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Domžale, 10.10.2001, Št. 8     cena z DDV: 738,50 SIT

Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdob-
ju (Uradni list RS, štev. 48/90 in 85/00),
določil Zakona o urejanju prostora (Ur. list
SRS, štev. 18/84, 15/89 in Ur. list RS, štev.
71/93) ter 39. člena  Zakona o urejanju na-
selij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, štev. 18/84, 37/85, 29/86, Ur. list
RS, štev. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/
97) in Navodila o vsebini in metodologiji
strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Ur. list SRS, štev. 20/
85) ter 20.  člena Statuta Občine Domžale
(Uradni  vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
28. seji dne 26.09.2001 sprejel

ODLOK
 O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA

PLANA OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE 1986-2000 IN

SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA OBČINE

DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-
1990, ZA OBMOČJE OBČINE

DOMŽALE, DOPOLNITEV 2001

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolni-
tve prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na občine Domžale za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih
1990, 1995, 1996 in 1997 (Uradni Vestnik
Občine Domžale št. 9/86, 2/90, 12/95, 10/
96, 3/97, 10/97) – v nadaljnjem besedilu
dolgoročni plan občine oziroma plan – in
prostorskih sestavin srednjeročnega druž-
benega plana Občine Domžale za obdob-
je od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega
v letih 1990, 1995, 1996 in 1997, (Uradni
Vestnik Občine Domžale št. 10/86, 2/90,
12/95, 10/96, 3/97, 10/97) – v nadaljnjem
besedilu srednjeročni plan občine oziroma
plan, za območje Občine Domžale, ki ob-
segajo:
a) prevzem novih obveznih republiških iz-

hodišč ter dopolnitev plana z vsebina-
mi lokalnega pomena,
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b)uskladitev plana z novo občinsko mejo,
c) razširitev ureditvenih območij naselij v

občini Domžale, spremembe načina
urejanja ter namenske rabe v okviru ur-
banističnih zasnov za naselje Domžale
ter spremembe načina urejanja ter na-
menske rabe drugih območij, za katere
so predvideni prostorski izvedbeni akti,

d)uskladitev plana s strokovnimi podlaga-
mi, določenimi v programu priprave
(Uradni Vestnik Občine Domžale št. 3/
99).

2. člen
(opredelitev območja nove

občine Domžale)

Območje nove Občine Domžale se us-
kladi v skladu z zakonom o ustanovitvi ob-
čin (Uradni list RS št. 60/94) in spremem-
bami zakona (Uradni list RS št. 69/94, 56/
98, 75/98), zakonom o postopku za usta-
novitev občin ter za določitev njihovih ob-
močij (Uradni list RS št. 44/96) ter zako-
nom o lokalni samoupravi (Uradni list RS
št. 72/93).

3. člen
(namenska raba)

Za posamezna območja se določi pre-
vladujoča namenska raba. Plansko dolo-
čene vrste namenske rabe so naslednje:

1. Območje urbanih zemljišč (U)
1.1. Območje je pretežno namenjeno za

stanovanja (S): območja so pretežno na-
menjena za stalno bivanje ali občasno
bivanje (počitniška stanovanja) itd.
V to območje praviloma ne sodijo: ho-

telski kompleksi, zdravstveni in nezdravs-
tveni nastanitveni centri, šolski nastani-

tveni centri, pridrževalni centri, premič-
na bivališča.
1.2. Območje je pretežno namenjeno za os-

krbne, storitvene in poslovne dejavno-
sti (centralne dejavnosti) (C):
V to območje praviloma ne sodijo: več-

ja območja proizvodno servisnih dejavno-
sti, prometni terminali, območja komunal-
nih dejavnosti, površine za šport in rekrea-
cijo v naravnem okolju.
1.3. Območje je pretežno namenjeno za

proizvodne dejavnosti (P): industrija in
proizvodna obrt, servisi in remonti za ve-
lika vozila, mehanizacijo itd., gradbene
cone, večja območja, namenjena inten-
zivni kmetijski proizvodnji itd.
V to območje praviloma ne sodijo: sta-

novanja in spremljajoče dejavnosti (šole,
vrtci itd.).
1.4. Območje je pretežno namenjeno za

promet in zveze (T): površine cestnega
in železniškega omrežja (izključna
raba), javne prometne površine, dejav-
nosti poštnega in telekomunikacijskega
prometa, ki zasedajo večje površine,
večja območja za razvoj prometnih de-
javnosti javnega ali zaprtega tipa itd.
V to območje praviloma ne sodijo: sta-

novanjska območja in dejavnosti, ki bi mo-
teče vplivale na varnost obratovanja pro-
metne infrastrukture (varstvena območja).
1.5. Območje je pretežno namenjeno za ko-

munalo in energetiko (I): objekti za os-
krbo z vodo, za čiščenje odpadnih voda,
za zbiranje, odlaganje in predelovanje
odpadkov, za proizvodnjo in predelavo
plina, za proizvodnjo toplotne in električ-
ne energije itd.
V to območje praviloma ne sodijo: sta-

novanja in proizvodne dejavnosti.
1.6. Območje je pretežno namenjeno za ze-

lene površine (Z): parki, vse vrste ureje-

nih mestnih zelenic, parkovni gozd,
športni parki, plaže in urejena kopališ-
ča, igrišča za golf, smučišča, območja
začasnih počitniških objektov, pokopa-
lišča itd.
V to območje praviloma ne sodijo: poči-

vališča, zelenice in drevoredi ob cestah,
šolska igrišča, degradirana območja brez
določene rabe po sanaciji, kmetijska zem-
ljišča in gozdna zemljišča znotraj ureditve-
nih območij naselij razen tistih, ki so pred-
videna za ohranitev in se kot take vključu-
jejo v naselje .
2. Območje kmetijskih zemljišč
2.1. Najboljša kmetijska zemljišča (K 1)
2.2. Druga kmetijska zemljišča (K 2)
3. Območje gozdnih zemljišč (G)
3.1. Varovalni gozd
3.2. Gozd posebnega pomena
3.3. Gospodarski gozd
4. Območje je pretežno namenjeno prido-

bivanju rudnin (E)
V to območje praviloma ne sodijo: ob-

močja površinskega pridobivanja rudnin
npr. kamnolomi, območje podzemnega
pridobivanja, kamor je vključen zunanji
prostor rudnika z  objekti, manipulacijskim
prostorom, prometnicami, deponijami itd.

V to območje praviloma ne sodijo razi-
skovalna območja rudnin.
4.1. Pridobivanje kamnitih materialov (od-

prti kopi-kamnolomi, peskokopi, laporo-
kopi)

5. Območje vodnih površin (V)
V to območje praviloma ne sodijo: povr-

šine jezer, vodotokov s pripadajočim obal-
nim pasom, ki zagotavlja urejanje vodnih
površin, obstoječe in planirane zajezitve
s funkcionalnimi ureditvami.

V to območje praviloma ne sodijo: manj-
ši ribniki, zajezitve potokov, zadrževalni-
ki in druge površine manjše od 1 ha.

6. Ostalo (O)
Nerodovitna zemljišča, območja sanacij,

vojaška območja.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih ak-
tov se natančneje določi namenska raba
prostora in organizacija dejavnosti na pod-
lagi usmeritev iz tabelarične priloge št. 6
s komentarjem.

4. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročne-

ga plana – tekstualni del)

Prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Domžale se
dopolnijo in uskladijo z obveznimi izhodiš-
či republiškega plana z naslednjih vsebin-
skih področij:
a) področje poselitve,
b)področje varstva naravne in kulturne

dediščine,
c) področje vodnega gospodarstva,
d)področje varstva okolja,
e) področje energetike.

Prostorske sestavine se poleg obveznih
izhodišč dopolnijo tudi z naslednjimi vse-
binami lokalnega pomena:
a) področje poselitve.
b)področje gozdarstva,
c) področje vodnega gospodarstva,
d)področje varstva naravne dediščine,
e) področje varstva kulturne dediščine,
f) področje prometne infrastrukture in te-

lekomunikacij,
g)področje energetike – transport in skla-

diščenje zemeljskega plina in prenos
električne energije,

h)področje zasnove območij rezerv rudnin
in mineralnih surovin,

i) področje obrambe in zaščite,
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Prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine se dopolni-
jo in spremenijo v zgoraj naštetih vsebi-
nah in področjih, kot sledi v naslednjih po-
glavjih:

V besedilu poglavja II. Globalni okviri
in dejavniki dolgoročnega razvoja, poglav-
je 2. Gospodarski razvoj, podpoglavje
2.4.2. Promet in zveze se prvi odstavek, ki
se glasi: “Na področju cestnega prometa
bo potrebno v okviru sistemskih rešitev
(bencinski dinar, amortizacija) zagotoviti
ustrezna sredstva za redno vzdrževanje
enovite cestne mreže (magistralne, regio-
nalne, lokalne ceste), ob tem pa zagotav-
ljati sredstva za investicijsko vzdrževanje
ter sanacijo cestne mreže kot posledice
nenormalnega vzdrževanja cest v prete-
klih letih. Za vzdrževanje nekategorizira-
nih cest bomo še naprej zagotavljali komu-
nalni dinar” spremeni in nadomesti z be-
sedilom tako, da se nov odstavek glasi:
“Na področju cestnega prometa bo potreb-
no zagotoviti ustrezna sredstva za vzdr-
ž evanje enovite cestne mreže - magistral-
ne, regionalne, lokalne ceste in javne poti
(kolesarske steze) - ob tem pa zagotavljati
sredstva za investicijsko vzdrževanje ter
sanacijo cestne mreže. Za modernizacijo
in gradnjo javnih poti ter njihovo vzdrže-
vanje bomo še naprej zagotavljali sreds-
tva iz proračuna Občine Domžale.”

Besedilo drugega odstavka tega poglav-
ja, ki se glasi: “Na področju vlaganja v pro-
met imamo strategijo razvoja izdelano v
Prometni študiji Občine Domžale. Progra-
me bomo uresničevali le preko ustrezne-
ga načina zbiranja sredstev naših delov-
nih organizacij v okviru desetletnega pro-
grama gradnje cestne mreže v naši obči-

ni.” se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi: “Na področju vlaganja v promet-
no infrastrukturo bodo upoštevane usme-
ritve iz Strategije razvoja Občine Domža-
le.”

Besedilo tretjega odstavka tega poglav-
ja, ki se glasi: “Iz plana do leta 2000 smo v
občini že realizirali rekonstrukcijo križiš-
ča Majhenič z Ljubljansko cesto v Dom-
žalah, izvršili bomo rekonstrukcijo križiš-
ča v Radomljah, uredili križišče Kamniš-
ke ceste z M10 v Domžalah, uredili pot-
niški terminal (za avtobusni in železniški
promet) v Domžalah med sosesko SPB-1
in železniško progo, uredili peš in kolesar-
ski promet na celotnem območju občine,
uredili avtobusna postajališča, rekonstrui-
rali ključne cestne odseke, zgradili pove-
zovalno cesto Želodnik-Moste, pričeli
gradnjo obvoznice v Trzinu ter še vrsto ob-
jektov, navedenih v strokovnih podlagah.”
se nadomesti z novim besedilom, ki se gla-
si: “Izvršili bomo rekonstrukcijo križišča
v Radomljah in izboljšali celotno promet-
no ureditev na območju Radomelj, uredili
križišče Kamniške ceste z G 10 v Domža-
lah, uredili potniški terminal (za avtobu-
sni in železniški promet) v Domžalah, ki
se bo prestavil v območje D 5 Postaja, ure-
dili peš in kolesarski promet, uredili avto-
busna postajališča, rekonstruirali ključne
cestne odseke, zgradili povezovalno cesto
Želodnik – Vodice, zgradili avtocesto Šent-
jakob-Blagovica ter še vrsto objektov, na-
vedenih v strokovnih podlagah.”

Kjer se navedbe nanašajo na magistral-
no cesto M 10, se oznaka “M 10” spremeni
v skladu z novo kategorizacijo cest (Urad-
ni list RS št. 49/97) in nadomesti z “G 10”.

Za petim odstavkom se doda nova od-
stavka, tako da se besedilo glasi: “Nadalj-
nje aktivnosti na področju urejanja cest-
nega omrežja v občini bodo potekale v
smislu izboljševanja kvalitete omrežja, kar
bomo izvrševali z rekonstrukcijami obsto-
ječih cest ter izgradnje hodnikov za pešce
in kolesarskih stez. Rekonstruirali in ure-
dili bomo ceste in prometne površine za
motorna vozila, pešce, kolesarje in miru-
joči promet na območjih cest Šentpavel-
Študa, Litijska cesta, cesta Podrečje-Dob,
Radomlje-Hudo, Radomlje-Rova, jugovz-
hodne vpadnice v Domžale in po potrebi
še na ostala območja. Za rekonstrukcije
in novogradnje se po potrebi izdelajo lo-
kacijski načrti.

Na območju Homškega hriba ter Rado-
melj se bodo uredile parkirne površine za
osebna vozila, v Zaborštu pa je v območju
D 38 v okviru urbanistične zasnove izde-
lana programska zasnova ureditve parki-
rišč za tovorna vozila, ki jo je potrebno upo-
števati pri izdelavi prostorskih izvedbenih
aktov.”

Besedilu poglavja II. Globalni okviri in
dejavniki dolgoročnega razvoja, poglavje
2. Gospodarski razvoj, podpoglavje 2.4.3.
Vodno gospodarstvo, se besedilo druge-
ga odstavka, ki se glasi: “V obdobju do leta
2000 bo potrebno rešiti kompletno vso
strugo Bistrice od Domžal do izliva v Savo,
izvedbo zadrževalnikov na Rači (nad Za-
logom), na Drtijščici, v Volčjem potoku, na
Rovščici, na Žabnici v Ihanu, prestaviti
Mlinščico zaradi industrijske cone, izvrši-
ti sanacij površin pod  Dobenom, v Trzinu
/potok v Dobravi), obnoviti homški jez,
urediti Želodnik za potrebe industrijske
cone. Kljub temu,da je Pšata precej ureje-
na, bodo potrebna redna vzdrževalna dela
in ureditev Stare Pšate pri Semesadikah”

spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
“Vodotok Kamniška Bistrica s pritoki se ce-
lovito uredi z namenom preprečevanja po-
plavljanja na območjih, namenjenih za bi-
vanje in delo ter ureditve kolesarskih in
pešpoti ob njih. Urejanje bo potekalo v ok-
viru medobčinskega sodelovanja občin
Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani. Ure-
ditve morajo potekati tako, da ne bo po-
slabšana poplavna varnost, da ne bo ne-
gativnih vplivov na odtočni režim in da
bo upoštevana naravna dinamika voda ter
principi sonaravnih ureditev. Predvidena
je celovita sanacija in revitalizacija Mlinš-
čic.

Z vidika obrambe pred ekstremnim de-
lovanjem voda in s tem povezanim prepre-
čevanjem škode na premoženju in varo-
vanjem človeških življenj je treba poleg
ohranjanja in aktiviranja razpoložljivih re-
tencijskih površin zadrževati vodo na me-
stu nastanka oziroma izvajati ustrezne hi-
drotehnične ukrepe ter preventivno ure-
jati erozijska območja v povirjih. V ta na-
men bo treba izvesti ustrezne hidrotehnič-
ne ukrepe na Kamniški Bistrici od Dom-
žal do izliva v Savo, izvesti zadrževalnik
Želodnik, zadrževalnik na Rači (nad Zalo-
gom), v Volčjem potoku, zadrževalnik na
Žabnici, zadrževalnik na Rovščici in zadr-
ž evalnik na Drtijščici ter izvajati redna
vzdrževalna dela na ostalih vodotokih v
občini Domžale na podlagi ustreznih stro-
kovnih podlag. Potrebno bo obnoviti
homški jez in urediti Želodnik za potrebe
nove industrijske cone.

Vse ureditve morajo izhajati iz ustrez-
nih strokovnih podlag.

Zasnova oskrbe z vodo bo še naprej us-
merjena v izgradnjo novih vodovodov ter
zamenjavo obstoječih, predvidene so po-
vezave med starimi in novimi vrtinami ter
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izvedba objekta za pripravo vode med čr-
pališči 1 in 2 na parceli št. 3366 k.o. Dom-
žale.

Kolovško črpališče bo potrebno poveza-
ti z območji Brdo in Homec ter opustiti
slabša črpališča.”

V besedilu poglavja II. Globalni okviri
in dejavniki dolgoročnega razvoja, poglav-
je 2. Gospodarski razvoj, podpoglavje
2.4.5. Kmetijstvo in gozdarstvo se glede
na spremenjena površinska razmerja novo
formirane občine Domžale spremenijo po-
vršine in odstotki kmetijskih in gozdnih
zemljišč, tako da novo nastala najboljša
kmetijska zemljišča obsegajo 2874,5 ha,
druga kmetijska zemljišča 423,6 ha, doda
se površine gozdnih zemljišč, ki obsegajo
2363,2 ha.

Na koncu tega poglavja se doda nov od-
stavek, ki se glasi:

“Na najboljših in drugih kmetijskih zem-
ljiščih, v naravi poraslih z gozdom, ter
gozdnih zemljiščih, se na podlagi strokov-
nih izhodišč Zavoda za gozdove Slovenije
spodaj navedena območja predvidi za za-
varovanje z ustreznimi varstvenimi reži-
mi. Območja so razvidna v kartografskem
delu plana, karta 1:20000 Zasnova obmo-
čij za kmetijstvo in gozdarstvo – list št. 1.1:

Območja predvidena za zavarovanje kot
varovalni gozd (43. člen zakona o gozdo-
vih):
• ostanek ravninskega hrastovega gozda

v Nožicah zaradi izjemno poudarjene
biotopske funkcije,

• ostanek ravninskega hrastovega gozda
v Preserjah zaradi izjemno poudarjene
biotopske funkcije, pri čemer se območ-
je prilagodi glede na načrtovano glav-
no cesto Želodnik Vodice ter njene na-
vezave,

• opuščeni glinokopi na Hudem zaradi iz-
jemno poudarjene biotopske funkcije,

• predel Mlake (Blata) zaradi izjemno pou-
darjene biotopske funkcije,

• hrastovi logi v Dragomlju zaradi izjem-
no poudarjene biotopske funkcije,

• gozdni otok v Študi zaradi izjemno pou-
darjene biotopske funkcije,

• gozdovi ob Kamniški Bistrici zaradi iz-
jemno poudarjene biotopske funkcije,

• Češeniška gmajna in močvirni predel ob
Rjavcu zaradi izjemno poudarjene bio-
topske funkcije,

• gozdni otok pri Depali vasi zaradi izjem-
no poudarjene biotopske funkcije,

• Strmi in erodibilni gozdovi v Kolovcu za-
radi izjemno poudarjene biotopske funk-
cije.

Območja, predvidena za zavarovanje
kot gozd s posebnim pomenom (44. člen
Zakona o gozdovih):
• Šumberk zaradi izjemno poudarjene

poučne, higiensko zdravstvene, re-
kreacijske in estetske funkcije.”
Posegi, ki se nanašajo na krčitve goz-

dov v območju, ki je v prostorskem planu
opredeljeno kot gozdna raba, so možni na
podlagi poprejšnjega mnenja oddelka, pri-
stojnega za prostor in varstvo okolja ter
pristojnega Zavoda za gozdove.

