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Domžale, 21.4. 2004, št. 7    cena z DDV: 170,00 SIT 

Na podlagi Zakona o volilni kampa-
nji (Ur. list RS, štev. 62/94 in 17/97), 
Odloka o javnem glasilu občine Dom-
žale Slamnik (Ur. vestnik Občine Dom-
žale, štev. 7/99 in 14/02) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 15. seji 
dne 14.04.2004 sprejel

P R A V I L A 

ZA IZRABO ČASOPISNEGA 
PROSTORA ZA PREDSTAVITEV 

KANDIDATOV POLITIČNIH 
STRANK IN DRUGIH PRED-

LAGATELJEV TER NJIHOVIH 
PROGRAMOV

V glasilu SLAMNIK bo vsem kan-
didatom političnih strank in drugih 
predlagateljev za volitve poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament, ki bodo v nedeljo, 13. juni-
ja 2004, zagotovljena enakopravnost 

pri njihovi predstavitvi, kakor tudi 
pri predstavitvi njihovih programov 
in volilnih propagandnih sporočil. 
Brezplačno objavo bomo omogočili 
glede na število strani ter število 
predlagateljev. 

Sedma številka glasila Slamnik bo 
izšla 21. maja 2004. V skladu z Zako-
nom o volilni kampanji in z Odlokom 
o glasilu Slamnik bo uredništvo za-
gotovilo brezplačno predstavitev 
kandidatov političnih strank in drugih 
predlagateljev, njihovih programov in 
volilnih propagandnih sporočil v ob-
segu največ pol strani.

Organizatorji volilne kampanje naj 
gradiva oz. predstavitvena besedila s 
predlogom postavitve v pripadajočem 
obsegu pošljejo na uredništvo Slam-
nika – najkasneje do 14. maja 2004 
do 12. ure. Javno žrebanje vrstnega 
reda objave prispelih gradivo v sedmi 
številki Slamnika bo 14. maja 2004 ob 
12.30. uri v konferenčni sobi Občine 
Domžale.
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V skladu z 22. členom Odloka bo 
uredništvo objavilo tudi dodatne pri-
spevke organizatorjev volilne kampa-
nje, ki presegajo s sklepom določen 
brezplačni prostor - s pogojem plačila 
po ceniku objav, obvestil in reklam iz 
17. člena Odloka o glasilu Slamniku.

Uredništvo si glede na številčnost 
kandidatnih list za volitve poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament pridržuje pravico zmanjša-
ti obseg predstavitvenih gradiv – po 
pogovoru in dogovoru s predlagatelji 
predstavitvenih gradiv.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-19/04
Datum:   14.04.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 72. in 79. člena Zako-
na o urejanju prostora (Uradni list 
RS, štev. 110/02 in 8/03), Zakona o 
graditvi objektov (Ur. list RS, štev. 
110/02), Navodila o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list 
RS, štev. 4/99), Navodila za izračun 
komunalnega prispevka (Ur. list RS, 
štev. 4/99), Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin 
(Ur. list RS, štev. 12/03) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 15. seji 
dne 14.04.2004 sprejel

S K L E P
O SPREJEMU ODLOKA O 
LOKACIJSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE Š 5/1 – OB 

MLINŠČICI – SEVER (KLINIKA 
DOMŽALE) IN PROGRAMA 
OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ ZA IZGRADNJO 

KOMUNALNE INFRASTRUK-
TURE ZA OBMOČJE Š 5/1 – OB 

MLINŠČICI – SEVER

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o lokacijskem na-
črtu za območje Š 5/1 – ob Mlin-
ščici – sever (Klinika Domžale) s 
Programom opremljanja stavbnih 
zemljišč za izgradnjo komunalne 
infrastrukture za območje Š 5/1 
ob Mlinščici – sever (Klinika Dom-
žale) v predloženem besedilu, ki ju 
je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., 
Domžale, februar 2004, pod štev. 
076.
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2. Investitor klinike je dolžan v celo-
ti zgraditi komunalno opremo v 
obsegu, kot ga določa Program 
opremljanja stavbnih zemljišč za 
izgradnjo komunalne opreme za 
območje Š 5/1 Ob Mlinščici – se-
ver (Klinika Domžale), v ocenjeni 
vrednosti 126.433.200 SIT, razen 
plinovodnega omrežja, ki ga bo 
gradil koncesionar Petrol d.d., 
Ljubljana.

3. Občina Domžale na območju cest 
JP 571131 in 571133 zagotovi zem-
ljišča za rekonstrukcijo in razširitev 
cest.

4. Investitor klinike in Občina Domža-
le skleneta urbanistično pogodbo, 
ki bo urejala medsebojna razmerja 
in obveznosti.

5. Vrednost del je določena na 
31.01.2004 in se valorizira z in-
deksom podražitev, ki jih objavlja 
GZS – Združenje za gradbeništvo 
in IGM za področje: ostala nizka 
gradnja.

6. Odlok o lokacijskem načrtu za ob-
močje Š 5/1 – Ob Mlinščici – sever 
(Klinika Domžale) s Programom 
opremljanja stavbnih zemljišč za iz-
gradnjo komunalne infrastrukture 
za območje Š 5/1 – Ob Mlinščici 

– sever (Klinika Domžale) se ob-
javi brez grafičnih prilog, ki so na 
vpogled pri pristojnem občinskem 
organu.

7. Rekonstrukcija Krakovske ceste od 
križišča s Savsko cesto do križišča 
pri »Bertonclju« mora biti zaključe-
na do otvoritve klinike.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-6/04
Datum: 14.04.2004

ŽUPANJA 
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 72. in 79. člena Zako-
na o urejanju prostora (Uradni list 
RS, štev. 110/02 in 8/03), Zakona o 
graditvi objektov (Ur. list RS, štev. 
110/02), Navodila o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list 
RS, štev. 4/99), Navodila za izračun 
komunalnega prispevka (Ur. list RS, 
štev. 4/99), Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin 
(Ur. list RS, štev. 12/03) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 15. seji 
dne 14.04.2004 sprejel

 

O D L O K

O LOKACIJSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE Š 5/1 – OB 

MLINŠČICI – SEVER (KLINIKA 
DOMŽALE)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet lokacijskega načrta)
S tem odlokom se, na podlagi 

prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Domžale za obdobje
1986 – 2000 za območje Občine Dom-
žale in prostorskih sestavin družbene-
ga plana Občine Domžale za obdobje 
1986 – 1990, za območje Občine Dom-
žale (v nadaljevanju: prostorski plan), 
sprejme lokacijski načrt za območje 
Š5 – sever – Klinika Domžale (v na-
daljevanju: lokacijski načrt).

2. člen
(namen lokacijskega načrta)
Z lokacijskim načrtom se podrobne-

je določijo:
-    meja območja,
-    namembnost območja,
-    merila in pogoji za urbanistično, ar-

hitekturno in krajinsko oblikovanje 
območja,

-    merila in pogoji za infrastrukturno 
opremljanje območja,

-    rešitve in ukrepi za varovanje oko-
lja, ohranjanje narave in kulturne 
dediščine ter trajnostne rabe na-
ravnih dobrin,

-    etapnost izvedbe posegov,
-    tolerance lokacijskega načrta,
-    obveznosti investitorja in izvajal-

cev.
Z lokacijskim načrtom se določijo lo-

kacijski pogoji za pripravo projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
zlasti glede namena, lege, funkcije, 
velikosti in oblikovanja objektov in 
njihovo gradnjo ter določijo potrebni 
prostorski ukrepi.

3. člen
 (vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt predstavlja odlok, 
grafični del in priloge lokacijskega 
načrta.

Grafični del predstavljajo naslednje 
grafične priloge:
1.  Pregledni situacijski načrt v M 1:

2500
2.  Ureditveno območje lokacijskega 

načrta, urejevalne enote in načrt 
parcelacije v M 1:500

3.  Prikaz prostorske ureditve v M 1:
500
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4.  Zbirni načrt komunalnih vodov v 
M 1:500

5.  Prečni prerezi objekta v M 1:200
6.  Načrt gradbenih parcel in zakolič-

beni načrt v M 1:500

4. člen
(priloge lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt vsebuje naslednje 
priloge:

1.  Povzetek za javnost;
2.  Izvleček iz strateškega prostorske-

ga akta, ki se nanaša na obravna-
vano prostorsko ureditev;

3.  Obrazložitev in utemeljitev lokacij-
skega načrta;

4.  Strokovne podlage, na katerih 
temeljijo rešitve lokacijskega na-
črta:

a.  Ničelno stanje naravnih dobrin 
(podtalnica, tla) ter imisij zraka 
in hrupnosti (FACTUM, Robert 
Špendl, s.p., Komenda, april 
2003);

b.  Zasnova projektnih rešitev pro-
metne, energetske, vodovodne in 
druge komunalne infrastrukture 
območja z obveznostmi priključe-
vanja nanjo (BNG Domžale, EVO 
Domžale, Hidroinženiring Ljublja-
na, april 2003)

c.  Strokovna ocena vplivov na okolje 
z določitvijo vplivnega območja 
(OIKOS, Domžale, november 
2003);

d.  Prometna presoja širšega območ-
ja Š5 ob Mlinščici (BNG, Domžale, 
oktober 2003); 

5.  Smernice in mnenja pristojnih 
nosilcev urejanja prostora;

6.  Spis postopka priprave in spreje-

manja akta;
7.  Stališča do pripomb in predlogov 

iz javne razgrnitve prostorskega 
akta;

8.  Program opremljanja zemljišč.

II. UREDITVENO IN VPLIVNO 
OBMOČJE LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

5. člen
(ureditveno območje lokacijskega 

načrta)

Ureditveno območje lokacijskega 
načrta obsega naslednje parcele in 
dele parcel: 4658, 4659, 5201, 5202, 
5207/3, 5364/1 in 5501/1, vse ka-
tastrska občina Domžale. Površina 
območja znaša 2,28 ha.

Območje je na zahodu omejeno z 
vodotokom Mlinščico in preko vodo-
toka s stanovanjskim naseljem ob Sav-
ski cesti. Na severni strani območja 
stoji stanovanjski blok (Krakovska 
cesta 10) etažnosti P+4. Na vzhodu 
je območje omejeno z lokalno cesto 
LC-071231 (Krakovska cesta - Študa). 
Južno od območja so proste zazidlji-
ve površine, ki so v skladu s prostor-
skim planom namenjene pretežno 
oskrbnim, storitvenim in poslovnim 
dejavnostim.

Ureditveno območje je razdeljeno 
na naslednje urejevalne enote:
UE1 – dovozna cesta
UE2 – parkirišče za obiskovalce
UE3 – objekt klinike
UE4 – parkirišče za paciente in za-

poslene
UE5 – park ob kliniki
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6. člen
(posegi izven ureditvenega območ-

ja lokacijskega načrta)

Ne glede na določbe prejšnjega 
člena ureja lokacijski načrt tudi iz-
gradnjo potrebne javne gospodarske 
infrastrukture izven ureditvenega ob-
močja, v skladu z določbami 36. do 39. 
člena tega odloka.

