaže ukine. Za odvajanje 
odpadne vode iz objektov Zdravstve-
nega doma je potrebna preureditev 
obstoječe kanalizacije Zdravstvenega 
doma, katera se priključuje v obsto-
ječe kanalizacijsko omrežje na Ulici 
Matije Tomca, prevezave v okviru 
objekta in po potrebi ureditev črpali-
šča na izhodu iz objekta.

(4) Za izvedbo kanalizacije se pred-
videva uporaba vodotesnih cevi in 
tipskih revizijskih jaškov.

29. člen 
(zunanja razsvetljava)

(1) Zunanja razsvetljava na obodnih 
cestah je že izvedena. Dovoljena je 

rekonstrukcija javne razsvetljave, ki 
naj se oblikovno uskladi s celotno 
zasnovo glavnega mestnega trga. 
Dovoljena je ureditev zunanje raz-
svetljave v območju UE1, razen na 
južnem delu UE1, kjer se celotna zu-
nanja razsvetljava načrtuje na podlagi 
izbrane natečajne rešitve za urejanje 
mestnega trga.

(2) Napajanje se zagotovi s kabli v 
območju cestnih koridorjev oziroma 
komunalnih koridorjev določenih s 
tem OPPN.

(3) Prižigališča se po možnosti locira 
v objekte. V primeru lociranja priži-
gališč na objekte, naj se le ti locirajo 
na vidno manj izpostavljena mesta.

30. člen 
(ogrevanje)

Objekti se ogrevajo na plin in/ali al-
ternativne in obnovljive vire energije.

31. člen 
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Na gradbeni parceli stavbe, kjer 
nastajajo odpadki se zagotovi odje-
mno mesto za ločeno zbrane komunal-
ne odpadke, dostopno komunalnemu 
vozilu (triosno vozilo - 26 t). 

(2) Ekološki otoki se locirajo v skladu z 
grafičnim delom OPPN. Mesta morajo 
biti v PGD dokumentaciji usklajena z 
izvajalcem gospodarske javne službe. 

(3) Za dejavnosti, za katere je v skladu 
s predpisi posebej zahtevano ločeno 
zbiranje odpadkov, se mesto zbiranja 
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zagotovi na posamezni gradbeni 
parceli. 

(4) Prostore za zbiranje odpadkov 
in potek komunalne, energetske in 
ostale podzemne  infrastrukture je 
potrebno načrtovati tako, da bo mo-
žna kasnejša vgradnja podzemnih 
zbiralnikov na istem mestu. 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA 
OBRAMBO IN VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI

32. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo 

in varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami)

(1) Ureditveno območje OPPN ni ero-
zivno in plazovito ter se ne nahaja 
znotraj poplavno ogroženih območij.

(2) Z izbiro konstrukcije, dimenzio-
niranjem in načrtovanjem stavb je 
potrebno zagotoviti odpornost na 
porušitev za VIII. stopnjo Mercalli-
Cancani-Sieberg lestvice potresne 
nevarnosti. Upoštevati je projektni 
pospešek tal 0,225 g.

(3) Za zaklanjanje ljudi v primeru 
nevarnosti je potrebno stropno kon-
strukcijo nad kletjo graditi tako, da 
zdrži rušenje objektov nanjo (ojačitev 
prve plošče), oziroma je potrebno upo-
števati veljavno zakonodajo.

33. člen 
(rešitve in ukrepi za 

varstvo pred požarom)

Lokacija objekta z odmiki od 
drugih objektov

(1) Z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte morajo 
biti zagotovljeni potrebni odmiki od 
meje parcel in med objekti. V kolikor 
ustreznih odmikov ni mogoče zago-
toviti, je treba zagotoviti potrebne 
protipožarne ločitve.

(2) Stavbe v Ue1 in Ue4 sodijo med 
požarno zahtevne oziroma zelo zah-
tevne stavbe. Pri pripravi projektne 
dokumentacije je obvezna izdelava 
študije požarne varnosti, pred izdajo 
gradbenega dovoljenja pa je potrebna 
pridobitev požarnega soglasja k pro-
jektnim rešitvam pristojne Uprave RS 
za zaščito in reševanje.

Zahteve za intervencijske površine

(3) Glavne intervencijske površine za 
potrebe intervencije v primeru požara 
ali druge nesreče so urejene v okviru 
dostopnih cest v ureditveno območje. 
Kot intervencijska površina v primeru 
požara ali druge nesreče služi tudi 
glavni mestni trg, katerega končna 
zasnova mora omogočati nemoten do-
stop intervencijskim vozilom v smeri 
vzhod-zahod. Zagotoviti je potrebno 
dostop z intervencijskimi vozili vsaj 
z dveh strani objekta. V primeru, do-
stopne poti samo z ene strani objekta, 
dostop ne sme biti globlji od 20 do 25 
m, v primeru dostopa z dveh strani pa 
globina zgradb ne sme znašati preko 
50 m. Intervencijske poti so istoča-
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sno namenjene tudi za umik ljudi in 
premoženja.

(4) Dostopne poti do objekta morajo 
biti širše kot 3 m oziroma na zavojih 
3,5 m. V delih, kjer je slepa ulica, se 
na koncu ulice zagotovi možnost obra-
čanja intervencijskih vozil. Prostori za 
intervencijska vozila morajo omogo-
čati oddaljenost od objekta vsaj 6 m. 
Prostor za dostop med posameznimi 
sklopi objektov naj bo širok najmanj 
12 m. Ob objektu oziroma dovozni 
poti mora biti zagotovljena možnost 
postavitve intervencijskih vozil na 
postavitvenih površinah velikosti 7m 
× 12m. Postavitvene površine lahko 
zajemajo tudi utrjene površine ob 
dovozni poti (pločniki, izogibališča in 
podobno). Vse dostopne poti kot tudi 
intervencijske površine morajo biti 
utrjene za postavitev intervencijskih 
vozil – 12t osnega pritiska. V primeru, 
da bodo pred objekti parkirana vozila 
je potrebno v sklopu parkirišč zagoto-
viti ustrezen prostor za intervencijska 
vozila in ga označiti.

(5) Zaradi predvidenih dejavnosti je za 
vse objekte v ureditvenem območju, 
kot del projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 
potrebno izdelati poseben požarno-
varstveni elaborat.

Hidrantno omrežje

(6) Ureditveno območje je že opre-
mljeno s hidrantnim omrežjem. Ob 
rekonstrukciji vodovodnega omrežja 
se hidranti vezani na voda A130 in 
A131 rekonstruirajo. Za potrebe zago-
tavljanja požarne varnosti se lahko na 

omrežje vgradijo dodatni nadzemni 
hidranti, vendar izven območja UE4.

34. člen 
(poplavna varnost)

Meteorne vode z ureditvenega ob-
močja se vodijo v skladu z določbami 
tega OPPN in ne vplivajo bistveno na 
poplavno varnost v območju. Sestavni 
del projekta za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za izgradnjo garaž mora 
biti tudi geomehansko/geotehnično 
poročilo o nivoju podtalnice ter mo-
rebitnih ukrepih za varstvo objektov 
pred talno vodo.

IX. NAČRT PARCELACIJE

35. člen 
(gradbene parcele)

(1) Praviloma predstavlja meja ure-
jevalne enote tudi mejo gradbene 
parcele. V primeru etapne  gradnje 
v urejevalni enoti, se lahko gradbene 
parcele za posamezno etapo gradnje 
v urejevalni enoti tudi delijo, vendar 
morajo po zaključku vseh etap skupaj 
tvoriti celotno območje urejevalne 
enote. Gradbena parcela posamezne 
etape mora biti določena tako, da ne 
onemogoča izvedbe kasnejših etap 
gradnje.

(2) Parcelacija je dovoljena tudi za 
potrebe gradnje gospodarske javne 
infrastrukture.

(3) Načrt parcelacije končnega stanja 
je prikazan v grafičnem delu OPPN, 
list 6: Načrt parcelacije.
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X. ETAPNOST IZVEDBE 
PROSTORSKE UREDITVE

36. člen 
(etapnost)

(1) Etapnost gradnje je mogoča po 
posamičnih urejevalnih enotah.

(2) V prvi etapi se zgradijo objekti v 
urejevalni enoti UE1

(3) Ostale urejevalne enote se lahko 
gradijo etapno, pri čemer je potrebno 
v posamezni etapi zaključiti vse gra-
dnje objektov predpisane s tem OPPN 
v urejevalni enoti.

(4) Gradnja objektov gospodarske 
javne infrastrukture lahko poteka 
etapno, ne glede na meje urejevalnih 
enot.

(5) Gradnja objektov v posamezni eta-
pi lahko poteka sočasno z izgradnjo 
potrebne gospodarske javne infra-
strukture v ureditvenem območju in 
izven, pri čemer je potrebno zadostiti 
pogojem iz tega člena odloka.

(6) Pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja za gradnjo v UE 4/1 je 
potrebno:

- izvesti urbanistično-arhitekturni 
natečaj za glavni mestni trg (UE4) 
in v skladu z določili tega OPPN 
uskladiti projektne rešitve z izbra-
nimi rešitvami natečaja;

(7) Pred izgradnjo ali sočasno z gra-
dnjo prve etape je potrebno:

- rekonstruirati Ulico Matije Tomca 
od Ljubljanske ceste do priključka 
P1;

- zgraditi priključek P1 in uvoz v 
podzemno garažno hišo; 

- zgraditi nadzemno in podzemno 
parkirno hišo v UE1;

- zgraditi vso, s tem OPPN načrtova-
no gospodarsko javno infrastruk-
turo, potrebno za priključevanje 
prve etape.

Pogoji za izgradnjo posameznih 
etap

(8) Ob izgradnji posameznih etap je 
potrebno:

- za gradnjo katerekoli naslednje 
etape, razen etape izgradnje 
objektov UE2, je potrebno izve-
sti vsaj drugi uvoz v podzemno 
parkirno hišo in rekonstrukcije 
priključka na javne ceste do obrav-
navanega uvoza;

- zgraditi vso, s tem OPPN načrtova-
no gospodarsko javno infrastruk-
turo, potrebno za priključevanje 
posamezne etape;

- pred pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja za posamezni objekt 
mora biti pridobljeno uporabno 
dovoljenje za gospodarsko javno 
infrastrukturo na območju priklju-
čevanja objekta.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA

37. člen 
(velikost odstopanj od urejevalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki 
so dopustna pri pripravi projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja)

(1) Tolerance mej urejevalnih enot so 
±2 m, razen za urejevalni enoti UE4 
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in UE8. Meje urejevalne enote UE4 je 
dovoljeno spreminjati le na podlagi iz-
brane natečajne rešitve, pri čemer pa 
se naj površina enote v celotni izmeri 
ne zmanjšuje. Na podlagi natečajne 
rešitve oziroma na podlagi potreb po 
širitvi koridorja gospodarske javne 
infrastrukture so dovoljene tudi spre-
membe mej UE8, praviloma s širitvijo 
območja.

(2) Pri realizaciji OPPN so v okviru 
mej urejevalnih enot dopustna od-
stopanja od rešitev, določenih s tem 
odlokom, če se pri nadaljnjem podrob-
nejšem proučevanju prometnih, ge-
oloških, hidroloških, geomehanskih 
in drugih razmer ter pri projektiranju 
objektov in ureditev, poiščejo rešitve, 
ki so primernejše s prometnega, 
gradbeno tehničnega, oblikovalske-
ga ali okoljevarstvenega vidika, s 
katerim pa se ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere na 
območju OPPN. Odstopanja morajo 
biti usklajena z izbrano natečajno 
rešitvijo mestnega trga.

(3) Prometne rešitve na obodnih ce-
stah OPPN (Ljubljanska cesta, Ulica 
Matije Tomca, Slamnikarska cesta, 
Karantanska cesta) lahko odstopajo 
od rešitev predpisanih s tem OPPN 
glede na prometne študije vodenja 
prometa skozi mestno središče, eta-
pnost izvedbe tega OPPN in glede 
na prometno-tehnične rešitve širšega 
prostora.

(4) Dopustna odstopanja od regu-
lacijskih linij so ±0,25 m, glede na 
vzpostavljene gradbene parcele pro-
metnih koridorjev v urejevalni enoti 

UE8 oziroma v skladu z grafičnim 
delom OPPN.

(5) Dopustna odstopanja lomnih točk 
mej gradbenih parcel pri pripravi pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, glede na s tem OPPN določene 
koordinate v državnem koordinatnem 
sistemu, so ±0,25 m.

XII. PROSTORSKI UKREPI, 
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV 
IN UPRAVLJANJE 
UREDITVENEGA OBMOČJA

38. člen 
(predkupna pravica, 

prostorski ukrepi)

(1) V skladu s 85. členom ZureP-1 ima 
Občina Domžale predkupno pravico 
na vseh zemljiščih v območju OPPN.

(2) Občina lahko na zemljiščih, ki so 
potrebna za gradnjo objektov gospo-
darske javne infrastrukture, v skladu 
z določbami tega OPPN, uporabi tudi 
ostale prostorske ukrepe, določene s 
predpisi.

39. člen 
(obveznosti investitorjev 

in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolžni poravnati 
stroške že zgrajene komunalne opre-
me v skladu z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale in stroške načrtova-
ne nove komunalne opreme v skladu 
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s programom opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje OPPN.

(2) Pred pričetkom gradnje so investi-
torji dolžni pravočasno obvestiti upra-
vljavce gospodarske infrastrukture 
zaradi uskladitve posegov in zakolič-
be, prestavitve ali ustrezne zaščite 
vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

(3) Investitorji so dolžni pridobiti 
soglasje upravljavca gospodarske 
javne infrastrukture na projekt (PGD 
in PZI) infrastrukturnega omrežja s 
priključki.

(4) V primeru poškodb gospodarske 
infrastrukture med gradnjo morajo 
investitorji o tem takoj obvestiti 
upravljavce.

(5) Investitorji so dolžni izdelati in 
izročiti upravljavcu posamezne vrste 
gospodarske infrastrukture projekt 
izvedenih del, izdelan v skladu z 
navodili upravljavca v analogni in 
digitalni obliki (grafika v DWG, DXF 
ali SHP formatu).

(6) Pred pričetkom gradnje so inve-
stitorji skupaj z upravljavci dolžni 
evidentirati stanje prometnih površin, 
zelenic, hodnikov za pešce in ostalih 
površin v okolici območja OPPN ter po 
končani gradnji zagotoviti povrnitev 
teh površin v prvotno stanje.

