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Domžale, 29 11. 2005, št. 12    cena z DDV: 453,50 SIT 

Na podlagi prvega odstavka 82. 
člena Zakona o javnih cestah (Ur. list 
RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05), 5. in 
6. točke prvega odstavka 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 
41/04), 3., 7. in 33. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Ur. list RS, 
št. 32/93) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–prečiščeno besedilo), je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
30.  seji dne 23.11.2005 sprejel

O D L O K

 O OBČINSKIH CESTAH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen odloka)

 Ta odlok ureja:
- občinske ceste na območju Občine 

Domžale in postopek njihove kate-
gorizacije;

- upravljanje občinskih cest in ploč-
nikov ter javnih poti za kolesarje 
ob državni cesti znotraj in zunaj 
naselja;

- graditev občinskih cest,
- urejanje in vzdrževanje občinskih 

cest;
- varstvo občinskih cest in prometa 

na njih;
- nadzorstvo nad občinskimi cesta-

mi in sankcioniranje kršitev tega 
odloka.

2. člen

(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami na območju 
Občine Domžale  upravlja Občina 
Domžale, oziroma njen pristojni 
upravni organ (v nadaljevanju: pri-
stojen občinski upravni organ),  če 
ni z odlokom ali z zakonom drugače 
določeno.
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3. člen

(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja iz 1. člena tega odlo-
ka, ki se nanašajo na občinske ceste 
in niso neposredno urejena s tem od-
lokom, se rešujejo ob smiselni uporabi 
predpisov, ki urejajo vzdrževanje in 
varstvo državnih cest, graditev objek-
tov in urejanje prostora. 

II. OBČINSKE CESTE IN 
NJIHOVA KATEGORIZACIJA

4. člen

(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine 
Domžale so vse kategorizirane ceste 
in nekategorizirane novozgrajene ce-
ste, ki so začasno prevzete v upravlja-
nje občine po 17. členu tega odloka.

5. člen

(spominske, turistične in druge poti)

Spominske poti, turistične poti, poti 
v parkovnih gozdovih in druge poti, 
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o 
javnih cestah in so namenjene dosto-
pu in ogledu naravnih, kulturnih in 
drugih spomenikov ali znamenitosti, 
niso občinske ceste po tem odloku.

6. člen

(kategorizacija občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizi-
ra Občinski svet Občine Domžale na 
predlog župana/županje.

Predlog kategorizacije občinskih 
cest mora biti predhodno strokovno 
usklajen z Direkcijo Republike Slove-
nije za ceste po postopku, določenim 
s predpisom o merilih za kategoriza-
cijo javnih cest.

7. člen

(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na 
lokalne ceste, javne poti in javne poti 
za kolesarje.

Lokalne ceste se v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v 
dve podkategoriji: zbirne mestne ce-
ste ali zbirne krajevne ceste in mestne 
ceste ali krajevne ceste.

Kategorizirana občinska cesta je 
dovoljena za ves promet, če ni s pro-
metnimi znaki drugače določeno. 

8. člen

(spremembe kategorizacije 
občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občin-
skih cest in nadomeščenih delov 
občinskih cest, ki se ohranjajo kot 
javne prometne površine, se določijo 
po postopku iz šestega člena tega 
odloka.

Spremembe kategorizacije občin-
skih cest se praviloma opravijo enkrat 



407Uradni Vestnik Št. 12/05

letno in se upoštevajo v programu 
razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest za naslednje leto.  Predlogi za 
spremembo morajo biti utemeljeni 
v skladu z merili za kategorizacijo 
javnih cest.

III.  UPRAVLJANJE OBČINSKIH  
CEST

9. člen

(strategija razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest)

Strategijo razvoja in vzdrževanja 
občinske cestne mreže določata stra-
tegija prostorskega razvoja občine in 
razvojni program občine.

Obseg rednega vzdrževanja občin-
ske cestne mreže se kot osnova za pla-
niranje  primernih sredstev za redno 
vzdrževanje občinskih cest, planira na 
letnem nivoju. Letni program rednega 
vzdrževanja občinskih cest je določen 
s koncesijskim aktom.

10. člen

(opravljanje strokovnih nalog za 
občinske ceste)

Strokovno-tehnične, razvojne, orga-
nizacijske in upravne naloge za gradi-
tev, vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest opravlja pristojen občinski uprav-
ni organ. Te obsegajo zlasti:
- izdelavo strokovnih podlag za 

strategijo razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest in izdelavo osnut-
kov teh podlag;

- naloge v zvezi z rednim vzdrževa-
njem občinskih cest;

- naloge nadzora nad stanjem občin-
skih cest;

- izvajanje postopkov za oddajanje 
obnovitvenih del na občinskih 
cestah, za katere je predpisana 
izbira izvajalca na podlagi javnega 
naročila;

- izvajanje postopkov za izbiro  kon-
cesionarja za redno urejanje in 
vzdrževanje občinskih cest;

- naloge v zvezi z obnovitvenimi deli 
v občinske ceste;

- vodenje predpisanih evidenc o 
občinskih cestah (baza cestnih 
podatkov oziroma kataster cest, 
s katastrom prometne signaliza-
cije);

- organiziranje štetja prometa na ob-
činskih cestah in obdelave zbranih 
podatkov;

- spremljanje prometnih tokov 
na občinskih cestah in priprava 
predlogov sprememb njihove pro-
metne ureditve in/ali prometne 
ureditve na državnih cestah, ki 
potekajo skozi Občino Domžale;

- naloge obveščanja javnosti o sta-
nju občinskih cest in prometa na 
njih;

- vodenje upravnih postopkov, dolo-
čenih z ukrepi za varstvo občinskih 
cest in za zavarovanje prometa na 
njih;

- priprava programov in organizacija 
izdelave raziskovalnih in razvojnih 
nalog za občinske ceste ter sodelo-
vanje z Direkcijo Republike Slove-
nije za ceste in drugimi občinami 
pri pripravi in uresničevanju teh 
programov;
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- izvajanje drugih nalog, določenih s 
tem odlokom in drugimi predpisi.

11. člen

(financiranje občinskih cest)

Sredstva za gradnjo in vzdrževanje 
občinskih cest se zagotavljajo v ob-
činskem proračunu.

IV. GRADITEV OBČINSKIH 
CEST

12. člen

(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske 
ceste s stališča zagotavljanja prome-
tne varnosti in ekonomičnosti njihove 
graditve in njihovega vzdrževanja 
se določijo v skladu s Pravilnikom o 
projektiranju cest. 

Odstopanja od elementov za pro-
jektiranje občinskih cest določenih 
s Pravilnikom o projektiranju cest so 
možna samo v primerih, če obstoječa 
pozidava tega ne omogoča oziroma 
bi to povzročilo nesorazmerno visoke 
stroške.

 
V projektni dokumentaciji za gra-

dnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
se določi tudi prometna ureditev 
občinske ceste in ureditev navezav 
na obstoječe ceste ter pristopov do 
objektov in zemljišč ob cesti ter pred-
vidijo površine zunaj vozišča ceste za 
parkirišča, avtobusna postajališča in 
druge prometne površine, za gradnjo 
objektov za vzdrževanje cest in za 
nadzor cestnega prometa.

V primeru kompleksne gradnje več 
stanovanjskih enot, je pri projektira-
nju priključka ali dostopne ceste, ki 
prometno povezuje gradnjo z obstoje-
čim cestnim omrežjem, potrebno upo-
števati in opredeliti vpliv dodanega 
prometa na obstoječ promet.

Javne ceste morajo biti projekti-
rane in zgrajene tako, da je njihova  
uporaba omogočena tudi osebam z 
omejeno sposobnostjo gibanja.