7. člen
(prikaz ureditvenega območja loka-

cijskega načrta)

Ureditveno območje lokacijskega 
načrta je prikazano:
-    na grafičnem listu 1 – “pregledni 

situacijski načrt” (geodetska pod-
laga: ortofoto načrt) s prikazom 
položaja načrtovane prostorske 
ureditve v širšem prostoru;

-    na grafičnem listu 2 – “ureditveno 
območje lokacijskega načrta in 
načrt parcelacije” s prikazom meje 
območja lokacijskega načrta.

8. člen
(vplivno območje lokacijskega na-

črta)

Vplivno območje lokacijskega na-
črta, je enako ureditvenemu območju 
lokacijskega načrta. 

III. NAMEMBNOST OBMOČJA 
IN UMESTITEV NAČRTOVANE
UREDITVE V PROSTOR

Območje je v celoti namenjeno iz-
gradnji bolniščničnega objekta – Kli-

nike Domžale (v nadaljevanju: klinika) 
s spremljajočo zunanjo ureditvijo, ki 
obsega prometne površine (dostopne 
ceste, parkirišča) in zelene površine s 
hortikulturno ureditvijo.

IV. NAČRT PARCELACIJE

9. člen
(prikaz načrta parcelacije)

Načrt parcelacije je prikazan na gra-
fičnem listu 2 – “ureditveno območje 
lokacijskega načrta in načrt parcelaci-
je” s prikazom nove gradbene parcele 
v odnosu do obstoječih parcel. Celo-
tno območje klinike se uredi kot ena 
gradbena parcela.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, 
ARHITEKTURNO IN KRAJIN-
SKO OBLIKOVANJE

10. člen
(skupni pogoji za oblikovanje)

V celotnem območju veljajo nasled-
nji pogoji za gradnjo in oblikovanje 
objekta:
-    vse komunikacije morajo biti ob-

likovane in urejene brez grajenih 
ovir, tako da so uporabne za funk-
cionalno ovirane osebe;

-    vsi hodniki za pešce so enotno 
tlakovani ali asfaltirani;

-    vozne in manipulativne površine 
so zaključene z dvignjenim robni-
kom;

-    izven utrjenih in tlakovanih povr-
šin se zelene površine ohranjajo, 
hortikulturno uredijo in redno 
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vzdržujejo;
-    območje se po potrebi ogradi z ograjo višine do 2 m, ki se intenzivno oze-

leni.

11. člen
(pogoji za oblikovanje v posameznih urejevalnih enotah)

Urejevalna enota UE1
Urejevalna enota UE1 predstavlja dovozno cesto do vhodnega trakta klinike s 

pločnikom na severni strani ceste. Ob pločniku in cestišču na severni strani 
se zasadi drevored.

Urejevalna enota UE2
Urejevalna enota UE2 predstavlja parkirišče za obiskovalce. Parkirišče je asfal-

tirano. Parkirišče se ozeleni z drevesi. Ob zahodnem delu prakirišča poteka 
hodnik za pešce, ki vodi do vhoda v objekt.

Urejevalna enota UE3
Urejevalna enota UE3 predstavlja objekt klinike in sicer:
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Dovoljena je drugačna umestitev 
ali razporeditev namembnosti zno-
traj posameznih delov objekta, ki pa 
ne sme vplivati na zasnovo zunanjih 
komunikacij, zunanjo ureditev ter za-
snovo infrastrukturnega omrežja.

Za vse dele objekta veljajo naslednji 
pogoji za oblikovanje:
-    objekti naj bodo oblikovani enotno 

glede streh in vseh materialov na 
fasadah;

-    fasadne barve naj bodo pretežno 
v svetlejših tonih;

-    strehe so ravne (z maksimalnim 
naklonom 4 stopinje);

-    objekti imajo lahko napušče ali 
pa kolenčne zidove, ki zakrivajo 
streho;

-    atrij se oblikuje tako, da se povr-
šine, ki niso namenjene gibanju, 
zazelenijo v največji možni meri;

-    javni vhodi naj se poudarjeno ob-
likujejo.

Urejevalna enota UE4
Urejevalna enota UE4 predstavlja 

parkirišče za paciente in zaposle-
ne. Parkirišče je asfaltirano. Par-
kirišče se ozeleni z drevesi. Prav 
tako se intenzivno ozeleni severni 
rob območja. Del urejevalne eno-
te je namenjen zbirnemu mestu za 
zbiranje odpadkov. Zbirno mesto 
se ogradi z ograjo in ozeleni.

Urejevalna enota UE5
Urejevalna enota UE5 predstavlja 

park ob objektu klinike. V parku 
se izvedejo tlakovane peš poti 
in večja vodna površina. Park se 
ozeleni z drevjem, nizkimi grmov-
nicami in cvetličnimi gredami ter 
opremi s primerno mikrourbano 

opremo (klopi, koši za smeti, sve-
tilke, drugo).

VI. MERILA IN POGOJI ZA 
INFRASTRUKTURNO 
OPREMLJANJE OBMOČJA

12. člen
(prometno priključevanje območja)

Območje se priključuje na obstoječo 
lokalno cesto LC-071231 (Krakovska 
cesta - Študa). Dovozna cesta klinike 
je locirana na severnem delu komplek-
sa, z urgentnim dovozom in dostop-
nostjo do parkirnih površin. Cesta je 
asfaltirana in se izvede v širini 5,50 m. 
Severno od ceste se zgradi hodnik za 
pešce v širini 1,50 m.

13. člen
(parkirna mesta)

Na severovzhodnem delu komplek-
sa (UE2) se zagotovi 58 parkirnih mest 
za obiskovalce. Na severozahodnem 
delu kompleksa (UE4) se zagotovi 128 
parkirnih mest za paciente in zapo-
slene, z možnostjo razširitve za 9 par-
kirnih mest na južnem delu območja 
UE4. Skupno se na območju zagotovi 
186 parkirnih mest z možnostjo širitve 
za 9 parkirnih mest.

Minimalne dimenzije parkirnih 
mest so 4,80 x 2,30 m, ob hodnikih za 
pešce pa 5,00 x 2,30 m.

Od skupnega števila parkirnih mest 
se zagotovi vsaj 5% parkirnih mest na-
menjenih invalidom. Parkirna mesta 
namenjena invalidom so minimalne 
širine 3,50 m.

Uradni vestnik 07.indd   134 20.4.2004, 12:40:36



135Uradni Vestnik Št. 7/04

14. člen
(vodovod)

Obstoječi vod št. 160 PE 90 se 
ob severni meji ureditvenega ob-
močja zaključi ter južno od te točke 
ukine. Ukinjeni vod se nadomesti 
z novim vodom DN 150 (Krakovska 
cesta – Mačkovci), na katerega se 
naveže vodovodno omrežje klinike. 
Hidrantno omrežje klinike se izvede 
v skladu z grafično prilogo 4. Zbirni 
načrt komunalnih vodov iz 3. člena 
tega odloka.

15. člen
(kanalizacija)

Za predvideno območje izgradnje je 
predviden ločen sistem kanalizacije.

Neonesnažene padavinske vode 
se v celoti ponikajo. Vode s streh ob-
jekta se preko peskolovov speljejo v 
ponikovalnice.

Meteorne vode s cestišč in parkir-
nih površin, se preko požiralnikov, ki 
so priključeni v interni meteorni ka-
nal, povežejo v sistem ponikovalnic, 
preko predhodnega lovilca olj. 

Odpadne vode iz objekta se odva-
jajo po vodotesni kanalizaciji iz poli-
etilenskih cevi v skladu z grafično 
prilogo 4. Zbirni načrt komunalnih 
vodov iz 3. člena tega odloka. 

Za potrebe odvajanja odpadnih 
vod iz kletne etaže objekta je po-
trebno zgraditi skupno prečrpališče 
ob jugovzhodnem robu ureditvenega 
območja.

16. člen
(elektroenergetsko omrežje)

V ureditvenem območju se zgra-
di nova transformatorska postaja 
z dvema enotama in močjo 2x400 
kVA. Trafo postaja bo napajana iz 20 
kV srednjenapetostnega daljnovoda 
Črnuče-Domžale. Uporabijo se suhi 
transformatorji.

Obstoječi daljnovod v območju pozi-
dave se pokabli v trase infrastruktur-
nih vodov v skladu z grafično prilogo 
4. Zbirni načrt komunalnih vodov iz 
3. člena tega odloka. Prva drogova 
daljnovoda na južni in zahodni strani 
se zamenjata z betonskim končnim 
drogom in prehodom v kabel z ustrez-
no prenapetostno zaščito in ločilniki. 
Izvod na vzhodni strani se izvede v 
kablu do prvega droga preko preliv-
nega kanala, kjer je že sedaj izveden 
prehod v kabel. Na tem mestu se drog 
odstrani in izvede kabelska spojka.

17. člen
(plinovodno omrežje)

Območje se priključi na z lokacij-
skim načrtom načrtovan plinovod za 
naselje Mačkovci in Študa ob lokalni 
cesti LC-071231. Priključni vod klinike 
se izvede iz tlačne cevi polietilena PE 
63.

18. člen
(telekomunikacijsko, informacijsko 

in TV kabelsko omrežje)

Ob dovozni cesti v območje poteka 
novi vod informacijskega omrežja na 
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katerega se območje lahko priključuje 
v skladu z dogovorom z upravljavcem 
omrežja.

19. člen
(ogrevanje)

Objekt se ogreva na plin.

20. člen
(zunanja razsvetljava)

Zunanja razsvetljava se izvede v 
skladu z grafično prilogo 3. Prikaz 
prostorske ureditve iz 3. člena tega 
odloka.

Višina drogov javne razsvetljave naj 
ne presega 5m. Stojna mesta svetilk 
naj bodo praviloma v zelenici.

Napajanje svetilk naj se izvede v 
kabelski kanalizaciji, ki naj ima kapa-
citete za možno kasnejše instaliranje 
tehnične zaščite parkirišč oz. video-
nadzora.

21. člen
(splošni pogoji za infrastrukturno 

opremljanje območja)

V projektni dokumentaciji za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja je 
potrebno upoštevati s pravilniki 
predpisane medsebojne odmike med 
infrastrukturnimi vodi.

22. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje 

območja)

Investitor je, v sodelovanju z no-
silci javnih pooblastil za izvajanje 
posameznih gospodarskih javnih 
služb, dolžan, na podlagi izdelanega 
programa opremljanja zemljišč, zgra-
diti vse za delovanje klinike nujno 
potrebne infrastrukturne objekte in 
naprave znotraj in zunaj območja 
klinike sočasno z izgradnjo objekta 
klinike, oziroma najkasneje do prido-
bitve uporabnega dovoljenja.