(7) Investitorji so, na začetku grad-
benih del, dolžni skrbno odstraniti 
in deponirati plodno zemljo ter jo 
uporabiti za urejanje zelenih površin 
na območju OPPN.

(8) Investitorji so, iz razloga varnosti, 
dolžni zagotoviti ukrepe pred ško-

dljivim delovanjem voda, tudi izven 
območja urejanja.

(9) Obveznost investitorjev je tudi 
izvedba vseh ukrepov za varstvo 
okolja in normalno rabo načrtovanih 
objektov.

(10) Gradnja v območju OPPN bo pov-
zročila prekomerno prometno obre-
menitev na obstoječem prometnem 
omrežju. Investitorji so dolžni pred 
pričetkom prekomerne obremenitve 
z upravljavcem javnih cest skleniti 
pogodbo, s katero se opredelijo med-
sebojne obveznosti v zvezi z rekon-
strukcijo javnih cest po prenehanju 
obremenitev in povečanim rednim 
vzdrževanjem cest v času trajanja 
povečane obremenitve.

40. člen 
(upravljanje ureditvenega območja)

Ukrepe in obveznosti, določene s tem 
odlokom zagotavlja Občina Domžale 
oziroma od Občine pooblaščeni upra-
vljavec v sodelovanju s pooblaščenimi 
občinskimi gospodarskimi javnimi 
službami.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

41. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z začetkom veljavnosti  tega odloka 
preneha veljavnost Odloka o loka-
cijskem načrtu za območje D 1/4 
– Vele (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 01/05).

42. člen 
(hramba in vpogled)

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

43. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-15/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 108/09, 57/12), Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavb-
nih zemljišč (Ur. list RS, št. 80/07), 
Pravilnika o merilih za odmero ko-
munalnega prispevka (Ur. list RS, št. 
95/07) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

UREDITVENI OBMOČJI D1/2 
IN D1/4 – DOMŽALE CENTER

I.UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se skladno z občin-
skim podrobnim prostorskim načrtom 
za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – 
DOMŽALE CENTER (v nadaljevanju: 
ureditveno območje) sprejme pro-
gram opremljanja stavbnih zemljišč 
za gradnjo (v nadaljevanju: program 
opremljanja).

2. člen

Program opremljanja vsebuje:

- prikaz obstoječe in predvidene 
komunalne opreme,
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- investicije v gradnjo nove komu-
nalne opreme,

- podlage za odmero komunalnega 
prispevka.

3. člen

V programu opremljanja so izračunani 
stroški izgradnje gospodarske javne 
infrastrukture lokalnega pomena (v 
nadaljevanju: komunalna oprema). 
To so objekti in omrežja ter površine 
v upravljanju izvajalcev lokalnih go-
spodarskih javnih služb, za katere se 
lahko odmerja komunalni prispevek. 

V programu opremljanja niso izraču-
nani stroški izgradnje električnega, 
telekomunikacijskega in kabelskega 
omrežja, ki spadajo v gospodarsko 
javno infrastrukturo državnega pome-
na in zato ne bremenijo s komunalnim 
prispevkom določljive zavezance v 
ureditvenem območju. 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN 
PREDVIDENE  KOMUNALNE 
OPREME

4. člen

Obstoječa in predvidena komunalna 
oprema sta prikazani v grafičnih 
prilogah, ki so sestavni del odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveni območji D1/2 in 
D1/4 – Domžale center. 

Ureditveno območje se priključuje na 
naslednjo gospodarsko javno infra-
strukturo lokalnega pomena: vodo-
vodno, kanalizacijsko, plinovodno in 

cestno omrežje ter gospodarsko javno 
infrastrukturo državnega  pomena: 
elektroenergetsko, telekomunikacij-
sko in kabelsko omrežje. 

Komunalna oprema, ki jo bo potrebno 
zgraditi je: vodovodno omrežje, fekal-
na kanalizacija, plinovodno omrežje 
ter  cestno omrežje z javno razsve-
tljavo in meteorno kanalizacijo, javni 
park in javna garažna hiša.  

Poleg komunalne opreme iz tretjega 
odstavka tega člena bo moral investi-
tor zgraditi še: električno, telekomuni-
kacijsko in kabelsko omrežje.

III. INVESTICIJE V GRADNJO 
KOMUNALNE OPREME

5. člen

Skupni stroški nove komunalne 
opreme znotraj in izven ureditvenega 
območja, ki vključujejo tudi stroške 
izgradnje oz. rekonstrukcije obodnih 
cest znašajo 2.601.278,43 EUR, sku-
paj z izgradnjo javne garažne hiše in 
ureditvijo javnega parka pa znašajo 
11.795.793,55 EUR. V teh stroških so 
vključeni stroški nakupa zemljišča, 
potrebnega za  gradnjo komunalne 
opreme, stroški priprave zemljišča, 
stroški gradnje komunalne opreme, 
vključno s stroški inženiringa in 
nadzora.

V skupnih stroških gradnje komu-
nalne opreme niso vključeni stroški 
financiranja. V vseh stroških je vklju-
čen DDV.
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Višina skupnih stroškov komunalne 
opreme je po vrstah komunalne opre-
me  razvidna  v poglavju 4.2 Programa 
opremljanja, ki je priloga tega odloka.

IV. PODLAGE ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen

Podlaga za odmero komunalnega pri-
spevka za določeno vrsto komunalne 
opreme v ureditvenem območju je 
višina obračunskih stroškov komu-
nalne opreme.

Obračunski stroški komunalne opre-
me so tisti del skupnih stroškov 
določene vrste komunalne opreme, 
ki se po načrtu razvojnih programov 
občinskega proračuna financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

Višina obračunskih stroškov komunal-
ne opreme se izračuna tako, da se od 
skupnih stroškov odštejejo sredstva, 
ki jih občina za izvedbo investicije 
pridobi iz drugih virov in so določeni 
v načrtu razvojnih programov občin-
skega proračuna.

7. člen

Za potrebe odmere komunalnega 
prispevka zavezancem je potrebno 
izračunane obračunske stroške prera-
čunati na enoto mere, ki se uporablja 
za odmero komunalnega prispevka. 

Podlage za odmero komunalnega 
prispevka so:

1. Obračunsko območje 
2. Obračunski stroški za novo in za 

obstoječo komunalno opremo
3. Parcele in neto tlorisne površine 

objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za 

novo in  za obstoječo komunalno 
opremo na enoto mere 

5. Posebna merila za odmero komu-
nalnega prispevka, ki so: 
a)  Razmerje med merilom parcele 

in merilom neto tlorisne površi-
ne: pri izračunu komunalnega 
prispevka je 0,3:0,7 

b) Faktor dejavnosti, ki je zaradi 
različnih vrst objektov različen 
od 0,7  do 1,3

c) Olajšav zavezancem ni.

1.  Obračunsko območje

8. člen

Ureditveno območje, ki se ureja z 
občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom je eno obračunsko območje. 

2. Obračunski stroški za novo in za 
obstoječo komunalno opremo

9. člen

Obračunski stroški  za novo komunal-
no opremo zajemajo:

• stroške izgradnje nove komunalne 
opreme znotraj ureditvenega ob-
močja, to je izgradnja cest z javno 
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razsvetljavo, kanalizacijskega, 
vodovodnega in plinovodnega 
omrežja, ki jih  morajo pokriti in-
vestitorji ureditvenega območja 
in znašajo 457.445,99 EUR in

• stroške  izgradnje nove komunal-
ne opreme znotraj ureditvenega 
območja, to je  ureditev javnega 
parka in izgradnja javne garažne 
hiše in znašajo 4.597.257,56 EUR, 
ki jih morajo pokriti poleg investi-
torjev ureditvenega območja, vsi 
obstoječi objekti, ki se nahajajo v 
ureditvenem območju  in obstoječi 
objekti, ki se nahajajo znotraj obo-
dnih cest Slamnikarske, Karantan-
ske in Ljubljanske ceste ter Ulice 
Matije Tomca. 

Skupaj znašajo obračunski stroški za 
novo komunalno opremo 5.054.703,56 
EUR in vključujejo stroške nakupa 
zemljišča,  potrebnega za   gradnjo 
komunalne opreme, stroške priprave 
zemljišča, stroške gradnje komunalne 
opreme, vključno s stroški inženiringa 
in nadzora.

V obračunskih stroških gradnje 
komunalne opreme niso vključeni 
stroški financiranja. V vseh stroških 
je vključen DDV.

Višina obračunskih  stroškov za  novo 
komunalno opremo je po vrstah stro-
škov naslednja:

Komunalna oprema Obračunski stroški 
za novo komunalno 

opremo  (EUR)

1. Ceste in javna 
razsvetljava

294.956,43

2. Kanalizacijsko 
omrežje

47.096,48

3. Vodovodno omrežje 101.975,28

Komunalna oprema Obračunski stroški 
za novo komunalno 

opremo  (EUR)

4. Plinovodno omrežje 13.417,80

5. Komunalni odpadki 0,00

Skupaj 1 do 5 457.445,99

6. Javne površine 1.036.617,56

7. Izgradnja javne 
garaže 

3.560.640,00

SKUPAJ 6 in 7 4.597.257,56

SKUPAJ 1 do 7
5.054.703,56

10. člen

Obračunski stroški za obstoječo ko-
munalno opremo znašajo 1.219.869,68   
EUR in so po vrstah stroškov nasle-
dnji:     

Komunalna oprema Obračunski stroški  
za obstoječo 

primarno komunalno 
opremo (EUR)

1. Ceste in javna 
razsvetljava

                  497.600,34     

2. Kanalizacijsko 
omrežje

                  392.973,06     

3. Vodovodno omrežje                   114.839,08     

4. Plinovodno omrežje                                -       

5. KOM- Ravnanje z 
odpadki

                   56.726,69     

6. Javne površine                   157.730,52     

Skupaj                1.219.869,68     
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11. člen

Skupaj znašajo obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo, 
ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka  6.274.573,24  EUR.

3.  Parcele in neto tlorisne površine objektov

Parcele in neto tlorisne površine objektov v ureditvenem območju so določe-
ne v občinskem podrobnem prostorskem načrtu in so podane v poglavju 2.5 
Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.  

4.  Preračun obračunskih stroškov za novo in  obstoječo komunalno 
opremo na enoto mere 

12. člen

Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata 
za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele 
z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cpi) in kvadratni 
meter neto tlorisne površine objekta (Cti). 

Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena 
je za novo komunalno opremo naslednji: 

Komunalna oprema Obračunski 
stroški za 
novo kom. 

opremo 
(EUR)

Vsota parcel 
(m2)

 Vsota  
korigiranih 
NTP skupaj 

(m2)

Cpi Cti

Ceste in javna 
razsvetljava

294.956,43 28.443,00 57.858,60            10,37 5,10

Kanalizacijsko omrežje                    
47.096,48     

           
28.443,00     

              
57.858,60     

             1,66                        
0,81     

Vodovodno omrežje                   
101.975,28     

           
28.443,00     

              
57.858,60     

             3,59                        
1,76     

Plinovodno omrežje                    
13.417,80     

           
28.443,00     

              
57.858,60     

             0,47                        
0,23     

Komunalni odpadki -       28.443,00     57.858,60                     -                             -       

Skupaj kom. oprema 
brez GH in javnega 
parka

457.445,99                16,08     7,91     

Javne površine 1.036.617,56     59.178,00     127.861,31                17,52     8,11     
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Komunalna oprema Obračunski 
stroški za 
novo kom. 

opremo 
(EUR)

Vsota parcel 
(m2)

 Vsota  
korigiranih 
NTP skupaj 

(m2)

Cpi Cti

Javna garažna hiša 3.560.640,00     59.178,00     127.861,31                60,17     27,85     

Skupaj 4.597.257,56                  77,69     35,96     

Preračun obračunskih stroškov na enoti mere  za obstoječo  komunalno opre-
mo je naslednji: 

Komunalna oprema Izhodiščni obračunski 
stroški za obstoječo 

primarno komunalno 
opremo (EUR )

Vsota parcel 
(m2)

Vsota  
korigiranih 
NTP skupaj 

(m2)

Cpi Cti

Ceste in javna 
razsvetljava

                  497.600,34     28.443,00     57.858,60     17,49     8,60     

Kanalizacijsko omrežje                   392.973,06     28.443,00     57.858,60     13,82     6,79     

Vodovodno omrežje                   114.839,08     28.443,00     57.858,60     4,04     1,98     

Plinovodno omrežje -       28.443,00     57.858,60     -       -       

Komunalni odpadki                    56.726,69     28.443,00     57.858,60     1,99     0,98     

Javne površine                   157.730,52     28.443,00     57.858,60     5,55     2,73     

Skupaj                1.219.869,68       42,89     21,08     

Skupni obračunski stroški za obstoječo in novo komunalno opremo znašajo 
na m2  parcele  C(pi) = 136,66 EUR, na m2 neto tlorisne površine objekta C(ti) 
= 64,94   EUR. 

5.  Posebna merila za odmero komunalnega prispevka

13. člen

Posebna merila so:

a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine: pri izra-
čunu komunalnega prispevka je  0,3:0,7 

b) Faktor dejavnosti: pri določitvi faktorja dejavnosti se uporablja 9. člen Odlo-
ka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Domžale, razen za vrste objektov s šifro dejavnosti CC-SI 
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12420 (samostojne stavbe ali deli 
stavb, ki so namenjeni parkiranju 
in servisnim prostorom objekta: 
garaže, kolesarnice in prostori 
za inštalacije), katerim se določi  
faktor dejavnosti 0,7   

c) Olajšav zavezancem ni.

14. člen

Pri  izračunu komunalnega prispevka 
se  upoštevajo  določbe  iz 12.  in 13. 
člena tega odloka.

V skladu s četrto točko 6. člena 
Pravilnika o merilih za odmero ko-
munalnega prispevka, se komunalni 
prispevek za določeno vrsto komu-
nalne infrastrukture   izračuna na 
naslednji način:

KPij = (Aparcela • Cpij • Dp) + (Kdejavnost • 
Atlorisna • Ctij • Dt)

Posamezne oznake pomenijo:

– KPij: znesek dela komunalnega 
prispevka, ki pripada posamezni 
vrsti komunalne opreme na posa-
meznem obračunskem območju,

– Aparcela: površina parcele, 
– Cpij: obračunski stroški, preračuna-

ni na m2 parcele na obračunskem 
območju za posamezno vrsto ko-
munalne opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; 
Dp + Dt = 1),

– Ctij: obračunski stroški, preraču-
nani na m2 neto tlorisne površine 
objekta na obračunskem območju 
za  posamezno vrsto komunalne 
opreme,

– Atlorisna: neto tlorisna površina 
objekta,

– Dt: delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komunalnega 
prispevka 

(0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),

– Kdejavnost: faktor dejavnosti (Kdejav-
nost = 1,0 ali 1,3 ali 0,7)

– i: posamezna vrsta komunalne 
opreme,

– j: posamezno obračunsko obmo-
čje.

V. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

15. člen

Če bodo površine parcele in/ali neto 
tlorisne površine objektov večje/
manjše od navedenih v programu 
opremljanja, se obračunski stroški 
za obstoječo komunalno opremo po-
večajo oziroma zmanjšajo skladno z 
izračunom v programu opremljanja.

Pri odmeri komunalnega prispevka 
se upošteva zmanjšanje komunalne-
ga prispevka zaradi že poravnanih 
obveznosti obstoječih objektov, ki 
so predvideni za odstranitev, kakor 
tudi že plačani prispevki za gradnjo 
posameznih komunalnih vodov na 
podlagi predloženih dokazil o plačilu, 
v skladu s 16. členom Odloka o progra-
mu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega  prispevka za območje 
Občine Domžale. 
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V posebnih primerih obračuna ko-
munalnega prispevka se uporabljajo 
določila 13. člena Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale.

16. člen 

Obračunski stroški opremljanja kva-
dratnega metra parcele oziroma 
njenega dela v določenem obračun-
skem območju z določeno komunalno 
opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta z določeno komu-
nalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri 
komunalnega prispevka indeksirajo 
ob uporabi povprečnega letnega in-
deksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo 
v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venije, pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«.

Kot izhodiščni datum za indeksiranje 
se uporablja datum uveljavitve pro-
grama opremljanja.

17. člen

Program opremljanja s prilogami je na 
vpogled na sedežu Občine Domžale.

18. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-15/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ  
ZA  UREDITVENI  OBMOČJI 

D1/2 IN D1/4 – DOMŽALE CENTER

VSEBINA 

1. POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

2. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

2.1 SPLOŠNO O IZDELAVI PROGRAMA OPREMLJANJA
2.2 PODATKI O IZDELOVALCU IN NAROČNIKU PROGRAMA OPREMLJANJA
2.3 PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2.4 OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA
2.5 PODATKI O POVRŠINAH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTIH ZA IZGRADNJO KO-

MUNALNE OPREME V OBMOČJU OPPN IN IZVEN OBMOČJA OPPN

3. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA 
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

3.1  OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
3.2  PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
3.3  DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

4. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME

4.1  OBRAČUNSKO OBMOČJE POSAMEZNE KOMUNALNE OPREME
4.2  SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE 

OPREME

5. STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

5.1  IZHODIŠČNI STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
5.1.1  Povzetek vhodnih podatkov za izračun
5.2  OBRAČUNSKI STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

6. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6.1  PARCELE IN NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV
6.2  OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNO OPREMO
6.3  DELEŽ PARCELE (DP) IN DELEŽ NETO TLORISNE POVRŠINE (DT) PRI 

IZRAČUNU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6.4 FAKTOR DEJAVNOSTI K(DEJAVNOST)
6.5  OLAJŠAVE ZA DOLOČENE KATEGORIJE ZAVEZANCEV
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7. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7.1  OBRAČUNSKA OBMOČJA
7.2  OBRAČUNSKI STROŠKI
7.2.1  Obračunski stroški za novo komunalno opremo
7.2.2  Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno opremo
7.2.3  Skupni obračunski stroški za obstoječo in novo komunalno opremo
7.3  PRERAČUN NA ENOTO PARCELE IN ENOTO NETO TLORISNE POVRŠINE
7.3.1  Obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine za novo ko-

munalno opremo
7.3.2  Obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine za obstoječo 

komunalno opremo
7.3.3  Skupni obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine

8. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8.1 ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8.2  POGODBA O OPREMLJANJU
8.3  INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA
8.4  IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8.5 POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SKUPNIH OBRAČUNSKIH STROŠKOV 

ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZARADI POVEČANJA ALI 
ZMANJŠANJA POVRŠINE PARCELE IN/ALI NETO TLORISNIH POVRŠIN 
OBJEKTOV

9. TERMINSKI PLAN GRADNJE KOMUNALNE OPREME
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1. POVZETEK PROGRAMA 
OPREMLJANJA

Na osnovi določil Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12, v nadaljevanju: 
ZPNačrt), Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni 
list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 95/07) in aktov 
Občine Domžale: Odlok o programu 
opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale – uradno prečiščeno 
besedilo, Uradni Vestnik št. 04/2012 
(v nadaljevanju: Odlok o PO) in Sklep 
o višini stroškov opremljanja m2 par-
cele (Cpij) in neto tlorisne površine 
objekta (Ctij) s posamezno komunalno 
opremo, Uradni Vestnik št. 07/12 (v 
nadaljevanju: Sklep), se izdeluje Pro-
gram opremljanja stavbnih zemljišč 
za ureditveni  območji D1/2 in D1/4 
– DOMŽALE CENTER.

Za ureditveni  območji D1/2 in D1/4 
– DOMŽALE CENTER (v nadaljeva-
nju: OPPN), za katerega se izdeluje 
občinski podrobni prostorski načrt, 
se sprejema program opremljanja 
s posebnim odlokom o programu 
opremljanja.

Program opremljanja je podlaga za 
odmero komunalnega prispevka. 

Podlaga za odmero komunalnega pri-
spevka za določeno vrsto komunalne 
opreme na obračunskem območju je 
višina obračunskih stroškov komunal-
ne opreme.

Obračunski stroški komunalne opre-
me so tisti del skupnih stroškov ko-

munalne opreme, ki se financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

Program opremljanja je izdelan na 
podlagi naslednjih izhodišč:

1. območje OPPN je eno obračunsko 
območje;

2. skupni stroški obsegajo vse stro-
ške, ki so povezani s projektira-
njem in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obračun-
skem območju. V okviru skupnih 
stroškov so zajeti tudi  stroški 
gradnje komunalne opreme izven 
območja OPPN, to je gradnja in 
rekonstrukcija obodnih javnih 
cest in priključkov izven območja 
OPPN;

3. obračunski stroški zajemajo stro-
ške gradnje komunalne opreme 
znotraj območja OPPN;

4. gradnja garažne hiše pod jav-
nim parkom in ureditev javnega 
parka je  obravnavana kot del 
komunalne infrastrukture, ki jo 
delno financirajo novi investitorji 
območja OPPN, kakor tudi obsto-
ječi objekti, ki se nahajajo znotraj 
OPPN in znotraj obodnih javnih 
cest (Slamnikarske, Karantanske 
in Ljubljanske ceste ter Ulice Ma-
tije Tomca), katerim lahko Občina 
odmeri komunalni prispevek po 
uradni dolžnosti (15. člen Odloka 
o PO);   

5. pri izračunu stroškov prometne, 
energetske in komunalne infra-
strukture so upoštevane določbe 
od 21. do 31. člena predloga odloka 
o OPPN;
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6. ureditev javnega parka in javne 
garažne hiše v UE4 financirajo 
50% investitorji in obstoječi objekti 
območja OPPN ter trgovine in 
stanovanjski kompleks pod UE7, 
50% sredstev mora zagotoviti Ob-
čina iz drugih virov. Pri razmejitvi 
financiranja je delno upoštevano 
razmerje velikosti območja OPPN 
glede na območje izjemne ugo-
dnosti lokacije, ki je določeno v 
8. členu Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Domžale in iz Priloge 2, 
ki je sestavni del tega odloka-Ura-
dno prečiščeno besedilo (Uradni 
Vestnik št. 6/05) in že upoštevani 
kriteriji delitve stroškov izgradnje 
nove komunalne opreme – samo 
ureditev javnega parka v območju 
OPPN1;

7. za UE1 so bruto tlorisne površine 
(BTP) in neto tlorisne površine 
(NTP) povzete iz programa TUŠ 
Nepremičnine d.o.o., za ostale ure-
jevalne enote so predpostavljene 
naslednje izrabe: za UE3 je izraba 
zemljišča 1,2, za UE7 je izraba 
zemljišča 1,5, za UE5 je izraba 
zemljišča do 2,0;

8. velikost parcel je enaka velikosti 
urejevalnih enot; velikost parcele 
športne dvorane je izračunana kot 
vsota površine tlorisa objekta oz. 
velikosti parc. št. 3945, ki je 1.678 
m2 in 50% skupnih površin (1.440 
m2), ki znašajo za Občino 720 m2, 
kar znaša skupaj 2.398 m2; 

1 Glej elaborat: Ocena stroškov za komunalno 
urejanje za ureditveni območji D1/2 in D1/4-
Domžale Center in predlogi za njeno delitev, 
Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o., Ljubljana, 
februar 2009.

9. pri transformaciji BTP v NTP je  
pri objektih, kjer NTP niso bile 
določene,  uporabljen faktor 0,8 
(11. člen Odloka o PO); 

10. stroški izgradnje komunalne 
opreme vsebujejo poleg stroškov 
nakupa zemljišča in objektov ter 
stroškov rušenja objektov, tudi 
stroške izdelave projektne doku-
mentacije v višini 7% od stroškov 
gradnje komunalne opreme in 
stroške organizacije izvedbe del 
v višini 4,5 % od vseh stroškov, to 
so: nakup nepremičnin, izdelava 
projektne dokumentacije in izgra-
dnja komunalne opreme;

11. v stroških izgradnje nove komunal-
ne opreme je vključen 20% DDV;

12. stroški so  izračuni  na dan 30. 
april 2012 (Sklep; Uradni Vestnik 
07/2012);

13. stroški za obstoječo komunalno 
opremo so določeni na podlagi 
Odloka o PO in Sklepa;

14. izračun za obstoječo komunalno 
opremo vsebuje samo stroške 
primarne komunalne opreme: 
ceste, kanalizacija in vodovod ter 
omrežje javne razsvetljave, ravna-
nje z odpadki in javne površine, 
medtem ko stroški za sekundarno 
komunalno opremo, ki jo mora in-
vestitor še zgraditi, v skladu z 10. 
členom Odloka o PO, niso vključe-
ni v obračunske stroške obstoječe 
komunalne opreme; 

15. za obstoječo komunalno opremo je 
uporabljen povprečni letni indeks 
cen, ki ga za posamezno leto ob-
javlja Združenje za gradbeništvo 
v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja«. Indeks 
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razlik v ceni za »Gradbena dela - ostala nizka gradnja« za obdobje  maj 
2011 - april 2012 znaša 1,015458;

16. pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo in novo komunalno 
opremo je upoštevani delež parcele je 0,3 in delež neto tlorisne površine 
je 0,7 (8. člen Odloka o PO);

17. pri določanju faktorja dejavnosti je upoštevan 9. člen Odloka o PO, razen za 
nadzemne in podzemne  garaže. Za vrste objektov s šifro dejavnosti CC-SI 
12420 (samostojne stavbe ali deli stavb, ki so namenjeni parkiranju in ser-
visnim prostorom objekta: garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije) je, 
na podlagi 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Ur.l. RS, št. 95/2007), določen faktor dejavnosti 0,7;

18. gradnja garažne hiše pod javnim parkom in ureditev javnega parka se 
obravnava kot del komunalne infrastrukture. Za izgradnjo garažne hiše ni 
obračunan komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, izgradnjo 
nove komunalne opreme v območju OPPN financirajo investitorji novih 
objektov v območju OPPN. Strošek nove komunalne opreme ne bremeni 
javne garažne hiše;  

Skupna površina območja OPPN je 67.598 m². Območje OPPN je razdeljeno na 
osem urejevalnih enot (UE), površina posameznih urejevalnih enot z opisom 
primarne namembnosti območja je naslednja:

UE1 območje trgovskega centra in objektov družbene javne infrastrukture 
(športna dvorana, galerija, ipd.)

13.283 m²

UE2  območje zdravstvenega doma 8.719 m²
UE3 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti 8.665 m²
UE4 območje glavnega mestnega trga 16.099 m²
UE5 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti 4.215 m²
UE6 območje doma upokojencev 7.676 m²
UE7 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti 4.678 m²
UE8 območje javnih cest in koridorja za infrastrukturno opremljanje 
ureditvenega območja

4.263 m²

Skupaj  67.598 m²

Na podlagi predhodno navedenih izhodišč in izračunov stroškov izgradnje nove 
komunalne opreme, so po posameznih vrstah komunalne opreme obračunski 
stroški za obstoječo in  novo komunalne opremo v območju OPPN naslednji2:

2 V skladu z 10. členom Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispe-
vka za območje Občine Domžale, Uradni Vestnik št. 04/12, se za obstoječo komunalno opremo ne 
zaračunavajo stroški za sekundarno komunalno infrastrukturo, ki jo mora zgraditi investitor in sicer: 
sekundarno omrežje cest, kanalizacije, vodovoda in plinovoda.
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Komunalna oprema Obračunski stroški 
za obstoječo  

primarno  
kom. opremo  

(EUR)

Obračunski stroški 
za novo  

kom. opremo  
(EUR)

Skupaj  
(EUR)

Ceste in javna razsvetljava                   497.600,34               294.956,43                 792.556,77     

Kanalizacijsko omrežje                   392.973,06                47.096,48                 440.069,54     

Vodovodno omrežje                   114.839,08               101.975,28                 216.814,36     

Plinovodno omrežje                                -                  13.417,80                   13.417,80     

KOM- Ravnanje z odpadki                    56.726,69                            -                     56.726,69     

Javne površine3                   157.730,52                            -                   157.730,52     

Skupaj komunalna oprema                1.219.869,68               457.445,99               1.677.315,68     

Komunalna oprema Obračunski stroški 
za obstoječo 

kom. opremo 
(EUR)

Obračunski stroški 
za novo 

kom. opremo 
(EUR)

Skupaj 
(EUR)

Izgradnja javnega parka  
v UE4

-        1.036.617,56          1.036.617,56     

Izgradnja javne garažne hiše 
v UE 4

-        3.560.640,00          3.560.640,00     

Skupaj -        4.597.257,56          4.597.257,56     

Na podlagi podatkov o velikosti parcel in neto tlorisnih površin objektov (NTP), 
so izračunani obračunski stroški na enoto mere, to je na m² parcele (Cpi) in 
na m² NTP (Cti) za:

- novogradnjo v naslednjih urejevalnih enotah: UE1, UE3, UE5, UE7

Komunalna oprema Obstoječa komunalna 
oprema

Nova komunalna 
oprema

Skupaj

Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti

Ceste in javna 
razsvetljava

           17,49     8,60                10,37     5,10     27,86     13,70     

Kanalizacijsko omrežje            13,82     6,79                  1,66     0,81     15,47     7,61     

3 V okviru obračunskih stroškov so upoštevani samo stroški za obstoječe javne površine. Izgradnja 
javnega parka in javne garažne hiše je v deležu obračunski strošek za investitorje in obstoječe ob-
jekte v območju OPPN vključno z objekti KRIZANT in trgovine pod UE7.
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Komunalna oprema Obstoječa komunalna 
oprema

Nova komunalna 
oprema

Skupaj

Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti

Vodovodno omrežje              4,04     1,98                  3,59     1,76     7,62     3,75     

Plinovodno omrežje                 -       -                    0,47     0,23     0,47     0,23     

KOM- Ravnanje z 
odpadki

             1,99     0,98                     -       -       1,99     0,98     

Javne površine              5,55     2,73                     -       -       5,55     2,73     

Skupaj komunalna 
oprema

42,89     21,08     16,08     7,91     58,97     28,99     

- novogradnjo in za obstoječe objekte v naslednjih urejevalnih enotah: UE1, 
UE2, UE3, UE5, UE6, UE7 in pod UE7 (trgovine in KRIZANT)

Komunalna oprema Nova komunalna oprema
Skupaj 

Cpi Cti Cpi Cti

Izgradnja javnega 
parka v UE4

           17,52                        8,11                17,52                        8,11     

Izgradnja javne 
garažne hiše v UE 4

           60,17                      27,85                60,17                      27,85     

Skupaj            77,69                      35,96                77,69                      35,96     

Komunalni prispevek se izračuna na podlagi stroškov na enoto parcele in 
enoto neto tlorisne površine, ki so navedeni v zgornji tabeli in v poglavju 7.3. 
Preračun na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine ter na podlagi meril 
za odmero komunalnega prispevka iz poglavja 6. Merila za odmero komunal-
nega prispevka.

2. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

2.1 SPLOŠNO O IZDELAVI PROGRAMA OPREMLJANJA

Osnova za izdelavo programa opremljanja je Zakon o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, v nadaljevanju: ZPNačrt), Uredba o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07, v 
nadaljevanju: Uredba) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 95/07, v nadaljevanju: Pravilnik).

Komunalna oprema so objekti, omrežja in površine v upravljanju izvajalcev 
lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni 
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prispevek in so potrebni, da se lahko 
prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu.

Komunalna oprema zajema:

• objekte in omrežja infrastrukture 
za izvajanje obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja po predpisih, ki urejajo 
varstvo okolja: vodovodno in ka-
nalizacijsko omrežje;

• objekte in omrežja infrastruktu-
re za izvajanje izbirnih lokalnih 
gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, 
na območjih, kjer je priključitev 
obvezna: plinovodno omrežje in 
daljinsko ogrevanje;

• objekte grajenega javnega dobra: 
občinske ceste, javna parkirišča, 
otroška igrišča, zelene in druge 
javne površine.

Vso komunalno opremo lahko v 
osnovi delimo na primarni del, ki 
služi delovanju celotnega sistema, 
in sekundarni del, katerega osnovni 
namen je distribucija do končnega 
porabnika.

Uporabljene kratice in pojmi:

Kratice

NRP - Načrt razvojnih programov 
občinskega proračuna

BTP - Bruto tlorisna površina
NTP - Neto tlorisna površina (se-

števek vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po stan-
dardu SIST ISO 9836)

KP  - Komunalni prispevek
KO – Komunalna oprema
OO – Obračunsko območje

Obračunsko območje

Obračunsko območje posamezne vr-
ste komunalne opreme je območje, na 
katerem se zagotavlja priključevanje 
na to vrsto komunalne opreme oziro-
ma območje njene uporabe.

Skupni stroški

V 12. členu Uredbe so opredeljeni sku-
pni stroški  investicije – komunalne 
opreme, kot sledi:

(1) Skupni stroški obsegajo vse stro-
ške, ki so povezani s projektiranjem in 
gradnjo posamezne vrste komunalne 
opreme na obračunskem območju.

(2) Kot skupni stroški gradnje komu-
nalne opreme se upoštevajo naslednji 
stroški:

– stroški izdelave projektne in inve-
sticijske dokumentacije za gradnjo 
komunalne opreme,

– stroški odkupa nepremičnin, stro-
ški odškodnin zaradi razlastitve 
nepremičnin ter omejitev lastnin-
ske pravice ter stroški rušitev, ki 
so potrebni zaradi gradnje komu-
nalne opreme in 

– stroški gradnje komunalne opre-
me (stroški materiala, stroški dela, 
stroški gradbene opreme, stroški 
režije).

(3) Kot skupni stroški gradnje ko-
munalne opreme se ne upoštevajo 
naslednji stroški:

– vzdrževanje, obnavljanje ali nado-
meščanje obstoječe komunalne 
opreme, ki služi nemotenemu de-
lovanju te infrastrukture,
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– prilagajanje obstoječe komunalne 
opreme oskrbnim in tehničnim 
standardom in

– odpravljanje pomanjkljivosti na 
obstoječi komunalni opremi, ki 
onemogočajo njeno normalno 
delovanje.

Skupni stroški se financirajo iz komu-
nalnega prispevka, proračuna občine, 
proračuna države in iz drugih virov. 
Občina določi delež skupnih stro-
škov, ki se financirajo s komunalnim 
prispevkom. Ta delež predstavlja 
obračunske stroške. 

Obračunski stroški komunalne 
opreme

Podlaga za odmero komunalnega pri-
spevka za določeno vrsto komunalne 
opreme na obračunskem območju je 
višina obračunskih stroškov komunal-
ne opreme.

Obračunski stroški komunalne opre-
me so tisti del skupnih stroškov ko-
munalne opreme, ki se financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

Preračun na enoto mere

Izračunane obračunske stroške je po-
trebno preračunati na enoto mere, ki 
se uporabljajo za odmero KP. Preračun 
se opravi na naslednji način:

Cp (ij) = OS(ij)/ΣA(j)
Ct (ij) = OS(ij) /ΣT(j)

Zgornje oznake pomenijo:

Cp (ij)  Strošek opremljanja kvadratne-
ga metra parcele z določeno 
KO na OO,

Ct (ij) Strošek opremljanja kvadra-
tnega metra NTP objekta z 
določeno KO na OO,

OS (ij) Obračunski stroški investicije 
za določeno KO na OO,

ΣA(j) Vsota površin vseh parcel oz. 
delov parcel, ki ležijo na OO, 
zmanjšana za površine na-
menjene objektom grajenega 
javnega dobra

ΣT(j)  Vsota površin vseh neto tlori-
snih površin na OO.

Stroški opremljanja se izračunajo za 
vsako vrsto komunalne opreme pose-
bej po obračunskih območjih.

Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunski stroški opremljanja na 
enoto mere Cp(ij) in Ct(ij) se pri od-
meri komunalnega prispevka indeksi-
rajo ob uporabi povprečnega letnega 
indeksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo 
v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venije, pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«.

Kot izhodiščni datum za indeksiranje 
se uporablja datum uveljavitve pro-
grama opremljanja.

Izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se izračuna 
tako, da se ugotovi, na katero vrsto 
komunalne opreme lahko zavezanec 
priključi svoj objekt oziroma mu je 
omogočena njena uporaba.
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Za vsako posamezno komunalno 
opremo se določi znesek dela komu-
nalnega prispevka, ki pripada posa-
mezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju.

Seštevek zneskov je komunalni pri-
spevek, ki se ga odmeri zavezancu.

Znesek za vsako posamezno komu-
nalno opremo na posameznem obra-
čunskem območju se izračuna tako, 
da se seštejeta delež komunalnega 
prispevka za posamezno vrsto komu-
nalne opreme, ki odpade na parcelo, 
in delež, ki odpade na neto tlorisno 
površino objekta, kot je prikazano v 
naslednji enačbi:

KPij = (Aparcela • Cpij • Dp) + (Kdejavnost • 
Atlorisna • Ctij • Dt)

Posamezne oznake pomenijo:

– KPij: znesek dela komunalnega 
prispevka, ki pripada po-
samezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem 
obračunskem območju,

– Aparcela: površina parcele, 
– Cpij: obračunski stroški, prera-

čunani na m2 parcele na 
obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunal-
ne opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka 
(0,3+0,7; Dp + Dt = 1),

– Ctij: obračunski stroški, prera-
čunani na m2 neto tlorisne 
površine objekta na obra-
čunskem območju za  po-
samezno vrsto komunalne 
opreme,

– Atlorisna: neto tlorisna površina 
objekta,

– Dt: delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komu-
nalnega prispevka (0,3+0,7; 
Dp + Dt = 1),

– Kdejavnost: faktor dejavnosti (Kdejav-
nost (min. 0,7, max. 1,3; 
če z odlokom ni določeno 
drugače, se šteje, da je 
Kdejavnost  enak 1,0), 

– i: posamezna vrsta komunal-
ne opreme,

– j: posamezno obračunsko 
območje.

2.2 PODATKI O IZDELOVALCU 
IN NAROČNIKU PROGRAMA 
OPREMLJANJA

Naročnik programa opremljanja je 
družba: TUŠ NEPREMIČNINE d.o.o., 
Resljeva ulica 16, 3000 Celje.

Izdelovalec programa opremljanja je 
družba: Inštitut za urbano ekonomiko 
d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.

2.3 PODLAGE ZA IZDELAVO 
PROGRAMA OPREMLJANJA

Pravna podlaga za  izdelavo programa 
opremljanja je Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, v nadaljevanju: ZPNa-
črt) in podzakonski akti: Uredba o vse-
bini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 
Pravilnik o merilih za odmero komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07) in akti Občine Domžale: Odlok  
o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za 
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območje Občine Domžale – uradno prečiščeno besedilo, Uradni Vestnik št. 
04/12 in Sklep  o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne 
površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo, Uradni Vestnik št. 
07/12.

Osnova za izdelavo programa opremljanja so naslednji dokumenti:

· Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni 
območji D1/2 in D1/4 – Domžale center, LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 
76, Domžale, številka projekta: 295

· Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Domžale – uradno prečiščeno besedilo, Uradni Vestnik 
št. 04/12

· Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine 
objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo, Uradni Vestnik št. 07/12

2.4 OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA

Območje OPPN obsega ureditveni območji D1/2 in D1/4. Meja območja OPPN 
predstavlja kare, ki ga definirajo: Ulica Matije Tomca, Slamnikarska cesta, Ka-
rantanska cesta in Ljubljanska cesta. Površina ureditvenega območja OPPN 
znaša 6,75 ha.

Meja območja OPPN je natančno določena v grafičnem delu OPPN. Zunanja 
meja območja OPPN predstavlja zunanje meje urejevalnih enot.

Območje OPPN je prednostno namenjeno ureditvi mestnega trga ter spre-
mljajočih družbenih, trgovskih, poslovnih, storitvenih in ostalih mestoslužnih 
dejavnosti. Območje se deli na urejevalne enote (UE) v skladu z grafičnim 
delom OPPN.

Skupna površina območja OPPN je 67.598 m².  Površina po posameznih ureje-
valnih enotah (UE), s primarno namembnostjo območja, je naslednja:

· UE1 območje trgovskega centra in objektov družbene javne infrastrukture 
(športna dvorana, galerija, ipd.)

13.283 m²

· UE2  območje zdravstvenega doma 8.719 m²
· UE3 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti 8.665 m²
· UE4 območje glavnega mestnega trga 16.099 m²
· UE5 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti 4.215 m²
· UE6 območje doma upokojencev 7.676 m²
· UE7 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti 4.678 m²
· UE8 območje javnih cest in koridorja za infrastrukturno opremljanje 

ureditvenega območja
4.263 m²
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V skladu z 9. členom  predloga odloka o OPPN je predvidena naslednja razme-
stitev dejavnosti po urejevalnih enotah:

Dejavnosti UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 UE8

Družbene • • • • • • •  

Poslovne •  •  •  •  

Trgovske •      •  

Oskrbne •  •  •  •  

Gostinstvo •  •  •  •  

gospodarska javna infrastruktura        •

prireditve, javni programi, ipd. •   •   •  

V 11. členu predloga odloka o OPPN so predpisani podrobni prostorski pogoji 
po urejevalnih enotah, skupni podrobni prostorski pogoji in usmeritve za pro-
jektiranje in gradnjo pa so predpisane v 10. členu  predloga odloka o OPPN. 

Dograditve, prizidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov v 
ureditvenem  območju niso dovoljene, razen v urejevalni enoti UE1 v skladu z 
določbami Odloka  o OPPN. Novi objekti v UE3, UE5 in UE7 se načrtujejo na 
podlagi natečajev ob  upoštevanju rezultatov natečaja za ureditev glavnega 
mestnega trga (UE4). 

Pritličja vseh objektov ob glavnem mestnem trgu so namenjena javnim pro-
gramom ali turistični gostinski oziroma trgovski ponudbi.

Javne površine v ureditvenem območju OPPN predstavljajo vse površine ureje-
valnih enot UE4 in UE8 in del površin UE1 v skladu z grafičnim delom OPPN. V 
druge skupne površine sodijo vse površine v ostalih urejevalnih enotah, ki za-
gotavljajo dostop in obratovanje vseh javnih objektov v ureditvenem območju.

Javne površine v UE4 in UE8 se po izgradnji opredelijo kot grajeno javno dobro. 
Na podlagi sklepa Občinskega sveta se lahko opredelijo kot javno dobro tudi 
druge skupne površine v ostalih urejevalnih enotah. 
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2.5 PODATKI O POVRŠINAH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTIH ZA IZGRADNJO 
KOMUNALNE OPREME V OBMOČJU OPPN IN IZVEN OBMOČJA OPPN

2.5.1 Podatki o površinah zemljišč in objektih

Velikost ureditvenih območij D1/2 in D1/4 iz prostorskega plana znaša skupaj 
76.664 m2, od tega D1/2 59.249 m2 in D1/4 17.415 m2. 