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, podpo-
glavje 4.1. Strokovne podlage v pripravi
prostorskega dela, se za besedilom tretje-
ga odstavka, ki se glasi: “Grafično gradi-
vo je izdelano na osnovi geodetskih kart v
merilu 1 : 25000, ki jih je za potrebe druž-
benega plana SR Slovenije izdelala Geo-
detska uprava SR Slovenije. Gradivo, ki se
nanaša na razvrstitev kmetijskih zemljišč,

je izdelano na osnovi elaborata Razvrsti-
tev zemljišč za potrebe kmetijstva z dolo-
čitvijo kategorij, ki je bilo izdelano na kar-
tah v merilu 1 : 5000.” doda naslednje be-
sedilo:

“S pridobitvijo novih, natančnejših in
ažurnejših podatkov, ki zajemajo področ-
je digitalnega modela reliefa, pedološko
karto občine Domžale, elaborat Pregled
stanja tal v občini Domžale, ortofoto po-
snetkov in karte ažurne maske gozdnega
roba, bo potrebno ažurirati obstoječo ka-
tegorizacijo kmetijskih zemljišč.

Za potrebe presojanja primernosti pro-
stora za dolgoročni razvoj občine smo iz-
delali elaborat Določitev zavarovanih in
razvojnih območij v občini Domžale in štu-
dijo Določitev primernosti območij za po-
samezne dejavnosti na območjih za širi-
tev naselij. Potrebno je določiti območja,
ki bodo na podlagi naravnih in družbenih
danosti primerna za širitev obstoječih na-
selij ter formiranje potencialnih novih raz-
vojnih območij.

Za potrebe varstva okolja smo sprejeli
Strategijo varstva okolja občine Domža-
le, ki je podlaga za mnoge posege na po-
dročju urejanja prostora, usmeritve za na-
daljnji celostni razvoj občine bodo izhaja-
le iz Strategije razvoja občine.

Za potrebe planiranja poselitve smo iz-
delali demografsko študijo občine Domža-
le, za potrebe presoje zadostnih kapacitet
šolskega prostora smo izdelali elaborat
Pregled šolskega prostora na področju os-
novnošolskega izobraževanja v občini
Domžale za obdobje od leta 1996-2002 in
pregled vrtcev v občini Domžale, elabo-
rat je bil dopolnjen v letu 2000.

Za potrebe zagotavljanja večje poplav-
ne varnosti smo izdelali študijo Preveritev
sonaravnih možnosti zagotavljanja večje

poplavne varnosti na vodotoku Kamniška
Bistrica, ki pomeni usmeritev za nadaljnje
urejanje vodotokov v občini.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, podpo-
glavje 4.2. Bilanca površin se spremenje-
na površinska razmerja prilagodijo povr-
šini nove občine in novoformiranim povr-
šinam kmetijskih, gozdnih in ostalih povr-
šin, tako da se prvi odstavek glasi: “Pro-
storske sestavine Dolgoročnega plana ure-
jajo in usmerjajo izrabo sledečih površin
na področju občine Domžale:
• celotna površina občine Domžale

7233,84 ha
• od tega:
• kmetijskih površin 3298,1 ha
• gozdnih površin 2363,2 ha
• vodnih površin 81,45 ha
• stavbnih površin 1490,1 ha
• ostalih površin (kamnolomi) 1,02 ha

Sprememba v stavbna zemljišča vklju-
čuje 51,7 ha posegov na najboljša kmetij-
ska zemljišča, 14,8 ha na druga kmetijska
zemljišča in 9,2 ha na gozdna zemljišča.
Sprememba v gozdna zemljišča vključuje
178 m2 iz najboljših kmetijskih zemljišč,
56,3 ha iz drugih kmetijskih zemljišč in
34,8 ha iz vodnih zemljišč.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.1., ki se glasi “Naselja z
njihovo funkcijo in velikostjo ter njihovo
medsebojno odvisnostjo so prikazana v
kartografskem delu v merilu 1:25000, list
št. 7 Zasnova namenske rabe prostora”
spremeni tako, da se glasi: “Naselja z nji-
hovimi funkcijami in velikostjo ter njiho-
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vo medsebojno odvisnostjo so prikazana
v kartografskem delu na kartah v merilu
1:20000: list št. 7, Zasnova načinov ureja-
nja prostora; list št. 12, Zasnova osnovne
rabe prostora in list št. 13, Zasnova funk-
cij naselja v omrežju naselij.).”

V istem podpoglavju se besedilo prve-
ga odstavka, ki se glasi: “Na tej karti so

opredeljena:
• stanovanjska območja in naselja v se-

danjih in bodočih obsegih
• območja industrije in obrti
• področja za površinsko izkoriščanje rud-

nin
• rezervati regionalnih cest in avtoceste”

besedilo spremeni tako, da se glasi:

“Karta Zasnova načinov urejanja prosto-
ra opredeljuje zasnovo namenske rabe pro-
stora in zasnovo načinov urejanja prosto-
ra: Načini urejanja so opredeljeni v tabe-
laričnih prilogah št. 1 in št. 2.

Karta Zasnova osnovne rabe prostora
za vsebinsko področje poselitve oprede-
ljuje območja, namenjena za poselitev.

Karta Zasnova funkcij naselja v omrež-
ju naselij opredeljuje uvrstitev naselja po
tipologiji, ki izhaja iz strokovnih podlag za
poselitev na:
• središča občinskega pomena (uvrstitev

v tip E – urbana naselja),
• pomembnejša lokalna središča (uvrsti-

tev v tip D – prevladujoča urbana nase-
lja),

•  lokalna oskrbno storitvena središča
(uvrstitev v tip C - urbano ruralna nase-
lja) ter

• ostala naselja (uvrstitev v tip B – pre-
vladujoča ruralna naselja in A – ruralna
naselja).
Funkcije naselij so določene glede na

naslednje kazalce: oskrbne in storitvene
funkcije ter funkcije glede na proizvodne
dejavnosti, število prebivalstva ter gravi-
tacijsko zaledje. Razvrstitev naselij po ti-
pih ter funkcije naselij so prikazane v ta-
belarični prilogi št. 3”

K tretjemu odstavku tega poglavja, ki
se glasi: “Vsekakor je v dolgoročnem ob-
dobju predvidena intenzifikacija urbane-
ga področja z boljšim izkoriščanjem neza-
zidanih stavbnih zemljišč znotraj obstoje-
čih naselij in z zapolnitvijo gradbenih vr-
zeli ter s tem logična zaokrožitev naselij.
Taka opredelitev zahteva med drugim tudi
rentabilnost izrabe obstoječe komunalne
in druge infrastrukture. Koncentracija
nove organizirane poselitve bo osredoto-
čena še v območje Mačkovcev in dalje pro-
ti jugu. Blokovna gradnja bo realizirana ali
pripravljena za naslednje plansko obdob-
je v Domžalah ob Krakovski ulici, Rodici,
med Ljubljansko cesto in osnovno šolo
Šlandrova brigada in Radomljah. Predvi-
dena je tudi intenzivna individualna grad-
nja v Preserjah, Srednjih Jaršah, Radom-
ljah oz. Rovah, kjer pa je dinamika odvi-
sna od interesa investitorjev.” se doda
novo besedilo, ki se glasi: “Nova večja ob-
močja, namenjena za poselitev, šport in re-
kreacijo, intenzivno kmetijsko proizvod-
njo, prometno infrastrukturo, industrijsko
in obrtno proizvodnjo se bodo formirala v
naslednjih območjih:
• območje vzhodno od Turnš, namenjeno

intenzivni kmetijski proizvodnji, športu
in rekreaciji,

• širitev naselja Rova, kjer bo novi del na-
selja tvoril samostojno enoto individual-
ne sonaravne stanovanjske gradnje z
redkejšo gostoto pozidave,

• kmetijsko posestvo Pšata, namenjeno

potrebam intenzivne kmetijske proi-
zvodnje,

• območje zapolnitve vrzeli ob avtocest-
nem priključku v Domžale – Zaboršt,
kjer se vrzel severno od ceste nameni
za razširitev športno rekreacijskega ob-
močja Šumberk, ostale vrzeli pa se na-
menijo za potrebe stanovanj, obrtne in
storitvene dejavnosti,

• območje J 3 v Srednjih Jaršah se razširi
do roba kanala razbremenilnika Pšate
za promet in zveze,

• v območju ZN Jarše Sever – Induplati
se formira nova industrijsko obrtna
cona,

• območje predvidene poslovno industrij-
ske cone Želodnik se prilagodi bodoči
povezovalni cesti Želodnik – Vodice.

Na koncu podpoglavja 4.4.1. se doda nov
odstavek, ki se glasi: “Poselitev se bo us-
merjala glede na ugotovitve in priporoči-
la elaborata Določitev zavarovanih in raz-
vojnih območij v občini Domžale in Stro-
kovnih podlag za poselitev v občini Dom-
žale.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.2., ki se glasi: “Prometno
omrežje in omrežje zvez je prikazano v
kartografskem delu v merilu 1:25000, list
št. 9 Zasnova prometnega omrežja, list št.
11 Zasnova PTT omrežja” spremeni tako,
da se nov naslov glasi: “Prometno omrež-
je in omrežje zvez je prikazano v karto-
grafskem delu na kartah v merilu 1 :20000:
list št. 8 Zasnova prometnega omrežja; list
št. 10 Zasnova PTT omrežja in list št. 12,
Zasnova osnovne rabe prostora.”

Na začetku tega poglavja se doda od-
stavek z besedilom, ki se glasi:

“Karta Zasnova prometnega omrežja
prikazuje zasnovo cestno prometnih in že-
lezniško prometnih povezav.

Karta Zasnova PTT omrežja prikazuje
zasnovo telefonskega omrežja, zasnovo
javnega omrežja za prenos podatkov, za-
snovo poštnoprometnih zvez in zasnovo
telegrafskega omrežja.

Karta Zasnova osnovne rabe prostora v
okviru te tematike prikazuje zasnovo po-
membnejše infrastrukture.”

V tem poglavju se za drugim odstav-
kom, ki se glasi: “Tovorni železniški pro-
met se bo dokončno umaknil iz doseda-
njega središča v Jarše, kjer bo zgrajena
centralna nakladalno-razkladalna postaja.
Z izgradnjo industrijske proge (Lek in He-
lios) se bo precejšen del tovornega prome-
ta prenesel s ceste na železnico. Na po-
dročju cestnih povezav bo dan poudarek
vzdrževanju obstoječega omrežja ter iz-
gradnji povezovalne ceste Želodnik-Mo-
ste.” doda nov odstavek, ki se glasi:

“V območju D 5 Kurivo se bo preselila
in na novo oblikovala skupno avtobusno
– železniško postajo.”

Besedilo tretjega odstavka tega poglav-
ja, ki se glasi: “Priključki avtocest na od-
seku Šentjakob-Blagovica na obstoječe
cestno omrežje se določajo v območju Štu-
de in Domžal za smeri Domžale in Kam-
nik” se spremeni tako, da se nov odstavek
glasi: “Priključki avtocest na odseku Šent-
jakob-Blagovica na obstoječe cestno
omrežje se določajo v območju Štude,
Domžal in Želodnika-Krtine za smeri Dom-
žale in Kamnik.
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Poleg obstoječih telefonskih central v
Domžalah, Krtini in Radomljah je v sred-
njeročnem obdobju predvidena izgradnja
novih central v Ihanu, Dobu in Jaršah. Ob-
stoječe kabelske povezave na področju te-
lefonskega omrežja:
• magistralni kabel Ljubljana-Maribor
• Ok Domžale-Radomlje
• Ok Domžale-Moravče z odcepom do Kr-

tine.
Predvidene kabelske povezave:
• Ok Domžale-Dob
• Ok Domžale-Ihan
• Ok Domžale-Jarše.

Poleg naštetih objektov nameravamo v
naslednjem srednjeročnem obdobju razši-
riti zemeljsko naročniško omrežje tako, da
bo vsak stanovanjski objekt možno pri-
ključiti na telefonsko omrežje. S tem bo
omogočen prenos podatkov, zvoka in sli-
ke na celotnem območju Občine Domža-
le do vseh objektov. Vzporedno z gradnjo
telefonskega naročniškega omrežja name-
ravamo graditi televizijsko kabelsko
omrežje, ki bo potekalo po istih trasah kot
telefonsko, kakor tudi kabelsko omrežje
za prenos podatkov za upravljanje javnih
infrastrukturnih sistemov. Na območjih, za
katera se bo izkazalo, da gradnja zemelj-
skega omrežja ni ekonomsko upravičena,
bomo še vedno uporabljali zračne vode.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.3., ki se glasi: “Energet-
ski viri in njihovo prenosno omrežje so pri-
kazani v kartografskem delu v merilu
1:25000, list št.10 Zasnova energetskega
omrežja,” spremeni tako, da se glasi:
“Energetski viri in njihovo prenosno
omrežje so prikazani v kartografskem

delu v merilu 1:20000, list št. 9, Zasnova
energetskega omrežja in list št. 12, Zasno-
va osnovne rabe prostora.”

Na začetku tega poglavja se doda nov
odstavek, tako da se besedilo glasi:

“Karta Zasnova energetskega omrežja
prikazuje zasnovo elektroenergetskega
omrežja in zasnovo plinovodnega omrež-
ja.

Karta Zasnova osnovne rabe prostora v
okviru te vsebine prikazuje pomembnej-
šo energetsko infrastrukturo.”

Na koncu tega poglavja se doda novo
besedilo, ki se glasi:

“Na področju porabe električne energi-
je se zaradi intenzivne izgradnje novih sta-
novanjskih in poslovnih objektov nape-
tostne razmere poslabšujejo. Zaradi tega
bo potrebno povečati kapacitete obstoje-
čih transformatorskih postaj in povečati
oziroma zgraditi dodatna nizkonapetost-
na omrežja. V primerih, ko to ne bo mo-
goče, bo potrebno zgraditi nove transfor-
matorske postaje z ustreznimi priključki
(nadzemnimi daljnovodi ali podzemnimi
kablovodi) in pripadajočim nizkonapetost-
nim omrežjem.

Obstoječi objekti za razdeljevanje elek-
trične energije, ki so prikazani tudi v gra-
fičnem delu plana in so obvezno republiš-
ko izhodišče, so:
• RTP Domžale
• DV 2x400 kV Beričevo Okroglo
• DV 2x220 kV Beričevo-(Kleče, Podlog)
• DV 1x220 kV Beričevo-Podlog
• DV 2x110 kV Beričevo Trbovlje
• DV 1x110 kV Beričevo-Kleče
• DV 1x110 kV Kleče-Domžale
• DV 1x110 Kv Domžale-Beričevo
• DV 2x110 kV Domžale-Kamnik

• DV 1x400 kV Beričevo-Podlog
Poleg obstoječih je planirana tudi novo-

gradnja objektov za razdeljevanje električ-
ne energije in sicer:
• DV 2x400 kV Beričevo Podlog

Obstoječe plinovodno omrežje z zemelj-
skim plinom v občini Domžale je izdelano
na osnovi idejnega projekta plinifikacije
Domžale. Na tej podlagi je v občini Dom-
žale lokacijski načrt plinifikacije zasnovan
tako, da bo omogočil celovito dolgoročno
in ekološko čisto oskrbo potrošnikov z
zemeljskim plinom na pretežnem območ-
ju Občine Domžale in z utekočinjenim
naftnim plinom v določenih manjših na-
seljih.

Sistem plinifikacije bo zasnovan tako,
da bo omogočal povezavo z občinama
Mengeš in Trzin.

Predvidi se razširitev MRP Količevo, kar
je prikazano v kartografskem delu plana
1:20000, list št. 9, Zasnova energetskega
omrežja.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.4., ki se glasi: “Vodni viri,
omrežje za oskrbo s pitno vodo in tehno-
loško vodo ter odvajanje odplak so prika-
zani v kartografskem delu v merilu
1:25000, list št.3 Zasnova oskrbe z vodo in
list št.6 Zasnova območij sanacije,” spre-
meni tako, da se nov naslov glasi: “Vodni
viri, omrežje za oskrbo s pitno vodo in teh-
nološko vodo ter odvajanje odplak so pri-
kazani v kartografskem delu na kartah v
merilu 1:20000: list št. 2, Zasnova oskrbe z
vodo; list št. 6 Zasnova območij sanacije
in list št. 12 Zasnova osnovne rabe prosto-
ra.”

Prvi odstavek tega poglavja, ki se glasi:
“Opredeljena so mesta izvirov ter varoval-
ni pasovi, magistralni vodi in sekundarno
omrežje,” se spremeni tako, da se odsta-
vek glasi:

“Karta Zasnova oskrbe z vodo prikazu-
je zasnovo vodnih virov, zasnovo oskrbe z
vodo in zasnovo vodnogospodarskih ure-
ditev.

Karta Zasnova območij sanacije v okvi-
ru te vsebine prikazuje kakovost in sana-
cijo voda, čistilne naprave in priključena
območja.

Karta Zasnova osnovne rabe prostora v
okviru te vsebine prikazuje vodno gospo-
darstvo in pomembnejšo infrastrukturo.”

Besedilu tega poglavja se za drugim od-
stavkom, ki se glasi: “Tako kot smo zašči-
tili vodovarstveno območje na Mengeš-
kem polju z ustreznim odlokom o določi-
tvi vodovarstvenih pasov, bomo že v pr-
vem delu planskega obdobju storili tudi z
vsemi drugimi vodonosnimi območji. Po-
sebna kartografska dokumentacija k pla-
nu v merilu 1 : 5000 obsega tudi natančno
definirane meje teh pasov in vodnih virov.
V celoti bomo izvedli tudi tehnično zašči-
to vodnih virov pred morebitnimi onesna-
ženji. Omejili bomo industrijsko porabo
tehnološke vode, tako da bomo s cenovno
politiko stimulirali izvedbo zaprtih siste-
mov,” doda besedilo, ki se glasi: “Z Odloki
o varstvenih pasovih vodnih virov, objav-
ljenih v Uradnem vestniku občine Domža-
le št. 5/98, ki se nanašajo na zajetja Dom-
žale I., II., III., IV., V., DGI, Črnava, Homec,
Volčji potok, Kolovec-Mrzli Studenec, Brdo
nad Ihanom in Kolovec-Dolomit, so se na
novo formirala območja vodovarstvenih
pasov. Temu se ustrezno prilagodi tudi
kartografski del plana M 1:20000 in M
1:5000.
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Večja pozornost bo posvečena prepre-
čevanju in vzpodbujanju sanacije obstoje-
čih točkovnih in razpršenih virov onesna-
ženja z zagotavljanjem zbiranja in primer-
nega čiščenja odpadnih voda, z usmerja-
njem v okoljsko sprejemljivejše načine
proizvodnje, vključno s kmetijstvom. Ob
gradnji večjih utrjenih površin, ki posred-
no povečujejo količino odpadnih voda pa
je potrebno predvideti izvedbo ukrepov za
zagotavljanje večje infiltracije ter zadrže-
vanja padavin.