VII. REŠITVE IN UKREPI 
ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN 
KULTURNE DEDIŠČINE TER 
TRAJNOSTNE RABE NAR-
AVNIH DOBRIN

23. člen
(zbiranje odpadkov)

Za potrebe zbiranja nenevarnih od-
padkov se izvede zbirno mesto na se-
verovzhodnem delu urejevalne enote 
UE4. Zbirno mesto obsega prostor za 
tipske posode za zbiranje komunalnih 
odpadkov ter prostor za ekološki otok 
za ločeno zbiranje odpadkov.

Za zbiranje posebnih in nevarnih 
odpadkov je predviden varovan pros-
tor v kleti v delu objekta VT (vhodni 
trakt). Posebne in nevarne odpadke 
je potrebno zbirati ločeno v označe-
nih zabojnikih in poskrbeti za odvoz 
in ustrezno uničenje pri zbiralcih, 
predelovalcih oziroma registriranih 
odstranjevalcih nevarnih odpadkov. 
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Glede na količino nevarnih odpad-
kov je potrebno o nevarnih odpadkih 
voditi evidenco v skladu z veljavnimi 
pravilniki.

24. člen
(tla)

Parkirišča in manipulativne povr-
šine ter cestne površine je potrebno 
izvesti vodotesno tako, da ni možen 
iztok v podtalje. Kanalizacija in pri-
ključki na kanalizacijski kolektor, lo-
vilci olj in maščob morajo biti izvedeni 
vodotesno.

Lovilni bazen pod transformatorjem 
za lovljenje transformatorskega olja je 
treba urediti vodotesno brez odtokov, 
z volumnom enakim količini vsebova-
nega transformatorskega olja.

V času gradnje mora biti gradbišče 
omejeno na zemljišče, na katerem 
ima investitor pravico razpolaganja. 
Pri ravnanju v času gradnje je treba 
upoštevati določila 32. člena tega 
odloka, ter predpise iz področja va-
rovanja okolja.

Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani 
z matične podlage, je treba med grad-
njo in po izgradnji zagotoviti racional-
no ravnanje. Prst se mora odstraniti 
in deponirati tako, da se ohrani njena 
plodnost in količina. Preprečiti je tre-
ba mešanje mrtvice in živice. 

25. člen
(ukrepi za zaščito voda)

Med gradnjo v izkopu mora inve-
stitor zagotoviti črpanje podtalnice 
iz gradbene jame. Podtalnico se 

lahko prečrpava v vodotok Mlinščica 
ali ponika.

Med gradnjo mora izvajalec orga-
nizirati ukrepe za primer razlitja 
nevarnih tekočin. V primeru razlitja 
nevarnih tekočin mora izvajalec 
onesnaženi material izkopati in ga 
oddati v predelavo kot nevaren od-
padek, razen če ne izvede analize, s 
katero bi organizacija, pooblaščena 
s strani ministrstva pristojnega za 
okolje ugotovila, da ne gre za nevaren 
odpadek in bi lahko bil odstranjen na 
drug način.

26. člen
(varovanje naravnih vrednot)

V območju klinike ni razglašenih 
niti za razglasitev predvidenih na-
ravnih vrednot.

27. člen
(varovanje kulturne dediščine)

V območju klinike ni razglašene niti 
za razglasitev predvidene kulturne 
dediščine.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

Obravnavano območje bo po izgrad-
nji klinike sodilo v območje I. stopnje 
varstva pred hrupom (območje bol-
nišnice). Za vrednotenje hrupa med 
gradnjo pa so sosednja stanovanjska 
območja (Mačkovci, zahodno od 
Mlinščice, večstanovanjski objekt 
na Krakovski cesti 10) opredeljena 
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kot območje II. stopnje varstva pred 
hrupom, območje obrata Sam d.o.o. 
na severu pa kot območje III. stopnje 
varstva pred hrupom.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja 
mora investitor pridobiti poročilo o 
vplivih na okolje, kjer mora biti izka-
zano stanje in ukrepi za varstvo pred 
hrupom in na njegovi podlagi prido-
biti okoljevarstveno soglasje.

Investitor lahko med gradnjo v dnev-
nem času začasno preseže dovoljene 
ravni hrupa na sosednjih območjih, 
vendar ne bolj, kot so predpisane za 
IV. stopnjo varstva pred hrupom.

29. člen
(varstvo zraka)

Med obratovanjem objekta dodatni 
zaščitni ukrepi niso potrebni.

Med gradnjo je izvajalec dolžan 
upoštevati naslednje ukrepe za var-
stvo zraka:
-    predpise v zvezi z emisijami grad-

bene mehanizacije in transportnih 
sredstev;

-    preprečevanje prašenja odkritih 
delov gradbišča;

-    vlaženje sipkih materialov in neza-
ščitenih površin ter preprečevanje 
raznosa materiala z gradbišča.

30. člen
(varstvo pred požarom)

Načrtovani objekt je iz vseh strani 
dostopen intervencijskim vozilom. Ob 
objektu je dovolj površin za postavit-
vene potrebe gašenja ter zaklanjanja 

oseb. Objekt ima predvidena požarna 
stopnišča. Ob objektu je speljano hi-
drantno omrežje. Gasilsko reševalna 
služba je od objekta oddaljena 800 
m.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen
(etapnost izvedbe)

Gradnja objektov v območju se 
gradi v eni etapi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITOR-
JA IN IZVAJALCEV

32. člen
(obveznosti ob pripravi projektne 

dokumentacije)

Pri pripravi projektne dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, za izvedbo prometne 
in komunalne infrastrukture izven 
ureditvenega območja lokacijskega 
načrta, določenih v razdelku XI. tega 
odloka, mora investitor pridobiti pro-
jektne pogoje in soglasja upravljavca 
obravnavane infrastrukture. 

33. člen
(obveznosti v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in 
izvajalci naslednje obveznosti:
-    pred začetkom del morajo izvajal-

ci obvestiti upravljavce prometne, 
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komunalne, energetske in tele-
komunikacijske infrastrukture ter 
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi 
obstoječe infrastrukturne vode.

-    zagotoviti zavarovanje gradbišča 
tako, da bosta zagotovljeni var-
nost in raba bližnjih objektov in 
zemljišč.

-    promet v času gradnje organizirati 
tako, da ne bo prihajalo do večjih 
zastojev na obstoječem cestnem 
omrežju ter da se prometna var-
nost zaradi gradnje ne bo poslab-
šala;

-    sprotno kultivirati območje velikih 
posegov (nasipi, vkopi);

-    v skladu z veljavnimi predpisi opra-
viti v najkrajšem možnem času pre-
komerne negativne posledice, ki bi 
nastale zaradi gradnje;

-    zagotoviti nemoteno komunalno 
oskrbo preko vseh obstoječih in-
frastrukturnih vodov in naprav;

-    v času gradnje zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe za prepre-
čitev prekomernega onesnaženja 
tal, vode in zraka pri transportu, 
skladiščenju in uporabi škodljivih 
snovi;

-    v primeru nesreče zagotoviti ta-
kojšnje ukrepanje usposobljene 
službe;

-    vzdrževati vegetacijske pasove ob 
cesti, ki so element krajinskega 
urejanja, istočasno pa imajo tudi 
funkcijo pred onesnaženjem nepo-
srednega okoliškega prostora;

-    zagotoviti sanacijo zaradi gradnje 
poškodovanih objektov, naprav in 
območij ter okolico objektov;

-    sanirati oz. povrniti v prvotno 
stanje vse poti in ceste, ki bodo 
zaradi uporabe v času gradnje ob-

jekta prekinjene ali poškodovane.
Vsi navedeni ukrepi se morajo iz-

vajati v skladu s smernicami za na-
črtovanje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, na podlagi gradbenega do-
voljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

X. ODSTOPANJA

34. člen
(dovoljena odstopanja)

Dovoljena so odstopanja tlorisnih 
gabaritov do ±2,5 m, pri čemer mora 
biti zagotovljen najmanj 4 metrski 
odmik objekta od roba sosednjih 
parcel in medsebojni odmik delov 
objekta, ki omogoča zagotavljanje 
požarne varnosti v skladu s predpisi. 
Dovoljeno odstopanje višine objekta 
je ± 1.50 m.

Dovoljena odstopanja lokacij in-
frastrukturnih vodov zunaj območja 
lokacijskega načrta in ob priključkih 
na omrežje oskrbovalnih sistemov 
so ± 5.00 m. Dovoljena odstopanja 
lokacij infrastrukturnih vodov na ob-
močju lokacijskega načrta, razen ob 
priključkih na omrežje oskrbovalnih 
sistemov, so lahko tudi večja, vendar 
ne smejo vplivati na zasnovo delov ob-
jekta, prometnih površin in zunanjo 
ureditev.
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XI. POSEGI IZVEN OBMOČJA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

35. člen
(promet)

Za napajanje širšega območja je 
potrebno, v skladu z Ureditvenim 
načrtom za območje D21/1 Športni 
park – sever (LUZ d.d. Ljubljana, št. 
projekta 5138, z dne februar 2002), 
rekonstruirati del javne ceste JP 
571131 in javno cesto JP 571133 (cesta 
skozi športni park) ter rekonstruirati 
križišče na križanju cest JP 571131 
s cesto LZ 071231 (Krakovska cesta 
- Mačkovci).

36. člen
(vodovod)

Za ureditev ustrezne vodooskrbe in 
požarne varnosti na območju klinike 
je potrebno obnoviti del vodovodnega 
cevovoda po Krakovski cesti od križiš-
ča s Savsko cesto do križišča ceste v 
Mačkovce. Obstoječi vod št. 41 S 100 
se nadomesti z novim vodom DN 250. 
Novi vod DN 250 se poveže z obstoje-
čim vodom št. 317 PE 110 na Kopališki 
ulici proti teniškemu centru Ten-Ten 
z izgradnjo novega voda DN 300, ki 
predstavlja južni del vodovodne zanke 
(Kopališka cesta).

Za odcep proti Mačkovcem je ob 
cesti v Mačkovce potrebno izgraditi 
vodovodni cevovod DN 150 do ob-
stoječega cevovoda št. 160 PE 90 v 
Mačkovcih.

Trasa potrebnih vodovodnih 
vodov izven območja lokacijskega 

načrta poteka preko naslednjih par-
cel: 4617/4, 4630/1, 4631/1, 4631/2, 
4632/2, 4634/10, 4634/4, 4634/5, 
4634/6, 4634/9, 4703, 5364/1, 5365/
11, 5366/8, 5380/1, 5417/2, 5418/2, 
5419/7, 5442/1, 5498/1, 5501/1, vse 
katastrska občina Domžale.