Velikost območja OPPN je 67.598 m². Območje OPPN ne zajema obodnih cest, 
kot izhaja iz grafičnega dela OPPN. Izven območja OPPN so štiri obodne ceste,  
križišča na navedenih obodnih cestah, razen semaforizacija križišča K3 in dva 
priključka P3 in P4 in sicer:

Obodne javne ceste  izven območja OPPN:

C1 – državna regionalna cesta 3. reda »Ljubljanska cesta« na zahodu (R3-1357);
C2 – lokalna krajevna cesta »Ulica Matije Tomca« na severu (LK-071550);
C3 – lokalna zbirna cesta »Slamnikarska cesta« na vzhodu (LZ-071280);
C4 – lokalna zbirna cesta »Karantanska cesta« na jugu (LZ-071260).

Glavna prometna križišča na obodnih javnih cestah:

K1 – križišče Ljubljanske, Karantanske in Savske ceste;
K2 – trikrako križišče Ljubljanske ceste in Ulice Matije Tomca;
K3 – štirikrako križišče Ulice Matije Tomca, Slamnikarske ceste in Miklošičeve 

ulice;
K4 – trikrako križišče Slamnikarske, Kopališke in Karantanske ceste;

Območje OPPN se priključuje na obodne ceste s šestimi priključki, priključek 
P3 in P4 sta izven območja OPPN, priključki P1,P2, P5 in P6 so znotraj območja 
OPPN:

P3 – priključek stanovanjskega kompleksa »Krizant« na Slamnikarsko cesto 
(izven območja OPPN);

P4 – priključek stanovanjskega kompleksa »Krizant« in poslovnega objekta na 
Karantansko cesto (izven območja OPPN);

P1 – priključek urejevalne enote UE1 na Ulico Matije Tomca;
P2 – priključek urejevalne enote UE2 na Ulico Matije Tomca;
P5 – priključek urejevalne enote UE6 na Karantansko cesto;
P6 – priključek urejevalne enote UE5 na Karantansko cesto.

Novogradnja objektov se, v skladu z OPPN, načrtuje v urejevalnih enotah UE1, 
UE3, UE4, UE5 in UE7.

Program novogradnje je podrobno določen za UE1, medtem ko se bodo novi 
objekti v UE3, UE5 in UE7 načrtovali na podlagi natečajev ob upoštevanju 
natečaja za ureditev javnega mestnega parka v UE4.  
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Tabela 1: Podatki velikosti parcel, bruto in neto tlorisne površine novih objek-
tov v UE1, UE3, UE4, UE5 in UE7 

Vir: Predlog Odloka o OPPN

UE Primarna namembnost 
območja

Velikost 
urejevalne 

enote - 
parcele 

(m2)

Predvidena 
izraba 

BTP (m2) NTP (m2)4 Korigirane 
NTP (m2)

UE1 območje trgovskega 
centra in objektov 
družbene javne 
infrastrukture (športna 
dvorana, galerija, ipd.)

13.283,00    

SKUPAJ TRGOVSKI 
CENTER

10.885,00 36.679,43 28.566,00 30.979,80     

območje trgovskega 
centra - * trgovski del

iz predloga 
OPPN

18.306,00 23.797,80     

območje trgovskega 
centra - * garaža

iz predloga 
OPPN

10.260,00 7.182,00     

 športna dvorana - velikost 
parcele 

2.398,00 zazidano 
stavbno 

zem.

  

UE2 območje zdravstvenega 
doma

8.719,00 zazidano 
stavbno 

zem.

  

UE3 območje novih gradenj 
mestoslužnih dejavnosti

8.665,00 1,20     10.398,00 8.318,40 10.813,92     

UE4 območje glavnega 
mestnega trga - park 
na nivoju; pod terenom 
garažna hiša

16.099,00                              
-       

18.545,00 14.836,00 10.385,20       

UE4.1  7.778,00    

UE4.2  3.542,00    

UE4.3  4.779,00    

UE5 območje novih gradenj 
mestoslužnih dejavnosti

4.215,00 2,00 8.430,00 6.744,40 8.767,20     

UE6 območje doma 
starostnikov

7.676,00 zazidano 
stavbno 

zem.

UE7 območje novih gradenj 
mestoslužnih dejavnosti 

4.678,00 1,50 7.017,00 5.613,60 7.297,68     

4 NTP za TUŠ center so povzete iz podatkov, ki jih je posredovala družba TUŠ Nepremičnine d.o.o., 
dne 18.10.2011; vse ostale NTP so izračunane po formuli BTP x 0,8.
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UE Primarna namembnost 
območja

Velikost 
urejevalne 

enote - 
parcele 

(m2)

Predvidena 
izraba 

BTP (m2) NTP (m2)4 Korigirane 
NTP (m2)

UE8 območje javnih 
cest in koridorja 
za infrastrukturno 
opremljanje 
ureditvenega območja

4.263,00    

 SKUPAJ OBMOČJE 
OPPN z javno GH v UE4

67.598,00  81.069,43 64.078,00 68.243,80 

 SKUPAJ PARCELE ZA 
NOVO GRADNJO  v 
območju OPPN brez 
javne GH v UE4

28.443,00  62.524,43 49.242,00 57.858,60     

Glede na to, da bodo ureditev javnega parka in izgradnjo javne podzemne 
garažne hiše v UE4 financirali investitorji v območju OPPN, kakor tudi obsto-
ječi objekti v območju OPPN ter trgovine pod UE7 in stanovanjski kompleks 
KRIZANT (znotraj Karantanske in Slamnikarske ceste), so v tabeli 2 podatki 
velikosti parcel, bruto in neto tlorisne površine novih in obstoječih objektov.

Tabela 2: Podatki velikosti parcel, bruto in neto tlorisne površine novih in 
obstoječih objektov

Vir: Predlog Odloka o OPPN

UE Primarna namembnost 
območja

Velikost 
urejevalne 

enote - 
parcele 

(m2)

Predvidena 
izraba 

BTP (m2) NTP (m2)5 Korigirane 
NTP (m2)

UE1 območje trgovskega 
centra in objektov 
družbene javne 
infrastrukture (športna 
dvorana, galerija, ipd.)

13.283,00    

SKUPAJ TRGOVSKI 
CENTER

10.855,00 36.679,43 41.986,36     

območje trgovskega 
centra - trgovski del

iz predloga 
OPPN

18.306,00 23.797,80     

območje trgovskega 
centra - garaža

iz predloga 
OPPN

10.260,00 7.182,00     

Obstoječi objekt TUŠ zazidano 
stavb.zem.

10.564,00 8.451,20 10.986,56

5 NTP za TUŠ center so povzete iz podatkov, ki jih je posredovala družba TUŠ Nepremičnine d.o.o., 
dne 18.10.2011; vse ostale NTP so izračunane po formuli BTP x 0,8.
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UE Primarna namembnost 
območja

Velikost 
urejevalne 

enote - 
parcele 

(m2)

Predvidena 
izraba 

BTP (m2) NTP (m2)5 Korigirane 
NTP (m2)

 športna dvorana - velikost 
parcele 

2.398,00 zazidano 
stavb.zem.

5180,47 4.565,25 3.195,68

UE2 območje zdravstvenega 
doma

8.719,00 zazidano 
stavb.zem.

 5.812,10 4.068,47

UE3 območje novih gradenj 
mestoslužnih dejavnosti

8.665,00 1,20     10.398,00 8.318,40 10.813,92     

UE4 območje glavnega 
mestnega trga - park 
na nivoju; pod terenom 
garažna hiša

16.099,00 -       18.545,00 
 -

                           
-       

UE4.1  7.778,00    

UE4.2  3.542,00    

UE4.3  4.779,00    

UE5 območje novih gradenj 
mestoslužnih dejavnosti

4.215,00 2,00 8.198,00 6.558,40 8.525,92     

UE6 območje doma 
starostnikov

7.676,00 zazidano 
stavb.zem

11.725,50 11.725,50

UE7 območje novih gradenj 
mestoslužnih dejavnosti 

4.678,00 1,50 7.017,00 5.613,60 7.297,68     

Obstoječi objekti 
trgovine (pod UE7-zahod) 
in Krizant (pod UE7-
vzhod)

11.942,00 zazidano 
stavb.zem

30.790,00 40.027,00

UE8 območje javnih 
cest in koridorja 
za infrastrukturno 
opremljanje 
ureditvenega območja

4.263,00    

 SKUPAJ OBMOČJE 
OPPN z javno GH v 
UE4 (brez obstoječih 
objektov)

67.598,00  81.069,43 64.078,00 68.243,80 

 SKUPAJ PARCELE 
ZA NOVO GRADNJO 
VKLJUČNO Z  
OBSTOJEČIMI OBJEKTI

59.178,00  127.861,31     



Uradni Vestnik Št. 10/12 459

3. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA 
KOMUNALNA OPREMA IN 
DRUGA GOSPODARSKA JAVNA 
INFRASTRUKTURA

3.1 OBSTOJEČA KOMUNALNA 
OPREMA

Območje OPPN se priključuje na na-
slednjo gospodarsko javno infrastruk-
turo lokalnega pomena: vodovodno, 
kanalizacijsko,  plinovodno  in cestno 
omrežje  ter gospodarsko javno infra-
strukturo državnega pomena: elek-
troenergetsko in telekomunikacijsko 
omrežje. 

3.2 PREDVIDENA KOMUNALNA 
OPREMA

Za funkcioniranje območja OPPN bo 
potrebna izgradnja naslednje komu-
nalne opreme -  gospodarske javne 
infrastrukture državnega in lokalnega 
pomena: ceste, kanalizacije v ločenem 
sistemu z odvodom komunalne odpa-
dne in padavinske vode, vodovodno 
in plinovodno omrežje ter elektroener-
getsko, telekomunikacijsko in kabel-
sko omrežje.  Poleg tega bo potrebna 
tudi izgradnja javne garažne hiše in 
ureditev javnega parka.

Elektroenergetsko, telekomunika-
cijsko in kabelsko omrežje spadajo 
v gospodarsko javno infrastrukturo 
državnega pomena, stroški izgradnje 
navedene komunalne opreme pa ne 
bremenijo s komunalnim prispev-
kom določljive zavezance v območju 
OPPN. 

V grafičnem delu OPPN je na listu 
številka: 4.1 izdelan prikaz zasnove 

prometne rešitve prometne infra-
strukture-nadzemni promet, na listu 
št. 4.2 je prikaz zasnove prometne 
rešitve prometne infrastrukture-
podzemni promet, na listu št. 3 pa 
je izdelan prikaz ureditev poteka 
omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro, kar je razvidno 
iz priloženih kart. 

Ceste

Zaradi povečane prometne obremeni-
tve je potrebno urediti Ljubljansko ce-
sto in Ulico Matije Tomca in priključke 
na njih ter priključek na Karantansko 
cesto za dostop do javne parkirne 
hiše, vključno s površinami za pešce 
in kolesarje.

S predlaganim OPPN so načrtovani 
naslednji posegi na obodnih cestah 
izven območja OPPN: 

-  Ljubljanska cesta se na meji z 
urejevalnima enotama Ue1 in 
Ue4 rekonstruira. Širina voznih 
pasov je max. 3,5 m. Kolesarska 
steza se izvede obojestransko in 
je na vsaki strani široka najmanj 
1,75 m. Hodnik za pešce se izvede 
obojestransko in je na vsaki strani 
širok najmanj 2,0 m. Na odseku se 
izvedejo ukrepi umirjanja prome-
ta. Oblikovne rešitve prometnih 
površin in opreme se uskladijo 
z izbrano natečajno rešitvijo za 
glavni mestni trg. 

-  Ulica Matije Tomca se rekonstru-
ira za vzpostavitev dvosmernega 
prometa v skladu z grafičnim de-
lom OPPN. 
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- S semaforji se opremi križišče Sla-
mnikarske, Miklošičeve in Ulice 
Matije Tomca.

S predlaganim  OPPN je načrtovana 
naslednja gradnja ali rekonstrukcija 
javnih cest v območju OPPN:

-  Na Ulici Matije Tomca se rekon-
struira priključek P1 in javna pot 
J1 kot dostop do UE1 in do podze-
mne parkirne hiše v UE4. 

-  Na Ulici Matije Tomca se namesto 
sedanjega vzhodnega priključ-
ka javne poti do zdravstvenega 
doma, ki se ukine, zgradi nov 
priključek P2 in javna pot J2 kot 
dostop do UE2 in UE3 in do pod-
zemne parkirne hiše v UE4. Do 
izgradnje tega priključka je možno 
priključevanje preurejenega parki-
rišča na južni strani Zdravstvene-
ga doma na obstoječo javno pot 
JP571201 (Mestni trg). 

-  Kot dostop do urejevalne enote 
UE7 in uvoza v podzemno par-
kirno hišo v UE4/3 se zgradi 
nov priključek na javno pot J3 
(JP-571187) na severozahodnem 
vogalu kompleksa Krizant. 

-  Na Karantanski cesti se rekon-
struira priključek P6 v podzemno 
garažo s pasom za levo zavijanje iz 
smeri križišča z Ljubljansko cesto 
in javna pot J4 kot dostop do UE5 
in do podzemne parkirne hiše v 
UE4/1. 

Mirujoči promet

Parkiranje v ureditvenem območju 
se zagotovi v podzemni parkirni hiši, 
v skladu z grafičnim delom OPPN. 
Parkirna hiša je zasnovana tako, da 

je možna vzpostavitev povezave med 
parkirišči v vseh urejevalnih enotah. 
Za vsako urejevalno enoto je potrebno 
zagotoviti zadostno število parkirnih 
mest v območju urejevalne enote. S 
podzemno garažno hišo se zagotovi 
470 javnih parkirnih mest.

Po posameznih urejevalnih enotah je 
rešen mirujoči promet na naslednji 
način:

Urejevalna enota UE1: 

Parkirišča za potrebe dejavnosti v 
UE1 se v celoti zagotovijo: 

• v podzemni garaži pod obstoječim 
in novimi deli objekta trgovskega 
centra v južnem in zahodnem delu 
UE1,

• v novi nadzemni parkirni hiši na 
severovzhodnem delu UE1.

Znotraj UE1 se zagotovi najmanj 340 
parkirnih mest.

Urejevalna enota UE2: 

Za potrebe boljše organizacije miru-
jočega prometa se južno parkirišče 
rekonstruira v skladu z OPPN. V UE2 
se z novo razmestitvijo zagotovi naj-
manj 75 parkirnih mest.

Urejevalna enota UE3: 

Parkirna mesta se zagotovijo v pod-
zemnih garažah v okviru gradbene 
parcele urejevalne enote. Parkiranje v 
parterju je dovoljeno le v manjši meri 
ob Ulici Matije Tomca.