13. člen

(obveznost usklajenega 
projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekon-
strukcijo občinske ceste predvideva 
tudi graditev komunalnih in drugih 
objektov, naprav in napeljav, ki ne 
služijo cesti ali njeni uporabi, mora 
tehnična dokumentacija obsegati vsa 
dela, ki jih je treba opraviti v območju 
ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gra-
dnje ali rekonstrukcije objektov, na-
prav in napeljav iz prejšnjega odstav-
ka, je odgovoren pristojen občinski 
upravni organ.

Stroške projektiranja, gradnje ali 
rekonstrukcije objektov, naprav in 
napeljav iz prvega odstavka tega 
člena krije investitor oziroma upra-
vljavec posameznih objektov, naprav 
in napeljav.
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14. člen

(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, 
dovoznih cest in pristopov do objek-
tov ali zemljišč na občinske ceste se 
lahko gradijo ali rekonstruirajo le z 
dovoljenjem pristojnega občinskega 
upravnega organa, razen v primerih, 
ki jih določajo predpisi o graditvi 
objektov. V dovoljenju se v skladu 
s tehničnimi normativi in standardi 
določijo tehnični in drugi pogoji 
graditve in vzdrževanja priključka 
ter njegova opremljenost s prometno 
signalizacijo. 

Stroške graditve ali rekonstrukcije 
priključka na občinsko cesto, vključno 
s postavitvijo potrebne prometne si-
gnalizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, 
po kateri je dovoljen javni promet, 
je skupaj s pripadajočo prometno si-
gnalizacijo v območju cestnega sveta 
občinske ceste sestavni del te ceste.

Po izgradnji priključka pristojni 
občinski upravni organ zaradi ugoto-
vitve skladnosti priključka s tehnič-
nimi in drugimi pogoji, določenimi v 
dovoljenju iz prvega odstavka tega 
člena, izvede pregled in prevzem 
priključka.

15. člen

(ukinitev priključka)

Pristojni občinski upravni organ 
lahko zahteva ustrezno ureditev 
priključka na občinsko cesto, odre-
di prepoved uporabe priključka ali 

njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan 
v skladu s pogoji iz dovoljenja iz 14. 
člena tega odloka ali je zgrajen brez 
dovoljenja.

16. člen

(gradnje in  rekonstrukcije 
občinskih cest)

Gradnje ali rekonstrukcije občin-
skih cest se določijo v prostorskem 
aktu občine. 

Za gradnjo občinskih cest veljajo 
določbe predpisov o urejanju prostora 
in graditvi objektov.

Za potrebe cestnega omrežja se 
za večletno načrtovanje prometnic 
v prostorskem aktu občine rezervira 
komunalne koridorje.

Na podlagi projekta izvedenih del se 
izvede vpis zgrajenega ali rekonstrui-
ranega dela cestnega omrežja v kata-
ster cest. Za kataster cest se smiselno 
uporabljajo zakonski in podzakonski 
predpisi, ki urejajo kataster.

Rekonstrukcija občinske ceste, ki 
se izvede zaradi izboljšanja njenih 
prometnih in varnostnih lastnosti in 
s katero se ne posega v prostor zunaj 
njenega varovalnega pasu ter za ka-
tero je pridobljena pravica graditi na 
zemljiščih, ki so potrebna za njeno re-
konstrukcijo, se šteje za vzdrževalno 
delo v javno korist v skladu s predpisi 
o graditvi objektov.

Za rekonstrukcijo občinske ceste se 
uporabljajo določbe petega in šestega 
odstavka 20. člena tega odloka.
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17. člen

(začasen prevzem občinske 
ceste v upravljanje)

Novozgrajeno občinsko cesto lahko 
pristojen občinski upravni organ še 
pred kategorizacijo začasno prevza-
me v upravljanje, če je s tehničnim 
pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje 
pogoje za varno odvijanje prometa.

18. člen

(obveznost investitorja zaradi 
prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko ce-
sto prestaviti zaradi graditve drugega 
objekta ali naprave, mora biti presta-
vljeni del ceste zgrajen z elementi, ki 
ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stro-
ške prestavitve občinske ceste krije 
investitor objekta ali naprave.

19. člen

(obveznost obveščanja o posegih v 
občinsko cesto)

Pristojen občinski upravni organ 
mora o gradnji ali rekonstrukciji ob-
činske ceste obvestiti upravljavce 
oziroma investitorje drugih objektov, 
naprav in napeljav v ali ob cestnem 
telesu najmanj 30 dni pred začetkom 
del, da ti lahko svoja dela uskladijo z 
gradnjo ali rekonstrukcijo ceste.

Pristojen občinski upravni organ 
mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov, naprav in napeljav 
iz prejšnjega odstavka na razpolago 

načrte in podatke, potrebne za uskla-
ditev del.

Pred gradnjo ali rekonstrukcijo ob-
činske ceste mora pristojen občinski 
upravni organ, o nameravanih po-
segih obvezno obvestiti upravljavce 
objektov, naprav in napeljav ter jih 
pozvati k zakoličbi.

Določbe tega člena veljajo smiselno 
tudi za investitorje oziroma upravljav-
ce objektov, naprav in napeljav v ali 
ob občinski cesti, kadar nameravajo 
graditi ali rekonstruirati svoje objekte, 
naprave in napeljave v ali ob občinski 
cesti.

V. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE 
OBČINSKIH CEST

20. člen

 (javna služba urejanja in 
vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je ob-
vezna gospodarska javna služba, ki 
obsega redno letno in zimsko vzdrže-
vanje občinskih cest in obnavljanje 
občinskih cest.

Redno letno in zimsko vzdrževanje 
občinskih cest se zagotavlja z oddajo 
koncesije pravni ali fizični osebi po 
predpisih, ki urejajo gospodarske 
javne službe.

Obnovitvena dela na občinskih ce-
stah se oddajajo v izvedbo v skladu s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje.



411Uradni Vestnik Št. 12/05

Obnovitvena dela na občinskih 
cestah se štejejo za vzdrževalna dela 
v javno korist v skladu s predpisi o 
graditvi objektov.

Pregled in prevzem izvedenih obno-
vitvenih del na občinski cesti opravi 
komisija, ki jo imenuje direktor občin-
ske uprave s sklepom.

Po opravljenem pregledu obnovlje-
nih del komisija iz prejšnjega odstav-
ka zapisniško predlaga direktorju 
občinske uprave, izdajo sklepa za od-
pravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali 
izročitev obnovljene ceste prometu.

21. člen

(odgovornost za vzdrževanje 
občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno 
vzdrževati in obnavljati tako, da ob 
upoštevanju njihovega pomena zago-
tavljajo prometno varnost in omogo-
čajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja 
občinskih cest je odgovoren konce-
sionar.

22. člen

(vzdrževanje križišč in križanj)

 Za vzdrževanje križišč občinskih 
cest z nekategoriziranimi cestami, 
po katerih je dovoljen javni promet 
v območju cestnega sveta občinske 
ceste, skrbi koncesionar.

23. člen 

(vzdrževanje občinskih cest ob 
preusmeritvah prometa)

Pristojen občinski upravni organ 
lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno 
cesto ali nekategorizirano cesto, po 
kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske 
na državno cesto, ki bi bistveno pove-
čala prometno obremenitev te ceste, 
se mora pristojen občinski upravni 
organ predhodno uskladiti z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občin-
ske ceste na nekategorizirano cesto, 
po kateri je dovoljen javni promet, 
mora pristojen občinski upravni organ 
predhodno pridobiti soglasje lastnika 
te ceste ali od njega pooblaščenega 
upravljavca ceste. 

Če je med preusmeritvijo prometa 
z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, potrebno povečati obseg vzdr-
ževanja te ceste ali pa jo je potrebno 
pred tem usposobiti za prevzem 
dodatnega prometa, krije stroške teh 
ukrepov predlagatelj preusmeritve 
prometa.