37. člen
(kanalizacija)

Odpadne vode iz objekta se iz pre-
črpališča odvajajo v javni kanal št. 129 
f 400 mm jugovzhodno od območja 
klinike. Priključni kanal klinike se iz-
vede iz polietilenske cevi f 250 mm in 
padcem 5‰. 

Trasa potrebnih kanalizacijskih 
vodov izven območja lokacijskega 
načrta poteka preko naslednjih par-
cel: 5364/1, 5364/3, 5365/11, 5365/
28, 5501/1, vse katastrska občina 
Domžale.

38. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Obstoječi 20 kV srednjenapetostni 
daljnovod se pokabli v v skladu z do-
ločbami 16. člena tega odloka.

Trasa potrebnih elektroenergetskih 
vodov izven območja lokacijskega na-
črta poteka preko naslednjih parcel: 
5203, 5364/1, 5380/1, 5381/9, 5418/2, 
5501/1, vse katastrska občina Dom-
žale.
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39. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

V skladu z dogovorom z upravljav-
cem telekomunikacijskega omrežja se 
po potrebi zgradi nova kanalizacija do 
Savske ceste na križišču s Krakovsko 
cesto, kjer je izvedena ustrezna kana-
lizacija za navadne in optične teleko-
munikacijske kable.

Trasa potrebnih telekomunikacij-
skih vodov izven območja lokacijske-
ga načrta poteka, glede na izbrano 
traso, preko naslednjih parcel: 
-    varianta 1 – ob Mlinščici: 4654/1, 

4654/2, 4654/3, 5417/2, 4676, 
4703, 5442/1, vse katastrska ob-
čina Domžale;

-    varianta 2 – po Krakovski cesti: 
4703, 5381/9, 5417/2, 5418/2, 
5442/1, 5498/1, 5501/1, vse ka-
tastrska občina Domžale.

XII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

40. člen
(vpogled v prostorski akt)

Sestavine lokacijskega načrta, na-
vedene v 3. in 4. členu so na vpogled 
na Občini Domžale.

41. člen
(razveljavitev drugih prostorskih 

aktov)

S tem odlokom se razveljavi del lo-
kacijskega načrta sprejet z Odlokom 
o lokacijskem načrtu za vodovodno 

zanko Domžale - južni krak (Uradni 
vestnik Občine Domžale,  št.1/2001), 
na odseku 2 - od Savske ceste (R2-644) 
do začetka ceste JP 571131 (Kopališka 
cesta) v Športnem parku Domžale. 

42. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati z dnem  ob-
jave v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-6/04
Datum:   14.04.2004

 ŽUPANJA
 Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Uradni vestnik 07.indd   141 20.4.2004, 12:40:38



142 Uradni Vestnik Št. 7/04

PROGRAM OPREMLJANJA 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

ZA IZGRADNJO KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 
OBMOČJE  Š 5/1 – OB 
MLINŠČICI – SEVER 
(KLINIKA DOMŽALE)

V skladu z Navodilom o vsebini pro-
grama opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 4/99) obsega pro-
gram opremljanja:

1. splošni del, 
2. tehnični del in
3. finančni del.
Splošni del programa opremljanja 

določa osnovne podatke o programu 
in območjih opremljanja.

Tehnični del programa opremljanja 
določa posamezne vrste objektov, na-
prav in njihovih omrežij, ki sestavljajo 
komunalno opremo, njihovo priklju-
čevanje na ustrezna omrežja oskr-
bovalnih sistemov in priključevanje 
stavb oziroma stavbnih zemljišč na 
komunalno opremo po posameznih 
območjih opremljanja.

Finančni del programa opremljanja 
določa način ocenjevanja stroškov na 
območju opremljanja in način delitve 
teh stroškov med zavezance za plačilo 
komunalnega prispevka.

Sprejeti akt o programu opremljanja 
se objavi brez tehničnega dela pro-
grama opremljanja, ki je na vpogled 
pri občinskem organu, pristojnem za 
opremljanje stavbnih zemljišč. Vse 
sestavine tehničnega dela programa 
opremljanja so vložene v ustrezno 
mapo, povezano z jamstvenikom in 
pečati. 

1. Splošni del

Splošni del programa opremljanja 
določa osnovne podatke o programu 
in območjih opremljanja in obsega:
1.  podatke o območjih opremljanja,
2.  potrebne podatke iz področnih 

razvojnih programov in
3.  osnovne podatke o zmogljivostih, 

stroških, razdelitvi stroškov in pla-
niranih rokih izgradnje posamezne 
vrste komunalne opreme oziroma 
njene prenove in njenih priključkih 
na ustrezna omrežja oskrbovalnih 
sistemov.

1.1. Podatki o območju opremlja-
nja

Program opremljanja je izdelan za 
ureditveno območje Š5 - Ob Mlinščici 
(sever). Območje se ureja z lokacijskim 
načrtom za območje Š5 - sever (Klini-
ka Domžale), ki ga je izdelal LOCUS 
d.o.o., Domžale, št. proj. 076. Program 
opremljanja je izdelan kot sestavni del 
tega lokacijskega načrta. 

V splošnem delu programa opre-
mljanja so po lokacijskem načrtu 
povzeti osnovni podatki o območju 
opremljanja.

Območje opremljanja obsega na-
slednje parcele: 4658, 4659, 5201, 
5202, 5207/3, 5364/1 in 5501/1; vse 
katastrska občina Domžale. Površi-
na območja znaša 2,28 ha. Skladno 
s prostorskim planom je območje na-
menjeno pretežno oskrbnim, storitve-
nim in poslovnim dejavnostim.

Na zahodu je območje omejeno z 
vodotokom Mlinščico in preko vodo-
toka s stanovanjskim naseljem ob Sav-
ski cesti. Na severni strani območja 

Uradni vestnik 07.indd   142 20.4.2004, 12:40:38



143Uradni Vestnik Št. 7/04

stoji stanovanjski blok (Krakovska 
cesta 10) etažnosti P+4. Na vzhodu 
je območje omejeno z lokalno cesto 
LC-071231 (Krakovska cesta - Študa). 
Južno od območja so proste zazidljive 
površine.

Območje je v celoti namenjeno iz-
gradnji zdravstvenega objekta - Klini-
ke Domžale (v nadaljevanju: klinika) 
s spremljajočo zunanjo ureditvijo, ki 
obsega prometne površine (dostopne 
ceste, parkirišča) in zelene površine s 
hotrikulturno ureditvijo.

Celotno območje klinike je urejeno 
kot ena gradbena parcela.

1.2. Potrebni podatki iz področnih 
razvojnih programov

Med obvezne strokovne podlage, ki 
jih je potrebno upoštevati pri izdelavi 
programa opremljanja, sodijo podlage 
iz področnih razvojnih programov, ki 
jih sestavljajo:

1.  razvojni programi za dejavnosti lo-
kalnih gospodarskih javnih služb,

2.  razvojni programi za dejavnosti 
občinskih javnih zavodov,

3.  plan neprofitne in socialne stano-
vanjske izgradnje,

4.  plan izgradnje stavb družbenega 
standarda in

5.  ocena izgradnje drugih stanovanj-
skih in poslovno-stanovanjskih 
stavb, poslovnih in industrijskih 
in drugih stavb, namenjenih za 
opravljanje proizvodno-tehnolo-
ških dejavnosti. 

Po podatkih pristojnih služb naroč-
nika, Občine Domžale, območje opre-
mljanja ni obravnavano v nobenem od 

področnih razvojnih programov.

1.3. Osnovni podatki o zmogljivo-
stih, stroških, razdelitvi stroškov in 
planiranih rokih izgradnje - povze-
tek vsebine programa opremljanja

1.3.1. Vrste komunalne opreme

Za območje opremljanja določa 
program opremljanja vsa omrežja, 
objekte in naprave, ki sestavljajo 
komunalno opremo in določa način 
in pogoje priključevanja komunalne 
opreme na ustrezna omrežja oskr-
bovalnih sistemov in priključevanja 
stavb oziroma gradbenih parcel na 
komunalno opremo. Ta komunalna 
oprema območij je obravnavana v 
poglavju 2.2, Komunalna oprema in 
omrežja oskrbovalnih sistemov. Za 
tehnične pogoje opremljanja štejejo 
tisti tehnični predpisi, normativi in 
standardi, s katerimi se zagotavlja, 
da so za stavbe oziroma gradbene 
parcele v skladu z zakonom zagotov-
ljeni priključki na predpisano javno 
infrastrukturo.

1.3.1.1 Prometna ureditev

Območje opremljanja se priključuje 
na obstoječo lokalno cesto LZ-071231 
(Krakovska cesta - Študa). 

Za napajanje širšega območja je po-
trebno rekonstruirati del javne ceste 
JP 571131 in javno cesto JP 571133 
(cesta skozi športni park) ter rekon-
struirati križišče na križanju cest JP 
571131 s cesto LZ 071231 (Krakovska 
cesta - Mačkovci).

V sklopu prometne ureditve se ure-
di tudi semaforizirano križišče Kra-
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kovske in Savske ceste (LZ-071231 in 
R3-644), zgradi pa se tudi odsek nove 
ceste od križišča cest JP 571131 in 
571133 do odcepa za Mačkovce.

Izgradnja internih prometnic Kli-
nike in parkirnih površin ni predmet 
programa opremljanja in jo investitor 
ureja skladno z določili lokacijskega 
načrta.

1.3.1.2. Vodovodno omrežje

Za ureditev ustrezne vodooskrbe in 
požarne varnosti na območju klinike 
je potrebno obnoviti del vodovodnega 
cevovoda po Krakovski cesti od križiš-
ča s Savsko cesto do križišča ceste v 
Mačkovce. Obstoječi vod št. 41 S 100 
se nadomesti z novim vodom DN 250. 
Novi vod DN 250 se poveže z obstoje-
čim vodom št. 317 PE 110 na Kopališki 
ulici proti teniškemu centru Ten-Ten 
z izgradnjo novega voda DN 300, ki 
predstavlja južni del vodovodne zanke 
(do Kopališke cesta).

Za odcep proti Mačkovcem je ob 
cesti v Mačkovce potrebno izgraditi 
vodovodni cevovod DN 150 do ob-
stoječega cevovoda št. 160 PE 90 v 
Mačkovcih.

Izgradnja internega vodovodnega 
in hidrantnega omrežja Klinike ni 
predmet programa opremljanja in 
jo investitor ureja skladno z določili 
lokacijskega načrta.

1.3.1.3. Kanalizacijsko omrežje

Odpadne vode iz objekta se iz 
internega kanalizacijskega sistema 
klinike odvajajo v javni kanal št. 129 
f 400 mm jugovzhodno od območja 
klinike. Priključni kanal klinike se iz-

vede iz polietilenske cevi f 250 mm in 
padcem 5‰. 

