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Domžale, 27. 10. 2008, št. 11    cena z DDV: 0,99 €

Na podlagi  Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, št. 123/06 in 57/08) 
ter 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale št. 
16/04-UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji  21. seji dne, 22. 10. 
2008, sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBI ODLOKA O 

PRORAČUNU 

OBČINE DOMŽALE ZA LETI 

2008 IN 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine 
Domžale za leti 2008 in 2009 (Uradni 
vestnik Občine Domžale št. 3/08) 
se spremenijo prihodki in odhodki 
v Bilanci prihodkov in odhodkov v 
splošnem delu proračuna in odhodki 
v posebnem delu proračuna. 

V splošnem delu proračuna se, v 
Bilanci prihodkov in odhodkov, na pri-
hodkovni strani povečajo prihodki:

- na kontu 703003 – Nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča – od 
pravnih oseb za 264.067 EUR; 

- na kontu 710306 – Prihodki iz 
naslova podeljenih koncesij za 
100.000 EUR;

- na kontu 714100 – Drugi nedavčni 
prihodki za 10.585 EUR; 

- na kontu 740001 – Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna za investi-
cije za 69.600 EUR.

Skupaj se prihodki povečajo za 
444.252 EUR, ki po spremembi  zna-
šajo 21.897.931 EUR.  

V splošnem delu proračuna se, v 
Bilanci prihodkov in odhodkov, na 
odhodkovni strani povečajo odhodki, 
skupno za 444.252 EUR, ki po spre-
membi znašajo 28.981.059 EUR.  

V posebnem delu proračuna, se od-
hodki na področju proračunske pora-
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be 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih  povečajo za 50.000 EUR in 
po spremembi znašajo 437.657 EUR, 
na področju proračunske porabe 10 
– Trg dela in delovni pogoji zmanjšajo 
za 8.000 EUR in po spremembi znašajo 
20.000 EUR, na področju proračunske 
porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo zmanjšajo za 3.700 EUR in 
po spremembi znašajo 118.379 EUR, 
na področju proračunske porabe 13 
– Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije povečajo za 39.000 EUR 
in po spremembi znašajo 5.208.287 
EUR, na področju proračunske po-
rabe 14 – Gospodarstvo zmanjšajo 
za 25.100 EUR in po spremembi 
znašajo 206.114 EUR, na področju 
proračunske porabe 15 – Varovanje 
okolja in naravne dediščine povečajo 
za 229.000 EUR in po spremembi 
znašajo 2.166.625 EUR, na področju 
proračunske porabe 16 – Prostorsko 
planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost povečajo za 44.740 EUR in 
po spremembi znašajo 3.444.545 EUR, 
na področju proračunske porabe 18 
– Kultura, šport in nevladne organi-
zacije povečajo za 15.000 EUR in po 
spremembi znašajo 3.693.052 EUR, na 
področju proračunske porabe 19 – Iz-
obraževanje povečajo za 25.312 EUR 
in po spremembi znašajo 8.211.476 
EUR, na področju proračunske pora-
be 20 – Socialno varstvo povečajo za 
78.000 EUR in po spremembi znašajo 
1.028.860 EUR. 

2. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-11/08  
Datum:    22. 10. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2008

1. A. PRIHODKI   v EUR

PRIHODEK ZVIŠANJE

703003 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - pravne 
osebe

264.067

710306 – Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 100.000

714100 - Drugi nedavčni prihodki 10.585

740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 69.600

SKUPAJ 444.252

B. ODHODKI v EUR

PODPROGRAM / POSTAVKA ZVIŠANJE ZNIŽANJE

   

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH   

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost   

07039002 Protipožarna varnost   

073206 -  Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost 50.000  

SKUPAJ (07) 50.000  

   

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI   

1003 - Aktivna politika zaposlovanja   

10039001 Povečanje zaposljivosti   

103199 -  Pokrivanje obveznosti preteklih let  8.000

SKUPAJ (10)  8.000

   

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   

1102  Program reforme kmetijstva in živilstva   

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu   

112103 - Štipendija za kmetijsko izobraževanje  6.000

11029003 Zemljiške operacije   

112302 - Vzdrževanje melioracijskih jarkov 300  

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu   

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali   

113200 - Varstvo zapuščenih živali 2.000  

SKUPAJ (11) 2.300 6.000
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PODPROGRAM / POSTAVKA ZVIŠANJE ZNIŽANJE

   

