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Domžale, 21. 02. 2011, št. 2    cena z DDV: 0,52 €

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Ur. list 
RS, št. 33/07 in 108/09) ter 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 4. seji dne 16. 
02. 2011 sprejel

O D L O K 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 

SESTAVIN DOLGOROČNEGA 
PLANA OBČINE DOMŽALE 

ZA OBDOBJE 1986-2000 
IN SREDNJEROČNEGA 

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE 
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-
1990, ZA OBMOČJE OBČINE 
DOMŽALE, SPREMEMBE IN 

DOPOLNITVE 2009/I 

1. člen 
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Domžale za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, 
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996, 
1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 
2009 in 2010 (Uradni Vestnik Občine 
Domžale št. 9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 
3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 
14/06, 6/09, 8/10) – v nadaljnjem 
besedilu dolgoročni plan občine ozi-
roma plan – in prostorskih sestavin 
srednjeročnega družbenega plana 
Občine Domžale za obdobje od leta 
1986 do leta 1990, dopolnjenega v le-
tih 1990, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2009 in 2010 (Uradni 
Vestnik Občine Domžale št. 10/86, 
2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 
13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 6/09, 8/10) 
– v nadaljnjem besedilu srednjeročni 
plan občine oziroma plan, za območje 
Občine Domžale, ki obsegajo:
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a) spremembo načina urejanja prostora za del ureditvenega območja z ozna-
ko V 4 - Park, kjer je predviden sprejem občinskega podrobnega prostor-
skega načrta – del območja, ki obsega južni del ureditvenega območja, 
se nadalje ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji;

b) določitev morfoloških celot in iz njih izhajajočih določil za območja širitev 
urbanih zemljišč, ki jih opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 
1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitve 2008/II;

c) dopolnitev tekstualnega dela dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki 
se nanaša na promet in zveze z načrtovanim cestnim omrežjem v uredi-
tvenem območju J3 – Ob razbremenilniku.

2. člen 
(spremembe in dopolnitve tabelaričnega dela plana)

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 2 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska  raba  za   območja  znotraj   urbanistične  zasnove  
Domžale«  vrstica 6  z  oznako V 4 zamenja z naslednjima vrsticama, tako da 
se glasita:

Oznaka 
območja 
urejanja

Ime območja 
urejanja

Prevladujoča 
namembnost

Način urejanja 
prostora

6. V 4/1 Park Mešane  
dejavnosti

OPPN

7. V 4/2 Park-jug Mešane 
dejavnosti, 
javna 
infrastruktura

PUP

Ostale vrstice se preštevilčijo.
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3. člen 
(spremembe in dopolnitve 
tekstualnega dela plana)

V poglavju 2.4.2. Promet in zveze, 
se na koncu doda nov odstavek, ki 
se glasi:

»V območju urejanja J3 – Ob raz-
bremenilniku se predvidi sprememba 
poteka lokalne ceste med predvideno 
Cesto Petra Majdiča in Industrijsko 
cono Jarše. Predvidi se tudi nova brv 
čez Kamniško Bistrico, ki povezuje 
predvideno Cesto Petra Majdiča in 
Robovo ulico na Viru. Rezervacija 
lokacije za lokalno cesto in brv je raz-
vidna v kartografskem delu v merilu 
1:20.000 na karti št. 8 in kartograf-
ski dokumentaciji k planu v merilu 
1:5.000 na karti Ljubljana – S - 7.«

4. člen 
(spremembe in dopolnitve 

grafičnega dela)

Spremeni se kartografska doku-
mentacija k planu na tistih kartah, 
kjer so predlagane  spremembe ozi-
roma dopolnitve in sicer v naslednjih 
delih: 
(1) Kartografsko gradivo v merilu 1: 

20.000 
- Zasnova načinov urejanja pro-

stora št. 7;
- Zasnova prometnega omrežja št. 

8;
(2) Kartografsko gradivo v merilu 1: 

5.000
- karta Ljubljana S - 07,
- karta Ljubljana S – 17;

(3) Kartografsko gradivo v merilu 1: 
10.000

- Urbanistična zasnova Domžale; 
karta št. 2 Zasnova območij ure-
janja s PIA.

Grafični del kartografske doku-
mentacije k planu se spremeni na 
območjih, navedenih v spremembah 
tabelaričnega dela plana iz 2. člena 
tega odloka.

5. člen 
(prehodne in končne določbe)

Do uveljavitve sprememb in dopol-
nitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občina Domžale, 
št. 18/04 - UPB, 12/05, 9/06,14/06, 
8/08, 6/09) -  v nadaljnjem besedilu 
Odlok o PUP, oziroma občinskega 
prostorskega načrta, se za območje 
urejanja V 4/2 – Park-jug uporabljajo 
določbe Odloka o PUP, ki veljajo za 
morfološko celoto D – območja javne 
infrastrukture in morfološko celoto 
M – mešana območja.