Izgradnja internega kanalizacijske-
ga omrežja klinike in ponikovalnic ni 
predmet programa opremljanja in 
jo investitor ureja skladno z določili 
lokacijskega načrta.

1.3.1.4. Električno omrežje

Območje opremljanja bo napajano 
z električno energijo iz lastne trans-
formatorske postaje, ki bo postavljena 
v območju opremljanja in napajana iz 
20 kV srednjenapetosnega daljnovo-
da Črnuče - Domžale.

Obstoječi daljnovod prečka ob-
močje opremljanja in se ga pokabli 
v trase infrastrukturnih vodov. Iz-
gradnja transformatorske postaje 
in nizkonapetostnega omrežja v ob-
močju Klinike ni predmet programa 
opremljanja in se izvede skladno z 
določili lokacijskega načrta.

1.3.1.5. Javna razsvetljava

Ob rekonstruiranih cestah JP 
571131 in 571133 ter novi cesti do 
odcepa za Mačkovce se uredi javna 
razsvetljava.

V območju opremljanja se zgradi 
interna javna razsvetljava. Izgradnja 
le-te ni predmet tega programa opre-
mljanja in se izvede skladno z določili 
lokacijskega načrta.

1.3.1.6. Telekomunikacijsko omrežje 
(TT in CATV)

Območje opremljanja v neposredni 
bližini nima izvedene trase za priklop 
kompleksa, zato se zgradi nova kana-
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lizacija do Savske ceste na križišču s 
Krakovsko, kjer je že izvedena ustrez-
na kanalizacija tako za navadne kot za 
optične kable. 

Izgradnja internega TK in CATV 
omrežja klinike ni predmet pro-
grama opremljanja in jo investitor 
ureja skladno z določili lokacijskega 
načrta.

1.3.1.7. Plinovodno omrežje

Območje opremljanja se priključi 
na predvideni plinovod za naselje 
Mačkovci in Študa, ki bo potekal ob 
lokalni cesti LC 071231. 

Izgradnja internega plinovoda Klini-
ke ni predmet programa opremljanja 
in jo investitor ureja skladno z določili 
lokacijskega načrta.

1.3.2. Terminski plan gradnje in roki 
za dokončanje

Dinamika izgradnje komunalne 
infrastrukture v območju opremlja-
nja in njene priključitve na omrežja 
oskrbovalnih sistemov je odvisna 
od predvidene dinamike investitorja 
gradnje klinike. Natančneje je opisana 
v poglavju 2.3, Terminski plan izgrad-
nje komunalne opreme.

1.3.3. Finančna ocena investicije in 
stroškov

Ocene stroškov izgradnje posa-
meznih vrst komunalne infrastruk-
ture je pridobljena na podlagi idejnih 
rešitev komunalne infrastrukture v 
lokacijskem načrtu in ocen stroškov 
izgradnje posameznih vrst komunal-
ne opreme. Ocena stroškov je podana 

na nivo cen januar 2004.
Predvidena skupna vrednost del 

komunalnega opremljanja območja 
znaša 165,00 mio SIT.

Ocene stroškov gradnje posamez-
nih vrst komunalne opreme so po-
drobneje opisane v finančnem delu 
programa opremljanja.

1.3.4. Način delitve stroškov

Stroške komunalnega opremljanja 
območja se razdeli med Občino Dom-
žale in investitorja klinike. Investitor 
klinike plača s komunalnim prispev-
kom 126,43 mio SIT, preostali del sred-
stev pa zagotovi Občina Domžale. Ker 
je izgradnja plinovodnega omrežja, ki 
znaša 6,50 mio SIT, prepuščena konce-
sionarju Petrol d.d., mora Občina za-
gotoviti samo sredstva za pridobitev 
zemljišč za javne prometne površine 
v skupni višini 32,06 mio SIT, 

Investitor Klinike plača svoj del 
opremljanja s komunalnim pri-
spevkom. V območju opremljanja 
je samo ena gradbena parcela v 
velikosti 22800 m2, kar pomeni, da 
znaša ocena stroškov komunalnega 
opremljanja na m2 gradbene parcele 
5.545,32 SIT. Način delitve stroškov, 
prispevne stopnje in ocene komunal-
nega prispevka je opisan v finančnem 
delu programa opremljanja.

2. Tehnični del

Tehnični del programa opremljanja 
določa posamezne vrste objektov, na-
prav in njihovih omrežij, ki sestavljajo 
komunalno opremo, njihovo priklju-
čevanje na ustrezna omrežja oskr-
bovalnih sistemov in priključevanje 
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stavb oziroma stavbnih zemljišč na 
komunalno opremo po posameznih 
območjih opremljanja in obsega:
1.  tehnični opis vseh objektov in 

naprav, ki sestavljajo komunalno 
opremo na območju opremljanja,

2.  popis del za izgradnjo oziroma 
prenovo objektov in naprav, ki 
sestavljajo komunalno opremo na 
območju opremljanja, s popisom 
del za njihovo zgraditev oziroma 
prenovo in priključitev na ustrezna 
omrežja oskrbovalnih sistemov,

3.  opis postopnosti izvajanja, ki pred-
stavljajo zaključeno funkcionalno 
oziroma tehnično-tehnološko celo-
to,

4.  podrobnejši opis pogojev izvedbe 
posameznih etap izvajanja,

5.  značilne risbe objektov in naprav, 
ki sestavljajo komunalno opre-
mo (tipski projekti komunalne 
opreme), lahko pa tudi ustrezno 
funkcionalno opremo, ki je v zvezi 
s prometnimi, zelenimi in rekrea-
cijskimi površinami in javno raz-
svetljavo in

6.  druge podatke, pomembne za za-
gotovitev opremljenosti in za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev, 
da je določeno stavbno zemljišče 
opremljeno.

2.1. Ugotovljeno stanje na območju 
opremljanja

Območje opremljanja sestavljajo 
kmetijska zemljišča in je nepozida-
no. Razen električnega daljnovoda, 
ki prečka območje opremljanja, je 
komunalno neopremljeno.

V njegovi neposredni bližini je že 
zgrajena komunalna infrastruktura, 

na katero se bodo novozgrajeni ob-
jekti v območju opremljanja tudi 
priključevali.

Stanje obstoječe komunalne infra-
strukture in način navezave nanjo je 
opisan v nadaljevanju.

Tehnični podatki o komunalni opre-
mi in omrežjih oskrbovalnih sistemov, 
potrebnih za ureditev obravnavanega 
območja opremljanja, ki so uporablje-
ni v tehničnem delu tega programa 
opremljanja, so pridobljeni iz lokacij-
skega načrta.

2.2. Komunalna oprema in omrežja 
oskrbovalnih sistemov

Ureditev komunalne opreme v in 
izven območja opremljanja ter njena 
priključitev na obstoječa ali rekonstru-
irana omrežja oskrbovalnih sistemov 
je določena skladno s pogoji iz loka-
cijskega načrta.

V območju opremljanja je predvi-
dena ureditev naslednje komunalne 
infrastrukture:
-    prometna ureditev,
-    vodovodno omrežje,
-    kanalizacija (ločeni sistem, fekalni 

in meteorni),
-    električno omrežje,
-    javna razsvetljava,
-    TK in CATV omrežje in
-    plinovodno omrežje.

2.2.1. Prometna ureditev

Območje opremljanja se priključuje 
na obstoječo lokalno cesto LZ-071231 
(Krakovska cesta - Študa). Za zagoto-
vitev prometne oskrbe območja opre-
mljanja je potrebno rekonstruirati del 
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javne ceste JP 571131 in del javne ceste JP 571133 (cesta skozi športni park) 
ter zgraditi novo križišče na križanju cest JP 571131 s cesto LZ 071 231.

Rekonstrukcijo javnih poti 571133 in 517131 ureja Ureditveni načrt za ob-
močje D21/1 Športni park - sever, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični za-
vod d.d., Ljubljana, Vojkova 57, pod št. projekta 5138 v aprilu 2001 in dopolnil 
v februarju 2002.

Skladno z UN se določa rekonstrukcija obstoječe ceste JP 571133 (v UN 
cesta C3) v južnem delu športnega parka v širini 6.00 m z obojestranskim 
hodnikom za pešce. V delu ob nogometnih igriščih se določa gradnja površin 
za vzdolžno parkiranje avtobusov. Rekonstrukcija ceste JP 571131 (v UN cesta 
C3) od križišča z JP 571133 proti križišču z LZ 071231 se prav tako izvede v 
širini vozišča 6.00 m. Skupna dolžina rekonstruiranih cest je cca 370 metrov. 
Ob obeh cestah se uredi javna razsvetljava, ki bo podrobneje določena s pro-
jektno dokumentacijo.

Izvedba rekonstrukcije križišča LZ 071231 in JP 571131 bo natančneje do-
ločena ob izdelavi projektne dokumentacije.

V sklopu prometne ureditve območja opremljanja se zaradi zagotovitve 
ustrezne prometne varnosti izvede tudi semaforizacija obstoječega križišča 
Savske ceste (R3-644) in Krakovske ceste (LZ-071231).

Prav tako se v sklopu opremljanja območja zgradi nova dovozna od križišča 
rekonstruiranih cest JP 571131 in JP 571133 do odcepa za Mačkovce. Cesta se 
zgradi skladno z idejno zasnovo Prometna ureditev južnega dela Domžal, ki jo 
je izdelal BNG d.o.o., Ljubljanska 80, Domžale, številka projekta 508A/2003, 
julij 2003. Predvidena je cesta v širini 6,00 m z obojestransko kolesarsko stezo 
in hodnikom za pešce v širini 2,50 m. Dolžina ceste je cca 150 metrov. Ob cesti 
se uredi javna razsvetljava.

Izgradnja internih prometnic v območju klinike in parkirnih površin ni pred-
met programa opremljanja in jo investitor ureja skladno z določili lokacijskega 
načrta.
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Tabela 1: Potrebni posegi za ureditev dostopa do območja opremljanja.

Vir podatkov: Za rekonstrukcijo javnih poti: UN za območje D21/1 Športni park - sever, 
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana, Vojkova 57, št. proj. 5138, april 2001 in dopolnitev 
februar 2002; za rekonstrukcijo križišča in semaforizacijo križišča: Občina Domžale, Oddelka 
PVO in GJS; za novo dostopno cesto za Mačkovce: Prometna ureditev južnega dela Domžal, 
idejna zasnova, BNG d.o.o., Ljubljanska 80, Domžale, št. proj. 508A/2003, julij 2003.

2.2.2. Vodovodno omrežje

Za ureditev ustrezne vodooskrbe je predvidena priključitev na obstoječe 
vodovodno omrežje. Na obravnavanem področju iz obstoječega vodovodnega 
omrežja ni možno zagotavljati ustrezne požarne varnosti, saj so obstoječe cevi 
premajhnega profila. Za ureditev vodooskrbe je potrebno obnoviti vodovodni 
cevovod po Krakovski cesti do lokacije klinike. 