24. člen

(obseg zimskega vzdrževanja)

Zimsko vzdrževanje obsega:
- postavitev, vzdrževanje in pospra-

vljanje snežnih kolov;
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- posipanje cest, pločnikov, javnih 
poti za kolesarje in javnih parkirišč 
proti poledici;

- strojno pluženje cest in pločni-
kov;

- ročno čiščenje prehodov, mrež in 
odtočnih cestnih požiralnikov;

- odvoz snega;
- obveščanje javnosti.

25. člen

Izvajalec zimskega vzdrževanja 
je dolžan vsako leto do 15. oktobra 
pripraviti operativni plan zimskega 
vzdrževanja in ga predložiti v potrdi-
tev pristojnemu občinskemu uprav-
nemu organu.

Z operativnim planom zimskega 
vzdrževanja se določi vrsta, obseg 
in razporeditev potrebnih strojev in 
druge opreme, delavcev in materiala, 
način uporabe teh sredstev, zlasti 
organizacijo odstranjevanja in odva-
žanja ter posipanja in obveščanje.

26. člen

(izvajanje zimskega vzdrževanja)

Posipanje se začne izvajati takoj, ko 
se na vozišču zazna pojav poledice.

Na cestah oziroma cestnih odsekih, 
za katere je v operativnem planu 
zimskega vzdrževanja predvideno 
tudi preventivno posipanje, se posipa 
že ob nastopu okoliščin, v katerih se 
lahko pričakuje poledica.

27. člen

Posipanje se izvaja s kemičnimi 
sredstvi (topila, soli) ali s sredstvi, ki 

zmanjšujejo drsnost vozišča (posipni 
materiali ustrezne granulacije glede 
na vrsto utrjenosti  vozišča).

28. člen

Izvajalec zimskega vzdrževanja je 
dolžan pričeti s pluženjem snega, ko 
ga zapade 10 cm ali manj, če se priča-
kuje močnejše sneženje. Višino snega 
ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa 
ga na to opozori pristojen občinski 
upravni organ.

29. člen

Z javnih prometnih površin se od-
važa sneg, če ovira in ogroža varnost 
prometa ali onemogoča nadaljnje plu-
ženje. O potrebi odvoza snega odloči 
pristojen občinski upravni organ.

Deponije za odvažanje snega se do-
ločijo z operativnim planom zimskega 
vzdrževanja.

30. člen

(obveznosti pravnih in fizičnih 
oseb v času zimskih razmer)

Zgradbe, s katerih se lahko vsuje 
snežni plaz, ki ogroža varnost ob-
čanov in premoženja, morajo imeti 
nameščene snegolove. Žlebovi in 
strešne odtočne cevi na zgradbah ne 
smejo biti poškodovani. Sproti je treba 
odstranjevati ledene sveče. Pred od-
stranjevanjem snega in ledenih sveč 
s streh je potrebno pločnik za pešce 
ustrezno zavarovati.
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31. člen

Pri odstranjevanju snega z drugih 
površin je prepovedano odlaganje 
snega na javne prometne površine. 
Sneg se mora odlagati na robu vozi-
šča, pri čemer mora biti zagotovljeno 
odvodnjavanje, ali na mestu, kjer 
odstranjeni sneg ne ovira pešcev in 
prometa z vozili.

32. člen

(ukrepi v primeru izrednih 
snežnih padavin)

V času izrednih snežnih padavin ali 
velikih odjug župan/županja lahko ak-
tivira Občinski štab za civilno zaščito 
ter enote, službe in druge operativne 
sestave za zaščito, reševanje in pomoč 
v Občini Domžale.

V tem primeru nadzor nad izvaja-
njem ukrepov zimskega vzdrževanja 
zagotovi Občinski štab za civilno 
zaščito.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST 
IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

33. člen

(omejitve uporabe občinske ceste)

Varstvo občinske ceste sestavljajo 
ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite 
ceste in varnosti njenih uporabnikov 
ter zaradi omejevanja dopustnih pose-
gov v cesto in njen varovalni pas.

Če je občinska cesta v takem sta-
nju:
- da promet po njej ni mogoč ali je 

mogoč samo promet posameznih 
vrst vozil,

- da bi promet posameznih vrst vozil 
škodoval tej cesti ali

- če to terjajo drugi utemeljeni 
razlogi, ki se nanašajo na zavaro-
vanje ceste in varnost prometa na 
njej (npr. posebne razmere zaradi 
snega, poledice, odjuge, močnega 
vetra, poškodb ceste zaradi narav-
nih in drugih nesreč in podobno),

lahko pristojen občinski upravni or-
gan s sklepom začasno, najdalj za čas 
enega leta, prepove ali omeji promet 
vseh ali posameznih vrst vozil na tej 
cesti ali njenem delu ali zmanjša dovo-
ljeno skupno maso, osno obremenitev 
ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za 
takšen ukrep.

Pristojen občinski upravni organ 
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo 
razlogi iz prve ali druge alinee prej-
šnjega odstavka, obvestiti policijo in 
javnost.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz 
tretje alinee drugega odstavka tega 
člena, lahko izvedeta tudi koncesio-
nar in vodja intervencije ob naravnih 
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se 
mora nemudoma obvestiti policija in 
javnost.

Prepovedi in omejitve prometa, ka-
terih trajanje je iz razlogov, določenih 
v drugem odstavku tega člena, daljše 
od enega leta, se določijo v skladu z 
določbo 43. člena tega odloka.
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Določbe tega člena se nanašajo 
na prometno ureditev, označeno na 
občinskih cestah ob uveljavitvi tega 
odloka.

34. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi po-
segov v prostor ob občinski cesti na 
občinsko cesto in promet na njej, je ob 
teh cestah varovalni pas, v katerem 
je raba prostora omejena.

Za gradnjo ali rekonstrukcijo objek-
tov, naprav in napeljav ter vsa ostala 
dela v varovalnem pasu občinske 
ceste mora investitor od pristojnega 
občinskega upravnega organa prido-
biti dovoljenje.

S predlaganim posegom v varo-
valnem pasu ne smejo biti prizadeti 
interesi varovanja občinske ceste in 
varnega prometa na njej, njene širitve 
zaradi prihodnjega razvoja prometa 
ter varovanja njenega videza. 

Varovalni pas se meri od zunanjega 
roba cestnega sveta in je na vsako 
stran občinske ceste širok:
- pri lokalni cesti    6 m
- pri javni poti     4 m
- pri javni poti za kolesarje 2 m

35. člen

(napeljevanje nadzemnih in 
podzemnih komunalnih vodov in 

naprav)

Nadzemni in podzemni komunalni 
vodi in naprave v območju občinske 

ceste in njenega varovalnega pasu 
se lahko napeljujejo ali vgradijo le 
pod pogoji, določenimi v dovoljenju 
pristojnega občinskega upravnega 
organa.

Pravice in obveznosti v zvezi z gra-
dnjo komunalnih vodov in naprav se 
uredijo s služnostno pogodbo.

Pristojen občinski upravni organ 
lahko zahteva od upravljavca komu-
nalnih vodov in naprav, da jih preu-
redi ali prestavi, kadar je to potrebno 
zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije 
občinske ceste ali izvedbe ukrepov 
za zavarovanje te ceste in prometa na 
njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve komunalnih vodov in naprav krije 
njihov upravljavec, razen če to ni v 
nasprotju s pogoji iz dovoljenja za nji-
hovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojen občinski upravni organ 
lahko odkloni izdajo dovoljenja iz pr-
vega odstavka tega člena, če bi vodi 
in naprave ogrožali občinsko cesto 
ali promet na njej, bistveno oteževali 
njeno vzdrževanje ali onemogočali 
morebitno rekonstrukcijo te ceste.

36. člen

(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in 
druga dela na občinski cesti se lahko 
opravljajo le z dovoljenjem pristojne-
ga občinskega upravnega organa.