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

  

1302 - Cestni program in infrastruktura   

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest

  

132100 - Vzdrževanje javnih prometnih površin 191.000  

132101 - Zimska služba  91.000

132102 - Ukrepi za povečanje varnosti prometa 26.000  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občin-
skih cest

  

132200 - Projekti v cestno infrastrukturo 35.000  

132204 - Rekreacijska os Kamniške Bistrice  29.000

132216 - Rekonstrukcija Vaške poti v Preserjah 90.000  

132220 - Rekonstrukcija mostu čez Pšato v Dragomlju 30.000  

132223 - Rekonstrukcija dela Kopališke ceste 61.000  

132224 - Rekonstrukcija Kovaške ceste 3.000  

132231 - Gradnja ceste Prelog – Študa  50.000

132232 - Rekonstrukcija. Jarčeve ul. in gradnja parkiriš-
ča na Rodici

35.000  

132233 - Gradnja Šolske ulice v Jaršah  54.000

132235 - Rekonstrukcija Karantanske ceste v Domžalah  25.000

132242 - Rekonstrukcija Koliške ceste 20.000  

132244 - Rekonstrukcija ceste Radomeljske čete  285.000

132245 - Rekonstrukcija ceste Hrastičje - Rova  10.000

132246 - Gradnja ceste med Trgovino Špar in BS Petrol 25.000  

132247 - Rekonstrukcija Krožne ceste v Žejah 32.000  

13029004 Cestna razsvetljava   

132400 - Tokovina javne razsvetljave 15.000  

132401 - Vzdrževanje javne razsvetljave 20.000  

SKUPAJ (13) 583.000 544.000

   

14  -  GOSPODARSTVO   

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti   

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva   

142100 - Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih pod. 
subv. OM

 25.100

SKUPAJ (14)  25.100
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PODPROGRAM / POSTAVKA ZVIŠANJE ZNIŽANJE

   

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   

1502 - Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor   

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki   

152101 - Sanacija okoljskih bremen 12.000  

15029002  Ravnanje z odpadno vodo   

152201 - Gradnja kanalizacije v Ihanu 27.000  

152202 - Gradnja kanalizacije na Pšati 30.000  

152209 - Gradnja kanalizacije v Depali vasi 30.000  

152211 - Gradnja kanalizacije v Mali Loki 40.000  

152213 - Gradnja kanalizacije v Dobu 20.000  

152214 - Gradnja kanalizacije za naselje Trata 60.000  

     1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov   

15049001  Načrtovanje, varstvo okolja in narave   

154100 - Urejanje voda in protipoplavni ukrepi 10.000  

SKUPAJ (15) 229.000  

   

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

  

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in admini-
stracija

  

16029003 Prostorsko načrtovanje   

162306 - Javni promet v regiji 11.410  

162307 - regionalni prostorski načrt 3.330  

    1603 - Komunalna dejavnost   

16039001 Oskrba z vodo   

163100 - Obnova in izgradnja komunalnih vodov 30.000  

    1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje   

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje   

165203 - Nakup stanovanj ter drugih objektov  47.000

165205 - Vzdrževanje poslovnih prostorov 47.000  

165207 - Vzdrževanje stanovanj 34.000  

165301 - Obveznosti do Stanovanjskega sklada RS in 
SOD

 13.000

165303 - Pokrivanje najemnin do pogodbene višine   

165305 - Plačilo neizterljivih terjatev upravljelcev do 
najemnikov

 21.000

SKUPAJ (16) 125.740 81.000
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PODPROGRAM / POSTAVKA ZVIŠANJE ZNIŽANJE

17 – ZDRAVSTVO

    1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdrav.  stanja in aktivnosti pro-
mocije zdravstva