2.2.2.1. Obstoječe stanje 

Po Krakovski cesti poteka trenutno cevovod AC DN 100 mm. Iz cevovoda 
je urejen odcep PE d 90 proti  Mačkovcem. Cevovod poteka po severnem in 
vzhodnem delu predvidene pozidave. Od Kopališke poteka v smer proti jugu 
proti centru Ten – Ten vodovodni cevovod PE d 110 za vodooskrbo teniškega 
centra.  Diagonalno preko obravnavanega območje je bil predviden potek 
južnega dela vodovodne zanke, ki se bo nadomestil z izgradnjo vodovoda DN 
250 po Cankarjevi cesti (od  Ljubljanske do Savske) in izgradnjo vodovoda DN 
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200 po Krakovski  (od Savske do Kopališke).    

2.2.2.2. Predvidena ureditev

Za ureditev ustrezne vodooskrbe in požarne varnosti na območju klinike je 
potrebno obnoviti del vodovodnega cevovoda po Krakovski cesti od križišča 
s Savsko cesto do križišča ceste v Mačkovce. Obstoječi vod št. 41 S 100 se 
nadomesti z novim vodom DN 250. Novi vod DN 250 se poveže z obstoječim 
vodom št. 317 PE 110 na Kopališki ulici proti teniškemu centru Ten-Ten z iz-
gradnjo novega voda DN 300, ki predstavlja južni del vodovodne zanke (Ko-
pališka cesta).

V območju gradnje objekta se prestavi obstoječi PE 90 oz. se ga delno ukine 
(južno od obstoječega hidranta). Ukinjeni cevovod se nadomesti z vodovodom 
DN 150 na odseku od vodovodne zanke DN 250 do obstoječega cevovoda št. 
160 PE 90 v Mačkovcih (Krakovska cesta – Mačkovci).

Zahodni krak južne zanke se izvede z obnovo vodovoda po Cankarjevi, kar 
je predvideno v sklopu izgradnje plinovoda.

Izgradnja internega vodovodnega in hidrantnega omrežja v območju klini-
ke ni predmet programa opremljanja in jo investitor ureja skladno z določili 
lokacijskega načrta.

V oceni investicije v programu opremljanja so zajeti stroški in predvidena 
dela za tista omrežja oskrbovalnih sistemov, ki jih je potrebno izvesti za po-
trebe zadostne vodooskrbe klinike. Stroški zamenjave vodovodnega cevovoda 
po Cankarjevi cesti v oceni stroškov ni zajet, saj obnova tega odseka ni nujno 
potrebna za vodooskrbo klinike.

Tabela 2: Potrebni posegi za ureditev vodovodnega omrežja izven območja opremljanja.

Vir podatkov: LN za območje Š5 - sever - Klinika Domžale, Locus d.o.o., Domžale, septem-
ber 2003..
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2.2.3. Kanalizacijsko omrežje

Odpadne vode iz objekta se iz prečrpališča odvajajo v javni kanal št. 129 f 
400 mm jugovzhodno od območja klinike. Priključni kanal klinike se izvede iz 
polietilenske cevi f 250 mm in padcem 5‰. 

Za ureditveno območje klinike je predviden ločen sistem kanalizacije.
Neonesnažene padavinske vode se v celoti ponikajo. Vode s streh objekta 

se preko peskolovov speljejo v ponikovalnice.
Meteorne vode s cestišč in parkirnih površin, se preko požiralnikov, ki so 

priključeni v interni meteorni kanal, povežejo v sistem ponikovalnic, preko 
predhodnega lovilca olj. 

Odpadne vode iz objekta se odvajajo po vodotesni kanalizaciji iz polietilen-
skih cevi. 

Za potrebe odvajanja odpadnih vod iz kletne etaže objekta je potrebno zgra-
diti skupno prečrpališče ob jugovzhodnem robu ureditvenega območja.

Izgradnja internega kanalizacijskega omrežja v območju klinike in poniko-
valnic ni predmet programa opremljanja in jo investitor ureja skladno z določili 
lokacijskega načrta.

2.2.4. Električno omrežje

Območje opremljanja bo napajano z električno energijo iz lastne transfor-
matorske postaje, ki bo postavljena v območju opremljanja. Napajana bo iz 20 
kV srednjenapetosnega daljnovoda Črnuče - Domžale.

Obstoječi daljnovod prečka območje opremljanja in se ga pokabli v trase 
infrastrukturnih vodov. Prva drogova daljnovoda na južni in zahodni strani se 
zamenjata z betonskim končnim drogom in prehodom v kabel z ustrezno pred-
napetostno zaščito in ločilniki po zahtevah distribucijskega sistema. Izvod na 
vzhodni strani se preprosto izvede v kablu do prvega droga preko prelivnega 
kanala, kjer je že sedaj izveden prehod v kabel. Tam se drog odstrani in izvede 
kabelska spojka.

Izgradnja transformatorske postaje in nizkonapetostnega omrežja v območju 
klinike ni predmet programa opremljanja in se izvede skladno z določili loka-
cijskega načrta.
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Tabela 3: Potrebni posegi za ureditev elektro oskrbe območja opremljanja.

Vir podatkov: LN za območje Š5 - sever - Klinika Domžale, Locus d.o.o., Domžale, septem-
ber 2003.

2.2.5. Javna razsvetljava

Ob obeh rekonstruiranih cestah JP 571131 in 571133 se uredi javna razsvetlja-
va, ki bo podrobneje določena s projektno dokumentacijo. Javna razsvetljava 
se uredi tudi ob novi dovozni cesti od križišča rekonstruiranih cest JP 571131 
in JP 571133 do odcepa za Mačkovce.

V območju opremljanja se zgradi interna javna razsvetljava. Izgradnja le-te 
ni predmet tega programa opremljanja in se izvede skladno z določili lokacij-
skega načrta.

2.2.6. TK in CATV omrežje

Območje opremljanja v neposredni bližini nima izvedene trase za priklop 
kompleksa, kot je bolnica, na področno telefonsko centralo, zato se zgradi nova 
kanalizacija ob strugi Mlinščice do Savske ceste na križišču s Krakovsko, kjer 
je že izvedena ustrezna kanalizacija tako za navadne kot za optične kable. S 
tem se zagotovi primarni dostop v obsegu potreb, kot jih narekujejo objekti 
takšnega tipa.

Zgradi se dvocevna kabelska kanalizacija 2 ×   110 mm v skupni dolžini 
394 m.

Ob dovozni cesti v območje opremljanja poteka tudi novi vod informacijskega 
omrežja “TELEMACH”, na katerega bo kompleks bolnišnice lahko priključen, 
če se bo investitor odločil za to varianto.

Izgradnja internega TK in CATV omrežja v območju klinike ni predmet 
programa opremljanja in jo investitor ureja skladno z določili lokacijskega 
načrta.
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Tabela 4: Potrebni posegi za ureditev TK in CATV omrežja do območja opremljanja.

Vir podatkov: LN za območje Š5 - sever - Klinika Domžale, Locus d.o.o., Domžale, septem-
ber 2003.

2.2.7. Plinovodno omrežje

Območje opremljanja se priključi na predvideni plinovod za naselje Mačkovci 
in Študa, ki bo potekal ob lokalni cesti LC 071231.

Plinovod zgradi koncesionar Petrol d.d. v skladu s koncesijsko pogodbo in 
bo zgrajeno pred pričetkom obratovanja klinike.

Izgradnja internega plinovoda v območju klinike ni predmet programa opre-
mljanja in jo investitor ureja skladno z določili lokacijskega načrta.

2.3. Terminski plan izgradnje komunalne opreme

Dinamika izgradnje komunalne infrastrukture v območju opremljanja in nje-
ne priključitve na omrežja oskrbovalnih sistemov je odvisna od predvidene 
dinamike investitorja gradnje klinike.

Začetek del in dinamika posameznih aktivnosti bo dogovorjena z investi-
torjem naknadno. Investitor in Občina bosta pred pričetkom gradbenih del 
sklenila urbanistično pogodbo, s katero se bosta obvezala, da bosta zgradili 
celotno komunalno opremo v območju opremljanja in zanjo tudi zagotovila 
zadosten delež finančnih sredstev.

Okvirni terminski plan komunalnega opremljanja območja je prikazan v 
tabeli 5. Časovna enota v terminskem planu je en mesec. Kot začetni čas t0 se 
šteje podpis urbanistične pogodbe z investitorjem.
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Tabela 5: Terminski plan komunalnega opremljanja območja.

 

Vir podatkov: Občina Domžale, Oddelek PVO.

3. Finančni del

Finančni del programa opremljanja določa način ocenjevanja stroškov na 
območju opremljanja in način delitve teh stroškov med zavezance za plačilo 
komunalnega prispevka in občino in obsega: 
1.  oceno stroškov izgradnje oziroma prenove objektov in naprav ter površin, 

ki sestavljajo komunalno opremo,
2.  preračun ocene stroškov iz prejšnje točke na m2 neto stavbnih parcel na 

območju opremljanja in za posamezne značilne vrste stavb in stavbnih 
parcel (po obliki in površini) na območju opremljanja,

3.  način razdelitve stroškov komunalne opreme med občino in zavezance,
4.  dinamiko zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev glede na postopnost 

izvajanja del in
5.  druge podatke, pomembne za oceno stroškov in za zagotavljanje potrebnih 

finančnih sredstev.

3.1. Ocena stroškov izgradnje oziroma prenove objektov in naprav ter 
površin

V oceno stroškov izgradnje oziroma prenove objektov in naprav ter površin 
so zajeti naslednji stroški:
1.  oceno stroškov izdelave programa opremljanja,
2.  oceno stroškov izdelave projektne dokumentacije za objekte in naprave 

ter površine, ki sestavljajo komunalno opremo in za njihovo priključitev na 
ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov,

3.  oceno stroškov odkupa nepremičnin in stroškov odškodnin zaradi razlastitve 
nepremičnin in omejitve lastninske pravice na nepremičninah na podlagi 
pravnega posla ali odločbe pristojnega organa, ki jih je treba pridobiti 
zaradi gradnje oziroma prenove komunalne opreme in njene priključitve 
na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, v primeru stavb pa tudi oceno 
stroškov, ki nastanejo zaradi njihovih rušenj in
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4.  oceno stroškov same izgradnje objektov, naprav in njihovih omrežij in 
ureditve površin, ki sestavljajo komunalno opremo (gradbeni stroški, stroški 
materiala, stroški montaže). 

3.1.1. Viri stroškov in kriterij delitve

V izdelanem programu opremljanja je obravnavano samo eno območje 
opremljanja, v katerem je celotno območje določeno kot ena gradbena 
parcela.