Pri posegih v potencialno poplavno
ogrožen prostor je obvezno upoštevanje
vodnogospodarskih pogojev, ki so bili po-
dani v postopku pridobitve soglasja k pro-
storskim sestavinam dolgoročnega in
družbenega plana. Upoštevanje teh pogo-
jev je obvezno tudi pri pripravi prostorskih
izvedbenih aktov. Vsebino teh pogojev
hrani pristojni oddelek občine Domžale,
nanaša pa se pretežno na:
• odvodnjavanje ter odtok padavinskih in

poplavnih voda pri gradnji infrastruktur-
nih objektov,

• zagotavljanje varnosti objektov pred po-
plavnimi vodami s predpisanimi mini-
malnimi varnostnimi višinami in mini-
malnimi odmiki od vodotokov, ter pogoji
glede podkletitve objektov,

• ukrepe za preprečitev onesnaženja vo-
dotokov ter podtalnice s predvidenimi
posegi,

• obvezno hidrološko – hidravlično študi-
jo  vpliva na vodni režim Rovščice v pri-
meru UN Češenik, ki je pomembno raz-
livno območje,

• preverbo poplavne varnosti območja po-
slovno industrijske cone Želodnik z ter
brez upoštevanja predvidenega zadrže-
valnika visokih vod, v tem območju je
potrebna zagotovitev varnost pred sto-

letnimi visokimi vodami,
• v primeru deponije Dob je potrebno za-

gotoviti zbiranje izcednih vod z območ-
ja odlagališča, redno spremljanje kako-
vosti izcednih vod.”

Besedilu tretjega odstavka, ki se glasi:
“Nadaljevala se bo gradnja kolektorja MT
do Mengša, kolektorja v smeri proti Dobu,
z navezavo naselja Trzin-Mlake na kolek-
tor bo opuščena čistilna naprava v Trzi-
nu, predvideno je tudi nadaljevanje kana-
lizacije do cone male industrije. Urejeno
kanalizacijo in čistilno napravo je potreb-
no zgraditi tudi v Moravčah” se spremeni
in nadomesti z naslednjim besedilom, ki
se nanaša na območje nove občine Dom-
žale: “Gradnja kolektorja v smeri proti
Dobu je že realizirana, nadaljevala se bo
gradnja kolektorja v smeri Dob – Krtina in
priključitev zaledja na kanalizacijsko
omrežje in hkrati priključitev na CČN
Domžale Kamnik. V območju Ihana in nje-
govega zaledja je predvidena gradnja ka-
nalizacijskega omrežja in njegova priklju-
čitev na CČN Domžale Kamnik, na območ-
ju vodnih virov Kolovec je predvidena
gradnja zaščitne kanalizacije.”

Za tem odstavkom se doda nov odsta-
vek, ki se nanaša na vodovodno omrežje,
ki se glasi: “Na območju cele občine je
predvidena sanacija obstoječega vodo-
vodnega omrežja.”

Za tem odstavkom se doda novo bese-
dilo, ki se nanaša na odlagališča, tako da
se to glasi: “Predvidena je izgradnja nove-
ga odlagališča komunalnih odpadkov v
Dobu za srednjeročno in dolgoročno ob-
dobje ter vzpostavitev deponije gradbenih
odpadkov v Žejah, kjer se prvotna kmetij-

ska raba začasno spremeni. Po zapolnitvi
se vzpostavi prvotna namenska raba.

Za območje deponije v Dobu je izdela-
na idejna zasnova, ki jo je obvezno potreb-
no upoštevati pri izdelavi projektne doku-
mentacije. Gradivo idejne zasnove hrani
pristojni oddelek občine Domžale”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.5., ki se glasi: “Območje
kmetijskih zemljišč in gozdov, raziskova-
nje in pridobivanje rudnin ter območja na-
ravnih znamenitosti in kulturnih spome-
nikov,” se spremeni tako, da se nov naslov
glasi: “Območje kmetijskih zemljišč in goz-
dov, raziskovanje in pridobivanje rudnin
ter območja naravnih znamenitosti in
kulturnih spomenikov so prikazana v kar-
tografskem delu plana na kartah 1:20000:
list št. 1.1., Zasnova območij za kmetijstvo
in gozdarstvo; list št. 1.2., Zasnova obmo-
čij za agrarne operacije; list št. 3, Zasnova
območij rezerv rudnin in mineralnih suro-
vin; list št. 4.1. Zasnova varstva naravne
dediščine in list št. 4.2. Zasnova varstva
kulturne dediščine, list št. 6 Zasnova ob-
močij sanacije, list št. 12, Zasnova osnov-
ne rabe prostora in v kartografskem delu
plana M 1:5000.”

Prvi odstavek, ki se glasi: “Naslovna te-
matika je opredeljena v kartografskem
delu v merilu 1:25000, list št.1.1. Zasnova
območij za kmetijstvo, list št.1.2. Zasnova
območij za agrarne operacije, list št. 2 Za-
snova območij za gozdarstvo, list št. 4 Za-
snova območij za površinsko izkoriščanje
rudnin, list št. 5 Zasnova območij naravne
in kulturne dediščine in kartografski del
v merilu 1:5000.” se nadomesti z na-
slednjim besedilom:

“Karta Zasnova območij za kmetijstvo
in gozdarstvo prikazuje zasnovo kmetij-
skih in gozdnih zemljišč.

Karta Zasnova območij za agrarne ope-
racije prikazuje agromelioracije, hidrome-
lioracije in komasacije.

Karta Zasnova območij rezerv rudnin in
mineralnih surovin prikazuje območja po-
vršinskega pridobivanja rudnin.

Karta Zasnova varstva narave prikazu-
je območja in objekte varstva narave.

Karta Zasnova varstva kulturne dediš-
čine prikazuje območja in objekte varstva
kulturne dediščine.

Karta Zasnova območij sanacije v okvi-
ru te vsebine prikazuje območja kamno-
lomov.

Karta Zasnova osnovne rabe prostora v
okviru te vsebine prikazuje območja za
kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodars-
tvo, rudarstvo, naravno in kulturno dediš-
čino.”

Za tem odstavkom se doda novega, ki
se glasi: “Iz območja najboljših kmetijskih
zemljišč se izloči 51,72 ha površin, iz ob-
močja drugih kmetijskih zemljišč se izloči
71,1 ha površin, iz območja gozdnih zem-
ljišč se izloči 9,18 ha površin, v gozdna
zemljišča se spremeni 70,7 ha površin.

Drugi odstavek tega poglavja, ki se gla-
si: “Dokumentacija pod zadnjo alineo
prejšnjega odstavka pomeni posebni kar-
tografski sestavni del plana, ki namensko
opredeljuje rabo kvalitetnih kmetijskih
zemljišč ter zagotavlja ohranjanje kvalitet-
nih zemljišč, ki pomenijo temelj proizvod-
ne hrane. Kartografsko gradivo je identič-
no s kategorizacijo kmetijskih zemljišč, ka-
tero je v smislu dopolnitve družbenega
plana 1981 – 1985 sprejela skupščina z od-
lokom dne 12. 12. 1983,” se spremeni tako,
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da se novo besedilo glasi: “Kartografski
del M 1:5000 se zaradi nove tehnologije
izdelave prostorskega plana in zato dru-
gačne možnosti prikazovanja prikazuje na
kartah M 1:5000, ki prikazujejo poleg raz-
vrstitve kmetijskih zemljišč v območja še
vse ostale veljavne obstoječe pravne reži-
me v prostoru na območju Občine Dom-
žale.

Kvalitetna kmetijska zemljišča, ki pome-
nijo temelj proizvodnje hrane, so oprede-
ljena v kartografskem gradivu Kategori-
zacije kmetijskih zemljišč, katero je v smi-
slu dopolnitve družbenega plana 1981 –
1985 sprejela skupščina z odlokom dne 12.
12. 1983. Zaradi novih podatkov in spre-
memb v značilnostih prostora bo potreb-
no izdelati novo kategorizacijo kmetijskih
zemljišč.”

Na koncu tega poglavja se doda nov od-
stavek, ki se glasi: “Na območju Občine
Domžale sta dva kamnoloma, Jasen in Ko-
lovec, za katera je predviden ureditveni na-
črt njune sanacije. Pri tem naj ureditveni
načrt upošteva tudi možnost sanacijske-
ga pridobivanja, da bi se na ta način vsaj
delno pokrili stroški končne sanacije in re-
kultivacije.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.6., ki se glasi “Ureditve-
na območja vseh naselij v občini in druga
ureditvena področja.” se spremeni tako, da
se glasi: “Ureditvena območja naselij in
druga ureditvena področja so prikazane
v kartografskem delu na kartah v merilu
1:20000: list št. 7, Zasnova načinov ureja-
nja prostora in list št. 12, Zasnova osnov-
ne rabe prostora in v kartografskem delu
plana 1:5000.”

Črta se besedilo prvega odstavka, ki se
glasi: “Tematika je prikazana na več kar-
tah, ki detajlno opredeljujejo posamezne
programe oziroma izrabo površin, in sicer
v kartografskem delu v merilu 1:25000, list
št. 7 Zasnova namenske rabe prostora, list
št. 8 Zasnova načinov urejanja prostora.”
in se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:

“Karta Zasnova načinov urejanja prosto-
ra prikazuje zasnovo namenske rabe pro-
stora in zasnovo načinov urejanja prosto-
ra.

Karta Zasnova osnovne rabe prostora
prikazuje v okviru te vsebine ureditvena
območja naselij. Načine urejanja ter na-
mensko rabo ureditvenih območij vseh na-
selij v občini in drugih ureditvenih obmo-
čij prikazuje tabela št. 1 iz priloge. Tabela
vsebuje tudi načine urejanja za vsa območ-
ja večjih širitev Občine Domžale, kjer je
predvidena izdelava prostorskega izved-
benega načrta.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.7., ki se glasi “Zasnova po-
selitve” spremeni tako, da se glasi: “Zasno-
va poselitve je prikazana v kartografskem
delu na kartah v merilu 1:20000: list št. 7,
Zasnova načinov urejanja prostora; list št.
12, Zasnova osnovne rabe prostora in list
št. 13, Zasnova funkcij naselja v omrežju
naselij in v kartografskem delu plana v me-
rilu 1:5000.”

Poglavju se doda novo besedilo, tako da
se prvi odstavek glasi:

“Karta Zasnova načinov urejanja prosto-
ra opredeljuje zasnovo namenske rabe pro-
stora in zasnovo načinov urejanja prostora:

Karta Zasnova osnovne rabe prostora v
okviru te tematike opredeljuje območja,
namenjena za poselitev.

Karta Zasnova funkcij naselja v omrež-
ju naselij opredeljuje funkcije naselij gle-
de na oskrbne in storitvene ter funkcije
glede na proizvodne dejavnosti, število
prebivalstva ter gravitacijsko zaledje.”

Besedilo tretjega in četrtega odstavka
tega poglavja, ki se glasi: “Ureditvena ob-
močja naselij so prikazana v posebni kar-
tografski prilogi v merilu 1 : 5000, ki je se-
stavni del družbenega plana. Območja so
razdelana glede na že pozidana zemljiš-
ča z možnim intenziviranjem gradnje v
strnjenih naseljih in možnosti širitve na-
selij. Ugotovljeni in prikazani so tudi pro-
storski omejitveni faktorji – I. območje
kmetijskih zemljišč, gozdne površine, me-
lioracijske površine, koridorji prometnih
povezav, zaščitene krajinske posebnosti iz
območja zaščite vodnih virov – s katerimi
je potrebno pri razvoju naselij računati,”
se spremeni tako, da se novo besedilo gla-
si:

“Ureditvena območja naselij in karto-
grafsko dokumentacijo k planu, ki sta se
do sedaj prikazovala na ločenih kartah
1:5000 se zaradi nove računalniške tehno-
logije in nove možnosti prikazovanja zdru-
ži v enotno karto. Ureditvena območja so
določena glede na že pozidana zemljišča
z možnim intenziviranjem gradnje v str-
njenih naseljih in možnosti širitve naselij.
Na teh kartah so prikazani tudi prostorski
kazalci: najboljša kmetijska zemljišča, dru-
ga kmetijska zemljišča, gozdna in vodna
zemljišča, območja pridobivanja rudnin,
koridorji prometnih, energetskih in komu-
nalnih infrastrukturnih povezav, zavarova-

na območja in objekti naravne in kultur-
ne dediščine, zavarovana območja vodnih
virov.”

Na koncu besedila točke B. Urejanje na-
selij v tem poglavju se doda odstavek, ki
se glasi: “Zaradi že izdelanih prostorskih
izvedbenih aktov na nekaterih območjih
urejanja se opredeljena etapnost izvedbe
na teh območjih spremeni in uskladi.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.8., ki se glasi “Območja
za rekreacijo v naravnem okolju” spreme-
ni tako, da se nov naslov glasi: “Območja
za rekreacijo v naravnem okolju so prika-
zana v kartografskem delu na karti v me-
rilu 1:20000: list št. 5, Zasnova rekreacije
v naravnem okolju.”

Besedilo tega poglavja, ki se glasi: “Ta
območja so prikazana v kartografskem
delu v merilu 1:25000, list št. 7 Zasnova
namenske rabe prostora, kjer je posebej
označena cona ob Kamniški Bistrici kot po-
seben rezervat za varovanje naravnih
vrednot pa področje za rekreacijo obča-
nov.” se črta, novo besedilo pa se glasi: “Ob
Kamniški Bistrici bomo v okviru medob-
činskega sodelovanja uredili rekreacijsko
os od severa do juga občin, uredili Šport-
ni park v Domžalah, zagotovili nadomest-
no lokacijo za dosedanje igrišče v Zgornjih
Jaršah in uredili omrežje kolesarskih poti
v občini. Območje smučišča Veliki vrh,
Skakalnice, Postovke, območja v okolici
Gorjuše ter območje nogometnega igriš-
ča Radomlje ima opredeljeno dvojno na-
mensko rabo (zelene površine ter primar-
na gozdna ali kmetijska namenska raba).
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Za območje smučišča je potrebno izdelati
presojo vplivov na okolje v primeru bistve-
nih širitev smučišča.

Ostala območja, namenjena za šport in
rekreacijo, so opredeljena kot območja ze-
lenih površin znotraj urbanistične zasno-
ve oziroma ureditvenih območij drugih na-
selij.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.9., ki se glasi: “Nevarna
in ogrožena območja” spremeni tako, da
se nov naslov glasi “Nevarna in ogrožena
območja so prikazana v kartografskem
delu na kartah v merilu 1:20000: list št. 6,
Zasnova območij sanacije in list št. 7, Za-
snova načinov urejanja.”

Besedilo tega podpoglavja, ki se glasi “
Nevarna in ogrožena območja so prikaza-
na v kartografskem delu v merilu 1:25000,
list št. 6 Zasnova območij sanacije.” se čr-
ta in se nadomesti z besedilom, ki se gla-
si:

“Karta Zasnova območij sanacije v ok-
viru te tematike prikazuje naslednje vse-
bine: kakovost in sanacijo voda, čistilne
naprave in priključena območja in območ-
ja kamnolomov, kjer je potrebna sanacija.

Karta Zasnova načinov urejanja prosto-
ra v okviru te vsebine prikazuje načine ure-
janja za območja, predvidena za sanaci-
jo.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.10., ki se glasi: “Območja
odlagališč odpadkov” nadomesti tako, da
se nov naslov glasi: “Območja odlagališč

odpadkov so prikazana v kartografskem
delu na kartah v merilu 1:20000: list št. 6
Zasnova območij sanacije; list št. 7, Zasno-
va načinov urejanja prostora in list št. 11,
Zasnova območij za potrebe obrambe in
zaščite.”

Besedilo tega poglavja, ki se glasi: “Od-
lagališča so prikazana v kartografskem
delu v merilu 1:25000, list št. 7 Zasnova
namenske rabe prostora,” se črta in nado-
mesti z naslednjim besedilom:

“Karta Zasnova območij sanacije v ok-
viru te vsebine prikazuje območja odlaga-
lišč odpadkov.

Karta Zasnova načinov urejanja prosto-
ra v okviru te vsebine prikazuje načine ure-
janja za območja odlagališč odpadkov.

Karta Zasnova območij za potrebe
obrambe in zaščite v okviru te vsebine pri-
kazuje planske elemente območij možne
izključne rabe prostora (potencialna ob-
močja za deponijo ruševin).

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.11., ki se glasi: “Območja
za posebne namene ter za druge potrebe
splošne ljudske obrambe in družbene sa-
mozaščite so prikazana v kartografskem
delu v merilu 1:25000, list št. 12 Zasnova
območij za potrebe SLO in DS.” se spre-
meni tako, da se nov naslov glasi: “Zasno-
va območij za potrebe obrambe ter zašči-
te in reševanja so prikazana v kartograf-
skem delu v merilu 1:20000, list št. 11, Za-
snova območij za potrebe obrambe in
zaščite.”

Poglavju se doda besedilo, ki se glasi:
“Karta Zasnova območij za potrebe

obrambe in zaščite prikazuje planske ele-
mente območij izključne rabe prostora,
planske elemente območij možne izključ-
ne rabe prostora in planske elemente ob-
močij omejene in nadzorovane rabe pro-
stora.

Republiških izhodišč za potrebe Sloven-
ske vojske na območju nove občine Dom-
žale ni, Načrt zaščite in reševanja občine
Domžale, po katerem se ravna kartograf-
ski del, pa je bil sprejet s Sklepom o spre-
jemu načrta zaščite in reševanja št. 399/
95 z dne 9.10. 1995. Vse potrebne eviden-
ce v zvezi z zaščito in reševanjem kot tudi
Načrt zaščite in reševanja vodi pristojna
občinska strokovna služba občine Dom-
žale.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-
ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.12., ki se glasi: “Vodnogos-
podarske ureditve” spremeni tako, da se
nov naslov glasi: “Vodnogospodarske
ureditve so prikazane v kartografskem
delu na kartah v merilu 1:20000: list št. 1.2.,
Zasnova območij za agrarne operacije in
list št. 2, Zasnova oskrbe z vodo.”

Besedilo tega podpoglavja, ki se glasi:
“Kartografski del v merilu 1:25000, list št.3
Zasnova oskrbe z vodo prikazuje in opre-
deljuje področja melioracij in regulacije vo-
dotokov za obdobje do leta 2000.” se črta
in nadomesti za besedilom, ki se glasi: “Na
karti Zasnova območij za agrarne opera-
cije so opredeljena območja agrarnih ope-
racij.

Karta Zasnova oskrbe z vodo v okviru
te vsebine opredeljuje zasnovo vodnogos-
podarskih ureditev.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavni-

ki dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Ure-
janje prostora in varstvo okolja, se naslov
podpoglavja 4.4.13., ki se glasi: “Varova-
nje in razvoj naravnih in z delom pridob-
ljenih vrednot človekovega okolja” nado-
mesti z novim naslovom, ki se glasi: “Va-
rovanje in razvoj naravnih in z delom pri-
dobljenih vrednot človekovega okolja je
prikazano v kartografskem delu na kartah
v merilu 1:20000: list št. 4.1. Zasnova vars-
tva narave, list št. 4.2. Zasnova varstva kul-
turne dediščine, list št. 7  Zasnova nači-
nov urejanja prostora in v kartografskem
delu v merilu 1:5000.”

Besedilo tega poglavja, ki se glasi: “V
kartografskem delu v merilu 1:25000, list
št. 5 je prikazana Zasnova območij narav-
ne in kulturne dediščine, na listu št. 8 pa
Zasnova načinov urejanja prostora. V kar-
tografskem delu so posebej opredeljena
področja za posebno zaščito naselij in po-
krajin.” se spremeni in nadomesti z nasled-
njim besedilom, tako da se novo besedilo
glasi:

Karta Zasnova varstva narave prikazu-
je zasnovo varstva najpomembnejših ob-
močij in objektov naravne dediščine.