V dovoljenju za opravljanje del iz 
prejšnjega odstavka se določijo način, 
pogoji in nadzor nad opravljanjem 
teh del.
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Vlogo za pridobitev dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka je potrebno vlo-
žiti najmanj 15 dni pred nameravanim 
posegom v cesto. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena ni potrebno, če so s poškodbami 
komunalnih vodov in naprav, vgra-
jenih v občinsko cesto, neposredno 
ogroženi varen promet oziroma ži-
vljenja in zdravje občanov ali bi lahko 
nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec naprav in napeljav mora 
takoj odstraniti neposredno nevar-
nost in o tem obvestiti koncesionarja 
in pristojni občinski upravni organ. 
Upravljavec komunalnih vodov in 
naprav mora čim hitreje odstraniti 
poškodbe na njih, vzpostaviti cesto 
v prvotno stanje in o končanih delih 
obvestiti koncesionarja in pristojni 
občinski upravni organ.

Ob interventnem posegu v občin-
sko cesto mora upravljavec komu-
nalnih vodov in naprav fotografirati 
poškodbo na komunalnih vodih in 
napravah. Po interventnem posegu 
mora upravljavec pristojnemu občin-
skemu upravnemu organu poslati 
poročilo o vrsti poškodbe in njenemu 
saniranju.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega 
odstavka občinsko cesto delno ali 
popolno zapreti za promet ali na njej 
omejiti promet posameznih vrst vozil, 
mora upravljavec komunalnih vodov 
in naprav, vgrajenih v občinsko ce-
sto, o omejitvi prometa in o njenem 
prenehanju takoj obvestiti policijo, 
pristojni občinski upravni organ in 
koncesionarja.

37. člen

(izredni prevoz)

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj 
z nedeljivim tovorom presegajo s 
predpisi dovoljene osne obremenitve, 
skupno maso, širino, dolžino in višino, 
velja za izredni prevoz. Za izredni pre-
voz se šteje tudi prevoz, pri katerem 
je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim 
tovorom v mejah s predpisom  do-
voljenih mer, mase ali obremenitev, 
vendar pa presega omejitev katerega 
koli od teh elementov, ki je odrejena 
na občinski cesti ali njenem delu s 
prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovo-
ljenje, s katerim se določijo način in 
pogoji prevoza ter višina povračila za 
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni 
prevoz, ki poteka samo po občinskih 
cestah, izda pristojen občinski uprav-
ni organ v 15 dneh po vložitvi popolne 
zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti 
policijo in koncesionarja.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni 
potrebno za izredne prevoze, ki se mo-
rajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem 
času, intervencije ob naravnih in dru-
gih nesrečah ali ob izrednih razmerah 
in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec 
prevoza mora pred začetkom izredne-
ga prevoza s pristojnim občinskim 
upravnim organom uskladiti potek 
izrednega prevoza in o tem obvestiti 
policijo.

Za čezmerno uporabo za katero je 
potrebno dovoljenje za izredni prevoz 
iz drugega odstavka tega člena, se 
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šteje tudi povečana frekvenca tovor-
nih prevozov na določeni relaciji ob-
činske ceste, kot posledica izvajanja 
investicijskih del, narave proizvodnje 
ali storitvene dejavnosti. 

Čezmerni uporabnik je pravna ali 
fizična oseba, ki izvaja investicijska 
dela, proizvodnjo ali 

storitveno dejavnost iz prejšnjega 
odstavka.

Povečano frekvenco tovornih prevo-
zov ugotovi pristojni občinski upravni 
organ. Povečanje frekvence tovornih 
prevozov na določeni relaciji občinske 
ceste se ugotavlja na osnovi razpolo-
žljivih podatkov o količini tovornega 
prometa, stanja ceste, neposrednega 
opazovanja tovornega prometa in 
drugih okoliščin iz katerih se lahko 
sklepa, da gre za  povečanje tovornih 
prevozov.

38. člen

(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremeni-
tve, skupno maso in dimenzije vozil 
na občinskih cestah nadzorujeta 
koncesionar in pristojen občinski 
upravni organ.

Če vozilo opravlja izredni prevoz 
brez dovoljenja iz drugega odstavka 
prejšnjega člena, sta koncesionar ozi-
roma pristojen občinski upravni organ 
dolžna zaprositi za pomoč policijo. 

39. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste 
in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno 
zasesti občinsko cesto ali njen del, iz-
vajati ali opustiti kakršna koli dela na 
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, 
ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
objekte na njej ter ovirati ali  ogrožati 
promet na cesti. Vse stroške zavaro-
vanja in odstranitve ovire na cesti in 
drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
- odvajati na cesto vodo, odplake in 

druge tekočine;
- ovirati odtekanje vode s ceste;
- z mazili ali drugimi snovmi mastiti 

cesto;
- postavljati ograje, zasaditi živo 

mejo, drevje, ali druge visoke 
nasade ali poljščine, nameščati 
ali odlagati na ali ob cesti les, ope-
ko, odpadni ali drug material ali 
predmete, če se s tem poslabša ali 
onemogoči preglednost ceste ali 
drugače ovira ali ogroža promet, 
poškoduje cesta ali poslabša njena 
urejenost;

- nameščati in uporabljati na cesti 
ali ob njej luči ali druge svetlobne 
naprave, ki bi lahko ovirale ali 
ogrožale promet; 

- postavljati nagrobna in spominska 
znamenja ob občinskih cestah;

- spuščati po brežinah ceste kame-
nje, les in drug material ali pred-
mete;

- nameščati na cesto kakršne koli 
predmete z namenom oviranja 
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ali onemogočanja nemotenega in 
varnega odvijanja prometa;

- nedovoljeno poseganje v prometno 
signalizacijo;

- uporabljati za pristop na cesto kraj 
zunaj priključka nanjo;

- puščati na cesti ali metati na cesto 
kakršnekoli predmete, razsipati 
po cesti sipek material ali kako 
drugače onesnaževati cesto;

- v varovalnem pasu ceste namerno 
zažigati strnišča, odpadne in dru-
ge gorljive snovi;

- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri 
proti njej ali v širini 1 m od ceste 
vzporedno z njo;

- vlačiti po cesti hlode, veje, skale in 
podobne predmete kot tudi pluge, 
brane in drugo kmetijsko orodje ter 
druge dele tovora;

- voziti po cesti z vozili z gosenicami, 
če le – te niso obložene s primer-
nimi oblogami, ki ne poškodujejo 
vozišča.

2. Ukrepi za varstvo prometa

40. člen

(zapora ceste zaradi del ali 
prireditve na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki 
vplivajo na promet na tej cesti in jo je 
zaradi tega treba delno ali popolno 
zapreti za promet, se lahko opravljajo 
le z dovoljenjem iz 41. člena.

Ne glede na določbo prejšnjega 
odstavka dovoljenje za delno ali po-
polno zaporo ceste ni potrebno za 
redno vzdrževanje cest in v primerih 
iz četrtega odstavka 36. člena tega 
odloka.

Dovoljenje za zaporo občinske ce-
ste je treba pridobiti tudi za športne 
in druge javne prireditve na njej. 
Dovoljenje za zaporo občinske ceste 
se lahko izda, če je promet mogoče 
preusmeriti na druge javne ceste ali 
če se promet  zaradi zapore ne ustavi 
za daljši čas. 

Dovoljenje za delno ali popolno za-
poro občinske ceste se lahko izjemo-
ma izda tudi v primerih, ko prometa 
ni mogoče preusmeriti na druge javne 
ceste, vendar samo v času izven pro-
metnih konic.

41. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske 
ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno 
zaporo občinske ceste izda pristojen 
občinski upravni organ. O izdanih 
dovoljenjih pristojen občinski upravni 
organ obvesti policijo in koncesionar-
ja. Dovoljenju mora biti priložena od 
pristojnega občinskega upravnega 
organa potrjena prometno tehnična 
dokumentacija začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne 
zapore občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske 
ceste se določijo pogoji in način 
izvedbe zapore ceste, preusmeritve 
prometa zaradi zapore ceste in čas 
njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste 
mora biti vložena najmanj 15 dni pred 
predlaganim rokom zapore ceste in 
mora vsebovati podatke o lokaciji, 
vrsti in obsegu del, zaradi katerih se 
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predlaga delna ali popolna zapora ce-
ste, o načinu in času trajanja njihove 
izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve 
v času delne ali popolne zapore ceste. 
Vloga mora vsebovati tudi podatke 
o investitorju in izvajalcu del ter po-
datke o odgovorni osebi investitorja 
in izvajalca del. Izdajatelj dovoljenja 
za zaporo ceste lahko spremeni čas 
in trajanje zapore ceste, zlasti če se 
ta predlaga med prireditvami, pred-
videnimi s koledarjem večjih športnih 
prireditev, med turistično sezono ali 
med povečanimi prometnimi obreme-
nitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vse-
bini vloge za zaporo občinske ceste 
zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge javne 
prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in 
preusmeritve prometa zaradi zapore 
ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj zapore ceste mora o njej in o 
preusmeritvi prometa obvestiti poli-
cijo ter javnost najmanj tri dni pred 
zaporo ceste.

Odgovorna oseba izvajalca del na 
cesti mora imeti v času izvajanja pri 
sebi izvod dovoljenja za izvajanja del 
na cesti in izvod dovoljenja za zaporo 
občinske ceste s prometno tehnično 
dokumentacijo. 

42. člen

(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v 
ravnini z drugo cesto ali železniško 

progo v ravnini (pregledni trikotnik) 
ter na notranjih straneh cestnih kri-
vin (pregledna berma) ni dovoljeno 
saditi dreves, grmovja ali visokih 
poljskih kultur, postavljati predmetov 
in naprav ali storiti kar koli drugega, 
kar bi oviralo preglednost občinske 
ceste ali železniške proge (polje pre-
glednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemlji-
šča mora v polju preglednosti na zah-
tevo inšpektorata Občine Domžale 
odstraniti ovire.

43. člen

(prometna signalizacija na 
občinskih cestah)

Prometno signalizacijo in opremo 
na občinskih cestah s sklepom dolo-
či pristojen občinski upravni organ, 
postavlja pa jo koncesionar.

Na občinski cesti se smejo posta-
vljati table in napisi, ki opozarjajo na 
kulturni in zgodovinski spomenik ter 
naravno znamenitost ali turistično 
pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obve-
stilna signalizacija), samo v skladu s 
predpisi o prometni signalizaciji.

O predlogu zainteresirane pravne 
ali fizične osebe za postavitev turi-
stične in druge obvestilne signaliza-
cije odloči pristojen občinski upravni 
organ s sklepom. Pristojen občinski 
upravni organ ima pravico povrnitve 
stroškov za postavitev signalizacije, 
njeno vzdrževanje in odstranitev. 
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44. člen

(obveščanje in oglaševanje 
ob občinski cesti)

Postavljanje tabel, napisov in dru-
gih objektov ali naprav za slikovno 
ali zvočno obveščanje in oglaševanje 
je v varovalnem pasu občinske ceste 
zunaj naselja prepovedano.

Table, napisi in drugi objekti in 
naprave iz prejšnjega odstavka se 
ob občinskih cestah v naselju lahko 
postavljajo le zunaj območja vzdolž 
vozišča ceste, določenega za postavi-
tev prometne signalizacije v predpisih 
o javnih cestah. Dovoljenje za njihovo 
postavitev izda pristojen občinski 
upravni organ. V dovoljenju določi 
pogoje postavitve, ki morajo biti v 
skladu s predpisi o varstvu cest in 
varnosti prometa na njih ter pogoje 
vzdrževanja in odstranitve teh objek-
tov in naprav.

VII. NADZORSTVO OBČINSKIH 
CEST

45. člen

(opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka 
in določb predpisov o javnih cestah, 
ki se neposredno uporabljajo za občin-
ske ceste, nadzira inšpektorat Občine 
Domžale, ki je prekrškovni organ. 

46. člen

(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzorstva občinskih cest ima ob-
činski inšpektor naslednje pravice in 
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega 
vzdrževanja in odrediti odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati izvajanje ukrepov za 
varstvo cest in prometa na njih 
ter ustaviti vsa dela na cesti, ki 
se opravljajo brez dovoljenja ali v 
nasprotju z njim;

3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in 
nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo 
varnost prometa;

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrože-
na varnost prometa na cesti ali bi 
lahko nastala škoda na njej, odre-
diti začasne ukrepe, da se odvrne 
nevarnost ali prepreči škoda;

5. odrediti ukrepe za zagotovitev 
polja preglednosti;

6. nadzorovati izvajanje predpisanih 
pogojev pri posegih v varovalnem 
pasu ceste;

7. odrediti začasno prepoved prome-
ta na novi, rekonstruirani ali obno-
vljeni cesti, ki še ni pregledana in 
prevzeta v upravljanje.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izda-
no na podlagi prvega odstavka tega 
člena je 8 dni od dneva njene vročitve. 
Pritožba zoper odločbo, izdano na 
podlagi druge, četrte in sedme točke 
prvega odstavka tega člena ne zadrži 
njene izvršitve.
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V zadevah iz druge, četrte in sedme 
točke prvega odstavka tega člena, 
ko je zaradi neposredne ogroženosti 
občinske ceste ali varnosti prometa 
na njej ogrožena tudi varnost udele-
žencev v prometu, občinski inšpektor 
lahko odloči po skrajšanem postopku 
brez zaslišanja strank. V nujnih pri-
merih lahko občinski inšpektor odloči 
tudi ustno ter odredi, da se odločba 
izvrši takoj.

Če občinski inšpektor pri konce-
sionarju ugotovi pogoste kršitve 
obveznosti pri izvajanju rednega 
vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe, lahko poda koncedentu, ute-
meljen predlog za uveljavitev sankcij, 
določenih s koncesijsko pogodbo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

47. člen

(prekrški)

Z globo 300.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opra-
vljanjem dejavnosti, če:

1. brez dovoljenja gradi ali rekonstru-
ira gradbene objekte v varovalnem 
pasu občinske ceste ali v njem po-
stavlja kakršnekoli druge objekte 
in naprave (drugi odstavek 34. 
člena);

2. brez dovoljenja napeljuje ali vgra-
juje nadzemne ali podzemne ko-
munalne vode (prvi odstavek 35. 
člena);

3. brez dovoljenja gradi ali rekon-
struira priključek na občinsko 

cesto ali ga gradi ali rekonstruira 
v nasprotju s tehničnimi in drugimi 
pogoji iz dovoljenja (prvi odstavek 
14. člena);

4. začasno ali trajno zasede občin-
sko cesto ali njen del ali izvaja ali 
opusti kakršna koli dela na cesti 
in zemljišču in objektih ob občin-
ski cesti, ki bi lahko poškodovala 
cesto ali objekte na njej ter ovirala 
ali ogrožala promet na cesti (39. 
člen);

5. brez dovoljenja izvede delno ali 
popolno zaporo občinske ceste, 
potrebno zaradi opravljanja del na 
cesti ali športne ali druge priredi-
tve na cesti (prvi in tretji odstavek 
40. člena);

6. izvede delno ali popolno zaporo 
občinske ceste v nasprotju s pogoji 
za njeno izvedbo, delno ali popolno 
zaporo ceste in začasno prometno 
ureditev ne označi v skladu s pred-
pisi in potrjeno prometno tehnično 
dokumentacijo začasne prometne 
ureditve ali preseže dovoljeni čas 
njenega trajanja (drugi odstavek 
41. člena);

7. ravna v nasprotju z omejitvami 
uporabe zemljišča v polju pregle-
dnosti (prvi odstavek 42. člena);

8. brez dovoljenja postavi tablo, na-
pis in drug objekt ali napravo za 
slikovno in zvočno obveščanje in 
oglaševanje ob občinski cesti ali 
jih postavi v nasprotju s pogoji iz 
dovoljenja (44. člen);

9. če izvaja izredni prevoz brez dovo-
ljenja iz 37. člena;

10. če odlaga sneg na javne prometne 
površine tako, da je moteno odvo-
dnjavanje ceste ali tako, da ovira  
pešce in promet z vozili 31. člen
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Z globo 20.000,00 tolarjev se ka-
znuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

48. člen

(prekrški posameznikov)

Z globo 50.000,00 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik, ki stori 
katero od dejanj iz  prejšnjega člena.