  176101 - Sof. mamaografije, specialnega pedagoga in 
logopeda

6.000

  176199 - Pokrivanje obveznosti preteklih let   6.000

SKUPAJ (17) 6.000 6.000

18  - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACI-
JE

    1803 – Programi v kulturi

18039005  Drugi programi v kulturi

  183500 – Obnova poletnega gledališča Studenec 15.000

SKUPAJ (18) 15.000

19 -IZOBRAŽEVANJE   

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   

19029001 Vrtci   

192100 - Stroški izvajanja programa otroškega varstva 64.000  

196199 - Pokrivanje obveznosti iz preteklih let  64.000

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje   

19039001 Osnovno šolstvo   

193114 – Kombi Roje 19.312  

    1906 - Pomoči šolajočim   

19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu   

196300 - Štipendije Občine Domžale 6.000  

SKUPAJ (19) 89.312 64.000

   

20 - SOCIALNO VARSTVO   

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva   

20049003 Socialno varstvo starih   

204300 – Oskrbnine 48.000  

204301 - Pokrivanje stroškov in izvedbe pomoči ostare-
lim na domu

30.000  

SKUPAJ (20) 78.000  

UČINEK 444.252  
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152214 -  Gradnja meteorne kanali-
zacije za naselje Trata 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnem 
naročanju, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o vodah, Odlok o občinskih 
cestah, Odlok o kategorizaciji občin-
skih cest, Odlok o ureditvi cestnega 
prometa v Občini Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva na postavki namenjamo 
gradnji meteorne kanalizacije za na-
selje Trata. V letošnjem letu smo na 
tem območju rekonstruirali cesto Ra-
domeljske čete. Dodatno smo zaradi 
neprestanih težav z zalednimi vodami 
pridobili projektno dokumentacijo 
za ureditev odvodnjavanja zalednih 
voda, ki predvideva gradnjo odvod-
nika. S planiranimi sredstvi bodo 
zgradili del meteorne kanalizacije, od 
iztoka nazaj proti naselju, kar bo pove-
čalo poplavno varnost naselja Trata. 
Vrednost celotne investicije znaša 
okoli 100.000 EUR, ki jo bomo delno 
financirali iz proračuna za leto 2008. 
delno pa v naslednjih proračunih.
Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev:

Višino sredstev smo določili na 
osnovi projektantskega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izvedba protipoplavnih ukrepov 
za naselje Trata in s tem odprava po-
plavne nevarnosti.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi situa-
cij in računov po sklenjeni  pogodbi.

Na podlagi  Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, št. 123/06 in 57/08) 
ter 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale št. 
16/04-UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji  21. seji dne, 22. 10. 
2008, sprejel

 DODATNI SKLEPI  K 

 ODLOKU O SPREMEMBI 

ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE DOMŽALE ZA LETI 

2008 IN 2009

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembi Od-
loka o proračunu Občine Domžale 
za leti 2008 in 2009.

2. Občinski svet Občine Domžale do-
polnjuje Letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premože-
njem Občine Domžale za leti 2008 
in 2009, ki se ne objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale.

3. Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Domžale za 
leti 2008 in 2008 začne veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale.
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4. Občinski svet se seznani s pre-
razporeditvami proračunskih 
sredstev med proračunskimi po-
stavkami v okviru posameznega 
področja proračunske porabe.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-11/08  
Datum:    22. 10. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR,l.r.

Na podlagi.65., 57., 58., 59. in 60. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/02) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na svoji  21. seji dne, 22. 
10. 2008, sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA 

O USTANOVITVI 

PRORAČUNSKEGA SKLADA  

PRIZIDEK K OŠ DOB

1. člen

V celotnem besedilu in naslovu se 
besedna zveza »Proračunski sklad 
prizidek k OŠ Dob« smiselno in v 
ustreznem sklonu zamenja z besedno 
zvezo »Sklad za osnovne šole«.

2. člen

Spremeni se 1. člen Odloka o usta-
novitvi Proračunskega sklada prizi-
dek k OŠ Dob (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 7/05)  tako, da se po 
novem glasi:

»Uvod

S tem odlokom se ustanovi Prora-
čunski sklad za osnovne šole (v na-
daljevanju proračunski sklad).