Karta Zasnova varstva kulturne dediš-
čine prikazuje zasnovo varstva najpomem-
bnejših območij in objektov kulturne de-
diščine

Kartografski del vključuje:
- vsa zavarovana območja in enote narav-

ne in kulturne dediščine ter obvezna re-
publiška izhodišča.
Režimi so določeni v odlokih o zavaro-

vanju, ki so razvidni iz tabelarične priloge
št. 4, iz strokovnih podlag Zavoda narav-
ne in kulturne dediščine v Kranju iz leta
1990 ter iz Strokovnih zasnov za varstvo
kulturne dediščine iz leta 2000.
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- Pomembnejši območji kulturne dedišči-
ne sta naslednji območji, prikazani na
karti št. 4.2. Zasnova varstva kulturne
dediščine:

• območje kompleksnega varstva kultur-
ne dediščine Volčji potok s svojim šir-
šim (Volčji potok-Turnše-Konjski gra-
ben) ter ožjim območjem (Volčji potok),
ki predstavlja največjo arboretumsko
zbirko lesnatih rastlin pri nas. V širšem
območju so naselja ohranila vaški zna-
čaj ter pripadajočo tradicionalno kultur-
no krajino.

• območje kompleksnega varstva kultur-
ne dediščine Krumperk-Dolsko-Dešen
na območju med Gorjušo in Kandršami
kot primer značilne slovenske pokraji-
ne, kjer se osameli kras prepleta s kul-
turno komponento človekovega delova-
nja.
Obseg obeh pomembnejših območij se

nanaša samo na območje Občine Domža-
le.

Seznam dediščine je opredeljen v tabe-
laričnih prilogah št. 4. in št. 5.”

5. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualne-

ga dela družbenega plana)

Spremembe vsebine srednjeročnega
družbenega plana 1986-1990 so identične
spremembam vsebine dolgoročnega pla-
na Občine Domžale 1986-2000.

6. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualne-

ga dela urbanističnih zasnov)

Na koncu besedila, ki se nanaša na po-
glavje 4.0. Urbanistična zasnova Domža-
le, se doda nov odstavek, ki se glasi:

“Meja Urbanistične zasnove za naselje
Domžale se spremeni v skladu s predla-
ganimi posegi:
• območje zapolnitve vrzeli ob avtocest-

nem priključku v Domžale – Zaboršt,
kjer se vrzel severno od ceste nameni
za razširitev športno rekreacijskega ob-
močja Šumberk, vrzel južno od ceste se
nameni za potrebe obrtne in storitvene
dejavnosti, enklava kmetijskih zemljišč
znotraj urbanistične zasnove se priklju-
či območju D 29,  vrzel pod elektro dalj-
novodi se nameni za parkirne površine,
za tovorna vozila.

• območje J 3 v Srednjih Jaršah se razširi
do roba kanala razbremenilnika Pšate,

• zapolnitev manjših gradbenih vrzeli.
Za posamezna območja Urbanističnih

zasnov za naselje Domžale se spremeni
etapnost izvajanja urejanja območij s po-
sameznimi prostorskimi izvedbenimi akti.
Za celovito ureditve centra Domžal bo iz-
delana posebna enotna zasnova ureditve
kot obvezna usmeritev za spremembe in
dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbe-
nih aktov .

Temu se ustrezno prilagodi kartograf-
ski del.

Tabela, ki opredeljuje namembnost po-
vršin za urbanistično zasnovo Domžal, se
spremeni tako, kot prikazuje nova tabela
v prilogi št. 2.”

7. člen
(tekstualni del programskih zasnov)

Za vsa navedena območja večjih širitev
iz dolgoročnega plana so izdelane pro-
gramske zasnove.

Programske zasnove obravnavajo na-
slednja večja območja kompleksne gradi-
tve, ki se bodo urejala s prostorskimi iz-
vedbenimi načrti:

A. Programske zasnove območja Rova jug,
pretežna namenska raba je opredelje-
na kot območje za stanovanja, predvi-
den način urejanja je zazidalni načrt.

B. Programske zasnove območja Češenik,
pretežna namenska raba je opredelje-
na kot območje za zelene površine, pred-
viden način urejanja je ureditveni načrt.

C. Programske zasnove poslovne cone Že-
lodnik, pretežna namenska raba je ob-
močje za centralne in proizvodne dejav-
nosti, predviden način urejanja je zazi-
dalni načrt.

D. Programske zasnove poslovna cona Za-
boršt znotraj urbanistične zasnove Dom-
žale z oznako D 37, pretežna namenska
raba je opredeljena kot območje za cen-
tralne dejavnosti, predviden način ure-
janja je zazidalni načrt.

A.PROGRAMSKE ZASNOVE
OBMOČJA ROVA JUG

Tekstualni del programske zasnove se
glasi:

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PROGRAMSKE ZASNOVE

Programske zasnove se izdelujejo kot
del sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin srednjeročnega in dolgoročnega
plana občine Domžale v območje obsto-
ječega gozda.

Na tem območju se namerava zgraditi
nov zaselek enodružinskih hiš.

Gručasta pozidava v obliki mikrosose-
ske se sklada s strategijo omejevanja raz-
pršene gradnje po načelih razpršene kon-
centracije, oziroma z usmeritvami o sana-
ciji razpršene gradnje s funkcionalnim in
morfološkim zgoščevanjem ter zaokrože-
vanjem. Gre za organizirano zgoščeno po-

zidavo v tipološko in ambientalno zaokro-
ženem območju.

2. PREDVIDEN NAČIN UREJANJA

Območje se ureja z zazidalnim načrtom.

3. LEGA, VELIKOST IN ZNAČAJ
OBMOČJA

Zemljišče leži v območju Češeniške
gmajne med njivskim svetom Hrastnice na
eni in mokriščem na drugi strani. Leži v
podaljšku obcestne pozidave v južnem
kraku vasi Rova.

Od naselja Rova ga ločuje ožji varstve-
ni pas plinovoda.

Celotno območje zavzema del parcele
555/1 k.o.Dob, kjer se formira dvoje sta-
novanjskih nizov.

4. TEHNOLOŠKI POGOJI IN
OMEJITVE IN ORGANIZACIJA
DEJAVNOSTI V PROSTORU

Območje se nahaja ob obstoječi poljski
poti in je v naravi gozd.

Na območju se organizira nov zaselek z
gostoto pozidave 30 prebivalcev na hek-
tar.

Pozidava je členjena v manjše gruče po-
zidave v obliki prog z vmesnimi zagotov-
ljenimi prehodi gozdne vegetacije. Proge
se navezujejo na dostop in komunalno in-
frastrukturo v nadaljevanju vaške ceste v
Rovi.

Posamezne gruče hiš so zasnovane v ob-
liki morfoloških enot oziroma sosedstev
razvitih vzdolž dovoznih cest.

Predvidene so parcele v velikosti 700 do
800m2.
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5. NAMENSKA RABA POVRŠIN

Namenska raba površin je namenjena
stanovanjski gradnji in vmesnim gozdnim
progam.

6. ZASNOVA
INFRASTRUKTURNIH
OMREŽIJ IN NAPRAV

6.1. Organizacija prometa
Območje se navezuje preko dostopne
ceste na lokalno cesto Rova – Šentvid
pri Lukovici.

6.2. Zasnova komunalnega omrežja
Komunalna oprema območja z vodovo-
dom in kanalizacijo se navezuje na ob-
stoječe vode v podaljšku lokalne ceste.

6.3. Zasnova energetskega omrežja
Preveri se možnost skupnega kurišča.

7. USMERITVE ZA
URBANISTIČNO,
ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Skupina družinskih hiš namenjena pr-
venstveno kupcem, ki zahtevajo višji živ-
ljenjski standard. Prednost pri zazidavi
ima kakovost urejenosti celote odprtega
prostora v okrilju gozda pred običajnim
poudarjanjem individualnosti z raznoli-
kostjo stavbne arhitekture.

Na vsaki parceli je lociran individualni
stanovanjski objekt in pa pomožni objekt
z garažo. Objekti naj bodo oblikovani enot-
no niso podkleteni obsegajo pa pritličje in
mansardo.

8. USMERITVE ZA
IZBOLJŠANJE IN
VAROVANJE BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA

Območje meji na jugu neposredno na
ekološko pomembno območje Češeniških
gmajn, Blat in Mlak. V postopku izdelave
prostorskega izvedbenega akta je potreb-
no izdelati presojo vplivov na okolje ter pri-
dobiti naravovarstvene smernice ter so-
glasje.

Območje naj ima skupno ogrevanje.  Na
območju je potrebno zagotoviti vse ukre-
pe za varovanje pred negativnimi vplivi na
okolje, s poudarkom na podtalnici in pred
požarom.

Sestavni del programske zasnove ob-
močja Rova jug je tudi kartografska doku-
mentacija na kartah:
1. Lega obravnavanega območja v prosto-

ru 1:20000
2. Izsek iz planskih dokumentov – karto-

grafska dokumentacija 1:5000
3. Izsek iz planskih dokumentov – komu-

nalna opremljenost 1:5000
4. Izsek iz planskih dokumentov – izsek iz

ortofoto načrta1:5000
5. Predvidena namenska raba 1:2000
6. Organizacija dejavnosti 1:2000

B. PROGRAMSKE ZASNOVE
OBMOČJA ČEŠENIK

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PROGRAMSKE ZASNOVE

Programske zasnove upoštevajo izho-
dišča in strokovne usmeritve Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju.

2. PREDVIDEN NAČIN UREJANJA

Območje se ureja z ureditvenim načrtom.

3. LEGA, VELIKOST IN ZNAČAJ
OBMOČJA

Območje se nahaja v bližini Domžal in
leži med naseljem Češenik, predvideno
povezovalno cesto Želodnik – Vodice, na-
seljem Turnše in je cca 100 m oddaljeno
od predvidene poslovno industrijske cone
Želodnik.

Območje urejanja omejujejo s treh stra-
ni prometnice, s četrte strani pa ga ome-
juje potok.

Skupna površina obravnavanega ob-
močja meri 74 550 m2 in obsega naslednje
parcele: 500, 501/1, 501/2, 502, 509, 1275,
1274, 1277 vse k.o. Dob.

V naravi se na tem območju nahajajo za-
močvirjeni travniki, del ob obstoječem po-
toku pa je ozelenjen in zaraščen z grmov-
jem in visokodebelnim drevjem. Na sever-
nem delu se tu nahaja nekaj lesenih in do-
trajanih objektov, ki se porušijo, na juž-
nem robu pa je območje zaščitenega par-
ka gradu Češenik.

4. TEHNOLOŠKI POGOJI IN
OMEJITVE IN ORGANIZACIJA
DEJAVNOSTI V PROSTORU

Obravnavano območje bo z zgraditvijo
povezovalne ceste Želodnik Vodice zelo
dobro prometno povezano.

Poleg te navezave pa je že sedaj vzpo-
stavljena ustrezna prometna povezanost
lokalne ceste z glavno cesto G 10, ki pote-
ka od Doba do Domžal.

Območje se navezuje in leži ob območ-

ju grajskega drevesnega in gozdnega par-
ka v Češeniku. To območje je danes zane-
marjeno in se uporablja kot rekreacijske
in zelene površine stanovalcev gradu Če-
šenik. Po ureditvi problema stanovanj za
obstoječe stanovalce gradu želi upravlja-
lec predlaganega območja objekt vključi-
ti v svojo ponudbo.

Del zemljišč predvsem na SZ in ob po-
toku je zamočvirjen.

Predlagane dejavnosti na območju so:
gojenje okrasnih rastlin, proizvodnja, raz-
stavne in predstavitvene površine, parkov-
ne površine, rekreacija v naravi, sprehaja-
nje, otroška igrišča. V delu, kjer se danes
nahajajo obstoječi objekti pa vstopni pla-
to z parkirišči in manipulacijskimi površi-
nami in gostinskim delom.

Celotno območje bo prepredeno s spre-
hajalnimi potmi, ki bodo izkoriščale narav-
ne danosti prostora, obstoječe smeri, po-
tok in bodo povezane z zavarovanim zele-
nim delom na območju Želodnika.

5. NAMENSKA RABA POVRŠIN

NAMEN površina

1. predstavitvene vodne površine 6115 m2

2. vhodni program 6975 m2

3. predstavitvene površine 3286 m2

4. parkovne površine 7217 m2

5. predstavitvene površine 7245 m2

6. ureditev otroškega igrišča    837 m2

7. območje parka v Češeniku  7887 m2

8. šport in rekreacija v naravi  13385 m2

9. šport in rekreacija v naravi  3020 m2

10.grad Češenik izven območja

drevoredi, sprehajalne poti,

prometne površine 19 583 m2

SKUPNA POVRŠINA 75 550 m2



239238

1. Predstavitvene vodne površine
Tu bodo urejene površine z urejenimi je-
zeri in mokrišči, biotopi za vzgojo in pri-
kaz vodnih rastlin. V sklopu predvide-
nih ureditev so zajeti tudi premostitve-
ni objekti, mostički…

2. Vhodni program
Na vstopnem platoju bo lociran vstopni
objekt, kjer bo organizirana prodaja rast-
lin, parkirišča, manipulacijske in v na-
daljevanju proizvodne površine z objek-
ti za proizvodno, ogledno in razstavno
vsebino.

3. Predstavitvene površine
Območje predstavitvenih vrtov. Urejeni
vrtovi z vsemi vrtnimi elementi name-
njeni ogledu in predstavitvi rastlin in vrt-
ne opreme.

4. Parkovne površine
Urejene parkovne površine in prikaz raz-
ličnih rastlinskih vrst in njihova upora-
ba.

5. Predstavitvene; proizvodne površine
Območje, ki predstavlja rezervo za širi-
tev proizvodnih, predstavitvenih ali
parkovnih površin.

6. Otroško igrišče
Ureditev prostora namenjenega anima-
ciji otrok, postavitev igral in ureditev po-
vršin za igro otrok v naravi.

7. Park ob gradu Češenik
Park je zavarovan z odločbo o zavarova-
nju grajskega drevesnega in gozdnega
parka v Češeniku Ur.l.LRS št. 8-30/52.
Predvidena je obnova in revitalizacija

parka in objektov v sklopu parka (šeste-
rokotni vrtni paviljon) po strokovnih us-
meritvah Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Kranju.

8. Območje za šport in rekreacijo v naravi
Območje se uredi kot parkovni prostor
z mrežo sprehajalnih poti in prostorov
za posedanje.

9. Območje za šport in rekreacijo v naravi
Območje se uredi kot parkovni prostor
z mrežo sprehajalnih poti , urejenih vod-
nih površin in prostorov za posedanje.

Celotno območje je prepredeno z drevo-
redi in sprehajalnimi potmi.

6. ZASNOVA INFRASTRUK-
TURNIH OMREŽIJ IN NAPRAV

6.1. Organizacija prometa
Območje se navezuje preko lokalne ce-
ste Češenik-Dob na glavno cesto G 10.

6.2. Zasnova komunalnega omrežja
Območje se lahko navezuje na kanali-
zacijsko in vodovodno omrežje, ki po-
teka ob lokalni cesti, ki poteka ob za-
hodnem robu območja.

6.3. Zasnova energetskega omrežja
Območje se priključi na obstoječe elek-
troenergetsko omrežje.

Ptt priključek bo speljan iz poštnih ka-
pacitet v Dobu.

7. USMERITVE ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Pri načrtovanju predvidenih ureditev je
potrebno v čim večji meri upoštevati na-
ravne in ustvarjene danosti prostora, ki se
ureja.

Predvideni objekti na vstopnem plato-
ju naj bodo pritlični in razporejeni vzdolž
osrednje dostopne poti in manipulacijskih
površin.

Rastlinjaki in proizvodne površine naj
bodo oblikovani enotno. Pri razporeditvi
steklenjakov naj se upošteva prostorski
vzorec razporeditve objektov v celoti.

Pri oblikovanju območja naj se upošte-
vajo poteze, ki so v prostoru dokaj izrazi-
te. Upošteva naj se prečna povezava v
smeri SZ – JV, ki v naravi že obstoji in hkra-
ti pomeni najkrajšo povezavo predstavi-
tvenih vodnih površin in območja za re-
kreacijo v naravi.

Ravno tako naj se ohrani bogat zelen
pas ob obstoječem potoku. Tu naj se ure-
di sprehajalne poti vzdolž celotne dolži-
ne in nato naprej povezava do zaščitenih
območij zelenih površin na območju Že-
lodnika.

8.USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE
IN VAROVANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA

Na območju je potrebno zagotoviti iz-
vedbo vseh ukrepov za varovanje pred ne-
gativnimi vplivi na okolje, pred požarom
in zagotovitvi zaščitne ukrepe pred po-
plavnimi vodami glede na potok, ki ima
hudourniški značaj.

Sestavni del programske zasnove Češe-
nik je tudi kartografska dokumentacija na
kartah:
1. Lega obravnavanega območja v prosto-

ru 1:20000
2. Izsek iz planskih dokumentov – karto-

grafska dokumentacija
3. Izsek iz planskih dokumentov – komu-

nalna opremljenost 1:5000

4. Izsek iz planskih dokumentov – izsek iz
ortofoto načrta1:5000

5. Predvidena namenska raba 1:2000
6. Organizacija dejavnosti 1:2000

C. PROGRAMSKE ZASNOVE
POSLOVNO INDUSTRIJSKE
CONE ŽELODNIK

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PROGRAMSKE ZASNOVE

Območje proizvodno poslovne cone je
opredeljeno v veljavnih planskih doku-
mentih. Spremembe in dopolnitve plana
predvidevajo zamenjavo območja nad
predvideno povezovalno cesto Želodnik –
Vodice z južno od ceste in obstoječo ce-
sto Ločica – Ljubljana.

Območje stare cone posega na območ-
je sosednje občine Lukovica in obsega tudi
območje severno od predvidene cestne
povezave do zadrževalnika Želodnik. Del
cone, ki je segal severno od predvidene
povezovalne ceste in izven območja obsto-
ječe občine Domžale, se izloči in nadome-
sti s površinami, ki segajo do glavne ce-
ste Ločica -Ljubljana.

Predvidene spremembe obravnavajo
enovito območje , ki sega od obstoječe ce-
ste Ločica-Ljubljana do predvidene pove-
zovalne ceste Želodnik -Vodice.

Kakor je razvidno iz grafične priloge, gre
za zamenjavo površin, medtem ko se veli-
kost območja bistveno ne spreminja.

2. PREDVIDEN NAČIN UREJANJA
Območje se ureja z zazidalnim načrtom.

3. LEGA, VELIKOST IN ZNAČAJ
OBMOČJA

Območje urejanja omejuje s treh strani
prometnica, s četrte strani pa meji na ob-
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močji naselij Dob in Češenik ter na območ-
ja kmetijskih zemljišč.

Na južnem robu se nahaja manjše na-
selje Želodnik, ki ima na zahodnem delu
locirane skladiščne in proizvodne dejav-
nosti.

Celotno območje je zaradi nepropustno-
sti tal precej zamočvirjeno. V nižinah in
kotanjah zastaja površinska voda in tu na-
stajajo plitva močvirja.

Čez območje teče več potokov: Rovšči-
ca in Želodnik, ki se južneje zlivajo v en
potok.

Območje je poraščeno z redkim gozdom
rdečega bora, v močvirnem delu pa jelša.

V JZ delu območja zamočvirjenih trav-
nikov.