Urejevalna enota UE4: 

UE 4 je območje novega glavnega 
mestnega trga Domžal in predstavlja 
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najpomembnejšo mestno površino in 
je absolutna prostorska dominanta 
obravnavanega območja. Pod javnim 
parkom se zgradi podzemna javna 
garažna hiša s 470 PM.

Urejevalna enota UE5: 

Parkirna mesta se zagotovijo v pod-
zemnih garažah v okviru gradbene 
parcele urejevalne enote oziroma v 
skupni garažni hiši obravnavanega 
območja. Parkiranje v parterju je v 
manjši meri dovoljeno le na vzhodni 
strani objektov.

Urejevalna enota UE6: 

Parkiranje se ureja v okviru skupnih 
podrobnih prostorskih pogojih OPPN.

Urejevalna enota UE7: 

Parkirišča za obiskovalce se v okviru 
prostorskih možnosti lahko uredijo na 
južni strani objektov. Vsa parkirišča 
za potrebe dejavnosti je potrebno 
urediti v podzemnih garažah.

Urejevalna enota UE8: 

Urejevalna enota UE8 v celoti predsta-
vlja območje javnih površin, območje 
javnih cest in koridorja za infrastruk-
turno opremljanje ureditvenega 
območja.

Javna razsvetljava 

Zunanja razsvetljava na obodnih 
cestah je že izvedena. Dovoljena je 
rekonstrukcija javne

razsvetljave, ki naj se oblikovno 
uskladi s celotno zasnovo glavnega 
mestnega trga. Dovoljena je ureditev 

zunanje razsvetljave v območju UE1, 
razen na južnem delu UE1, kjer se 
celotna zunanja razsvetljava načrtuje 
na podlagi izbrane natečajne rešitve 
za urejanje mestnega trga.

Napajanje se zagotovi s kabli v obmo-
čju cestnih koridorjev oziroma komu-
nalnih koridorjev določenih z OPPN.

Javne površine 

Javne površine v ureditvenem obmo-
čju OPPN predstavljajo vse površine 
urejevalnih enot UE4 in UE8 in del po-
vršin v UE1. V druge skupne površine 
sodijo vse površine v ostalih urejeval-
nih enotah, ki zagotavljajo dostop in 
obratovanje vseh javnih objektov v 
ureditvenem območju.

Javne površine v UE4 in UE8 se po 
izgradnji opredelijo kot grajeno javno 
dobro.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta 
se lahko opredelijo kot javno dobro 
tudi druge skupne površine. 

 
Vodovod

Ureditveno območje je komunalno 
opremljeno z obstoječim vodovodnim 
omrežjem, ki poteka v sklopu obodnih 
cest ob ureditvenem območju.

Preko ureditvenega območja poteka-
ta dva voda: vod A130 PE 110 od Ulice 
Matije Tomca v smeri sever-jug in vod 
A131 PE125 med Karantansko ulico 
in Ljubljansko cesto v smeri sever-
jugzahod z vgrajenimi hidrantnimi 
priključki.
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Del vodovoda, ki poteka v območju 
načrtovane izgradnje garažne hiše, 
je potrebno v času

gradnje začasno prevezati oziroma 
prestaviti izven območja del. Po za-
ključeni izgradnji garaže se ga ponov-
no izvede v sklopu garaže.

Ocenjena skupna dolžina vodovoda, 
katerega je potrebno začasno pre-
staviti ter ponovno izvesti v območju 
podzemne garaže, je 280 m1.

Padavinska kanalizacija

Padavinske vode v ureditvenem 
območju se v celoti ponikajo. Pada-
vinske vode iz strešnih površin se spe-
ljejo v ponikalnice preko peskolovov, 
iz utrjenih površin pa preko lovilcev 
bencina in olj. Ponikanje se zagotavlja 
ločeno po objektih v sklopu gradbene 
parcele posameznega objekta.

Predvideva se izgradnja tipskih poni-
kalnic iz perforiranih betonskih cevi 
premera 140 cm

globine 3,00 m. Predvidena je ena 
ponikalnica na povprečno površino 
600 m2, po potrebi pa se sposobnost 
ponikanja poveča z kontra-drenažami.

Ponikalnice za odvajanje meteornih 
vod iz UE4 se locirajo v zelenice ob 
mestnem trgu v skladu z OPPN oziro-
ma v skladu z izbranimi natečajnimi 
rešitvami. Pokrovi ponikalnico obli-
kovani skladno z ostalimi parternimi 
ureditvami.

Odpadna kanalizacija

Odpadna kanalizacija se, iz vseh 
obstoječih oziroma novopredvidenih 
objektov v obravnavanem območju, 
priključi na obstoječe kanalizacijsko 
omrežje v območju javnih cest. 

Iz novopredvidene podzemne garaže 
se, za potrebe odvajanja odpadne 
vode, kakor tudi požarne vode v pri-
meru požara v objektu, predvideva 
ureditev črpališč, preko katerih se ta 
voda odvaja v javno kanalizacijsko 
omrežje v območju javnih cest.

Obstoječi zbirni vod A025, ki poteka 
preko osrednjega dela območja od 
Zdravstvenega doma mimo Doma 
upokojencev, se zaradi izgradnje 
podzemne garaže ukine. Za odvajanje 
odpadne vode iz objektov Zdravstve-
nega doma je zato potrebna izgradnja 
črpališča in preureditev obstoječe 
kanalizacije ob Zdravstvenem domu, 
katera se priključuje v obstoječe ka-
nalizacijsko omrežje na Ulici Matije 
Tomca.

Za izvedbo kanalizacije se predvideva 
uporaba vodotesnih cevi in tipskih 
revizijskih jaškov. 

Plinovod

Območje je že opremljeno s plinovo-
dom. Zaradi izgradnje parkirne hiše 
pod mestnim trgom se ukine vod 
P105, JE 200 od Slamnikarske ceste 
proti zahodu in vod P105, JE 150 od 
reducirne postaje proti jugu, vse v 
skladu z grafičnim delom OPPN.
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Odstranjevanje odpadkov

Na vsaki gradbeni parceli se zagoto-
vijo  odjemna mesta za komunalne 
odpadke dostopna komunalnemu 
vozilu. Ekološki otoki se locirajo v 
skladu z grafičnim delom OPPN. 

Za dejavnosti, za katere je v skladu 
s predpisi posebej zahtevano ločeno 
zbiranje odpadkov, se mesto zbiranja 
zagotovi na posamezni gradbeni 
parceli.

3.3 DRUGA GOSPODARSKA 
JAVNA INFRASTRUKTURA

Elektroenergetsko omrežje

Transformatorske postaje

Obstoječe območje se napaja iz na-
slednjih transformatorskih postaj: TP 
Zdravstveni dom, TP Univerzale, TP 
Vodnikova in TP Blagovnica.

TP Zdravstveni dom se prestavi v 
skladu z grafičnim delom OPPN. Pove-
ča se kapaciteta TP Zdravstveni dom, 
tako da le ta zadostuje za napajanje 
celotnega ureditvenega območja.

TP Blagovnica se ob rekonstrukciji 
oziroma dograditvi trgovskega centra 
prestavi v novo

načrtovani energetski blok v sklopu 
objekta.

TP Univerzale in TP Vodnikova sta 
locirani izven območja ureditvenega 
načrta in ostajata nespremenjeni.

Elektroenergetsko omrežje

Vsi elektroenergetski vodi se vodijo 
podzemno, praviloma v zelenicah v 
obcestnem pasu,  v skladu z grafičnim 
delom OPPN. Elektroenergetski kabli, 
ki vodijo do in iz TP Zdravstveni dom 
se ob prestavitvi TP Zdravstveni dom 
prestavijo v komunalne koridorje do-
ločene v grafičnem delu OPPN.

Telekomunikacijsko  
in kabelsko omrežje

V območju cestnih koridorjev se 
izvede kabelska kanalizacija TK in 
KSR omrežja.

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi Ф 
110 mm. Število cevi je odvisno od po-
trebnega števila kablov, kar se določi 
v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
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4. STROŠKI GRADNJE NOVE 
KOMUNALNE OPREME  

4.1 OBRAČUNSKO OBMOČJE 
POSAMEZNE KOMUNALNE    
OPREME

Obračunsko območje gradnje komu-
nalne opreme je eno, to je območje 
OPPN.

 
4.2  SKUPNI IN OBRAČUNSKI 
STROŠKI GRADNJE NOVE 
KOMUNALNE OPREME

Skupni stroški za gradnjo komunalne 
opreme so izračunani v skladu z 12. 
členom Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč.  

Skupni stroški za gradnjo nove ko-
munalne opreme obsegajo:  stroške 
nakupa zemljišča, potrebnega za 
izgradnjo komunalne opreme, stroške 
priprave zemljišča, stroške opremlja-
nja zemljišča z objekti in napravami  
gospodarske javne infrastrukture 
lokalnega pomena, vključno s stroški 
inženiringa in nadzora (organizacija 
izvedbe del). 

Podatki za izračun stroškov nove ko-
munalne opreme na enoto mere  so 
pridobljeni iz programov opremljanja, 
ki so bili izdelani za primerljive lokaci-
je. V skupnih stroških investicije niso 
vključeni stroški financiranja. V vseh 
stroških je vključen DDV.

Obračunski stroški komunalne opre-
me so tisti del skupnih stroškov ko-
munalne opreme, ki se financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih 

prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

Podlaga za odmero komunalnega pri-
spevka za določeno vrsto komunalne 
opreme na obračunskem območju je 
višina obračunskih stroškov komunal-
ne opreme.
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Tabela 6: Rekapitulacija skupnih in obračunskih stroškov za novo komunalno 
opremo

REKAPITULACIJA SKUPNI STROŠKI
(EUR) 

OBRAČUNSKI 
STROŠKI

(EUR)

DRUGI VIRI
 (EUR)

1. Ceste in javna razsvetljava 2.438.788,87 294.956,43 2.143.832,43

2. Kanalizacijsko omrežje 47.096,48 47.096,48 0,00

3. Vodovodno omrežje 101.975,28 101.975,28 0,00

4. Plinovodno omrežje 13.417,80 13.417,80 0,00

5. Komunalni odpadki 0,00 0,00 0,00

Skupaj 1 do 5 2.601.278,43 457.445,99 2.143.832,43

6. Javne površine 2.073.235,13 1.036.617,56 1.036.617,56

7. Izgradnja javne garaže 7.121.280,00 3.560.640,00 3.560.640,00

SKUPAJ 6 in 7 9.194.515,13 4.597.257,56 4.597.257,56

SKUPAJ 1 do 7 11.795.793,55 5.054.703,56 6.741.090,00

Iz zgornjih izračunov je razvidno, da je v obračunske stroške v celoti vključe-
na vsa nova individualna in kolektivna  komunalna oprema, ter v 50% deležu 
izgradnja javne garaže  in ureditev javnega parka nad garažno hišo.

5. STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 

5.1 IZHODIŠČNI STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

Stroški za obstoječo komunalno opremo so določeni na podlagi Odloka o pro-
gramu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale, (Uradni Vestnik št. 04/12) ter Sklepa o višini stroškov opre-
mljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno 
komunalno opremo  (Uradni Vestnik št. 07/12). 

Izhodiščne stroške za obstoječo komunalno opremo se izračuna po formuli za 
izračun komunalnega prispevka iz poglavja 2.1 Splošno o izdelavi programa 
opremljanja.

KPij = (Aparcela • Cpij • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij • Dt)
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Stroški iz odloka so indeksirani s povprečnim letnim indeksom cen za obdo-
bje maj 2011 do april 2012, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja« 
in znaša 1,015458.

Pri izračunu se upoštevajo merila za odmero komunalnega prispevka Aparcela, 
Atlorisna, Dp, Dt, Kdejavnost določena v tem programu opremljanja (poglavje 
6. Merila za odmero komunalnega prispevka in poglavje 2.5 Podatki o površi-
nah zemljišč objektih).

5.1.1 Povzetek vhodnih podatkov za izračun

5.1.1.1 Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo

Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so določena v  Odloku 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za ob-
močje Občine Domžale, Uradni Vestnik št. 04/12.

5.1.1.2 Stroški na enoto parcele Cp(ij) in neto tlorisne površine Ct(ij)

Stroški na enoto parcele Cp(ij) in neto tlorisne površine Ct(ij) za obstoječo 
primarno komunalno opremo so izračunani na dan  30.04.201263.

Tabela 7: Stroški na enoto parcele Cp(ij) in neto tlorisne površine Ct(ij) za 
obstoječo primarno komunalno opremo

Komunalna oprema Cpi (EUR/m2 parcele ) na dan Cti (EUR/m2NTP) na dan   

27.05.2008 30.04.2011 30.04.2012 27.05.2008 30.04.2011 30.04. 2012

C1-Primarno omrežje 
cest

4,79 4,85     4,92     9,84 9,97     10,12     

K1-Primarno omrežje 
kanalizacije

4,25 4,31     4,38     8,54 8,65       8,78     

V1-Primarno omrežje 
vodovoda

1,22 1,24     1,26     2,5 2,53       2,57     

JR-Omrežje javne 
razsvetljave

0,5 0,51     0,52     0,99 1,00       1,02     

KOM- Ravnanje z 
odpadki

0,6 0,61     0,62     1,23 1,25       1,27     

JP-Javne površine 1,68 1,70     1,73     3,44 3,48       3,53     

skupaj 13,04 13,21     13,43     26,54 26,89     27,29     

6 Indeks revalorizacije ostala nizka gradnja od 25.05.2008 do maja 2011 je znašal 1,013075, indeks 
revalorizacije od maj 2011 do 30. april 2012 je znašal 1,015458.
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V skladu z 10. členom Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Domžale, Uradni Vestnik št. 06/08, 
se za obstoječo komunalno opremo ne zaračunavajo stroški za sekundarno 
komunalno infrastrukturo, ki jo mora zgraditi investitor in sicer: sekundarno 
omrežje cest, kanalizacije,  vodovoda in  plina.

5.1.1.3 Merila za odmero komunalnega prispevka

Delež parcele(Dp) in delež neto tlorisne površine (Dt) pri izračunu komunal-
nega prispevka

Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3. Delež neto tlorisne 
površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,7.

Faktor dejavnosti - k(dejavnost)

Faktor dejavnosti je  določen v skladu z 9. členom Odloka, razen za nadzemne 
in podzemne  garaže. Za vrste objektov s šifro dejavnosti CC-SI 12420 (samo-
stojne stavbe ali deli stavb, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom 
objekta: garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije) je, na podlagi 7. člena 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/2007), 
določen faktor dejavnosti 0,7.