49. člen

(kršitev obveznosti 
vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo 300.000,00 to-
larjev se kaznuje za prekršek konce-
sionar:
- če cest ne vzdržuje redno tako, da 

omogočajo varno odvijanje prome-
ta (21. člen);

Z globo 20.000,00 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka 
tudi odgovorna oseba koncesionar-
ja.

50. člen

(kršitev obveznosti zimskega 
vzdrževanja)

Z globo  300.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opra-
vljanjem dejavnosti:
1. če ne izvaja posipanja občinskih 

cest takoj, ko se zazna pojav pole-
dice oziroma če ne izvaja preven-
tivnega posipanja (26. člen);

2. če ne prične z pluženjem snega (28. 
člen);

3. če ne odvaža snega na mesto, ki je 
za to določeno (29. člen);

4. če ne odstrani ledenih sveč s streh 
in strešnih žlebov ali ustrezno ne 
zavaruje pločnika za pešce preden 
prične z odstranjevanjem ledenih 
sveč (30. člen);

5. če ne nadomesti in ne vzdržuje 
žlebov in snegolovov na strehi (30. 
člen).

Z globo 20.000,00 tolarjev se ka-
znuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

Z globo 20.000,00 tolarjev se ka-
znuje za prekršek iz 4. in 5. točke 
prvega odstavka tega člena tudi 
posameznik.

51. člen

(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z globo 300.000,00 tolarjev se ka-
znuje za prekršek investitor objektov 
in naprav v ali ob cestnem telesu 
občinske ceste, če o nameravanih 
delih ne obvesti pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste 
ali če ne da na razpolago potrebnih 
podatkov in načrtov (četrti odstavek 
19. člena);

Z globo 20.000,00 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka 
tudi odgovorna oseba investitorja.
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IX. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

52. člen

(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasle-
dniki, ki so zgradili priključek neka-
tegorizirane ceste na občinsko cesto 
brez predpisanega dovoljenja pristoj-
nega občinskega upravnega organa, 
morajo vložiti vlogo za pridobitev 
tega dovoljenja pri pristojnem občin-
skem upravnem organu najkasneje v 
enem letu po uveljavitvi tega odloka. 
Po preteku tega roka se uveljavijo 
ukrepi iz 15. člena tega odloka.

53. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka 
prenehata veljati Odlok o občinskih 
cestah (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 8/99) in Odlok o ureditvi zimske 
službe (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 7/96).

54. člen

(začetek veljavnosti odloka)

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-19/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 23. člena Zakona o ure-
janju prostora (UR. list RS, št. 110/02 
in 8/03) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 16/04–prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Domžale na 30. 
seji dne  23.11.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA 

O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH 

UREDITVENEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE D 21/1 ŠPORTNI 

PARK – SEVER – prva 

obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah ureditvenega načrta za 
območje D21/1 Športni park – sever 
v prvi obravnavi in ga posreduje v 
30 dnevno javno razgrnitev in javno 
obravnavo. Predlog lokacijskega 
načrta se javno razgrne v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za prostor 
in varstvo okolja, Savska 2, Domžale 
in v prostorih Krajevne skupnosti 
Simona Jenka.

Javna razgrnitev bo potekala 30 
dni. Začetek razgrnitve bo deset dni 
po objavi sklepa v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. Javna obravnava bo 
v prostorih Občine Domžale, sejna 
soba, Ljubljanska 69, I. nadstropje dne 
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7.12.2005 ob 17. uri, vodil jo bo pristoj-
ni oddelek občinske uprave.

Predlog lokacijskega načrta se po-
sreduje Krajevni skupnosti Simona 
Jenka.

V času razgrnitve bo možno predlo-
ge in pripombe v zvezi z lokacijskim 
načrtom vpisati v knjigo pripomb, 
ki bo na mestu javne razgrnitve ali 
jih posredovati pisno na naslov Ob-
čine Domžale, Oddelek za prostor in 
varstvo okolja, Ljubljanska 69, 1230 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-58/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi, 21. člena Odloka o po-
gojih, postopkih in merilih za podelje-
vanje koncesije za izvajanje gospodar-
ske javne službe oskrbe z zemeljskim 
plinom (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.5-6/00) in 22. in 24. člena Odloka 
o oskrbi z zemeljskim plinom /Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 11/00 
in 4/01) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04– prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
30. seji dne  23.11.2005 sprejel 

S K L E P

O DOLOČITVI 

MALOPRODAJNE CENE 

ZEMELJSKEGA PLINA V 

OBČINI DOMŽALE

Maloprodajna cena zemeljskega 
plina v Občini Domžale znaša od 
01.12.2005 dalje 114,60 SIT /Nm3.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-63/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 143. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 30. seji dne 23.11.2005 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI POVPREČNIH 

STROŠKOV KOMUNALNE 

OPREME NA OBMOČJU 

OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2006

1. Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč 
za leto 2006 na območju Občine 
Domžale za 1 m2 gradbene parcele 
na dan 30.10.2005 znašajo 7.300,00 
SIT/m2.

2. Povprečni stroški za posamezno 
komunalno opremo znašajo: 

cestno 
omrežje

39,26% 2.865,98 SIT/m2

kanalizacijsko 
omrežje

37,99% 2.773,27 SIT/m2

vodovodno 
omrežje

20,63% 1.505,99 SIT/m2

omrežje javne 
razsvetljave

  2,12%    154,76 SIT/m2

SKUPAJ 100,00% 7.300,00 SIT/m2

3. Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja za leto 2006 se od 
30.10.2005 dalje valorizirajo z inde-
ksi podražitev, ki jih objavlja GZS 
– Združenje za gradbeništvo in 
IGM za področje nizkih gradenj.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-59/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 16/04– prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
30. seji dne 23.11.2005 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI POVPREČNE 

GRADBENE CENE ZA LETO 

2006 NA OBMOČJU OBČINE 

DOMŽALE

1. Povprečna gradbena cena za 1 m2 
stanovanjske površine za III. kate-
gorijo opremljenosti za leto

     2006 na območju Občine Domžale 
se določi v znesku 206.000,00 SIT.

2. Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč za 
III. kategorijo opremljenosti pri 
2. skupini gostote poselitve 1 m2 
koristne stanovanjske površine 
na območju Občine Domžale se 
določijo: 

- za individualno komunalno 
 opremljanje 12.400,00 SIT/m2

- za kolektivno komunalno 
 opremljanje 14.400,00 SIT/m2

3. Pri izračunu odškodnin za stavbno 
zemljišče na območju Občine Dom-
žale se za posamezna

    območja uporabljajo naslednji 
odstotki od povprečne gradbene 
cene:

- območje centra Domžale  
 8,00   - 10,00 %

- območja naselij, ki se urejajo s 
PIN  6,00  -   8,00 %

- območja naselij, ki se urejajo s 
PUP  3,00  -   6,00 %.

 
4.  Vrednosti določene s tem skle-

pom veljajo na dan 31.12.2005, 
uporabljajo se od  01.01.2006 dalje 
in se v tekočem letu valorizirajo z 
indeksom podražitev, ki ga objavlja 
GZS – Združenje za gradbeništvo 
in IGM za skupino: Stanovanjska 
gradnja. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-60/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 218. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 
– uradno prečiščeno besedilo), 6. čle-
na Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/02, 
7/03 in 12/03) in 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Uradni vesnik  Občine 
Domžale, št. 16-prečiščeno besedilo)  
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 30. seji dne  23.11.2005 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI VREDNOSTI 

TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

ZA LETO 2006

1. Vrednost točke za izračun nado-
mestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča za leto 2006 
znaša 0,33 SIT.