Ključnega pomena za izgradnjo cone je
izgradnja zadrževalnika visokih voda Že-
lodnik.

Na tem območju je potrebna preveritev
poplavne varnosti z ter brez upoštevanja
predvidenega zadrževalnika visokih vod
ter zagotovitev varnosti pred stoletnimi vi-
sokimi vodami.

Poslovno industrijska cona Želodnik
meri 63 ha, leži severno od ceste Ljublja-
na Maribor in južno od koridorja predvi-
dene povezovalne ceste Želodnik – Vodi-
ce.

Območje poslovne cone obsega zemljiš-
ča z naslednjimi parcelnimi številkami, vse
k.o.Dob:

527/1 del, 529 del, 533/2, 542/1 del,
542/2 del, 542/3 del, 542/4 del, 958 del,
664/1 del, 667 del, 663/1 del, 663/2 del,
660 del, 654/2 del, 654/1 del, 653 del, 652
del, 651del, 649 del, 648 del, 960 del, 539,
668, 669, 662/1, 662/2, 661/1, 661/2, , 959
del, 538, 671/5, 671/1, 671/3, 967/2 del,
672/1 del, 672/3, 673, 678/12 del, 679/1,

679/4, 679/3, 680, 682/4, 681, 678/1 del,
678/3 del, 679/5 del, 678/11, 679/5, 678/
3, 967/3, 685/2 del, 685/1, 686/4, 686/3,
688/3, 671/4, 670, 692/5, 693, 692/1, 692/
8, 692/6, 989/3 del, 692/9, 692/10, 692/
11, 692/12, 692/7, 692/13, 696, 697, 698/
1, 690/1, 671/2, 702, 700, 691/1, 691/2,
690/3, 689/1, 689/5, 690/2, 701, 425/6,
425/1, 426/1 del, 426/6, 426/3, 426/4, 703,
687/2 del, 687/2 del, 686/1 del, 686/2 del,
693 del, 699/4, 699/3, 699/2, 699/1, 698/
3, 698/4, 426/1, 413/2, 417/2, 423/1del,
424/1, 424/2 , 426/5, 961 del, 967/2.

4. TEHNOLOŠKI POGOJI IN
OMEJITVE IN ORGANIZACIJA
DEJAVNOSTI V PROSTORU

Območje urejanja je razdeljeno S primar-
no prometnico na dva dela, ki sta z sekun-
darnim prometnim omrežjem razdeljena
v manjša območja, kjer je organizacija in
razporeditev odvisna od posameznih de-
javnosti, ki bodo tam locirane. Območje
je zaradi neposredne bližine nove avto-
cestne povezave med Ljubljano in Mari-
borom zelo privlačno za mnogovrstne po-
slovne dejavnosti.

Nova območja za poslovne dejavnosti
pa so občini potrebna za selitev poslov-
nih, obrtnih in proizvodnih dejavnosti iz
osrednjega območja Domžal in stanovanj-
skih območij.

Območje se organizira kot sodoben po-
slovni park, kjer se istovrstne dejavnosti
locirajo skupaj.

Razporeditev prometnega omrežja je
prilagojena naravnim razmeram na ob-
močju.

Dejavnosti, ki se bodo odvijale v coni, niso
točno določene, možne pa so poslovne,
proizvodne, obrtne in trgovske dejavnosti.

Največji del območja zavzemajo območ-
ja namenjena poslovni dejavnosti. Ta so
razporejena tako, da varovana območja,
kot so območje obstoječega jezera, s šir-
šim območjem biotopa in varovanega hi-
drološkega območja, poplavna območja,
tamponske cone zelenja med stanovanj-
skim naseljem na jugu in na zahodu med
seboj povezujejo pešpoti in na ta način us-
tvarimo območje poslovnega parka. Kot
zelene površine, ki v vsakem tovrstnem
parku zavzemajo del površin, vključimo
ohranjene značilne dele pokrajine, ki so
med seboj povezani z ožjimi zelenimi pa-
sovi in pešpotmi.

Del poslovne cone, ki meji na športne
površine na zahodu, je namenjen širitvi to-
vrstnih dejavnosti. Območje med športni-
mi dejavnostmi in območjem biotopa se
lahko izkoristi športno rekreacijske poslov-
ne dejavnosti, ki so s pešpotmi povezane
z varovanim delom območja. Del, ki na
jugu meji na stanovanjsko naselje, se na-
meni eventualni širitvi stanovanjskega na-
selja, ali pa ostani tamponski del med na-
seljem in cono in ostanejo to funkcional-
ne zelene površine naselja.

Poslovno, skladiščne in proizvodne de-
javnosti, ki se nahajajo zahodno od nase-
lja Želodnik, imajo možnost širitve in zao-
krožitev območja obrtnih dejavnosti, ki se
navežejo na interno prometno omrežje
poslovne cone.

5. NAMENSKA RABA POVRŠIN

NAMEN površina

1. območje varovanih površin

ribnika, biotopa   60 050 m2

2. območja za poslovne

dejavnosti 261 643 m2

3. poslovno obrtne dejavnosti     9 687 m2

4. poslovne in rekreacijske

dejavnosti   68 864 m2

5. obstoječe rekreacijske in

športne dejavnosti   17 300 m2

5.a. območje širitve obstoječih

športnih in rekreacijskih

dejavnosti     5 698 m2

6. koridor obstoječega 110 kV

daljnovoda )lokacije parkirišč

in podobno    27 203 m2

7. območje proizvodno obrtnih

dejavnosti  42 230 m2

8. območje širitve stanovanjskega

dela naselja Želodnik  24 308 m2

9. obstoječe stanovanjsko naselje

10. Zelene poplavne površine  74 790 m2

11. površine za promet (prometnice z

koridorji, parkirišča) 46 346 m2

SKUPNA POVRŠINA 638 119 m2

6. ZASNOVA INFRASTRUK-
TURNIH OMREŽIJ IN NAPRAV

6.1. Organizacija prometa
Območje se navezuje na glavno cesto
Ločica – Ljubljana, na severu pa na
predvideno povezovalno cesto Želod-
nik – Vodice.

6.2. Zasnova komunalnega omrežja
Za območje se zgradi povezava na
centralno čistilno napravo.
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Na zemljiščih , kjer so predvidene po-
slovne dejavnosti, so potrebne melio-
racije in regulacije.
Dolžina priključka do magistralnega
plinovoda znaša cca 1km.
Navezava na vodovodno omrežje iz
vodovoda Črni graben.

6.3. Zasnova energetskega omrežja
Navezava na elektroenergetsko
omrežje je iz RTP Podrečje.
Ptt priključek bo speljan iz poštnih ka-
pacitet v Dobu.

7. USMERITVE ZA URBANIS-
TIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Na območju se ohrani obstoječe zelene
površine, ki se ohranjajo kot zelene povr-
šine cone v predvidenih območjih in zasa-
di zelenje v predvidenih pasovih.

Območja naravne dediščine se ohrani
in poveže z zelenimi pasovi z naravnim
zaledjem.

Objekti se oblikujejo v skladu s predvi-
deno namembnostjo. Pri pozidavi je po-
trebno upoštevati gradbene črte, ki so rob
prometnih koridorjev.

8. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE
IN VAROVANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA

Pri izboru dejavnosti je potrebno upo-
števati dejavnosti, ki nimajo negativnih
vplivov na okolje. Na območju je potreb-
no zagotoviti izvedbo vseh ukrepov za va-
rovanje pred negativnimi vplivi na okolje,
pred požarom in zagotovitvi zaščitne
ukrepe pred poplavnimi vodami glede na
potoke, ki imajo hudourniški značaj.

Sestavni del programske zasnove po-
slovno industrijske cone Želodnik je tudi
kartografska dokumentacija na kartah:
1. Lega obravnavanega območja v prosto-

ru 1:20000
2. Izsek iz planskih dokumentov – karto-

grafska dokumentacija
3. Izsek iz planskih dokumentov – komu-

nalna opremljenost 1:5000
4. Izsek iz planskih dokumentov – izsek iz

ortofoto načrta1:5000
5. Predvidena namenska raba 1:2000
6. Organizacija dejavnosti 1:2000

D. PROGRAMSKE ZASNOVE
POSLOVNA CONA ZABORŠT

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PROGRAMSKE ZASNOVE

Širitve obstoječega območja stavbnih
zemljišč so predvidene na območje, ki je s
treh strani obdano z avtocestnimi in dru-
gimi prometnimi koridorji.

Po izgradnji avtoceste Ljubljana – Mari-
bor na tem odseku bo zemljišče, ki bo os-
talo med avtocesto in priključki na avto-
cesto, neprimerno za kompleksno kmetij-
sko obdelavo.

2. PREDVIDEN NAČIN UREJANJA

Območje se ureja z zazidalnim načrtom.

3. LEGA, VELIKOST IN ZNAČAJ
OBMOČJA

Območje se nahaja v zaledju Šumberka
in meji na vzhodu na obstoječe stanovanj-
sko naselje, ostale tri stani pa mejijo na
prometne koridorje.

Velikost celotnega območja znaša 32
246m2,.

Območje obsega zemljišča z naslednji-
mi parcelnimi številkami: 1019/1, 1018/1,
1017/1, 1016 vse del, 1015, 1014, 1013, 1012,
1012, 1011, 1010/1, 1010/2, 1009 del, 1008/
2 del,1008/1 del, 1007 del, 1038/5 del, 1000
del, 1035/2 del, 1038/5 del, 1038/9 del,
1126 del, 999 del, 998 del, 997 del, 996 del,
995/1 del, 995/2 del, 994/1 del, 993/1 del,
992/1 del, vse k.o. Brezovica.

4. TEHNOLOŠKI POGOJI IN
OMEJITVE IN ORGANIZACIJA
DEJAVNOSTI V PROSTORU

Območje predvidene poslovne cone Za-
boršt s treh strani meji na prometne kori-
dorje, na četrti strani pa se naslanja na
manjše stanovanjsko naselje.

Prometno se območje napaja po dostop-
ni cesti, ki se bo odcepila od lokalne ceste
smer Vir Zaboršt - Ihan – Dol pri Ljubljani
in potekala ob avtocesti.

Obravnavano območje je razdeljeno na
dva dela z napajalno cesto, ki se zaključi z
krožnim obračališčem.

Objekti so razvrščeni ob napajalni cesti,
za njimi so locirane manipulacijske in par-
kirne površine.

Na severnem delu območja pod koridor-
jem 110 kV daljnovoda se locira večje par-
kirišče, ki je dostopno s Krumperške ce-
ste. Namenjeno je osebnim avtomobilom.

Območje poslovne cone od stanovanj-
skega naselja loči tamponski zeleni pas.

Obstoječi objekt na območju ostaja in
je dostopen z napajalne ceste.

V območju je potrebno zagotoviti za-
dostno število parkirnih mest glede na vr-
ste poslovnih dejavnosti in glede na etaž-
ne površine objektov, število zaposlenih in
število obiskovalcev.

5. NAMENSKA RABA POVRŠIN

NAMEN površina

1. območje poslovnih dejavnosti 25 326 m2

2.območje obstoječega

stanovanjskega objekta 739 m2

3.območje dostopne ceste:

zeleni pas in parkirišča 3289 m2

4. koridor 110 kV daljnovoda –

parkirišče 2046 m2

5. parkirišče 846 m2

Skupaj 32246 m2

6. ZASNOVA INFRASTRUK-
TURNIH OMREŽIJ IN NAPRAV

Območje se bo navezovalo na obstoje-
če sisteme infrastrukture, ki potekajo v bli-
žini ali pa potekajo preko območja obrav-
nave. Pri tem je potrebno vse rešitve načr-
tovati tako, da se upošteva tudi potrebe
sosednjih območij po oskrbi z infrastruk-
turo.
6.1. Organizacija prometa

Območje se navezuje preko dostopne
ceste ob predvideni avtocesti na lokal-
no cesto Vir – Zaboršt – Ihan – Dol pri
Ljubljani in na Krumperško cesto in pre-
ko njih in krožišča na avtocesto.

6.2. Zasnova komunalnega omrežja
Območje nima zgrajene kanalizacije in
vodovoda. Območje je potrebno priklju-
čiti na obstoječe kanalizacijsko omrež-
je in vodovodno omrežje.

6.3. Zasnova energetskega omrežja
Preko obravnavanega območja poteka
koridor 110 kV daljnovoda.
Ogrevanje objektov naj bo centralno.
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7. USMERITVE ZA URBANIS-
TIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Območje meji na pozidano območje, ki
je pozidano z individualno stanovanjsko
gradnjo.

Z zeleno tamponsko cono se objekte lo-
či od stanovanjskega območja. Oblikova-
nje objektov naj sledi gradbeni črti ob na-
pajalni cesti, kjer se zasadi drevored in or-
ganizira peš pot.

Objekti naj bodo oblikovani  enotno in
naj izražajo skupni značaj območja.Višin-
ski gabarit naj bo maksimalno 10 m.

Ob napajalni cesti se zasadi visokode-
belna vegetacija.

8. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE
IN VAROVANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA

Na območju ni objektov naravne in kul-
turne dediščine. Predvideti tak način iz-
gradnje in delovanja, da te ne bodo pov-
zročile negativnih vplivov na podtalnico
in druge elemente naravnega okolja pred-
vsem hrupa, glede na bližino stanovanj-
skega naselja.

Sestavni del programske zasnove po-
slovne cone Zaboršt je tudi kartografska
dokumentacija na kartah:
1. Lega obravnavanega območja v prosto-

ru 1:20000
2. Izsek iz planskih dokumentov – karto-

grafska dokumentacija
3. Izsek iz planskih dokumentov – komu-

nalna opremljenost 1:5000
4. Izsek iz planskih dokumentov – izsek iz

ortofoto načrta1:5000
5. Predvidena namenska raba 1:2000
6. Organizacija dejavnosti 1:2000

8. člen
(Spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Dom-
žale za obdobje 1986 - 2000 in družbene-
ga plana Občine Domžale za obdobje 1986
- 1990, za območje Občine Domžale - kar-
tografski del)

Kartografski del sestavljajo naslednje
vsebine, prikazane na kartah:

A/ Spremembe in dopolnitve kartograf-
skega dela v merilu 1:20000 in sicer:
• Zasnova območij za kmetijstvo in goz-

darstvo – list št. 1.1.
• Zasnova območij za agrarne operacije

– list št. 1.2.
• Zasnova oskrbe z vodo – list št. 2
• Zasnova območij rezerv rudnin in mine-

ralnih surovin – list št. 3
• Zasnova varstva narave – list št. 4.1.
• Zasnova varstva kulturne dediščine –

list št. 4.2.
• Zasnova rekreacije v naravnem okolju

– list št. 5
• Zasnova območij sanacije – list št. 6
• Zasnova načinov urejanja prostora – list

št. 7
• Zasnova prometnega omrežja – list št.

8
• Zasnova energetskega omrežja – list št.

9
• Zasnova PTT omrežja – list št. 10
• Zasnova območij za potrebe obrambe

in zaščite – list št. 11
• Zasnova osnovne rabe prostora – list št.

12
• Zasnova funkcij naselja v omrežju na-

selij – list št. 13

B/ Spremembe in dopolnitve Urbanistič-
ne zasnove naselja Domžale v merilu
1:10000 z naslednjimi vsebinami:

•  Zasnova namenske rabe prostora – list
št. 1

•  Zasnova urejanja območij s prostorski-
mi izvedbenimi akti – list št. 2

•  Zasnova večjih infrastrukturnih objek-
tov – list št. 3
C/ Spremembe in dopolnitve ureditve-

nih območij drugih naselij v merilu 1:5000
ter spremembe in dopolnitve kartografske
dokumentacije k planu v merilu, ki so se
do sedaj prikazovale na ločenih kartah, se
prikažejo na enotni karti v merilu 1:5000:

Sestavni del so karte KAMNIK 46, 47,
48, 49, 50 in karte LJUBLJANA S-6, S-7, S-
8, S-9, S-16, S-17, S-18, S-19, S-20, S-26, S-27,
S-28, S-29, S-30, S-37, S-38.

Prehodne in končne določbe

9.člen
Na območjih, ki se urejajo s prostorski-

mi ureditvenimi pogoji in je predvidena iz-
delava novih prostorskih ureditvenih po-
gojev, do sprejema teh veljajo določila (do-
sedanjega) odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območje urbanistične za-
snove Domžale ter drugih ureditvenih ob-
močij (Uradni Vestnik Občine Domžale, št.
18/92).

Na območjih, ki se urejajo s prostorski-
mi izvedbenimi načrti in je delno ali v ce-
loti predvidena sprememba načina ureja-
nja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, do
sprejema teh na takšnih območjih veljajo
določila obstoječih prostorskih izvedbenih
načrtov.

Na območjih, za katera ni predvidena
izdelava prostorskih izvedbenih načrtov,
do sprejetja teh veljajo veljajo določila (do-
sedanjega) odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območje urbanistične za-
snove Domžale ter drugih ureditvenih ob-

močij (Uradni Vestnik Občine Domžale, št.
18/92).

Na območjih, kjer je predvidena izdela-
va novih prostorskih ureditvenih pogojev
in so našteta v spodnjih alinejah ter gra-
fično označena v kartografskem delu, ve-
lja do sprejetja novih prostorskih ureditve-
nih pogojev prepoved poseganja v prostor.
Dovoljene so komunalne ureditve, adap-
tacije, dozidave in nadzidave in spremem-
be namembnosti, ki so nujno potrebne za
vzdrževanje obstoječih gradbenih struk-
tur, oziroma za bivanje in delo prebivalcev
in ki ne vplivajo na možnost celovitega
urejanja prostora.

Oznake morfoloških enot izhajajo iz Stro-
kovnih podlag za poselitev v Občini Dom-
žale, izdelane v letu 2000 in se lahko po
potrebi ob izdelavi novih ureditvenih po-
gojev preimenujejo.