Za širitve urbanih zemljišč, ki jih 
opredeljuje Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana občine Domžale 
za obdobje 1986-1990, za območje 
občine Domžale, dopolnitve 2008/
II se do uveljavitve Odloka o PUP, 
oziroma občinskega prostorskega 
načrta, uporabljajo določbe Odloka o 
PUP, kot sledi:
- za območje urejanja z oznako OŠ 

Ihan se uporabljajo določbe, ki 
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veljajo za morfološko celoto D 
– območje javne infrastrukture;

- Za severni del območja urejanja 
z oznako Studenec se uporabljajo 
določbe, ki veljajo za morfološko 
celoto Sm – območja z več funk-
cijami: stanovanjsko, obrtno, 
mešano. Dovoljena je izključno 
gradnja gasilskega doma;

- za območje urejanja z oznako 
Nadzorni center DARS se upo-
rabljajo določbe, ki veljajo za 
morfološko celoto I – gradnja 
objektov za potrebe prometa;

- na južnem delu območja urejanja 
z oznako V10/3 – Žito-zahod se 
uporabljajo določbe, ki veljajo za 
morfološko celoto M – mešano 
območje. Dovoljena je gradnja 
parkirišča in povezovalne ceste.

- na območju urejanja z oznako 
CČN Študa se uporabljajo določ-
be, ki veljajo za morfološko celoto 
Oc – gradnja objektov za potrebe 
čistilne naprave;

- na območju urejanja z oznako 
Zgornje Jarše se uporabljajo 
določbe, ki veljajo za morfološko 
celoto Sk – območja kmetij in 
stanovanj;

- na območju urejanja z oznako 
Preserje se uporabljajo določbe, 
ki veljajo za morfološko celoto 
Sm – območja z več funkcijami: 
stanovanjsko, obrtno, mešano.

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-3/2011 
Datum:    16. 02. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo2, 76/08, 
79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o 
javnih financah  (Ur. list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 
in 107/10), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, št. 123/06, 101/07 
in 57/08) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 4. seji dne 16. 02. 2011 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 
O PRORAČUNU OBČINE 

DOMŽALE ZA LETI 2011 IN 
2012 – prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o proračunu Ob-
čine Domžale za leti 2011 in 2012 
v prvi obravnavi in ugotavlja, da 
je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo.

2. Občinski svet Občine Domžale 
nalaga županu, da do druge 
obravnave proračuna pripravi po-
ročilo o stanju projekta gradnje 
Poslovne cone Želodnik. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-5/2011
Datum:    16. 02. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo2, 
76/08, 79/09, 51/10), 149. člena Za-
kona o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 
39/06-uradno prečiščeno besedilo1, 
49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-
51/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-
1A, 70/08, 108/09), 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.list 
RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN) ter 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 4. seji dne 16. 
02. 2011 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU INFORMACIJE 
O AKTIVNOSTIH PROTI 

POPLAVNE VARNOSTI IN 
ZAŠČITI NA OBMOČJU 

OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o aktivnostih 
proti poplavne varnosti in zaščite  
na območju občine Domžale.

2. Občinski svet Občine Domžale 
poziva Vlado RS in Ministrstvo za 
okolje in prostor, da se rezervirajo 
zadostna sredstva za namen re-
dnega in investicijskega vzdrže-
vanja vodotokov ter sanacij sipin 
in brežin ob rekah na območju 
Občine Domžale.

3. Občinski svet Občine Domžale 
poziva Agencijo RS za okolje, 
da prevzame sistem zapornic 
pri zadrževalniku Rača ob AC 
Šentjakob-Blagovica in uravnava 



pretok ter nivo vode na območju 
Kamniške Bistrice, Rače, Rado-
mlje in njihovih pritokov.

4. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga Agenciji RS za okolje, 
sklenitev dogovora o upravljanju 
celotnega sistema vodotokov 
na teritoriju Občine Domžale, 
po katerem bo za upravljavca 
določeno javno podjetje Prodnik. 
Enak dogovor naj sklene tudi z 
lastniki Mlinščic. 

5. Občinski svet Občine Domžale 
naroča županu, da zagotovi iz-
vedbo dokončanja interventnih 
ukrepov, ki so bili začeti v času 
zadnjih poplav. Izvedba mora biti   
dokončana  še v mesecu marcu 
2011, torej pred pričakovanimi 
spomladanskimi poplavami, ki 
jih običajno lahko pričakujemo 
v aprilu.

6. Občinski svet Občine Domžale 
poziva župana, da imenuje  Pro-
jektno  skupino, ki bo pripravila 
projekt sanacije v poplavah 
poškodovanih in   ogroženih 
objektov na območju Občine 
Domžale (sredstva za te namene 
se zagotovijo  v proračunu za leto 
2011 in 2012).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0073-7/2011  
Datum:    16. 02. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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