Proračunski sklad je evidenčni račun 
v okviru proračuna Občine Domžale, 
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ki ga odpre Občina Domžale zaradi 
ločenega vodenja prejemkov in iz-
datkov in uresničevanje namena iz 2. 
člena tega odloka.«

3. člen

Spremeni se 2. člen Odloka tako, da 
se po novem glasi:

»Namen proračunskega sklada

Namen proračunskega sklada je 
zagotavljanje sredstev za investicije v 
adaptacije, dozidave, izgradnje novih 
kapacitet in prostorov osnovnih šol, 
kar vključuje: stroške nakupa zem-
ljišč, stroške novogradnje (projektna 
dokumentacija, stroški inženiringa in 
nadzora, stroške pridobitve dovoljenj, 
gradbeno obrtniška dela, zunanja ure-
ditev, nakup opreme, učil, zagonska 
sredstva, druge stroški povezane z 
investicijo vse od priprave investicije 
do prenosa v uporabo oz. upravljanje 
ipd.), financiranje najemnin novih 
prostorov za osnovno šolsko vzgojo 
(v primeru, da z izgradnjo ni mogo-
če zagotavljati zadostnih kapacitet 
ali prostorov), stroške otvoritve in 
morebitne druge stroške povezane z 
investicijo.«

4. člen

Spremeni se 3. člen Odloka tako, 
da se glasi:

»Čas, za katerega je proračunski 
sklad ustanovljen

Proračunski sklad se ustanovi za 
določen čas do zagotovitve zado-
stnih kapacitet in ustreznih prostorov 

osnovnih šol ter pokritja vseh finanč-
nih obveznosti v zvezi z zagotavlja-
njem novih kapacitet  in ustreznih 
prostorov osnovnih šol.«

                                                                 
5. člen

Spremeni se 8. člen Odloka tako, 
da se glasi:

»Končne določbe 

Ko je dosežen namen proračunske-
ga sklada ali zaradi ostalih vzrokov 
naštetih v predhodnem členu, se 
preostala finančna sredstva vrnejo v 
proračun Občine.«

6. člen

Spremeni se 9. člen odloka tako, da 
se glasi.

»Sredstva v Proračunu Občine 
Domžale za leto 2008 in leto 2009 na 
postavkah  193110, 193112 in 193113 se 
prenesejo v proračunski sklad.«

7. člen

Odlok prične veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-13/08  
Datum:    22. 10. 2008

ŽUPAN

 TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi.65., 57., 58., 59. in 60. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/02) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na svoji  21. seji dne, 22. 
10. 2008, sprejel

 DODATNI SKLEP K 

 SPREJEMU ODLOKA 

O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA 

O USTANOVITVI 

PRORAČUNSKEGA SKLADA 

PRIZIDEK K OŠ DOB

Občinski svet Občine Domžale za-
dolži župana, da do rebalansa Prora-
čuna za leto 2009 oziroma najkasneje 
do 28. 02. 2009 predloži občinskemu 
svetu celovit program prihodkov in 
odhodkov vseh proračunskih skladov, 
kot tudi letne plane proračunskih 
skladov za leti 2009 in 2010.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-13/08  
Datum:    22. 10. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 78. Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. list RS, št. 16/07 UPB5 in 36/08), 
28. – 33. člena Zakona o vrtcih (Ur. list 
RS, 100/05 UPB2 in 25/08), Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na svoji  21. seji dne, 22. 
10. 2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POVEČANJA 

CENE PROGRAMOV VRTCEV

1. Cene programov vrtcev, ki oprav-
ljajo javno službo se povečajo in 
znašajo mesečno na otroka:
- za otroka I. starostnega obdobja 

je cena programa 443,31 EUR,
- za otroke II. starostnega ob-

dobja, kombinirani oddelek in 
oddelek otrok starih od 3-4 leta 
je cena programa 335,48 EUR,

- za družinsko varstvo je cana pro-
grama 452,00 EUR

2. Ta sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale in se uporablja od 
01. 11. 2008 dalje.

3. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga županu, da pristopi k 
združitvi Vzgojno- varstvenega 
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zavoda Vrtec Urša in Vzgojno-var-
stvenega zavoda Vrtec Domžale v 
en Vzgojno-varstveni zavod. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-52/08
Datum:    22. 10. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 191. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/
99, 11/00, 9/03 in 8/08) in  20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je 
Občinski svet Občine Domžale na 
nadaljevanju  20. seje, dne, 22. 10. 
2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PROGRAMA 