Morfološke enote, kjer velja začasna pre-
poved poseganja v prostor in so prikaza-
ne v kartografskem delu plana 1:5000:

Dob E 1 zahodni del,

Dob E 4 severni del,

Gorjuša SK 1,

Selo pri Ihanu jug E 1,

Kolovec E 1,

Preserje E 4 zahodni del,

Preserje S 1,

Preserje E 2,

Preserje N 3 zahodni del ter

Račni vrh W 1

Dob ŠR 2.
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10. člen
(prehodne in končne določbe)

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem Vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-45/01
Datum:     26.09.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Tabelarična priloga št. 1

Ime območja urIme območja urIme območja urIme območja urIme območja ureeeeejanjanjanjanjanjajajajaja PrPrPrPrPreeeeevladuvladuvladuvladuvladujočajočajočajočajoča NNNNNačin uračin uračin uračin uračin ureeeeejanjanjanjanjanjajajajaja NNNNNačin uračin uračin uračin uračin ureeeeejanjanjanjanjanjajajajaja LisLisLisLisListtttt

namembnosnamembnosnamembnosnamembnosnamembnosttttt po planu 1po planu 1po planu 1po planu 1po planu 1999999999977777 po planu 200po planu 200po planu 200po planu 200po planu 20011111
Nožice Stanovanja PUP PUP K 47
Homški hrib Centralne dejavnosti UN PUP K 47
Hudo Stanovanja PUP PUP K 47
Homec Stanovanja PUP PUP K 47, LJ S 7
Vodni zadrževalnik Vodne površine, UN UN K 47, K 48
Hudski potok druga kmetijska zemljišča, gozd
Radomlje 2 Stanovanja PUP, ZN PUP K 48
Opekarna Radomlje 1 Stanovanja ZN ZN K 48
Opekarna Radomlje 2 Stanovanja ZN UN K 48
Opekarna Radomlje 3 Zelene površine ZN PUP K 48
Plastenka 1 Zelene površine ZN PUP K 48
Plastenka 2 Proizvodne dejavnosti ZN PUP K 48
Rova Stanovanja PUP PUP K 48, LJ S 8
Rova jug Stanovanja - ZN LJ S 8
Rovščica-vodni Vodne površine, druga UN UN K 48
zadrževalnik in najboljša kmetijska

zemljišča, gozd
Kolovec Stanovanja UN PUP K 48
Kamnolom Območje pridobivanja UN UN K 49
Kolovec-sanacija rudnin
Kamnolom Območje pridobivanja UN UN K 49
Jasen-sanacija rudnin
Žiče Stanovanja PUP PUP K 49
Jasen Stanovanja PUP PUP K 49
Zagorica Stanovanja PUP PUP K 49
Radomlje 1 Stanovanja UN, PUP PUP K 47, LJ S 7

K 48, LJ S 8

Preserje-Ob Bistrici-jug Stanovanja ZN ZN LJ S 7
Preserje-šola Centralne dejavnosti ZN PUP LJ S 7
Preserje-industrija Proizvodne dejavnosti ZN PUP LJ S 7
Preserje-gozd Zelene površine ZN PUP LJ S 7
Preserje-Ob Bistrici-sever Centralne dejavnosti ZN PUP LJ S 7
Preserje Stanovanja ZN PUP LJ S 7
Škrjančevo Stanovanja PUP PUP LJ S 7
Kamniška Bistrica Zelene površine LN, PUP, ZN LN K 47, LJ S 7

LJ S 17, LJ S 27
Lek Proizvodne dejavnosti ZN PUP LJ S 7
Glavna cesta Promet in zveze LN LN LJ S 7, LJ S 8
Želodnik Vodice
Proga Promet in zveze LN LN LJ S 7
Zgornje Jarše sever Centralne dejavnosti ZN ZN LJ S 7
Zgornje Jarše Stanovanja PUP PUP LJ S 7
Zgornje Jarše jug Centralne dejavnosti ZN ZN LJ S 7
Turnše-Pod Proizvodne dejavnosti, PUP PUP LJ S 8
povezovalko stanovanja
Turnše Stanovanja PUP PUP LJ S 8
Turnše-Nad povezovalko Centralne dejavnosti PUP ZN LJ S 8
Radomlje-vzhod Zelene površine PUP PUP LJ-S8
Radomlje – šport Zelene površine, PUP PUP LJ S 8

najboljša kmetijska
zemljišča

Želodnik-vodni Vodne površine, gozd UN UN LJ S 8, LJ S 9
zadrževalnik
Češenik Stanovanja PUP PUP LJ S 8
Češenik Zelene površine - UN LJ S 8
Dob Stanovanja PUP, ZN PUP LJ S 8, LJ S 18
Želodnik Stanovanja PUP PUP LJ S 8
Želodnik poslovno Proizvodne dejavnosti, ZN ZN LJ S 8
industrijska cona centralne dejavnosti
Dolenje Stanovanja PUP PUP LJ S 9
Krtina-zahod Stanovanja PUP PUP LJ S 9, LJ S 18

LJ S 19
Depala vas Stanovanja PUP PUP LJ S 16
Nova Depala vas Stanovanja ZN ZN LJ S 16
RTV oddajnik Promet in zveze PUP PUP LJ-S 16
Podrečje Stanovanja PUP PUP LJ S 17
Pustovka Zelene površine, PUP PUP LJ S 17

druga kmetijska zemljišča
Prelog Stanovanja PUP PUP LJ S 17
Ihan Stanovanja PUP PUP LJ S 17, LJ S 18

LJ S 27, LJ S 28
Dob odlagališče Komunalna infrastruktura PUP PUP LJ S 18
Skakalnica Zelene površine, gozd PUP PUP LJ S 18
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Ime območja urIme območja urIme območja urIme območja urIme območja ureeeeejanjanjanjanjanjajajajaja PrPrPrPrPreeeeevladuvladuvladuvladuvladujočajočajočajočajoča NNNNNačin uračin uračin uračin uračin ureeeeejanjanjanjanjanjajajajaja NNNNNačin uračin uračin uračin uračin ureeeeejanjanjanjanjanjajajajaja LisLisLisLisListtttt
namembnosnamembnosnamembnosnamembnosnamembnosttttt po planu 1po planu 1po planu 1po planu 1po planu 1999999999977777 po planu 200po planu 200po planu 200po planu 200po planu 20011111

Smučišče Veliki vrh Zelene površine, gozd PUP PUP LJ S 18

Gorjuša Stanovanja PUP PUP LJ S 18

Gorjuša Zelene površine, PUP PUP LJ-S 18

najboljša in druga

kmetijska zemljišča

Laze Stanovanja PUP PUP LJ S 18, LJ S 19

Brezje pri Dobu Stanovanja PUP PUP LJ S 19

Škocjan Stanovanja PUP PUP LJ S 19

Studenec Stanovanja PUP PUP LJ S 19, LJ S 20

Brezovica Stanovanja PUP PUP LJ S 19

Račni vrh Stanovanja PUP PUP LJ S 19

Rača Stanovanja PUP PUP LJ S 19

Žeje Stanovanja PUP PUP LJ S 19, LJ S 29

Krtina zahod Stanovanja PUP PUP LJ S 9

LJ S 18, LJ S 19

Krtina vzhod Stanovanja PUP PUP LJ S 9, LJ S 19

Brdo Stanovanja PUP PUP LJ S 19

LJ S 28, LJ S 29

Zalog Stanovanja PUP PUP LJ-S-20

Kokošnje Stanovanja PUP PUP LJ-S-20

Pšata - posestvo Proizvodne dejavnosti PUP PUP LJ S 26

Novi Dragomelj 1 Stanovanja ZN ZN LJ S 26, LJ S 27

Novi Dragomelj 2 Zelene površine ZN PUP LJ S 26

Dragomelj Stanovanja PUP PUP LJ S 27

Šentpavel Stanovanja PUP PUP LJ S 27

Kurji grm Stanovanja PUP PUP LJ-S-27

Jata Proizvodne dejavnosti ZN PUP LJ S 27

Študa sever Zelene površine ZN PUP LJ-S-27

CČN Študa Komunalna infrastruktura ZN PUP LJ-S-27

Študa jug Zelene površine ZN PUP LJ-S-27

Prašičereja Ihan Proizvodne dejavnosti ZN PUP LJ S 27, LJ S 28

Mala Loka stanovanja PUP PUP LJ S 27

Šola Dragomelj Centralne dejavnosti ZN ZN LJ S 27

Pšata Stanovanja PUP PUP LJ S 27, LJ S 37

Bišče Stanovanja PUP PUP LJ S 27

Goričica Stanovanja PUP PUP LJ S 28

Goričica vodni Vodne površine, UN UN LJ S 28

zadrževalnik druga in najboljša

kmetijska zemljišča, gozd

Selo pri Ihanu- sever Stanovanja PUP PUP LJ S 28

Helios Proizvodne dejavnosti ZN PUP LJ S 28

Selo pri Ihanu-jug Stanovanja ZN PUP LJ-S-28

Termit Ihan Proizvodne dejavnosti ZN PUP LJ-S-28

Termit Ihan Proizvodne dejavnosti ZN ZN LJ-S-28

Trojica Stanovanja PUP PUP LJ S 29, LJ S 30

L1AC Promet in zveze LN LN LJ S 27, LJ S 17

LJ S 18, LJ S 19

Tabelarična priloga št. 2

Oznaka Ime območja Prevladujoča Način urejanja Način urejanja

območja urejanja urejanja namembnost po planu 1997 po planu 2001

V 1 Vir-jedro Stanovanja PUP V 1 PUP

V 2/1 Vir Stanovanja PUP V 2 PUP

V 2/2 Vir Centralne dejavnosti PUP V 2 PUP

V 3 Ob vodi Stanovanja PUP V 3, ZN V 7 PUP

V 4 Park Centralne dejavnosti UN V 4 UN

V 5/1 Papirnica-jug Proizvodne dejavnosti ZN V 5 PUP

V 5/2 Papirnica-zahod Proizvodne dejavnosti ZN V 5 ZN

V 5/3 Papirnica-sever Stanovanja ZN V 5 ZN

V 5/4 Papirnica-vzhod Zelene površine ZN V 5 PUP

V 5/5 Ob Koliški Stanovanja ZN V 5 PUP

V 6/1 Količevo-osrednji del Centralne dejavnosti ZN V 6 ZN

V 6/2 Količevo-sever Centralne dejavnosti ZN V 6 PUP

V 6/3 Količevo-jug Proizvodne dejavnosti ZN V 6 ZN

V 7/1 Helios Proizvodne dejavnosti, ZN V 7/1 ZN

stanovanja

V 7/2 Helios Centralne dejavnosti ZN V 7 ZN

V 7/3 Helios Zelene površine ZN V 7 ZN

V 7/4 Helios Stanovanja ZN V 7 PUP

V 7/5 Oljarna Proizvodne dejavnosti ZN V 7 PUP

V 7/6 Helios Proizvodne dejavnosti ZN V 7 PUP

V 8 Na njivah Stanovanja PUP V 8 PUP

V 9 Tosama Proizvodne dejavnosti ZN V 9 PUP

V 10/1 Žito-vzhod Stanovanja PUP V 10 PUP

V 10/2 Žito-jedro Proizvodne dejavnosti PUP V 10 PUP
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Oznaka območjaIme območja Prevladujoča Način urejanja Način urejanja

urejanja urejanja namembnost po planu 1997 po planu 2001

V 10/3 Žito-zahod Centralne dejavnosti PUP V 10 PUP

V 11/1 Ob obvoznici Vir Centralne dejavnosti ZN V 11/1 ZN

V 11/2 Ob obvoznici Vir Centralne dejavnosti ZN V 11/1, PUP V 1 PUP

V 12 Škrjančevo-Ob Bistrici Zelene površine PUP V 12 PUP

V 13 Ob Heliosu Stanovanja PUP V 8 PUP

V 14 Pod cesto Stanovanja ZN V 9 PUP

V 15 Helios-Količevo Zelene površine ZN V 6, ZN V 7 PUP

V 16 Obvozna cesta Vir Promet in zveze - LN

L1 AC del Avtocesta - del Promet in zveze LN LN

J 1 Srednje Jarše Stanovanja UN J 1 PUP

J 2 Spodnje Jarše Stanovanja PUP J 2, PUP R 1 PUP

J 3 Ob razbremenilniku Stanovanja PUP J 3 PUP

J 4 Jarše center Stanovanja PUP J 4 PUP

J 5 Severni podaljšek Promet in zveze LN J 5 LN

Trdinove

R 1/1 Rodica Centralne dejavnosti PUP R 1 PUP

R 1/2 Rodica Stanovanja PUP R 1, PUP R 2 PUP

R 2 Rodica zahod Stanovanja PUP R 2 PUP

R 3/1 Bencinski servis Centralne dejavnosti ZN R 3 PUP

R 3/2 Ob Kamniški Bistrici Stanovanja ZN R 3 PUP

R 3/3 Za bencinskim servisom Centralne dejavnosti ZN R 3 PUP

R 4 Groblje Centralne dejavnosti UN R 4 PUP

D 1/1 Ob Kolodvorski Centralne dejavnosti UN D 1/1 UN

D 1/2 Center Centralne dejavnosti UN D 1/2 UN

D 1/3 Pod Karantansko Centralne dejavnosti UN D 1/2 PUP

D 2 V križišču Centralne dejavnosti UN D 2 PUP

D 3 SPB Centralne dejavnosti UN D 3, UN D 5 PUP

D 4/1 Za progo-sever Stanovanja PUP D 4 PUP

D 4/2 Za progo-jug Centralne dejavnosti PUP D 4 PUP

D 5 Postaja Centralne dejavnosti UN D 5 UN

D 6/1 Stob Stanovanja PUP D 6 PUP

D 6/2 Stob Stanovanja PUP D 6 PUP

D 6/3 Stob Stanovanja PUP D 6 PUP

D 6/4 Stob Stanovanja PUP D 6 PUP

D 7/1 Stob Stanovanja UN D 7 UN

D 7/2 Cerkev Na Goričici Centralne dejavnosti UN D 7 UN

D 8 Ob Cankarjevi Stanovanja PUP D 8 PUP

D 9 Široke njive Stanovanja PUP D 9 PUP

D 10 Avtoservis Centralne dejavnosti PUP D 10 PUP

D 11/1 Pokopališče Zelene površine UN D 11 UN

D 11/2 Pod Stobom Stanovanja UN D 11 PUP

D 12 Bistra Centralne dejavnosti ZN D 12 ZN

D 13 Nad Ljubljansko Centralne dejavnosti PUP D 13 PUP

D 14/1 Pod Ljubljansko Centralne dejavnosti UN D 14 PUP

D 14/2 Ob Ljubljanski Centralne dejavnosti UN D 14 UN

D 15 Ob Kamniški Centralne dejavnosti UN D 15 PUP

D 16 Miklošičeva Centralne dejavnosti PUP D 16 PUP

D 17 Pod jedrom Stanovanja PUP D 17 PUP

D 18 Toko Centralne dejavnosti UN D 18 UN

D 19 Univerzale Centralne dejavnosti ZN D 19 UN

D 20 Nad športnim parkom Centralne dejavnosti UN D 20 UN

D 21/1 Športni park sever Zelene površine UN D 21 UN

D 21/2 Športni park jug Zelene površine UN D 21 UN

D 22 Ob Krakovski Stanovanja PUP D 22 PUP

D 23 Mačkovci Stanovanja PUP D 23 PUP

D 24 Pod parkom Stanovanja ZN D 24 PUP

D 25 Ob Bistrici Stanovanja PUP D 25 PUP

D 26/1 RTP Proizvodne dejavnosti PUP D 26 PUP

D 26/2 Podrečje Stanovanja PUP D 26 PUP

D 27 Pod Šumberkom Stanovanja PUP D 27 PUP

D 28 Zaboršt Stanovanja ZN D 28 ZN

D 29 Brinje 1 Stanovanja ZN D 29, ZN D 34 ZN

D 30 Šumberk Zelene površine PUP D 30 PUP

D 31 Magistralka Promet in zveze LN D 31 LN

D 32/1 Proga Promet in zveze LN D 32, PUP R 2 LN

D 32/2 Proga Centralne dejavnosti LN D 32 PUP

D 33 Kamniška Bistrica Zelene površine, LN D 33, PUP  V 2, LN

(znotraj UZ) vodne površine PUP V 3, PUP D 27

D 34 Brinje 2 Centralne dejavnosti ZN D 34, ZN D 29, PUP

PUP D 36

D 35 Pod daljnovodi Centralne dejavnosti ZN D 35 ZN

D 36 Poslovna cona Zaboršt Centralne dejavnosti - ZN

D 37 Parkirišče Zaboršt Promet in zveze - PUP

L 1 AC Avtocesta Promet in zveze LN LN

Š 1 Študa Stanovanja PUP Š 1 PUP

Š 2 Študa - Nad jedrom Stanovanja ZN Š 2 PUP

Š 3/1 Ob Savski – vzhod Stanovanja PUP Š 3 PUP

Š 3/2 Spodnji Toko Centralne dejavnosti ZN Š 4 PUP

Š 3/3 Ob Savski - zahod Stanovanja PUP Š 3 PUP

Š 4 Mlinostroj Proizvodne dejavnosti ZN Š 4 ZN

Š 5 Ob Mlinščici Centralne dejavnosti ZN Š 5 ZN
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Tabelarična priloga št. 3

Naselje Uvrstitev po tipih Funkcija naselja v omrežju naselij
Bišče B ostala naselja
Brdo A ostala naselja
Brezje pri Dobu A ostala naselja
Brezovica pri Dobu A ostala naselja
Češenik A ostala naselja
Depala vas BC lokalno oskrbno storitveno središče
Dob D pomembnejše lokalno središče
Dobovlje A ostala naselja
Dolenje A ostala naselja
Domžale E središče občinskega pomena
Dragomelj C lokalno oskrbno storitveno središče
Goričica A ostala naselja
Gorjuša A ostala naselja
Homec BC lokalno oskrbno storitveno središče
Hudo A ostala naselja
Ihan C lokalno oskrbno storitveno središče
Jasen A ostala naselja
Kokošnje A ostala naselja
Količevo CD lokalno oskrbno storitveno središče
Kolovec A ostala naselja
Krtina C lokalno oskrbno storitveno središče
Laze pri Domžalah A ostala naselja
Mala Loka A ostala naselja
Nožice B ostala naselja
Podrečje B ostala naselja
Prelog B ostala naselja
Preserje pri Radomljah D pomembnejše lokalno središče
Pšata B ostala naselja
Rača A ostala naselja
Račni vrh A ostala naselja
Radomlje D pomembnejše lokalno središče
Rodica C lokalno oskrbno storitveno središče
Rova BC lokalno oskrbno storitveno središče
Selo pri Ihanu B ostala naselja
Spodnje Jarše C lokalno oskrbno storitveno središče
Srednje Jarše CD lokalno oskrbno storitveno središče
Studenec pri Krtini A ostala naselja
Šentpavel pri Domžalah A ostala naselja
Škocjan A ostala naselja
Škrjančevo A ostala naselja
Trojica A ostala naselja
Turnše A ostala naselja

Vir C lokalno oskrbno storitveno središče
Zaboršt BC lokalno oskrbno storitveno središče
Zagorica pri Rovah A ostala naselja
Zalog pod Trojico A ostala naselja
Zgornje Jarše C lokalno oskrbno storitveno središče
Žeje A ostala naselja
Želodnik A ostala naselja
Žiče A ostala naselja

Tabelarična priloga št. 4
Seznam naravne dediščine na območju občine Domžale

Številka Ime dediščine Vrsta dediščine Vrsta varovanja: predpis/evidenca
1.1.1. Arboretum Volčji potok oblikovana naravna Odločba o zavarovanju drevesnega in

cvetličnega parka (Ur.l.LRS 35/50)

1.1.3. Grajski park v Češeniku oblikovana naravna Odločba o zavarovanju grajskega drevesnega

in gozdnega parka (Ur.l. LRS 8/52)

1.1.4. Lipa ob gradu Krumperk drevesna naravna Odlok o spominskem parku revolucionarnih

tradicij občine Domžale (Ur.V. OD 8/84)

1.1.5. Babja jama podzemeljska geomorfološka Odlok o spominskem parku revolucionarnih

naravna, arheološka dediščina tradicij občine Domžale (Ur.V. OD 8/84)

evidentirana v strokovnih podlagah –

pomembnejša dediščina

1.1.6. Železna jama podzemeljska geomorfološka Odlok o spominskem parku revolucionarnih

naravna tradicij občine Domžale (Ur.V. OD 8/84)

evidentirana v strokovnih podlagah –

pomembnejša dediščina

1.1.8 Krajinski park Trojica Krajinski park evidentiran v Strokovnih podlagah

Javorščica ZVNKD 1990

1.1.11 Jame pri Oklem in pri podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih podlagah

Opaškah (Ihanščica, naravna ZVNKD 1990– pomembnejša dediščina

Mačkovec, Glavičevo brezno)