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo

Območje OPPN se lahko priključi na obstoječo primarno cestno, vodovodno 
in  kanalizacijsko omrežje. Za vse objekte v občini se določi, da so opremljeni 
z objekti za zbiranje komunalnih odpadkov,  z javnimi površinami in javno 
razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 
50m. Zato so določeni obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za 
vsa našteta omrežja komunalne opreme.

5.2 OBRAČUNSKI STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

Tabela 8: Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo

Komunalna oprema Obračunski stroški za 
obstoječo primarno 
kom. opremo (EUR)

Obračunski stroški za 
obstoječo sekundarno 

kom. opremo (EUR)

Skupaj 
(EUR)

Ceste in javna 
razsvetljava

                  497.600,34     -                   497.600,34     

Kanalizacijsko omrežje                   392.973,06     -                   392.973,06     

Vodovodno omrežje                   114.839,08     -                   114.839,08     
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Komunalna oprema Obračunski stroški za 
obstoječo primarno 
kom. opremo (EUR)

Obračunski stroški za 
obstoječo sekundarno 

kom. opremo (EUR)

Skupaj 
(EUR)

Plinovodno omrežje                                -       -                                -       

KOM- Ravnanje z 
odpadki

                   56.726,69     -                    56.726,69     

Javne površine                   157.730,52     -                   157.730,52     

Skupaj                1.219.869,68     -                1.219.869,68     

6. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6.1 PARCELE IN NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV

Podatki o parcelah in neto tlorisnih površinah za nove objekte so povzeti iz 
poglavja 2.5.

a) Velikost parcel in korigirane NTP za delitev stroškov za obstoječo komunal-
no opremo in novo komunalno opremo brez javnega parka in javne garaže 
(Vir: Tabela 1) – samo novogradnje

Velikost parcele 28.443,00  m2

BTP 62.524,43  m2

NTP (korigirane) 57.858,60  m2

b) Velikost parcel in korigirane NTP za delitev stroškov  ureditve javnega 
parka in javne garaže  (Vir: Tabela 2) – novogradnje in obstoječi objekti

Velikost parcele 59.178,00  m2

BTP 78.268,90  m2

NTP (korigirane) 127.861,31  m2

6.2 OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNO 
OPREMO

Območje urejanja se lahko priključi na obstoječe primarno cestno, vodovo-
dno in kanalizacijsko omrežje. Vsi objekti lahko uporabljajo javne površine in 
zbirališča komunalnih odpadkov in se lahko priključijo na javno razsvetljavo.
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6.3 DELEŽ PARCELE (DP) 
IN DELEŽ NETO TLORISNE 
POVRŠINE (DT) PRI IZRAČUNU 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Delež parcele pri izračunu komunal-
nega prispevka je 0,3. Delež neto 
tlorisne površine pri izračunu komu-
nalnega prispevka je 0,7.

6.4 FAKTOR DEJAVNOSTI 
K(DEJAVNOST)

Faktor dejavnosti je  določen v skla-
du z 9. členom Odloka, razen za 
nadzemne in podzemne  garaže. Za 
vrste objektov s šifro dejavnosti CC-
SI 12420 (samostojne stavbe ali deli 
stavb, ki so namenjeni parkiranju in 
servisnim prostorom objekta: garaže, 
kolesarnice in prostori za inštalacije) 
je, na podlagi 7. člena Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega pri-
spevka (Ur.l. RS, št. 95/2007), določen 
faktor dejavnosti 0,7.

6.5 OLAJŠAVE ZA DOLOČENE 
KATEGORIJE ZAVEZANCEV

Olajšave za zavezance niso predvi-
dene.

7. PODLAGE ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

Podlage za odmero komunalnega 
prispevka so obračunska območja 
posameznih vrst komunalne opreme, 
obračunski stroški opremljanja po po-
sameznih vrstah komunalne opreme 
in obračunskih območjih ter preračun 
obračunskih stroškov na m2 parcele in 
m2 neto tlorisne površine objekta po 
posameznih vrstah komunalne opre-
me in obračunskih območjih.

7.1 OBRAČUNSKA OBMOČJA

Obračunsko območje za novo ko-
munalno opremo je enako  območju 
OPPN.

Obračunska območja za obstoječo 
primarno in sekundarno komunal-
no opremo so določena v Odloku o 
programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Domžale, Uradni 
Vestnik št. 04/12.

7.2 OBRAČUNSKI STROŠKI

Obračunski stroški komunalne opre-
me so tisti del skupnih stroškov ko-
munalne opreme, ki se financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bodo bremenili določlji-
ve zavezance. 
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7.2.1 Obračunski stroški za novo komunalno opremo

Tabela 9: Obračunski stroški za novo komunalno opremo

Komunalna oprema Obračunski stroški za novo kom. opremo (EUR)

1. Ceste in javna razsvetljava 294.956,43

2. Kanalizacijsko omrežje 47.096,48

3. Vodovodno omrežje 101.975,28

4. Plinovodno omrežje 13.417,80

5. Komunalni odpadki 0,00

Skupaj 1 do 5 457.445,99

6. Javne površine 1.036.617,56

7. Izgradnja javne garaže 3.560.640,00

SKUPAJ 6 in 7 4.597.257,56

SKUPAJ 1 do 7 5.054.703,56

7.2.2 Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno opremo 

Tabela 10: Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno opremo

Komunalna oprema Obračunski stroški za obstoječo  
primarno kom. opremo (EUR)

1. Ceste in javna razsvetljava                   497.600,34     

2. Kanalizacijsko omrežje                   392.973,06     

3. Vodovodno omrežje                   114.839,08     

4. Plinovodno omrežje                                -       

5. KOM- Ravnanje z odpadki                    56.726,69     

6. Javne površine                   157.730,52     

Skupaj                1.219.869,68     
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7.2.3 Skupni obračunski stroški za obstoječo in novo komunalno opremo

Tabela 11: Obračunski stroški za obstoječo in novo  komunalno opremo

Komunalna oprema Obračunski stroški 
za obstoječo 

primarno  kom. 
opremo (EUR)

Obračunski stroški 
za novo kom. 
opremo (EUR)

Skupni obračunski  
stroški za obstoječo 
in novo komunalno 

opremo (EUR)

1. Ceste in javna razsvetljava                   497.600,34               294.956,43                 792.556,77     

2. Kanalizacijsko omrežje                   392.973,06                47.096,48                 440.069,54     

3. Vodovodno omrežje                   114.839,08               101.975,28                 216.814,36     

4. Plinovodno omrežje                                -                  13.417,80                   13.417,80     

5. Komunalni odpadki                    56.726,69                            -                     56.726,69     

6. Javne površine-obstoječe                   157.730,52     -             157.730,52     

Skupaj 1 do 5                1.219.869,68               457.445,99               1.677.315,68     

6.1 Javne površine - nove         1.036.617,56               1.036.617,56     

7. Izgradnja javne garaže         3.560.640,00               3.560.640,00     

SKUPAJ 6.1 in 7         4.597.257,56               4.597.257,56     

SKUPAJ 1 do 7 1.219.869,68     5.054.703,56               6.274.573,24     

Skupni obračunski stroški so vsota obračunskih stroškov za gradnjo nove 
komunalne opreme in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.

Skupni obračunski stroški so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
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7.3 PRERAČUN NA ENOTO PARCELE IN ENOTO NETO TLORISNE 
POVRŠINE

Preračun se opravi na naslednji način:

Cp (ij) = OS(ij)/ΣA(j)
Ct (ij) = OS(ij) /ΣT(j)

Zgornje oznake pomenijo:

Cp (ij) Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno KO na OO,
Ct (ij) Strošek opremljanja kvadratnega metra NTP objekta z določeno KO 

na OO,
OS (ij) Obračunski stroški investicije za določeno KO na OO,
ΣA(j) Vsota površin vseh parcel oz. delov parcel, ki ležijo na OO, zmanjšana 

za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra
ΣT(j) Vsota površin vseh neto tlorisnih površin na OO.

Za preračun na enoto mere se upoštevajo obračunski stroški iz poglavja 7.2  in 
merila za odmero komunalnega prispevka iz poglavja 6. Neto tlorisne površine 
objektov so korigirane s faktorjem dejavnosti. 

7.3.1 Obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine za 
novo komunalno opremo 

Tabela 12: Obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine za 
novo komunalno opremo

Komunalna oprema Obračunski 
stroški za 
novo kom. 

opremo (EUR)

Vsota parcel
(m2)

 Vsota 
korigiranih NTP 

skupaj (m2)

Cpi Cti

Ceste in javna 
razsvetljava

294.956,43                28.443,00                   57.858,60     10,37     5,10     

Kanalizacijsko omrežje 47.096,48                28.443,00                   57.858,60     1,66     0,81     

Vodovodno omrežje 101.975,28                28.443,00                   57.858,60     3,59     1,76     

Plinovodno omrežje 13.417,80                28.443,00                   57.858,60     0,47     0,23     

Komunalni odpadki                                -                  28.443,00                   57.858,60     -       -       

Skupaj kom. oprema 
brez GH in javnega 
parka

457.445,99       16,08     7,91     
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Komunalna oprema Obračunski 
stroški za 
novo kom. 

opremo (EUR)

Vsota parcel
(m2)

 Vsota 
korigiranih NTP 

skupaj (m2)

Cpi Cti

Javne površine 1.036.617,56                59.178,00                 127.861,31     17,52     8,11     

Javna garažna hiša                
3.560.640,00     

           59.178,00                 127.861,31                
60,17     

                 
27,85     

Skupaj                
4.597.257,56     

             
77,69     

                 
35,96     

7.3.2 Obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine za 
obstoječo komunalno opremo

Tabela 13: Obračunski stroški na enoto parcele in neto tlorisne površine za 
obstoječo komunalno opremo

Komunalna oprema Izhodiščni 
obračunski 
stroški za 
obstoječo 
primarno 

komunalno 
opremo (EUR )

Vsota parcel 
(m2)

Vsota  
korigiranih NTP 

skupaj (m2)

Cpi Cti

Ceste in javna 
razsvetljava

497.600,34                28.443,00                   57.858,60     17,49     8,60     

Kanalizacijsko omrežje 392.973,06                28.443,00                   57.858,60     13,82     6,79     

Vodovodno omrežje 114.839,08                28.443,00                   57.858,60     4,04     1,98     

Plinovodno omrežje                                -                  28.443,00                   57.858,60     -       -       

Komunalni odpadki 56.726,69                28.443,00                   57.858,60     1,99     0,98     

Javne površine 157.730,52                28.443,00                   57.858,60     5,55     2,73     

Skupaj 1.219.869,68       42,89     21,08     
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8. ODMERA KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

8.1 ZAVEZANEC ZA PLAČILO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka je investitor oziroma lastnik 
objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, ali ki povečuje 
neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

S plačilom komunalnega prispevka je 
zavezancu zagotovljena priključitev 
na že zgrajeno

komunalno opremo oziroma mu je 
zagotovljeno, da bo ta zgrajena v 
roku in obsegu, kot to določa program 
opremljanja.

Kadar se komunalni prispevek od-
merja za potrebe gradnje, ga odmeri 
pristojni organ občinske uprave z od-
ločbo na zahtevo zavezanca ali ko od 
upravne enote v zavezančevem imenu 
prejme obvestilo o popolnosti vloge 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o 
izdani odločbi pa občina obvesti tudi 
upravno enoto. Kadar se komunalni 
prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo, izda pristojni 
organ občinske uprave odločbo po 
uradni dolžnosti.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o 
kateri odloča župan. Rok za odločitev 
o pritožbi je 30 dni. 

8.2 POGODBA O OPREMLJANJU

S pogodbo o opremljanju se lahko 
investitor in občina dogovorita, da bo 
investitor sam zgradil del ali celotno 
komunalno opremo za zemljišče, na 
katerem namerava graditi, ne glede 
na to, ali je gradnja te komunalne 
opreme predvidena v programu 
opremljanja.

Občina lahko sklene pogodbo o opre-
mljanju z investitorjem, če ima sprejet 
program opremljanja ali podlage za 
odmero komunalnega prispevka za 
vso obstoječo komunalno

opremo na območju celotne občine.

Stroške izgradnje v pogodbi predvide-
ne komunalne opreme nosi investitor. 
Šteje se, da je

investitor na ta način v naravi plačal 
komunalni prispevek za izvedbo ko-
munalne opreme, ki jo je sam zgradil. 
Investitor je dolžan plačati še preosta-
li del komunalnega prispevka, v

kolikor bo obremenil že zgrajeno 
komunalno opremo, na katero bo in-
vestitor priključil komunalno opremo.

8.3 INDEKSIRANJE STROŠKOV 
OPREMLJANJA

Za indeksiranje stroškov opremljanja 
kvadratnega metra parcele Cp(ij) in 
stroškov opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta 
z določeno komunalno opremo Ct(ij) 
se uporabi povprečni letni indeks 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, 
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pod »gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. Izhodiščni datum za indeksi-
ranje je datum uveljavitve programa 
opremljanja.

8.4 IZRAČUN KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

Komunalni prispevek se izračuna na 
podlagi stroškov na enoto parcele in 
enoto neto tlorisne površine iz po-
glavja 7.3. Preračun na enoto parcele 
in enoto neto tlorisne površine in na 
podlagi meril za odmero komunalne-
ga prispevka iz poglavja 6. Merila za 
odmero komunalnega prispevka.

Za izračun komunalnega prispevka se 
uporabi naslednjo formulo:

KPij = (Aparcela • Cpij • Dp) + (Kdejavnost • 
Atlorisna • Ctij • Dt)

Posamezne oznake pomenijo:

– KPij: znesek dela komunalnega 
prispevka, ki pripada po-
samezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem 
obračunskem območju,

– Aparcela: površina parcele, 
– Cpij: obračunski stroški, prera-

čunani na m2 parcele na 
obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunal-
ne opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka 
(0,3+0,7; Dp + Dt = 1),

– Ctij: obračunski stroški, prera-
čunani na m2 neto tlorisne 
površine objekta na obra-
čunskem območju za  po-
samezno vrsto komunalne 
opreme,

– Atlorisna: neto tlorisna površina 
objekta,

– Dt: delež neto tlorisne povr-
šine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka  
(0,3+0,7; Dp + Dt = 1),

– Kdejavnost: faktor dejavnosti (Kdejav-
nost = 1,0 ali 1,3 ali 0,7),

– i: posamezna vrsta komunal-
ne opreme,

– j: posamezno obračunsko 
območje.