DELA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE DOMŽALE ZA DRUGO 

POLLETJE 2008

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Program dela Občinskega 
sveta Občine Domžale za drugo pol-
letje 2008.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-48/08
Datum:    22. 10. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi določil 57. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007; v nadaljnjem be-
sedilu: ZPNačrt) ter 20. člena statuta 
Občine Domžale (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 16/04-UPB) sprejme 
župan Občine Domžale

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

UREDITVENEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE »D20 – NAD 

ŠPORTNIM PARKOM«

V OBČINI DOMŽALE«

2. Ocena stanja in razlogi za pri-
pravo prostorskega akta

Na podlagi pobude podjetja IMP 
d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, se 
začne postopek sprememb in dopol-
nitev ureditvenega načrta za območje 
D20 – Nad športnim parkom.

Skladno s prostorskimi planskimi 
akti Občine Domžale na predmetnem 
območju velja ureditveni načrt (v na-
daljevanju: UN) (Odlok objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Domžale 
št. 11/96 in 5/03), ki pa na obravna-
vanem območju ne omogoča reali-
zacije investicijske namere. Lastnik 
zemljišč na predmetnem območju je 
na Občino Domžale podal pobudo 
za izdelavo sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta. Pobudi je priložil 
idejno urbanistično rešitev in idejno 
zasnovo novih objektov za ureditev 
varovanih stanovanj za starejše ob-
čane, kar je izhodišče za nadaljnje 
prostorsko načrtovanje. 

Pristojna služba Občine Domžale je 
predloženo idejno urbanistično reši-
tev in zasnovo objektov pregledala ter 
ocenila, da je programsko in vsebin-
sko ustrezno izhodišče za nadaljnje 
prostorsko načrtovanje, pri čemer pa 
mora v nadaljnjih postopkih investitor 
natančneje uskladiti predlagano reši-
tev glede umestitve objektov in povr-
šin, izrabe zemljišč in določitve višin 
objektov, ureditve javnih in drugih 
odprtih zelenih površin, uskladitve 
načrtovane investicije s sosednjimi 
območji, predvsem območjem Sred-
nje šole Domžale in nogometnega 
stadiona, prometnega priključevanja 
ter kapacitet mirujočega prometa, ob-
veznosti priključevanja na gospodar-
sko javno infrastrukturo ter drugimi 
zahtevami, ki jih bodo podali pristojni 
nosilci urejanja prostora v postopku 
izdelave prostorskega akta. 

3. Pravna podlaga za pripravo 
prostorskega akta

Pravna podlaga za pripravo pros-
torskega akta je 57. člen ZPNačrt in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Domžale za obdobje 
1986-2000 in srednjeročnega družbe-
nega plana občine Domžale za obdo-
bje 1986-1990 za območje Domžale 
– dopolnjen 2003 (Uradni Vestnik Ob-
čine Domžale št. 08/01, 13/02, 15/02, 
05/04, 14/06).

Na obravnavanem območju velja 
ureditveni načrt D20 Nad športnim 
parkom (Odlok objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Domžale št. 11/96). V 
letu 2003 so bile sprejete spremembe 
in dopolnitve tega odloka za osrednji 
južni in zahodni del ureditvenega ob-
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močja za potrebe umestitve trgovske-
ga centra Mercator, knjižnice, tribune 
nogometnega stadiona, ureditve 
zunanjih parkirnih in manipulativnih 
površin pred trgovskim centrom ter 
kletne parkirne etaže ter prometne 
ureditve območja ter komunalne 
ureditve (Odlok objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Domžale št. 5/03).

4. Območje prostorskega akta in 
program

Skladno prostorskim planskim 
aktom je območje D20 namenjeno 
mešanim dejavnostim. Podrobnejša 
namenska raba se v skladu s plan-
skimi prostorskimi akti občine določi 
v postopku izdelave podrejenega 
prostorskega akta.

Spremembe in dopolnitve UN, ki 
bodo predmet novega načrtovanja 
se nanašajo na severovzhodni del 
ureditvenega območja in obsegajo 
območje severno od nogometnega 
stadiona. Zaradi neposredne na-
vezanosti načrtovanega območja z 
območjem Srednje šole Domžale, se 
le to vključi v območje sprememb in 
dopolnitev UN.