1.1.12 Jame pod Javorščico podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.1.13. Studenška jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih podlagah

naravna ZVNKD 1990– pomembnejša dediščina

1.1.18. Spodnja Tomičeva jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih podlagah

naravna ZVNKD 1990– pomembnejša dediščina

1.1.22. rastišče navadne hrustavke botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

med Količevim in Jaršami podlagah ZVNKD 1990

1.1.23 Rastišče srednje rosike botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

na Želodniku in v podlagah ZVNKD 1990

okolici Domžale

1.1.24 Rastišče okroglolistne botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

rosike na Želodniku podlagah ZVNKD 1990
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Številka Ime dediščine Vrsta dediščine Vrsta varovanja: predpis/evidenca

1.1.25. Rastišče močvirske botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

logarice ob Pšati pri podlagah ZVNKD 1990

Dragomlju

1.1.27. Rastišče močvirske botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

kukavice v Zaborštu podlagah ZVNKD 1990

pri Domžalah

1.1.28 Rastišče močvirskega botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

ušivca pri Dobu podlagah ZVNKD 1990

1.1.29 Rastišče močvirskega botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

petoprstnika na Črnelem podlagah ZVNKD 1990

1.1.30. Rastišče Hladnikove botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

bunike na Kolovcu podlagah ZVNKD 1990

1.1.32 Rastišče barjanske botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

vijolice podlagah ZVNKD 1990

1.1.34. rastišče peruše botanična dediščina evidentiran v Strokovnih

na Kolovcu podlagah ZVNKD 1990

1.1.35 lipi na Homcu drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah ZVNKD 1990

1.1.36 Lipa v Radomljah Drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah

ZVNKD 1990– pomembnejša dediščina

1.1.38. Lipa v Domžalah drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah ZVNKD 1990

1.1.45 lipa na Opaškah drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah ZVNKD 1990

1.1.52 divji kostanj v Ihanu drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah ZVNKD 1990

1.1.53. divja kostanja pred šolo drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah ZVNKD 1990

v Jaršah

1.1.56. divji kostanj v Dobu drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah ZVNKD 1990

1.1.60 grajski park Kolovec drevesna naravna dediščina evidentiran v Strokovnih

podlagah ZVNKD 1990

1.1.61 Grajski park Krumperk oblikovana naravna dediščina evidentiran v Strokovnih podlagah

ZVNKD 1990 registrirana kot

kulturna dediščina EŠD 304

1.1.63 drevored Groblje oblikovana naravna evidentirana v strokovnih podlagah registrirana

(lipov drevored) dediščina kot kulturna dediščina EŠD 7933

1.2.1. Homški hrib površinska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna dediščina podlagah ZVNKD 1990

1.2.14. Podreška jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.15. Dolga jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.16. spodmol pod podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

Krumperkom naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.17. jama v Lepi dolini podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.18. Miševa jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.19. Brezno nad podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

Gmajnarjevo bajto naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.20 Brezno v Lisičji dolini podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.22. Oprešnikova jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.23. Tonetova jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.24. Maletova jama podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.26. Andrejevo brezno podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

v Žejah naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.29 Gmajnarjevo brezno podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

v Žejah naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.34 Taborsko brezno podzemeljska geomorfološka evidentiran v Strokovnih

nad Goričico naravna podlagah ZVNKD 1990

1.2.36 ribniki na Rovah, botanična in zoološka evidentiran v Strokovnih

Želodniku naravna dediščina podlagah ZVNKD 1990

1.2.37. višja vegetacija drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih

v Domžalah podlagah ZVNKD 1990

1.2.38 drevje v mestih drevesna dediščina evidentiran v Strokovnih

(rdečelistna bukev, lipe podlagah ZVNKD 1990

in topoli v Radomljah, lipe

 in divji kostanji na Viru,

lipe ob železnici na Homcu,

divji kostanji v Depali vasi,

ob železniških postajah)

1.2.41 Park ob gradu Črnelo Oblikovana naravna dediščina evidentiran v Strokovnih

podlagah ZVNKD 1990

1.2.46. gozdni rezervat rezervat Odločba o razglasitvi

Zagoriški hrib gozdov s posebnim namenom

19.10.1983 št. 63-5/81-10

1.2.47. gozdni rezervat rezervat Odločba o razglasitvi

Eržiša -Veliki vrh gozdov s posebnim namenom

19.10.1983 št. 63-5/81-10

1.2.53 Rova-Žiče-Dolenje značilno krajinsko območje evidentiran v Strokovnih

podlagah ZVNKD 1990
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Tabelarična priloga št. 5
Seznam kulturne dediščine na območju občine Domžale – obvezna republiška izho-

dišča

7465 AR Goričica pri Ihanu - Naselbina na Taboru nad Ihanom R

5286 ME Oklo - Spomenik padlim in požgani vasi R

976 ME Vinje - Spomenik na Judeževi domačiji R

148 PS Goričica pri Ihanu - Domačija Goričica pri Ihanu 11 R

9197 PS Krtina - Domačija Krtina 37 R

304 PS Krumperk - Grad Krumperk R

303 PS Krtina - Tabor R

5290 PS Krumperk - Grajski hlevi R

736 PS Škocjan pri Domžalah - Domačija Škocjan 7 R

5297 KR Domžale - Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale R

7904 VA Arboretum Volčji potok R

8770 VA Češenik - Park gradu Češenik R

7933 VA Groblje - Lipov drevored R

171 SS Groblje – cerkev Sv. Mohorja in Fortunata R

60 KO Krumperk - Dolsko - Dešen R

52 KO Širše območje kompleksnega varstva kult. ded. R

Volčji potok-Turnše- Konjski graben

1858 SS Goričica pri Ihanu - Cerkev sv. Kunigunde R

9597 PS Goričica pri Ihanu - Tabor ob cerkvi sv. Kunigunde R

1839 SS Homec - Cerkev Marijinega rojstva R

1749 SS Krtina - Cerkev sv. Lenarta in sv. Roka R

2201 SS Radomlje - Cerkev sv. Marjete R

10144 ME Radomlje - Pokopališče R

Tabelarična priloga št. 6
Specifična namenska raba za posamezne posege iz grafičnega dela

Številka list Prevladujoča namenska Detajlna namenska raba

posega raba, določena v grafičnem

delu prostorskega plana

005 K 47 Centralne dejavnosti Prometne površine - parkirišče

008 K 48 Zelene površine Pokopališče

009 K 48 Območje za stanovanja Vzgojno izobraževalna ustanova

011 K 48 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

014 LJ S 7 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

015 LJ S 7 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

019 LJ S 7 Območje za stanovanja Prometne površine - parkirišče

027 LJ S 7 Proizvodne dejavnosti Kmetijska proizvodnja

029 LJ S 7 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

030 LJ S 7 Proizvodne dejavnosti Kmetijska proizvodnja na

p.š. 1027, k.o. Dob

033 LJ S 7 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

037 LJ S 8 Območje za stanovanja Prometne površine -javna pot

041 LJ S 8 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja na zahodnem

delu, p.št. 450 in 445/1 k.o. Dob

045 LJ S 8 Območje za stanovanja Športne površine – vadbišče za golf na

p.št. 376/2 in 377, k.o. Dob, p.št. 378/1

 k.o. Dob - kmetijska proizvodnja

053 LJ S 17 Območje za stanovanja Ekološki otok

054 LJ S 17 Območje za stanovanja Dovozna pot

064 LJ S 18 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

070 LJ S 19 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

077 LJ S 19 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

078 LJ S 19 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

080 LJ S 19 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

084 LJ S 20 Območje za stanovanja Parkirišče k obstoječi dejavnosti

092 LJ S 27 Območje za stanovanja Možna je izključna stanovanjska raba

095 LJ S 27 Območje za stanovanja Širitev obstoječe dejavnosti

099 LJ S 27 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

100 LJ S 27 Razpršena gradnja Mrliška vežica

101 LJ S 27 Razpršena gradnja Kmetijska proizvodnja

102 LJ S 27 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

103 LJ S 27 Območje za stanovanja Kmetijska proizvodnja

104 LJ S 27 Razpršena gradnja Kmetijska proizvodnja južno

od ceste na p. št. 477/1, k.o. Selo

106 LJ S 27 Območje za stanovanja Pokopališče
109 LJ S 28 Območje za stanovanja Pomožni objekt za gasilsko dejavnost
111 LJ S 28 Razpršena gradnja Kmetijska proizvodnja – rastlinjaki

na p.št. 388/1 k.o. Selo

Tabela prikazuje samo posege, ki so vklju-
čeni v ureditvena območja naselij in ki se
jim je namenska raba spremenila za dolo-
čen namen, kateri je v grafičnem delu plana
le načelno določen. V kolikor je ta namen-
ska raba razvidna že iz grafičnega dela pla-
na, posegi niso navedeni.

Definicija kmetijske proizvodnje
Območje je pretežno namenjeno za ob-

jekte in naprave, ki služijo za kmetijsko proi-
zvodnjo. Sem sodijo kmetijska posestva za

rejo živali - večje površine s pripadajočimi
objekti (tudi stanovanjski objekti ter objek-
ti, potrebni za funkcioniranje-gospodarski
objekti, manipulacijske površine, objekti za
predelavo, če so v sklopu posestva itd.), ve-
like kmetije, če obsegajo večje površine ali
če so ločene od naselja, rastlinjaki, objekti,
namenjeni za rejo živine, čebelarjenje, ribo-
gojstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, hmeljarstvo,
vinogradništvo, shranjevanje, če so sestav-
no funkcionalni del proizvodne enote.
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Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o ure-
janju naselij in  drugih posegov v prostor
(Ur. list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/
89 in Ur. list RS št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 20. člena statuta občine
Domžale (Ur. vestnik občine Domžale št.
7/99) je Občinski svet občine Domžale na
nadaljevanju 28. seje 03.10.2001 sprejel

ODLOK

o lokacijskem načrtu za
obvozno cesto Vir

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se, na podlagi prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje 1986 – 2000 (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90,
12/95, 3/97, 10/97 in Uradni list RS, št. 62/
94) za območje Občine Domžale, prostor-
skih sestavin družbenega plana Občine
Domžale za obdobje 1986 – 1990, (Uradni
vestnik občine Domžale, št. 10/86, 12/95,
3/97, 10/97 in Uradni list RS, št. 62/94) za
območje Občine Domžale, sprejme loka-
cijski načrt za obvozno cesto Vir (v nada-
ljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt
je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod št. pro-
jekta 5186, junija 2001, na podlagi Idejne-
ga projekta, ki ga je izdelal PNZ d.o.o. Ljub-
ljana, pod št. projekta C- 240 v maju 2000.

2. člen
Lokacijski načrt določa mejo območja

urejanja, funkcijo območja, lego, potek,
zmogljivost ter velikost objektov in naprav,
pogoje za urbanistično, krajinsko in arhi-
tekturno oblikovanje objektov, naprav in

II. OBSEG UREDITVENEGA
OBMOČJA

4. člen

Ureditveno območje lokacijskega načr-
ta obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel za naslednje ureditve:

traso obvoznice in
prestavitve komunalnih vodov in naprav

zaradi gradnje ceste.

k. o. Domžale
2412, 2413/1, 2413/2, 1115, 1116, 1097,

1101, 1100, 1099, 1095, 1096, 1094, 1037,
5443, 1042/1, 1042/2, 1043, 1091/2, 1092/
2, 1093, 5439, 1045, 1092/3

k.o. Dob
999, 1000, 1001, 1002, 1348

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen
Območje urejanja iz 2. člena tega odlo-

ka obsega:

območje izključne rabe ceste s sprem-
ljajočimi objekti in ureditvami (deviaci-
je cest in poti, križišča, avtobusna po-
stajališča, hodniki za pešce, kolesarske
steze, prepusti),
območje ureditev obcestnega prostora,
vključno z rekultivacijo zemljišč,
območje prestavitev in navezav infra-
strukturnih objektov in naprav in
območje okoljevarstvenih ukrepov.

6. člen
Glavne funkcionalne značilnosti nove

cestne povezave  so:

ureditev, pogoje za prometno in komunal-
no urejanje območja, okoljevarstvene ukre-
pe, dinamiko izvajanja posegov, obvezno-
sti investitorja in izvajalcev, tolerance in
nadzor nad izvajanjem odloka.

3. člen
Lokacijski načrt vsebuje:

tekstualni del:
- odlok o lokacijskem načrtu,
- obrazložitev  lokacijskega načrta z na-

slednjo vsebino:
- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega

načrta,
- funkcija območja,
- prometno tehnična rešitev,
- ureditev komunalno energetske infra-

strukture,
- prostorske ureditve po posameznih po-

dročjih,
- etape izvajanja lokacijskega načrta ,
- seznam parcel v območju lokacijskega

načrta in
- soglasja pristojnih organov in organiza-

cij;
grafični del:
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoroč-

nega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Domžale v M 1:5000 in
1:25000,

- pregledna situacija v M 1:5000,
- ureditvena situacija v M 1:1000,
- prometno tehnična situacija v M 1:1000,
- karakteristični prečni profili v M 1:50,
- vzdolžni profil v M 1:1000/100,
- zbirni načrt komunalnih vodov v M

1:1000 in
- načrt gradbenih parcel v M 1:1000 in

1:2000.

1. obvoznica Vir je severno nadaljevanje
ceste, ki navezuje avtocestni priključek
Domžale na glavno cesto G1-10 Ljublja-
na – Celje in

2. cesta izboljšuje možnosti navezav na
avtocesto v ožjem smislu naselij Vir, Ko-
ličevo in Radomlje, v širšem pa območ-
je Kamnika

Učinki nove ceste so predvsem v izbolj-
šanju kvalitete in časa potovanj, promet-
ne varnosti, razbremenitvi ostale cestne
mreže in s tem izboljšanju bivalnih pogo-
jev v stanovanjskih območjih v severnem
delu Vira.

7. člen
Obvoznica Vir ima dolžino 660 m. Na

jugu se trasa prične v križišču glavne ce-
ste G1-10 in navezovalne ceste do AC pri-
ključka Domžale. Obvoznica v križišču
tvori četrti, severni krak.  Trasa poteka v
iztegnjeni S krivini in se pri Heliosu nave-
že na obstoječo Koliško cesto. Južni del
Koliške ceste se podrejeno priključuje na
novo obvoznico v T križišču. Zahodni po-
daljšek deviirane Koliške ceste je bodoča
servisna cesta območja Helios.

Glavni uvoz za Helios je v posebnem T
križišču na obvoznici, ki je tudi opremlje-
no s parom avtobusnih postaj.  Južni uvoz
Heliosa in Centra požarne varnosti pa se
posredno navezuje na staro Koliško cesto
in njeno deviacijo.

Obvoznica predstavlja novo vzhodno
mejo naselja Vir. Vzhodno od ceste je prvo
območje kmetijskih zemljišč, zahodno je
novo predvideno območje centralnih de-
javnosti ki bo urejano z zazidalnim načr-
tom in obstoječe stanovanjsko območje.
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IV. PROMETNO - TEHNIČNI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA

8. člen
Osnovni tehnični elementi

Vertikalne in horizontalne elemente ce-
ste se projektira z upoštevanjem računske
hitrosti 60 km/h.

Uporabljeni so trasirni elementi :

horizontalna radija R = 250 m
vzdolžna sklona  i = 1 % in i=0,7 %

Cesta se izvede kot dvopasovnica, z ni-
vojskimi križišči, v območju katerih se do-
dajo pasovi za levo zavijanje. Ob vzhodni
strani vozišča se izvede kolesarska steza,
ob zahodni strani pa kolesarska steza in
hodnik za pešce.

9. člen
Normalni prečni profil

vozni pas 2 x 3,25 m  = 6,50 m
robni pas 2 x 0,30 m  = 0,60 m
kolesarska steza in 1 x 2,40 m  = 2,40 m
hodnik za pešce ob
zahodni strani
kolesarska steza 1 x 1,50 m  = 1,50 m
ob vzhodni strani
bankina 2 x 0,70 m  = 1,40 m
skupaj 12,40 m

Nagib vkopa in nasipnih pobočij se ure-
di z nagibom brežin 1:1,5.

10. člen
Križišča
Na obravnavanem odseku ceste so

predvidena naslednja križišča:

Štirikrako  križišče z glavno cesto G1-
10 v km 0,000

H križišču navezovalne ceste od AC pri-
ključka Domžale in cesto G1-10 se doda
četrti krak proti severu. Vsi štirje kraki
imajo dodatne pasove za levo zavijanje.

Trikrako križišče z deviacijo Koliške uli-
ce v km 0,420

Deviacija Koliške ulice se kot T priklju-
ček naveže na obvoznico. Na obvoznici so
dodani pasovi za levo zavijanje.

Križišče Koliške ulice in deviacije Koliš-
ke ulice v km 0,420

Od obstoječe Koliške ulice se pravokot-
no odcepi njena deviacijja za navezavo  na
obvoznico. V tej fazi je križišče trikrako,
tretji krak tvori dovoz na južno parkirišče
Heliosa. Četrti krak proti zahodu je plani-
rana servisna cesta Heliosa, ki je predvi-
dena z veljavnim zazidalnim načrtom.

Trikrako križišče obvoznice z uvozom
k Heliosu v km 0,560

Tretji krak križišča tvori glavni uvoz na
parkirišče pred Heliosom. Na obvoznici je
dodan pas za levo zavijanje.

Prečkanja poljskih poti
Za navezavo prekinjenih poljskih poti se

izvedejo priključevanja preko poglobljenih
robnikov.

11. člen
Deviacije cest
Zaradi izgradnje nove obvoznice se iz-

vede deviacija Koliške ulice v dolžini 40
m. Širina vozišča je 2x3 m, bankina 1m,
enostranski hodnik 1,6 m.

12. člen
Objekti
Na obvoznici je potrebno zgraditi na-

slednje cevne prepuste :

cevni prepust O 40, v km 0,000, dolžine 21,00 m,
cevni prepust O 40, v km 0,100, dolžine 13,00 m in
cevni prepust O 40, v km 0,280, dolžine 21,00 m.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za grad-

njo cestnega odseka mora upoštevati na-
slednje pogoje za urbanistično, arhitektur-
no in krajinsko oblikovanje:

Trasa ceste z objekti in opremo ceste
Cestna oprema in razsvetljava ceste

mora izkazovati enotne oblikovne elemen-
te.

Oblikovanje reliefa in zasaditve
Nasipne in vkopne brežine je treba ob-

likovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški
teren oziroma tako, da se nove oblike lo-
gično in brez očitnih stikov navežejo na
obstoječi naravni relief oz. na obstoječe na-
sipne oz. vkopne brežine ceste.

Rekultivacije
Dele cest in poti, ki po izgradnji ceste in

spremljajočih objektov ostanejo brez funk-
cije, je treba humusirati in zatraviti.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE

14. člen
Zaradi gradnje ceste je treba prestaviti,

zamenjati oziroma zaščititi komunalno
energetske objekte. Projektiranje in grad-
nja komunalno energetskih naprav in ob-
jektov mora potekati v skladu s pogoji po-

sameznih upravljavcev teh objektov in na-
prav.