2. Vrednost točke za izračun nado-
mestila za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča za leto 2006 
znaša 21,30 SIT. 

3. Sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale, uporablja pa se 
od 01.01.2006 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-61/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Odloka o ravnanju z od-
padki v Občini Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 5/02 ) in 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale št. 16/04–
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 30. seji dne 
23.11.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O STANJU NA PODROČJU 

ODLAGANJA ODPADKOV V 

OBČINI DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme informacijo o stanju na po-
dročju odlaganja odpadkov v Občini 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-62/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 190. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
11/99, 11/00 in 9/03)  in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 30. seji dne 
23.11.2005 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH

ZA OBMOČJE OBČINE 

DOMŽALE – 

Uradno prečiščeno besedilo

 (Uradni vestnik Občine Domžale 

št. 18/2004)

Gradnja kleti je možna na vseh 
ureditvenih območjih, če to ni izrecno 
prepovedano v posebnih določbah 
ali v nasprotju s projektnimi pogoji 
soglasodajavcev. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01300-1/05
Datum: 23.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi določil 27. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03) in 20. člena statuta ob-
čine Domžale (Uradni Vestnik občine 
Domžale št. 7/99) sprejme županja 
Občine Domžale

PROGRAM PRIPRAVE 

LOKACIJSKEGA NAČRTA 

OBMOČJA PRESERJE OB 

BISTRICI – JUG

I. OCENA STANJA, RAZLOGI 
 IN PRAVNA PODLAGA

S tem programom priprave se opre-
delijo vsebina in obseg izdelave loka-
cijskega načrta (v nadaljevanju LN), 
postopek in roki priprave, seznam 
pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
ki sodelujejo v postopku načrtovanja 
predvidene prostorske ureditve, pri-
pravljavci in nosilci upravno-strokov-
nih aktivnosti, določi se način zagoto-
vitev potrebnih finančnih sredstev za 
izvedbo naloge ter po potrebi določi 
izvedba pogodbene komasacije.

Ureditveno območje Preserje ob Bi-
strici – jug, omejuje na vzhodu obvo-
dni predel Kamniške Bistrice, na jugu 
poslovno servisno območje Zgornje 
Jarše – sever, z že realizirano servisno 
cesto, ki poteka na severu območja, 
na zahodu Igriška cesta ter na severu 
koridor predvidene glavne ceste (hitre 
obvoznice) Želodnik – Mengeš – Vodi-
ce s protihrupnim nasipom.



428 Uradni Vestnik Št. 12/05

Razlog za urbanistično načrtovanje 
je vzpostavitev kompleksa nove sta-
novanjske gradnje s spremljajočimi 
dejavnostmi.

Pravno podlago za izdelavo prostor-
skega izvedbenega akta predsta-
vljajo:

- Družbeni plan Občine Domžale za 
obdobje 1986 - 1990; št. 30-13/86-
11 z dne 23.10.1986, objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Dom-
žale, št. 10/86, ter spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin 
družbenega plana Občine Dom-
žale za obdobje 1986-1990 ( Uradni 
vestnik Občine Domžale št. 23/89, 
18/93, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97 
);

- Dolgoročni plan Občine Domžale 
za obdobje 1986 – 2000 in sre-
dnjeročni družbeni plan občine 
Domžale za obdobje 1986-1990 
(Uradnem vestniku Občine Dom-
žale, št. 13/85), ter spremembe 
in dopolnitve prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986-2000 
in srednjeročnega družbenega 
plana občine Domžale za obdobje 
1986-1990 (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 2/90, 12/95, 10/96, 
3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04);

- Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje občine Domža-
le (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 4/03, 18/04) v nadaljevanju 
Odlok o PUP;

II. PREDMET IN 

PROGRAMSKA IZHODIŠČA 

LOKACIJSKEGA NAČRTA

Predmet izdelave je nov občinski iz-
vedbeni akt za nepozidano območje, 
opredeljeno v I. točki tega programa. 
Usmeritve za pripravo predloga izha-
jajo iz Programske zasnove, sprejete 
s prostorskimi sestavinami planskih 
dokumentov s tem, da se na južnem 
in jugovzhodnem delu območja pred-
vidi pozidava, kot prehod iz južno in 
vzhodno ležečih industrijskih con 
(Induplati in Papirnica). Poskrbeti je 
potrebno za odstranitev barakarske-
ga dela naselja ter ustrezno varovanje 
in širitev prometnih koridorjev in jav-
nih parkirišč. Zagotovljenih mora biti 
zadostno število parkirnih mest glede 
na načrtovano namembnost objektov, 
zagotovljene morajo biti javne zelene 
površine, poskrbljeno mora biti tudi  
za varstvo predšolskih otrok.

LN mora vsebovati sestavine in prilo-
ge, ki so navedene v 1. alineji 73. člena 
ZUreP-1. LN mora zajemati smiselne 
vsebine, ki so določene v 43. členu in 
vsebovati priloge, ki so določene v 
24. in 44. členu ZUreP-1 ter program 
opremljanja zemljišč s komunalno 
infrastrukturo v skladu z določili 139. 
člena ZUreP-1.

III. OBMOČJE PROSTORSKEGA 

AKTA

Območje je določeno s prostorskimi 
sestavinami planskih dokumentov 
in zajema parcele ali dele parcel v 
k.o. Homec:
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883/3 del; 886/2; 886/3; 887/3; 
888/2 del; 888/3; 890/2; 891/2 del; 
892/3 del; 892/4 del; 893/2; 893/3 del; 
894/2; 894/3; 894/4; 894/5 del; 895/3; 
895/4 del; 896/1 del; 896/4; 896/5; 
897/2; 897/3 del; 896/3; 896/7; 896/8; 
896/9; 896/10; 889/3 del; 889/7; 
890/3; 890/5; 890/6; 890/7; 890/8; 
890/9; 890/10; 890/11 del; 890/14 del; 
890/15 del; 890/16; 890/17; 890/18 
del; 890/19; 890/20; 890/21; 890/22; 
890/23; 890/24; 890/25; 890/26; 
890/27; 890/28; 890/29; 890/30; 
890/31; 890/32; 890/33; 890/34; 
890/35; 889/2; 890/4; 890/34; 890/35; 
896/2 del; 897/1 del; 898/3 del.

Lastniki parcel so pravne in fizične 
osebe. Del zemljišč je v lasti Občine 
Domžale.

Poleg območja, navedenega v pr-
vem odstavku so sestavni del LN 
tudi zemljišča izven območja LN, 
ki so potrebna za izvedbo omrežij 
gospodarske javne infrastrukture, 
potrebnih za komunalno opremljanje 
območja LN.

Ta se natančneje določijo s posebnimi 
strokovnimi podlagami za komunalno 
opremljanje območja, ki se izdelajo do 
osnutka akta in skupaj s predlogom 
LN javno razgrnejo.

IV. NOSILCI UREJANJA 

PROSTORA, KI DAJEJO 

SMERNICE IN MNENJA 

TER DRUGI UDELEŽENCI, 

KI SODELUJEJO PRI 

IZDELAVI LN

Pripravljavec LN Preserje Ob Bistrici 

- jug je Občina Domžale, pristojna 
služba Oddelka za prostor in varstvo 
okolja. Pobudnik za pripravo LN so 
večinski lastniki zemljišč v območju 
urejanja. Izdelovalec LN je Ljubljanski 
urbanistični zavod d.d.