Območje meri okvirno 1,9 ha. Do-
stop do urejevalne enote je preko 
obstoječega priključka iz lokalne 
zbirne ceste LZ071291 (Cesta talcev) 
na zahodni strani šole. Priključek se 
rekonstruira, preko dostopne ceste pa 
tudi zagotovi dostop do nove vzhodne 
tribune stadiona. 

Predlagani program investitorja 
na obravnavanem območju obsega 
izgradnjo objekta doma za starejše 
občane in varovanih stanovanj. V 
pritličju bodo locirani spremljajoči 
servisnimi prostori ter upravne in 

oskrbne dejavnosti, ki naj bi delno 
služila tudi Srednji šoli Domžale (za-
gotavljanje prehrane dijakom). Bival-
ni del objekta je razdeljen na etaže 
domskega varstva in etaže varovanih 
stanovanj. Kapacitete bivalnega dela 
se točno opredelijo v fazi izdelave 
prostorskega akta.

Parkiranje je predvideno pretežno v 
podzemnih garažah. V parterju objek-
ta se zagotovi odprta zelena  površina, 
povezana z rekreacijskim območjem 
ob Kamniški Bistrici.

V okviru izdelave prostorskega akta 
se uskladijo tudi merila in pogoji za 
izgradnjo telovadnice Srednje šole 
Domžale.

5. Način pridobitve strokovnih 
rešitev 

Strokovne rešitve se pridobijo v 
skladu z določili ZP Načrt. 

Za načrtovano gradnjo je že izdela-
na idejna zasnova objekta. Idejna za-
snova se v fazi izdelave prostorskega 
akta uskladi z javnim interesom in 
mejnimi območji, predvsem območ-
jem in funkcijo Srednje šole Domžale, 
nogometnega stadiona Domžale in 
območjem zelene rekreacijske osi 
Kamniške Bistrice.

V kolikor se v postopku priprave 
prostorskega akta ugotovi, da je ute-
meljeno potrebno izdelati dodatne 
strokovne podlage, se te pripravijo 
med postopkom izdelave prostorske-
ga akta.

Za območje UN in območje izven 
UN za potrebe načrtovanja promet-
nih, komunalnih in drugih ureditev 
izven območja urejanja, bo investitor 
izdelal geodetski načrt.
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Izbrani izdelovalec prostorskega 
akta izdela ali pa najmanj koordinira 
izdelavo vseh strokovnih podlag za iz-
delavo UN. Strokovne podlage posre-
dujejo tudi nosilci urejanja prostora za 
svoja področja in drugi udeleženci pri 
pripravi prostorskega akta.

Na podlagi izdelanih strokovnih 
podlag in usklajenega predloga 
prostorskega akta se izdela program 
komunalnega opremljanja, usklajen z 
Občino Domžale.

6. Roki izdelave prostorskega akta
Na podlagi izdelane idejne zasnove 

se pripravi osnutek prostorskega akta 
in posreduje Občini Domžale v potrdi-
tev. Po potrditvi se pridobijo smernice 
pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
ki vsebujejo tudi njihove strokovne 
podlage. Osnutek prostorskega akta 
se uskladi in dopolni s pridobljenimi 
smernicami in izdelanimi strokovnimi 
podlagami. Dopolnjeni osnutek, ki 
vsebuje vse sestavne dele prostor-
skega akta v skladu z veljavnimi pred-
pisi, obravnava Občinski svet in ga 
posreduje v javno razgrnitev in javno 
obravnavo. Po zaključku javne razgr-
nitve se akt dopolni na podlagi spre-
jetih stališč do pripomb in predlogov, 
oblikuje kot predlog prostorskega 
akta in posreduje pristojnim nosilcem 
urejanja prostora v pridobitev mnenj 
o usklajenosti prostorskega akta s 
podanimi smernicami. Istočasno se 
izdela tudi programa opremljanja, ki 
ga potrdi Občina Domžale. Z mnenji 
nosilcev urejanja prostora usklajen 
predlog prostorskega akta se skupaj 
s programom opremljanja  posreduje 
v sprejem Občinskemu svetu Občine 
Domžale.
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# AKTIVNOST ROK IZDELAVE