8.5 POVEČANJE ALI 
ZMANJŠANJE SKUPNIH 
OBRAČUNSKIH STROŠKOV 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO 
OPREMO ZARADI POVEČANJA 
ALI ZMANJŠANJA POVRŠINE 
PARCELE IN/ALI NETO 
TLORISNIH POVRŠIN OBJEKTOV

V kolikor bodo površine parcele in/ali 
neto tlorisne površine objektov večje 
od navedenih v programu opremlja-
nja, se obračunski stroški za obstoječo 
komunalno opremo  povečajo za do-
datne stroške, ki se jih izračuna tako, 
da se za razliko teh površin izračuna 
izhodiščne stroške za obstoječo ko-
munalno opremo. Izhodiščne stroške 
za obstoječo komunalno opremo se 
izračuna po formuli za izračun ko-
munalnega prispevka (poglavje 8.4 
Izračun komunalnega prispevka).

Vhodne podatke za izračun Cpi, Cti, 
Dp, Dt, je potrebno povzeti iz poglavja 
5. Stroški za obstoječo komunalno 
opremo.

V kolikor bodo površine parcele in/
ali neto tlorisne površine objektov 
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manjše od navedenih v programu 
opremljanja, se obračunski stroški za 
obstoječo komunalno opremo zmanj-
šajo tako, da se za razliko teh površin 
izračuna obračunske stroške za obsto-
ječo komunalno opremo. Obračunske 
stroške za obstoječo komunalno opre-
mo se izračuna po formuli za izračun 
komunalnega prispevka (poglavje 
8.4 Izračun komunalnega prispevka).

Cpi, Cti  je potrebno povzeti iz poglav-
ja 7.3.2 Obračunski stroški na enoto 
parcele in neto tlorisne površine za 
obstoječo komunalno opremo. Obra-
čunske stroške se lahko zmanjša naj-
več za vrednost obračunskih stroškov 
za obstoječo komunalno opremo izra-
čunanih v tem programu opremljanja.

9. TERMINSKI PLAN GRADNJE 
KOMUNALNE OPREME

V skladu z Odlokom o OPPN je v ob-
močju OPPN možna etapnost gradnje 
objektov po posameznih urejevalnih 
enotah, s pripadajočo zunanjo ure-
ditvijo ter prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

V prvi etapi se zgradijo objekti v ure-
jevalni enoti UE1. 

 Ostale urejevalne enote se lahko 
gradijo etapno, pri čemer je potreb-
no v posamezni etapi zaključiti vse 
gradnje objektov predpisane z OPPN 
v urejevalni enoti.

Gradnja objektov gospodarske javne 
infrastrukture lahko poteka etapno, 
ne glede na meje urejevalnih enot.

Gradnja objektov v posamezni etapi 
lahko poteka sočasno z izgradnjo 
potrebne gospodarske javne infra-
strukture v ureditvenem območju in 
izven, pri čemer je potrebno zadostiti 
pogojem, ki jih določa Odlok o OPPN.

Pred pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja za gradnjo v UE 4/1 je potrebno: 

- izvesti urbanistično-arhitekturni 
natečaj za glavni mestni trg (UE4) 
in v skladu z določili OPPN uskla-
diti projektne rešitve z izbranimi 
rešitvami natečaja.

Pred izgradnjo ali sočasno z gradnjo 
prve etape je potrebno: 

-  rekonstruirati Ulico Matije Tomca 
od Ljubljanske ceste do priključka 
P1; 

-  zgraditi priključek P1 in uvoz v 
podzemno garažno hišo; 
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-  zgraditi nadzemno in podzemno 
parkirno hišo v UE1; 

-  zgraditi vso, v skladu z OPPN 
načrtovano gospodarsko javno 
infrastrukturo, potrebno za priklju-
čevanje prve etape. 

Pogoji za izgradnjo posameznih 
etap 

Ob izgradnji posameznih etap je 
potrebno: 

-  za gradnjo katerekoli naslednje 
etape, razen etape izgradnje 
objektov UE2, je potrebno izve-
sti vsaj drugi uvoz v podzemno 
parkirno hišo in rekonstrukcije 
priključka na javne ceste do obrav-
navanega uvoza; 

-  zgraditi vso, v skladu z OPPN 
načrtovano gospodarsko javno 
infrastrukturo, potrebno za priklju-
čevanje posamezne etape; 

-  pred pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja za posamezni objekt 
mora biti pridobljeno uporabno 
dovoljenje za gospodarsko javno 
infrastrukturo na območju priklju-
čevanja objekta. 

Glede na pogoje iz OPPN se bo 
terminski plan gradnje komunalne 
opreme lahko določil na podlagi 
terminskega plana Občine Domžale, 
ker je gradnja objektov in komunalne 
opreme odvisna od zaključka urba-
nistično-arhitekturnega natečaja za 
glavni mestni trg (UE4), ki ga mora 
razpisati Občina Domžale. 
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Na podlagi 56. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-
UPB4) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 
O USTANOVITVI 

PRORAČUNSKEGA SKLADA  
ZA NADGRADNJO CENTRALNE 

ČISTILNE NAPRAVE  
DOMŽALE – KAMNIK  

–prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Odlok o ustanovitvi proračunske-
ga sklada za nadgradnjo Centralne 
čistilne naprave Domžale – Kamnik 
v prvi obravnavi in ugotavlja, da je 
primeren za nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-20/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 78. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št.16/07-
uradno prečiščeno besedilo 5, 36/08, 
58/09, (64/09 popr.,65/09 popr.), 
20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D), 
28-33. člena Zakona o vrtcih (Ur. list 
RS št. 100/05-uradno prečiščeno be-
sedilo 2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-
ZUJF), Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05), Zakon o urav-
noteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 
40/12) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU  
SPREMEMB CEN  

PROGRAMOV VRTCEV

1. Cene programov vrtcev, ki opra-
vljajo javno službo znašajo meseč-
no na otroka:
- za otroke I. starostnega obdobja 

je cena programa 426,00 €,
- za otroke II. starostnega ob-

dobja, kombinirani oddelek in 
oddelek otrok starih od 3-4 leta 
je cena programa 323,00 €,

- za družinsko varstvo je cena 
programa 421,31 €,

- za razvojni oddelek I. starostne-
ga obdobja je cena programa 
1.041,46 €,
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- za razvojni oddelek II. starostne-
ga obdobja je cena programa 
953,69 €,

- stroški živil v ceni za otroke I. 
starostnega obdobja in družin-
skega varstva znašajo 29,19 €,

- stroški živil v ceni za otroke II. 
starostnega obdobja znašajo 
30,03 €,

- mesečni strošek staršev za izva-
janje cicibanovih uric znašajo 5 €.

2. Ta sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale in se uporablja od 
01. 10. 2012 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-19/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi  7. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
14/11) ter 47. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

SKLEP

O DOPOLNITVI LETNEGA 
PROGRAMA DELA 

NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2012

Občinski svet Občine Domžale se se-
znanja z dopolnitvijo Letnega progra-
ma dela Nadzornega odbora Občine 
Domžale za leto 2012.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-21/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN 
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 40. člena Zakona  o Dr-
žavnem svetu (Uradni list RS, št. 
100/05-uradno prečiščeno besedilo 
1), Pravilnika za volitve predstavnikov 
Občine Domžale v volilno telo volilne 
enote ter določanje kandidatov za 
volitve članov Državnega sveta (Ura-
dni vestnik Občine Domžale, št. 9/97) 
ter 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
15. seji dne 20. 09. 2012 sprejel

SKLEP

O ŠTEVILU ELEKTORSKIH 
MEST, KI PRIPADAJO 

POSAMEZNI SVETNIŠKI 
SKUPINI ZA VOLITVE 

PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 
INTERESOV V DRŽAVNI SVET 

NA VOLITVAH 2012

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Sklep o številu elektorskih 
mest, ki pripadajo posamezni sve-
tniški skupini za volitve predstav-
nikov lokalnih interesov v Državni 
svet na volitvah 2012.

2. Občinski svet Občine Domžale 
zadolži Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, 
da izvede postopke za imenovanje 
elektorjev in predstavnika lokalnih 
interesov v Državni svet.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-22/2012
Datum:    20. 09. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Domžale, 21. 09. 2012, št. 10    cena z DDV: 0,58 €

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

URADNI POPRAVEK

ODLOKA 
O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU  
OBČINE DOMŽALE  

ZA LETI 2011 IN 2012

Za tabelaričnim delom splošnega  
in posebnega dela proračuna se 
dodajo obrazložitve posebnega dela 
proračuna:

18 – KULTURA, ŠPORT IN 
NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804-Podpora posebnim skupinam

18049004 – Programi drugih 
posebnih skupin

184400 – Sofinanciranje 
programov upokojenskih in 
podobnih društev

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:

Sofinanciranje aktivnejšega delova-
nja upokojencev in starostnikov na 
podlagi javnega povabila. Sredstva 
so namenjena tudi pokrivanju stro-
škov udeležbe na Festivalu tretjega 
življenjskega obdobja.

Način določitve predlaganega obsega 
sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi 
ocene potrebnih sredstev. 
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Pričakovani cilji:

Zagotavljanje društvom finančna 
sredstva za izvajanje zastavljenih 
programov. 

Dinamika financiranja:

Sredstva bodo nakazana na podlagi 
odločb izdanih na podlagi javnega po-
vabila, predvidoma mesečna nakazila.

1805 - Šport in prostočasne 
aktivnosti

18059001 - Programi športa 

185105 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov v upravljanju 
Zavoda za šport in rekreacijo

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale

Opis namena porabe:

Načrtovani so tekoči in investicijski 
transferi za funkcioniranje (tako 
obratovalni stroški, tekoče kot investi-
cijsko vzdrževanje, potrebna oprema) 
objektov v upravljanju javnega zavo-
da (dom športnih organizacij, večna-
menska ploščad, Hala komunalnega 
centra, Športni park Domžale, Vir, 
Teniška dvorana, igrišče, kopališče, 
drsališče, balinišče idr.)

Med drugim so predvidena nasle-
dnja dela: popravila v garderobnih 
prostorih doma športnih organizacij, 
rekonstrukcija ostrešja in nadzidava 
doma ter s tem povezana investicijska 

dokumentacija, klimatizacija HKC, 
vzdrževalna dela in oprema na več-
namenski ploščadi, vzdrževanje trim 
steze, vzdrževalni stroški teptalca, 
nabava opreme in dodatno urejanje 
skate parka, nakup manjših strojev 
oz. opreme za vzdrževanje igrišč z 
umetno travo, potrebna zamenjava 
travnate ruše v športnih parkih, re-
konstrukcija ogrevalnega sistema v 
teniški dvorani in garderobnih prosto-
rih, ureditev dveh asfaltiranih teniških 
igrišč, vključno z odbojno steno, ure-
janje notranjosti bazenskega komple-
ksa in sanacija kopališkega objekta 
(strojnica, strešna konstrukcija), 
postavitev reflektorjev za podaljšano-
nočno kopanje, napeljava tople vode 
do preostalih dezinfekcijskih bazenov, 
urejanje Športnega parka Domžale 
(dokončna ureditev pomožnih igrišč, 
igrišča z umetno travo), stroški za 
zagotovitev brezplačnega drsanja, 
izgradnja nadstreška nad uporabno 
površino drsališča z namenom upora-
be skozi celo leto (večnamensko špor-
tno igrišče za kotalkanje, in line hokej 
ipd.), zavarovanje objekta balinišča in 
ureditev igralnih površin in okolice, 
delna sanacija strešne kritine ter ure-
ditev kanalizacije balinišča, dodatna 
ureditev atletskega dela stadiona idr.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je načrtovan na podla-
gi predvidenega obsega vzdrževalnih 
in drugih del. 

Pričakovani cilji:

Usposobitev objektov za nemoteno 
izvajanje športnih in rekreativnih 



Uradni Vestnik Št. 10/12 489

programov in zagotovitev ustreznih 
in funkcionalnih igralnih površin za 
šport in rekreacijo.

Dinamika financiranja:

Mesečna izplačila oz. nakazila za 
tekoča vzdrževanja in druge stroške 
v skladu s pogodbo, investicijsko 
vzdrževanje pa na podlagi pogodb-e 
neenakomerno preko proračunskega 
leta, odvisno od realizacije oz. dosta-
vljene dokumentacije.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902-Varstvo in vzgoja predšolskih 
otrok

19029001 - Vrtci

192116 – Nakup vrtca Češmin

Pravne podlage:

Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena nakupu vrtca 
Češmin, ki ga ima Občina Domžale 
trenutno v najemu za 15 let. Najemo-
dajalcu občina mesečno plačuje naje-
mnino, ki se lahko spremeni glede na 
določila kreditne pogodbe, ki jo ima 
najemodajalec sklenjeno s finančno 
organizacijo. Glede na dejstvo, da je 
občina letos pridobila finančna sred-
stva pod ugodnejšimi pogoji, kot ve-
ljajo pri izračunu najemnine za vrtec 
Češmin, je vrtec gospodarno kupiti. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi 
informativnega izračuna obveznosti 
občine do najemodajalca. 

Pričakovani cilji:

Nakup vrtca in zagotovitev ustreznih 
kapacitet za otroško varstvo v lastni 
nepremičnini po ugodnejši ceni. 

Dinamika financiranja:

Sredstva bodo v celoti porabljena za 
nakup predvidoma v mesecu novem-
bru 2012. 

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 0072-14/2012
Datum: 20. 09. 2012

ODGOVORNA UREDNICA
URADNEGA VESTNIKA

OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.
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Domžale, 21. 09. 2012, št. 10    cena z DDV: 0,33 €

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

URADNI POPRAVEK

S K L E P A
O ŠTEVILU ELEKTORSKIH MEST, KI PRIPADAJO POSAMEZNI 

SVETNIŠKI SKUPINI ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 
INTERESOV V DRŽAVNI SVET NA VOLITVAH 2012

I. 

Posamezni svetniški skupini Občinskega sveta Občine Domžale pripade na-
slednje število elektorskih mest za volitve predstavnika lokalnih interesov v 
Državni svet na volitvah 2012  v 2. volilni enoti, kot sledi 
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Št. elektorskih mest,  
ki pripadajo svet. skupini

1. LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije 2

2. SDS 2

3. Peter Verbič-Lista za Domžale 1

4. SD 1

5. NSi 1

S k u p a j 7

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka : 0073-22/2012
Datum : 20. 09. 2012

ODGOVORNA UREDNICA
URADNEGA VESTNIKA

OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.