Nosilci urejanja prostora, v roku 30 
dni po prejemu vloge podajo smerni-
ce za načrtovanje, ki se nanašajo na 
predvidene prostorske ureditve. V 
primeru, da nosilci urejanja prostora 
v 30 dneh ne bodo podali smernic, 
se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 
štelo, da smernic nimajo. V primeru, 
da smernice nekaterih nosilcev ure-
janja prostora ne bodo podane, mora 
načrtovalec LN, kljub temu upošte-
vati vse veljavne predpise in druge 
pravne akte.

Pristojni nosilci urejanja prostora za 
izdajo smernic za izdelavo LN Preser-
je Ob Bistrici – jug so:
- Ministrstvo za obrambo, Inšpekto-

rat RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, Izpostava 
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 
1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo, Agencija RS za okolje, 
Izpostava Ljubljana, Vojkova 1b, 
1001 Ljubljana,

- Občina Domžale, Ljubljanska ulica 
69, 1230 Domžale,

- Elektro Ljubljana, Javno podjetje 
za distribucijo električne energije 
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Lju-
bljana,

- Javno komunalno podjetje Prodnik 
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,

- Telekom Slovenije, PE Ljubljana, 
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
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- Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske 
brigade 11, 1000 Ljubljana,

- Petrol, Slovenska naftna družba 
d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Lju-
bljana,

- Zavod za gozdove RS, Območna 
enota Ljubljana, Krajevna enota 
Domžale, Ljubljanska 72a, 1230 
Domžale,

- Zavod RS za varstvo narave, Ob-
močna enota Kranj, Tomšičeva 9, 
4000 Kranj,

V kolikor se v postopku priprave 
LN ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice ter mnenja tudi drugih 
nosilcev urejanja prostora se pridobi 
tudi smernice drugih nosilcev ureja-
nja prostora.

V. NAČIN PRIDOBITVE 

STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne rešitve prostorskega akta 
bodo pridobljene z variantnimi pre-
dlogi načrtovalca.

VI. STROKOVNE PODLAGE 

IN NAČIN PRIDOBITVE 

STROKOVNIH PODLAG

LN se izdela na podlagi strokovnih 
podlag in sicer:
- povzetkov in usmeritev planskih 

aktov občine Domžale;
- Idejne zasnove prostorske uredi-

tve območja Preserje Ob Bistrici 
– jug;

- upoštevati je potrebno vso doku-
mentacijo in dejansko stanje ko-
munalnih vodov na tem območju;

- idejnih rešitev komunalne infra-
strukture, znotraj in zunaj območja 
urejanja.

V kolikor se v postopku priprave LN 
ugotovi, da je utemeljeno potrebno 
izdelati dodatne strokovne podlage, 
se te pripravijo med postopkom in jih 
pridobi izdelovalec LN.

VII. NAVEDBA IN NAČIN 

PRIDOBITVE GEODETSKIH 

PODLAG

Za območje LN in območje izven LN 
za potrebe načrtovanja komunalnih in 
drugih ureditev izven območja ureja-
nja bo načrtovalec LN izdelal temeljni 
geodetski elaborat.

VIII. ROKI ZA PRIPRAVO 

LOKACIJSKEGA NAČRTA

Prostorska konferenca
Prostorsko konferenco se pripravi 

in organizira v skladu z 28.členom 
ZUReP-1. 

Dne 15.9.2005 ob 13.00 uri je Ob-
čina Domžale, Oddelek za prostor 
in varstvo okolja izvedla prvo pro-
storsko konferenco z namenom, da 
se pridobijo in uskladijo priporočila, 
usmeritve in legitimni interesi lokalne 
skupnosti, gospodarstva in interesnih 
združenj ter organizirane javnosti 
glede priprave prostorskega akta. 
Datum, kraj in čas zbora konference je 
pripravljavec objavil v dveh sredstvih 
javnega obveščanja in sicer v dnevni-
ku  DNEVNIK  in na internetni strani 
www.domzale.si.

Predstavniki gospodarstva, interesnih 
združenj ter organizirane javnosti so 
bili vabljeni preko navedenih sredstev 
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javnega obveščanja vendar se konfe-
rence ni udeležil nihče.

Pridobitev smernic za načrtovanje
Pripravljavec izdelave LN po izdela-

vi strokovnih rešitev prostorske uredi-
tve pozove pristojne nosilce urejanja 
prostora, navedene v točki IV. tega 
programa, da v roku 30 dni podajo 
svoje smernice za načrtovanje.

Pozivu se priloži program priprave 
in idejna programska zasnova za 
območje.

Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejemu sklepa o javni razgrni-

tvi na občinskem svetu občine Dom-
žale se predlog LN javno razgrne za 
najmanj 30 dni.

V času javne razgrnitve se izvede 
javna obravnava predloga LN. Načr-
tovalec pripravi predlog stališč glede 
upoštevanja smernic in seznani tiste 
nosilce urejanja prostora, na katero 
delovno področje bi se predlagane 
spremembe lahko nanašale ter pri-
dobi njihovo predhodno mnenje. 

Županja odloči o upoštevanju sta-
lišč do pripomb in predlogov. 

Izdelava dopolnjenega predloga loka-
cijskega načrta in pridobitev mnenj 

Na podlagi sprejetih stališč do pri-
pomb in predlogov načrtovalec pri-
pravi dopolnjen predlog LN in pozove 
nosilce urejanja prostora, določene 
v točki IV. tega programa priprave, 
da podajo mnenje k dopolnjenemu 
predlogu, najkasneje 30 dni od dneva 
poziva.

Sprejem odloka o lokacijskem na-
črtu 

Županja predlaga dopolnjen pre-
dlog LN v sprejem Občinskemu 
svetu Občine Domžale. Sestavni del 
gradiva so stališča do pripomb in 
predlogov z javne obravnave in javne 
razgrnitve ter priporočila prostorske 
konference. 

Občinski svet sprejeme LN z odlokom, 
ki se objavi v Uradnem vestniku obči-
ne Domžale.

IX. Obveznosti v zvezi s finan-

ciranjem izdelave lokacijskega 

načrta

Finančna sredstva za izdelavo strokov-
nih podlag, temeljnega geodetskega 
elaborata in LN zagotovijo pobudniki 
izdelave prostorskega akta. (pretežni 
lastniki zemljišč, pri čemer je Občina 
Domžale, kot financer izvzeta). 

X. Določitev objave

Ta program priprave se objavi v Ura-
dnem vestniku občine Domžale in 
začne veljati z dnem objave.

OBČINA DOMŽALE
Županja

Številka: 35101-164/05
Datum: 25.11.2005

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem vestniku Občine Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 1/97) in 142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dom-
žale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00 in 9/03) dajem 

URADNI POPRAVEK

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 

ZA OBMOČJE OBČINE DOMŽALE – Uradno prečiščeno besedilo 

(Uradni vestnik Občine Domžale št. 18/2004)

1. V 34. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale 
se posebne določbe za  morfološko celoto z oznako Se1/a-S1 v naselju Preserje 
pravilno glasijo: 

Se1/a-S1
Dostop na območje je možen z lokalne krajevne ceste Preserje - Homec, na zahodu 

pa naj se naveže na Gajevo ulico. 
Obvezna je ohranitev zelenega pasu ob Mlinščici in ob cesti Preserje-Homec.

Tloris Tloris naj bo podolgovat.

Višinski gabarit Maksimalni višinski gabariti objektov P+M.

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

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

Streha naklon 36 - 45 stopinj

Kritina Kritina naj bo opečna rdeče do temno rjave barve.

Ostalo Pozidanost parcele maksimalno 20 %
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2. V grafičnem delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
 občine Domžale se ime posebne morfološke celote z oznako S1/a-S1 v 

Preserjah na listu LJUBLJANA – S – 7 pravilno glasi: Se1/a-S1.

OBČINA DOMŽALE
Urad županje

Številka : 01302-24/04
Datum:    28.11.2005

ODGOVORNA UREDNICA 

URADNEGA VESTNIKA 

OBČINE DOMŽALE

Helena Drnovšek, l.r. 