3 Priprava osnutka prostorskega akta 60 dni po uveljavitvi tega sklepa

4
Priprava gradiva in pridobivanje smernic 
pristojnih nosilcev urejanja prostora ter 
odločitve MOP o izdelavi CPVO

15 dni po potrditvi osnutka prostorske-
ga akta s strani Občine Domžale

5
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorske-
ga akta na podlagi pridobljenih smernic 
nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi smernic pristojnih 
nosilcev urejanja prostora

6*
Priprava okoljskega poročila (v primeru 
postopka CPVO)

45 dni po prejemu smernic nosilcev 
urejanja prostora

7*
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s 
strani MOP

60 dni po pridobitvi smernic pristojnih 
nosilcev urejanja prostora

8
Sprejem dopolnjenega osnutka prostorske-
ga akta

v skladu z občinskimi predpisi

9*
Javna razgrnitev prostorskega akta in 
okoljskega poročila v primeru postopka 
CPVO)

30 dni oziroma v skladu s sklepom ob-
činskega sveta

10
Priprava stališč do pripomb iz javne raz-
grnitve in javne obravnave

15 dni po zaključeni javni razgrnitvi in 
javni obravnavi

11 Izdelava predloga prostorskega akta 30 dni po sprejemu stališč do pripomb

12*
Izdelava predloga okoljskega poročila (v 
primeru postopka CPVO)

30 dni po sprejemu stališč do pripomb

13
Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev 
urejanja prostora k predlogu prostorskega 
akta

45 dni po pripravi predloga prostorske-
ga akta

14*
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov 
prostorskega akta (v primeru postopka 
CPVO)

60 dni po pripravi predloga prostorske-
ga akta

15
Izdelava programa komunalnega opre-
mljanja

45 dni po pripravi predloga prostorske-
ga akta

16
Izdelava usklajenega predloga prostorske-
ga akta

15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih 
nosilcev urejanja prostora

* Velja v primeru, če MOP določi, da je v postopku potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje.

7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri 
pripravi prostorskega akta

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek prostorskega akta, 
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
1. MINISTRSTVO ZA PROMET, Direkcija RS za ceste, Izpostava Ljubljana, 

Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA
2. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 LJUBLJANA



3. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 
PROSTOR, Agencija RS za okolje, 
Sektor za vodno območje Donave, 
Oddelek območja srednje Save, 
Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 
LJUBLJANA

4. ELES, ELEKTRO SLOVENIJA, 
D.O.O., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 
LJUBLJANA

5. ELEKTRO LJUBLJANA, PE Ljub-
ljana okolica, Slovenska cesta 58, 
1516 LJUBLJANA

6. GEOPLIN PLINOVODI D.O.O., 
Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 
3706

7. PETROL, Slovenska naftna druž-
ba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 
LJUBLJANA,

8. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE 
PRODNIK d.o.o., Savska cesta 2, 
1230 DOMŽALE

9. OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska 
cesta 69, 1230 DOMŽALE

10. Druge občinske službe ter drugi 
organi in organizacije, v kolikor 
bi se v postopku priprave prostor-
skega akta izkazalo, da so njihove 
smernice in mnenja potrebni, ozi-
roma rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje.

V skladu z določili Zakona o prostor-
skem načrtovanju in Zakona o varstvu 
okolja, se osnutek prostorskega akta 

pošlje na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, ki 
odloči ali je za načrtovano prostorsko 
ureditev potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje

8.Obveznosti financiranja priprave 
prostorskega akta

Sredstva za izdelavo strokovnih 
rešitev ter za izdelavo prostorskega 
akta v celoti zagotovi pobudnik in 
investitor IMP d.d.. Občina Domžale 
kot pripravljavec zagotovi kadre in 
sredstva za vodenje postopka izdela-
ve prostorskega akta.

9. Veljavnost sklepa o pričetku 
postopka

Ta sklep se objavi v Uradnem vest-
niku Občine Domžale in spletni strani 
http://www.domzale.si in   stopi v 
veljavo naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Občine Domžale.
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