Ker komunalna infrastruktura, ki bo zgrajena v območju opremljanja, ne bo 
imela statusa javne infrastrukture in bo v zasebni lasti Klinike, so v stroških 
komunalnega opremljanja in posledično v komunalnem prispevku zajeti samo 
stroški izgradnje novih ali rekonstrukcije obstoječih omrežij oskrbovalnih 
sistemov in priključitve nanjo.

Vse stroške komunalnega opremljanja območja razen stroškov izgradnje 
plinovodnega omrežja in pridobitve zemljišč za rekonstrukcijo cest JP 571131 in 
571133 ter nov odsek do Mačkovcev prevzame investitor gradnje v območju, kar 
pomeni, da je prispevna stopnja za vse ostale vrste komunalne infrastrukture 
enaka 1,0.

Za izračun ocene stroškov so uporabljeni podatki iz idejnih rešitev komunalne 
infrastrukture v območju opremljanja, ki je sestavni del lokacijskega načrta, 
in ocene vrednosti izgradnje komunalne opreme na enoto posamezne vrste 
komunalne opreme.

Stroški komunalnega opremljanja območja so prikazani v zbirni tabeli 6. Za 
vsako vrsto komunalne infrastrukture je določena ocena stroška na enoto in 
količina.

3.1.2. Cene v programu opremljanja so izračunane na nivo cen januar 2004.

Stroški odkupa zemljišč in stroški projektne dokumentacije
V stroških odkupa zemljišč za skupno rabo so zajeti stroški za odkup zemljišč 

za javne prometne površine.
Za rekonstrukcijo cest JP 571131 in 571133 skozi športni park je potrebno 

pridobiti še cca 1.540 m2 zemljišč.
Za izgradnjo nove ceste do odcepa za Mačkovce je potrebno pridobiti cca 

1.800 m2 zemljišč.
Vrednost nakupa zemljišč je ocenjena na 9.600,00 SIT za m2 zemljišča.

Stroški izdelave projektne dokumentacije, inženiringa in nadzora so zajeti v 
stroških izgradnje posameznih vrst komunalne infrastrukture.
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Tabela 6: Stroški komunalnega opremljanja območja opremljanja
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3.2. Preračun ocene stroškov na m2 neto gradbenih parcel
Preračun ocene stroškov na m2 neto gradbenih površin v območju opremljanja 

je izdelan v skladu z Navodilom za izračun komunalnega prispevka. V 6. in 
7. členu omenjenega navodila so zapisani obrazci, po katerih se izračuna 
komunalni prispevek.

Preračun stroškov je prikazan v tabeli 7.

Tabela 7: Preračun ocene stroškov na m2 neto gradbenih parcel.

Ocena skupnih stroškov komunalnega opremljanja območja tako znaša 
5.545,32 SIT za m2 gradbene parcele.

3.3. Značilne vrste stavb in gradbenih parcel v območju opremljanja

Celotno območje opremljanja je zasnovano kot ena gradbena parcela, na 
kateri se bodo zgradili objekti nove klinike in pripadajoča infrastruktura. Ve-
likost gradbene parcele je enaka velikosti celotnega območja opremljanja, to 
je 2,28 ha.

3.4. Način delitve stroškov komunalne opreme med občino in zavezanca

Način delitve stroškov komunalne opreme med Občino in zavezanca za pla-
čilo komunalnega prispevka določa vrednost prispevnih stopenj. Prispevna 
stopnja je delež, ki ga za posamezno vrsto komunalne opreme prispeva za-
vezanec in je enaka za celotno območje opremljanja. Za vse vrste komunalne 
infrastrukture razen plinovodnega omrežja in pridobitev zemljišč za ceste JP 
571131, JP 571133 in novo cesto do odcepa za Mačkovce, kjer je prispevna 
stopnja 0,00, je določena prispevna stopnja 1,00.

3.5. Izračun komunalnega prispevka za gradbeno parcelo klinike

V tabeli 8 je podana ocena komunalnega prispevka za gradbeno parcelo 
v območju opremljanja. Pri izračunu komunalnega prispevka je upoštevana 
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velikost gradbene parcele, prispevna stopnja in ocena stroškov komunalnega 
opremljanja na m2.

Tabela 8: Preračun ocene stroškov za gradbeno parcelo v območju opremljanja.

3.6. Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja

V primeru, da bo investitor klinike sam zgradil in financiral vso ali samo do-
ločeno vrsto komunalne opreme, se oprosti plačila komunalnega prispevka za 
tisto vrsto komunalne opreme, ki jo bo zgradil in financiral sam.

3.7. Dinamika zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev

Program opremljanja predvideva, da bo dinamika izgradnje komunalne 
infrastrukture prilagojena dinamiki izgradnje same klinike. 

Občina Domžale bo zagotovila sredstva za odkup zemljišč za rekonstrukcijo 
cest skozi športni park.

Predvideva se, da bo izgradnja komunalne infrastrukture z urbanistično 
pogodbo prepuščena investitorju klinike, zato Občini Domžale za samo iz-
gradnjo omenjene infrastrukture ni potrebno zagotoviti nobenih sredstev iz 
proračuna.
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/02), Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99) je Občinski 
svet Občine Domžale na 15. seji dne 14.04.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE DOMŽALE ZA 
LETO 2004 

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Rebalans Proračunu Občine 
Domžale za leto 2004.

2. Rebalans proračuna začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-5/04
Datum:   14.04.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. lena Statuta ob ine Domžale (Uradni vestnik št.7/99) in 174. lena Poslovnika 
Ob inskega sveta Ob ine Domžale (Uradni vestnik št. 11/99, 11/00 in 9/03)
 je Ob inski svet Ob ine Domžale na svoji 15. seji dne 14.04.2004 sprejel

PRORA UN

Konto

Ob ine Domžale za leto 2004
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tiso  SIT

Naziv PRORA UN
2004
(3)(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.798.000
TEKO I PRIHODKI (70+71) 3.551.600
DAV NI PRIHODKI   (700+703+704+706)  3.064.90070
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK 2.221.000700
Dohodnina  2.221.0007000
DAVKI NA PREMOŽENJE   617.100703
Davki na nepremi nine    432.0007030
Davek od premoženja od stavb     21.000703000
Davek od premoženja od prostorov za po itek in rekreacijo      1.000703001
Zamudne obresti od davkov na nepremi nine          0703002
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od pravnih oseb    250.000703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od fizi nih oseb    160.000703004
Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš a          0703005
Davki na premi nine        1007031
Davek od premoženja - na posest plovnih objektov        100703100
Davki na dediš ine in darila     25.0007032
Davek na dediš ine in darila     25.000703200
Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje    160.0007033
Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb     50.000703300
Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb    110.000703301
Davek od prometa nepremi nin nerezidenti RS          0703302
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre o          0703303
DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   226.800704
Davki na posebne storitve     25.0007044
Davek na dobitke od iger na sre o     10.000704403
Posebna taksa na igralne avtomate     15.000704404
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev    201.8007047
Taksa za obremenjevanje vode     70.000704700
Turisti na taksa      1.500704704
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest      1.300704708
Druge komunalne takse     10.000704709
Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš a in gozda          0704710
Požarna taksa      9.000704713
Priklju ne takse     15.000704715
Taksa za obremenjevanje okolja     95.000704719
DRUGI DAVKI         0706
Drugi davki          07060
NEDAV NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)    486.70071
UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   306.100710
Udeležba na dobi ku javnih podjetij in javnih finan nih institucij          07100
Prihodki od udeležbe na dobi ku drugih podjetij in finan nih institucij     13.0007101
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Prihodki od obresti     52.0007102
Prejete obresti od sredstev na vpogled      2.000710200
Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     50.000710201
Prihodki od premoženja    241.1007103
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš a in gozdove        300710300
Prihodki od najemnin za poslovne prostore     82.000710301
Prihodki od najemnin za stanovanja     38.000710302
Prihodki od drugih najemnin      1.600710304
Prihodki od zakupnin          0710305
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij     59.000710306
Drugi prihodki od premoženja     60.200710399
TAKSE IN PRISTOJBINE    11.000711
Upravne in druge takse in pristojbine     11.0007111
Upravne in druge takse in pristojbine     11.000711100
Državne upravne takse          0711101
DENARNE KAZNI    10.400712
Denarne kazni     10.4007120
Denarne kazni za prekrške     10.000712001
Denarne kazni v upravni izvršbi          0712005
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora        400712007
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     5.200713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)      5.2007130
Prihodki obratov družbene prehrane      2.000713002
Drugi ob inski prihodki          0713003
Prihodki od po itniške dejavnosti      3.200713004
DRUGI NEDAV NI PRIHODKI   154.000714
Drugi nedav ni prihodki    154.0007141
Drugi nedav ni prihodki     13.000714100
Prihodki od komunalnih prispevkov    100.000714105
Prispevki in dopla ila ob anov za izvajanje programov investicijskega zna a     31.000714107
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov          0714110
Drugi teko i prihodki     10.000714199
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     60.00072
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    15.000720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     15.0007200
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev          07201
Prihodki od prodaje opreme          07202
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev          07203
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         0721
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv          07210
Prihodki od prodaje drugih zalog          07211
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ  IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽE    45.000722
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš  in gozdov          07220
Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš     30.0007221
Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja     15.0007222
PREJETE DONACIJE (730+731)          073
PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV         0730
Prejete donacije iz doma ih virov za teko o porabo          07300
Prejete donacije iz doma ih virov za investicije          07301

Uradni vestnik 07.indd   160 20.4.2004, 12:40:44



161Uradni Vestnik Št. 7/04

v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         0731

Prejete donacije iz tujine za teko o porabo          07310

Prejete donacije iz tujine za investicije          07311

TRANSFERNI PRIHODKI    186.40074

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ   186.400740

Prejeta sredstva iz državnega prora una    186.4007400

Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državnega prora una          0740000

Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije    186.400740001

Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo          0740004

Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti          07401

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja          07402

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov          07403

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  4.560.386

TEKO I ODHODKI  (400+401+402+403+409)  1.036.60840

PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   285.712400

Pla e in dodatki    248.6064000

Regres za letni dopust      8.2804001

Povra ila in nadomestila     14.6504002

Sredstva za delovno uspešnost     12.4764003

Nadurno delo      1.0004004

Pla e za delo po pogodbi          04005

Drugi izdatki zaposlenim        7004009

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST     40.788401

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     23.0004010

Prispevek za zdravstveno zavarovanje     16.9004011

Prispevek za zaposlovanje        3084012

Prispevek za porodniško varstvo        5804013

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    669.508402

Pisarniški in splošni material in storitve     64.4624020

Posebni material in storitve      6.8004021

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     29.3004022

Prevozni stroški in storitve      1.0004023

Izdatki za službena potovanja      2.5004024

Teko e vzdrževanje    350.4334025

Najemnine in zakupnine  leasing      1.5004026

Kazni in odškodnine     16.4404027

Drugi operativni odhodki    197.0734029

PLA ILA DOMA IH OBRESTI    21.600403

Pla ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     15.0004031

Pla ila obresti od kreditov drugim finan nim institucijam          04032

Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      6.6004033

Pla ila obresti od vrednostnih papirjev          04034

SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE    19.000409

Teko a prora unska rezerva     15.0004090

Rezerva za naravne nesre e      4.0004091

TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)  1.558.48341

SUBVENCIJE     61.571410

Subvencije javnim podjetjem          04100

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     61.5714102
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   775.050411

Transferi nezaposlenim          04110
Družinski prejemki in starševska nadomestila          04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     20.5004112
Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilj          04113
Nadomestila pla        2004115
Štipendije     19.6004117
Drugi transferi posameznikom    734.7504119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM   190.702412

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    190.7024120
DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI   531.160413

Teko i transferi drugim ravnem države     56.1004130
Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja          04131
Teko i transferi v druge javne sklade in agencije      6.0004132
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    469.0604133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.613.20942
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  1.613.209420

Nakup zgradb in prostorov    377.8074200
Nakup prevoznih sredstev          04201
Nakup opreme     16.9484202
Nakup drugih osnovnih sredstev          04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    963.9064204
Investicijsko vzdrževanje in obnove     35.2804205
Nakup zemljiš  in naravnih bogastev     68.1154206
Nakup nematerialnega premoženja          04207

   151.1534208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    352.08643
INVESTICIJSKI TRANSFERI    352.086430

Investicijski transferi drugim ravnem države      3.0004300
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam          04301
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     48.4454302
Investicijski transferi javnim podjetjem    106.7334303
Kapitalski transferi finan nim institucijam          04304
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom          04305
Investicijski transferi posameznikom        5004306
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavod    193.4084307
Investicijski transferi v tujino          04308
III.    PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ   -762.386
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v tiso  SITB. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

IV.  PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH D     63.00075
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL    63.000750
Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov     63.0007500
Prejeta vra ila danih posojil od javnih podjetij          07501
Prejeta vra ila danih posojil od finan nih institucij          07502
Prejeta vra ila danih posojil od privat. podjetij in zasebnikov          07503
Prejeta vra ila danih posojil od drugih ravni države          07504
Prejeta vra ila danih posojil od državnega prora una          07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         0751
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih          07510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.          07511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih          07512
V.  DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+44          044
DANA POSOJILA         0440
Dana posojila posameznikom          04400
Dana posojila javnim skladom          04401
Dana posojila javnim podjetjem          04402
Dana posojila finan nim institucijam          04403
Dana posojila privatnim podjetjem          04404
Dana posojila drugim ravnem države          04405
POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         0441
Pove anje kapitalskih deležev v javnih podjetjih          04410
Pove anje kapitalskih deležev v finan nih institucijah          04411
Pove anje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih          04412
Skupna vlaganja (joint ventures)          04413
Pove anje kapitalskih deležev v tujino          04414

   63.000VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH

VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)   -699.386
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v tiso  SITC. RA UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)          050
DOMA E ZADOLŽEVANJE         0500
Najeti krediti pri poslovnih bankah          05001
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni          0500101
Najeti krediti pri drugih finan nih institucijah          05002
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih          05003
Najeti krediti pri drugih ravneh države          0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja          0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0500302
Najeti krediti pri državnem prora unu          0500303
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih          0500399
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma em trgu          05004
IX. ODPLA ILA  DOLGA  (550)     47.00055
ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA    47.000550
Odpla ila kreditov poslovnim bankam     39.0005501
Odpla ila kreditov drugim finan nim institucijam          05502
Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem      8.0005503
Odpla ila kreditov drugim ravnem države          0550300
Odpla ila kreditov skladom socialnega zavarovanja          0550301
Odpla ila kreditov drugim javnim skladom      8.000550302
Odpla ila kreditov državnemu prora unu          0550303
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0550305
Odpl ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem          0550399
Odpla ila glavnice vrednostnih papirjev          05504
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    -47.000
XI.    Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 01.01. t.l.  1.195.177
XII.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)   -746.386
XIII.     Sklad izgradnje OŠ Dragomelj   -334.214
XIV.     Sklad Knjižnica Domžale    -93.068
XV.      Rezervni sklad    -21.509
XVII.    Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 31.12.t.l.          0

Uradni vestnik 07.indd   164 20.4.2004, 12:40:46



165Uradni Vestnik Št. 7/04

Uradni vestnik 07.indd   165 20.4.2004, 12:40:46



166 Uradni Vestnik Št. 7/04

Na podlagi 43., 100 in 100.a člena 
Zakona o socialnem varstvu (Ur. list 
RS, štev. 54/92, 56/92, 41/99,  26/01 
in 2/04), 6. člena Pravilnika o standar-
dih in normativih socialno-varstvenih 
storitev (Ur. list RS, štev. 52/95, 2/98, 
19/99, 28/99 in 127/03) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 15. seji 
dne 14.04.2004 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH IN  DOPOL-
NITRVAH ODLOKA O ORGAN-
IZIRANJU POMOČI NA DOMU 
IN MERILIH ZA DOLOČANJE 

PLAČIL STORITEV

1. člen

V prvem odstavku 5 člena Odloka 
o organiziranju pomoči na domu in 
merilih za določanje plačil storitev 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.10/03- 
prečiščeno besedilo) se črta besedilo 
“do katere je upravičenec upravičen 
v obsegu praviloma največ 10 ur te-
densko”.

V drugem odstavku 5. člena se črta 
besedilo “do katere je upravičenec 
upravičen v obsegu praviloma naj-
več 4 ur tedensko”.

V tretjem odstavek 5. člena se črta 
besedilo “do katere je upravičenec 
upravičen v obsegu praviloma naj-
več 1 uro tedensko”.

2. člen

Spremeni se prvi odstavek  7. člena, 
ki se po novem glasi “Upravičenci in 
drugi zavezanci so dolžni sami plačati 
stroške storitve v višini 50% vrednosti  
storitve”.

3. člen

Črta se prvi odstavek 10. člena.

Spremeni se 1 alineea tretjega od-
stavka 10. člena, ki se po novem glasi 
“- upravičenec, katerega dohodek in 
dohodki njegovih družinskih članov 
ne presegajo zgornje meje socialne 
varnosti za 40% na osebo (1,5 mini-
malnega dohodka samske osebe, 
povečano za 40%).”

 4. člen

Spremeni se drugi odstavek 13. 
člena, ki se po novem glasi “Upravi-
čenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko 
uveljavlja oprostitev plačila stroškov 
za pomoč  družini na domu le, če do-
voli zaznambo prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnine, na kateri 
uporabnik storitve nima prijavljenega 
stalnega prebivališča, v korist Občine 
Domžale.”

V 13. členu se črta tretji odstavek.

5. člen

Določba drugega odstavka 3. čle-
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na velja za tiste upravičence, ki so 
upravičenje pomoči na domu prvič 
pridobili po sprejemu tega odloka, že 
pridobljena upravičenja iz tega člena 
pa se ohranijo v višini in obsegu, ki so 
v veljavi do sprejema tega odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati s 1. majem 
2004.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-7/04
Datum:   14.04.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona 
o urejanju prostora (Ur. list RS, štev. 
110/02 in 8/03) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 15. seji dne 
14.04.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O SPRE-
MEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA 

OBMOČJE OBČINE DOMŽALE
– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za območje občine 
Domžale v prvi obravnavi in ga posre-
duje v 30 dnevno javno razgrnitev in 
javno obravnavo. Predlog sprememb 
in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje občine Domžale 
se javno razgrne v prostorih Občine 
Domžale, Oddelek za prostor in var-
stvo okolja, Savska 2, Domžale.

Javna razgrnitev bo potekala 30 
dni. Začetek javne razgrnitve bo se-
dem dni po objavi sklepa v Uradnem 
vestniku Občine Domžale. Javna 

Uradni vestnik 07.indd   167 20.4.2004, 12:40:47



168 Uradni Vestnik Št. 7/04

obravnava bo v prostorih Občine 
Domžale, sejna soba, Ljubljanska 69, 
I. nadstropje dne 05.05.2004 ob 17. uri, 
vodil jo bo pristojni oddelek občinske 
uprave.

Predlog sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev za 
območje občine Domžale se posre-
duje krajevnim skupnostim na ob-
močju občine Domžale. V teku javne 
razprave se na zahtevo posamezne 
krajevne skupnosti organizira na 
sedežu krajevne skupnosti dodatna 
informativna predstavitev sprememb 
in dopolnitev Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje ob-
čine Domžale.

V času javne razgrnitve bo mož-
no predloge in pripombe v zvezi s 
predlogom sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev za 
območje občine Domžale vpisati v 
knjigo pripomb, ki bo na mestu javne 
razgrnitve ali jih posredovati pisno na 
naslov Občina Domžale, Oddelek za 
prostor in varstvo okolja, Ljubljanska 
cesta 69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-16/04
Datum:   14.04.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 15. seji dne 
14.04.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 
ŠTIPENDIRANJU V OBČINI 

DOMŽALE 
- prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o štipendiranju v 
občini Domžale v prvi obravnavi in 
ugotavlja, da je primeren za nadalj-
njo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-17/04
Datum:   14.04.2004

 ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 48. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99) in 25. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, štev. 10/99 
in 7/00)  je Občinski svet Občine Dom-
žale na svoji 15. seji dne 14.04.2004 
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU DOKONČNIH 
POROČIL NADZORNEGA 

ODBORA O OPRAVLJENIH 
NADZORNIH PREGLEDIH NAD 

POSLOVANJEM GOSPODAR-
SKIH JAVNIH SLUŽB

Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z dokončnimi poročili o 
opravljenih nadzornih pregledih nad 
poslovanjem gospodarskih javnih 
služb.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-15/04
Datum:   14.04.2004

ŽUPANJA                                                                                  
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 47. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99) in 11. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
štev. 10/99 in 7/00)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 15. seji dne 
14.04.2004 sprejel

S K L E P

O SEZNANITVI Z LETNIM 
PROGRAMOM NADZORA NAD-

ZORNEGA ODBORA OBČINE 
DOMŽALE

1.  Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z letnim programom 
nadzora Nadzornega odbora Ob-
čine Domžale.

2.  Občinski svet Občine Domžale 
predlaga Nadzornemu odboru Ob-
čine Domžale, da v letni program 
dela za leto 2004 uvrsti nadzorni 
pregled poslovanja Mladinskega 
kulturnega centra Akumulator za 
leto 2003.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-14/04
Datum:   14.04.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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