Vodovod
Ob vzhodni strani Koliške ceste poteka

vodovod f 80 mm. Nanj se iz smeri vhoda
v tovarno Helios navezuje vodovod f 110
mm. Vodovoda bosta tangirana pri nave-
zavi obvozne ceste Vir na obstoječo Koliš-
ko cesto. Zato se izvede prestavitev vodo-
voda med km 0,400 in km 0,660, z ustrez-
nimi zaščitami pri križanju obvoznice.

Kanalizacija
Predvidena obvozna cesta bo tangirala

obstoječi kanal f 30 cm, ki poteka ob
vzhodni strani Koliške ceste. Cesta bo
prečkala kanal  f 30 cm pri navezavi na
obstoječo Koliško cesto in v križišču Ko-
liške ceste z dovozno cesto v Helios. Ka-
nalizacijo se prestavi med km 0,480 in km
0,620.

Elektroenergetsko omrežje
Elektrovodni kabel 20 kV, ki poteka ob

zahodnem robu Koliške ceste je treba v ob-
močju med km 0,500 in km 0,620 zaščititi.

Telekomunikacijsko omrežje
Telekomunikacijski vod, ki poteka ob za-

hodnem robu Koliške ceste je potrebno v
območju med km 0,520 in km 0,620 zašči-
titi.

Javna razsvetljava
Vsa nova križišča se opremijo z javno

razsvetljavo. Poleg tega se vzdolž celot-
nega poteka trase ob zahodnem hodniku
izvede javna razsvetljava. Navezava je na
obstoječo omrežje javne razsvetljave, ki jo
je trebe delno tudi prestaviti.

Semaforizacija
Križišče obvoznice z glavno cesto G1-

10 se opremi s semafornimi napravami.
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VII. OKOLJEVARSTVENI IN
DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

15. člen
Tla
Gradbišče mora biti omejeno na širino

odkupljenega zemljišča, tudi pri ureditvi
in postavitvi začasnih objektov in dovoz-
nih poti  se upoštevajo omejitve posegov
v prostor. Pri ravnanju v času gradnje je
treba upoštevati določila  23. člena tega
odloka.

Pri ravnanju z odpadnimi vodami je tre-
ba upoštevati določila 17. člena tega odlo-
ka.

V sklopu izdelave projektne dokumen-
tacije je potrebno izdelati projekt o upora-
bi rodovitnega dela prsti.

Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z
matične podlage, je treba med gradnjo in
po izgradnji zagotoviti racionalno ravna-
nje. Prst se mora odstraniti in deponirati
tako, da se ohrani njena plodnost in koli-
čina. Preprečiti je treba mešanje mrtvice
in živice. Določiti je treba začasne depo-
nije za živico, ki mora biti odložena na naj-
več 1,5 m visoke nasipe. Prst se uporabi
za sanacijo devastiranih in degradiranih
tal ter za rekultivacijo delov sedaj utrje-
nih površin, ki se jim spremeni funkcija.

16. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zem-

ljišč

Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan
zagotoviti investitor s primerno organizi-
rano gradnjo, zaščito zemljišč pred one-
snaževanjem v času gradnje in obratova-
nja ceste, nadomestitvijo prekinjenih poti

in s pridobitvijo (usposobitvijo) nadomest-
nih kmetijskih zemljišč.

Pri gradnji ceste se omeji gibanje stro-
jev na območje same trase (izključne rabe).
Za transporte je čim manj uporabljati polj-
ske poti.

Začasne ureditve in objekti za potrebe
gradbišča se ne smejo urejati na kakovost-
nih kmetijskih zemljiščih, razen če ni dru-
gih primernejših rešitev.

Investitor je dolžan vzpostaviti prekinje-
ne dostope na kmetijska zemljišča v času
izgradnje in po izgradnji ceste. Priključki
poljskih poti na cesto naj bodo asfaltirani
vsaj v dolžini traktorja s prikolico. Za na-
domestitev sedanjih dostopov do zemljišč
je ob trasi glavne ceste rezerviran pas ši-
rine 5 m, po katerem bo možno na podla-
gi ugotovljene potrebe v fazi seznanitve
strank v postopku izdaje enotnega dovo-
ljenja za gradnjo predvideti nadomestne
vzporedne dostopne poti do zemljišč ob
trasi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01302-34/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Ur. list RS,
štev. 26/90, 18/93, 47/93,  71/93, 44/97),
Navodila o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbe-
nih aktov (Ur. list SRS, štev. 14/85) ter 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je Ob-
činski svet Občine Domžale na nadaljeva-
nju 28. seje dne 03.10.2001 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
 SPREMEMB IN DOPOLNITEV

ZAZIDALNEGA NAČRTA
OBMOČJA V7 – HELIOS

1. člen
(predmet programa priprave)

S tem programom se podrobneje določi
namen, cilje, vsebino in obseg posebnih
strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, potrebnih za pripravo in sprejem spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
območja V7 Helios Količevo.

Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pri-
pravi akta, način njihovega sodelovanja,
roki, naloge in obveznosti, ki jih morajo pri
tem opraviti. Progam določa nosilca stro-
kovnih aktivnosti priprave akta.

2. člen
(izhodišča in obseg vsebine)

Izhodišče za pripravo sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta je veljavni za-
zidalni načrt (v nadaljevanju ZN), ki ga je
izdelal Razvojni zavod d.d. Ljubljanska 76,
Domžale, pod številko projekta 22/94. Od-

lok je bil objavljen v Uradnem vestniku Ob-
čine Domžale št. 2/97.

Spremembe in dopolnitve ZN se nana-
šajo na osrednji zahodni del zazidalnega
območja, konkretno na prostorske rešitve
na zemljišču parcelnih številk 894/2, 894/
3 in 895/4, vse k.o. Vir, kjer se določajo
spremembe in dopolnitve sakralnega
kompleksa.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo
na prostorsko razporeditev in  arhitektur-
no oblikovanje objektov in oblikovanje zu-
nanjih površin  v skladu  z   rešitvijo, ki jo
je posredoval naročnik.

3. člen
(strokovne podlage)

Pri pripravi Sprememb in dopolnitev ZN
se uporabijo in dopolnijo izdelane strokov-
ne podlage, ki so bile pripravljene za ce-
lotno  območje občine Domžale in za pri-
pravo osnovnega načrta, pri načrtovanju
konkretnih rešitev pa izhodišča naročni-
ka vezana na mikrolokacijo cerkvenega
sklopa objektov, infrastrukture in zunanje
ureditve. Grafična izhodišča v prilogi so
sestavni del Programa priprave spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
območja V7 Helios Količevo.

4. člen
(nosilec strokovnih aktivnosti)

Nosilec strokovnih aktivnosti in koordi-
nator izdelave sprememb in dopolnitev
ZN do sprejema prostorskega dokumen-
ta je Oddelek za prostor in varstvo okolja
Občine Domžale.
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5.  člen
(sodelujoči subjekti in roki)

Pri pripravi dokumenta poleg soglaso-
dajalcev po zakonodaji sodelujejo nasled-
nji soglasodajalci:
1. Javno komunalno podjetje PRODNIK,

d.o.o.,  Savska cesta 34,  Domžale
2. Elektro Ljubljana , PE Elektro Ljubljana

okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana
3. TELEKOM Slovenije, PE Ljubljana, Ci-

galetova 10, Ljubljana
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,

Agencija RS za okolje, Izpostava Ljub-
ljana, Slovenčeva 95, Ljubljana

5. Občina Domžale, Oddelek za gospodar-
ske javne službe, Ljubljanska 69, Dom-
žale

6. Občina Domžale, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Ljubljanska 69, Domžale

7. GRASTO, d.o.o., Matije Tomca 4, 1230
Domžale oziroma koncesionar za iz-
gradnjo in izkoriščanje plinovodnega
omrežja v občini Domžale

8. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana

9. GEOPLIN, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana

V kolikor se v postopku priprave doku-
menta ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
organov, ki niso našteti v prejšnjem od-
stavku, se le-te pridobe v postopku.

Organi in organizacije iz prvega odstav-
ka določijo pred začetkom priprave doku-
menta pogoje, ki jih mora pripravljavec
akta upoštevati  pri pripravi.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po pre-
jemu dokumentacije za pridobitev pogo-
jev, posredovati svoje pogoje, sicer se šte-
je, da pogojev nimajo in zato njihovo so-

delovanje in soglasje ni potrebno.
Na izdelani osnutek  morajo  najkasne-

je v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali
utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šte-
je, da je soglasje dano. Pri izdaji soglasja
se preverja, kako je izdelovalec dokumen-
ta upošteval postavljene pogoje. Zaradi
drugačnih zahtev ni možno zavrniti  izda-
je soglasja.

6. člen
(terminski plan)

Osnutek sprememb in dopolnitev  se iz-
dela na podlagi posebnih strokovnih pod-
lag in programa priprave. Osnutek se po-
sreduje Občinskemu svetu po pridobitvi
pogojev soglasodajalcev ter eventualni do-
polnitvi posebnih strokovnih podlag.

Občinski svet sprejme sklep o 30 dnev-
ni javni razgrnitvi, sklep se objavi v Urad-
nem vestniku  Občine Domžale.

Javna razgrnitev se izvede v prostorih
Občine Domžale, Oddelka za prostor in
varstvo okolja, Savska 2, II. nadstropje  in
prostorih KS Tomo Brejc Vir. 30 dnevni rok
prične teči po objavi sklepa o javni razgr-
nitvi iz prejšnjega odstavka.

Javna obravnava se izvede v času traja-
nja javne razgrnitve  v sejni sobi Občine
Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje.

Občani, organi in organizacije ter drugi
zainteresirani lahko podajo pisne pripom-
be in pobude v času javne razgrnitve os-
nutka dokumenta na naslov Občine Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale  ali pri-
pombe/pobude vpišejo v knjigo pripomb,
ki se nahaja na mestu javne razgrnitve.

Občani, organi in organizacije ter drugi
zainteresirani lahko podajo pisne in ust-
ne pripombe v času javne obravnave, ust-
ne pripombe se prikažejo v zapisniku o

javni obravnavi.
Stališča do pripomb in predlogov obrav-

nava in sprejme občinski svet.
Po sprejemu stališč do pripomb in pred-

logov iz prejšnje alinee izdelovalec spre-
memb in dopolnitev ZN izdela  dopolnjen
osnutek v skladu s sprejetimi stališči do
pripomb in predlogov.

Tako dopolnjene spremembe in dopol-
nitve ZN se posredujejo v obravnavo in
sprejem Občinskemu svetu. Sprejeti Od-
lok o spremembah in dopolnitvah ZN se
objavi v Uradnem vestniku Občine Dom-
žale.

7. člen
(prehodne in končne določbe)

Ta program začne veljati z dnem obja-
ve v Uradnem vestniku Občine Domžale.

Občina Domžale
Občinski svet

Številka:    01303-47/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM,l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Ur. list RS,
štev. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,  44/97),
Navodila o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbe-
nih aktov (Ur. list SRS, štev. 14/85) ter  20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je Ob-
činski svet Občine Domžale na nadaljeva-
nju 28. seje dne 03.10.2001 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
 SPREMEMB IN DOPOLNITEV

UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA D20 – NAD
ŠPORTNIM PARKOM

1. člen
(predmet programa priprave)

S tem programom se podrobneje določi
namen, cilje, vsebino in obseg posebnih
strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, potrebnih za pripravo in sprejem spre-
memb in dopolnitev ureditvenega načrta
območja D20 Nad športnim parkom.

Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pri-
pravi akta, način njihovega sodelovanja,
roki, naloge in obveznosti, ki jih morajo pri
tem opraviti. Progam določa nosilca stro-
kovnih aktivnosti priprave akta.

2. člen
(izhodišča in obseg vsebine)

Izhodišče za pripravo sprememb in do-
polnitev ureditvenega načrta je veljavni
ureditveni načrt D20 Nad Športnim par-
kom (v nadaljevanju UN), ki ga je izdelal
Razvojni zavod d.d. Ljubljanska 76, Dom-
žale, pod številko projekta 146/96. Odlok
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je bil objavljen v Uradnem vestniku Obči-
ne Domžale št. 11/96.

Spremembe in dopolnitve UN se nana-
šajo na osrednji južni  in zahodni del ure-
ditvenega območja. V osrednjem delu se
ureditev prilagodi vsebinam športnega
parka s prehodom v območje družbenih
oziroma storitvenih dejavnosti. V zahod-
nem delu obravnavanega območja se na-
novo opredeli umestitev storitvenih dejav-
nosti, del območja ob Kopališki cesti  se
uredi v skladu s predvideno rekonstrukci-
jo omenjene ceste, ki z izgradnjo avtoce-
ste pridobiva na pomenu.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo
na novo  zasnovo  trgovskega centra. Tr-
govski center nadomešča poslovno-preno-
čitveni kompleks in poslovno-trgovsko-sto-
ritveni objekt  v jugozahodnem in osred-
njem delu ureditvenega območja. Spre-
membe in dopolnitve predmetnega načr-
ta se nanašajo na oblikovanje objektov in
naprav, ureditev površin za mirujoči pro-
met, navezavo trgovskega centra na pro-
metno omrežje in oblikovanje prehoda v
območje  urejanja  D21 Športni park  - se-
verni del z umestitvijo dela objekta v sklo-
pu nogometnega  stadiona v predmetno
območje.

3. člen
(strokovne podlage)

Pri pripravi Sprememb in dopolnitev UN
se uporabijo in dopolnijo izdelane strokov-
ne podlage, ki so bile pripravljene za ce-
lotno  območje občine Domžale in za pri-
pravo osnovnega načrta, pri načrtovanju
prometne zasnove območja se upošteva
Prometna študija in   sprememba obreme-
nitve prometnic, na katere se obravnava-
no območje navezuje.

4. člen
(nosilec strokovnih aktivnosti)

Nosilec strokovnih aktivnosti in koordi-
nator izdelave sprememb in dopolnitev
UN do sprejema prostorskega dokumen-
ta je oddelek za prostor in varstvo okolja
Občine Domžale.

5. člen
(sodelujoči subjekti in roki)

Pri pripravi dokumenta poleg soglaso-
dajalcev po zakonodaji, sodelujejo še na-
slednji soglasodajalci:
10. Javno komunalno podjetje PRODNIK,

d.o.o.,  Savska cesta 34,  Domžale
11. Elektro Ljubljana , PE Elektro Ljublja-

na okolica, Slovenska cesta 58, Ljub-
ljana

12. TELEKOM Slovenije, PE Ljubljana, Ci-
galetova 10, Ljubljana

13. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Izposta-
va Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana

14. Občina Domžale, Oddelek za gospo-
darske javne službe, Ljubljanska 69,
Domžale

15. Občina Domžale, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Ljubljanska 69, Domža-
le

16. GRASTO, d.o.o., Matije Tomca 4, 1230
Domžale oziroma koncesionar za iz-
gradnjo in izkoriščanje plinovodnega
omrežja v občini Domžale

17. ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
18. GEOPLIN, Cesta ljubljanske brigade

11, 1001 Ljubljana

V kolikor se v postopku priprave doku-
menta ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja

organov, ki niso našteti v prejšnjem od-
stavku, se le-te pridobe v postopku.

Organi in organizacije iz prvega odstav-
ka določijo pred začetkom priprave doku-
menta pogoje, ki jih mora pripravljalec
akta upoštevati  pri pripravi.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po pre-
jemu dokumentacije za pridobitev pogo-
jev, posredovati svoje pogoje, sicer se šte-
je, da pogojev nimajo in zato njihovo so-
delovanje in soglasje ni potrebno.

Na izdelani osnutek  morajo  najkasne-
je v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali
utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šte-
je, da je soglasje dano. Pri izdaji soglasja
se preverja, kako je izdelovalec dokumen-
ta upošteval postavljene pogoje. Zaradi
drugačnih zahtev ni možno zavrniti  izda-
je soglasja.

6. člen
(terminski plan)

Osnutek sprememb in dopolnitev  se iz-
dela na podlagi posebnih strokovnih pod-
lag in programa priprave. Osnutek se po-
sreduje Občinskemu svetu po pridobitvi
pogojev soglasodajalcev ter pridobitvi in
dopolnitvi posebnih strokovnih podlag ter
presoje vplivov na okolje.

Občinski svet sprejme sklep o 30 dnev-
ni javni razgrnitvi, sklep se objavi v Urad-
nem vestniku  Občine Domžale.

Javna razgrnitev se izvede v prostorih
Občine Domžale, Oddelka za prostor in
varstvo okolja, Savska 2, II. nadstropje  in
prostorih KS Slavko Šlander. 30 dnevni rok
prične teči po objavi sklepa o javni razgr-
nitvi iz prejšnjega odstavka.

Javna obravnava se izvede v času traja-
nja javne razgrnitve  v sejni sobi Občine
Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje.

Občani, organi in organizacije ter drugi
zainteresirani lahko podajo pisne pripom-
be in pobude v času javne razgrnitve os-
nutka dokumenta na naslov Občine Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale  ali pri-
pombe/pobude vpišejo v knjigo pripomb,
ki se nahaja na mestu javne razgrnitve.

Občani, organi in organizacije ter drugi
zainteresirani lahko podajo pisne in ust-
ne pripombe v času javne obravnave, ust-
ne pripombe se prikažejo v zapisniku o
javni obravnavi.

Stališča do pripomb in predlogov obrav-
nava in sprejme občinski svet.

Po sprejemu stališč do pripomb in pred-
logov iz prejšnje alinee izdelovalec spre-
memb in dopolnitev UN izdela  dopolnjen
osnutek v skladu s sprejetimi stališči do
pripomb in predlogov.

Tako dopolnjene spremembe in dopol-
nitve UN se posredujejo v obravnavo in
sprejem Občinskemu svetu. Sprejeti Od-
lok o spremembah in dopolnitvah UN se
objavi v Uradnem vestniku Občine Dom-
žale.

7. člen
(prehodne in končne določbe)

Ta program začne veljati z dnem obja-
ve v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-48/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.



269268

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o ko-
munalnih taksah (Ur. list SRS, štev. 29/65,
5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Ur. list RS, štev.
18/92 in 57/99), 25. člena Zakona o pre-
krških (Ur. list SRS, štev. 25/83, 42/85, 47/
87, 5/90 in Ur. list RS, štev. 10/91, 13/93,
66/93, 39/96, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 in 24/01), 52. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/
93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/
98, 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča
RS) in 20.  člena Statuta Občine Domžale
(Uradni  vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
nadaljevanju 28. seje dne 03.10.2001 spre-
jel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O
KOMUNALNIH TAKSAH V

OBČINI DOMŽALE

1. člen
V Odloku o občinskih komunalnih tak-

sah (Uradni vestnik Občine Domžale št.5/
00 in 12/00) se 10. členu dodajo novi 2. 3.
in 4. odstavek, ki glasijo:

Taksni predmeti in storitve so lahko tudi
trajne narave. Taksni predmeti so trajne
narave, če se uporabljajo za nedoločen
čas.

Za trajne taksne predmete se odmeri ko-
munalna taksa za koledarsko leto v skla-
du z odločbo, ki jo pristojni organ občin-
ske uprave izda za vsako tekoče leto po-
sebej po uradni dolžnosti.

Taksni zavezanci so dolžni prijaviti vsa-
ko spremembo, ki bi lahko vplivala na

obračun komunalne takse, ki temelji na
taksnem predmetu trajne narave.

2. člen
Spremeni se 14. člen, ki po novem glasi:

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznu-
je za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali fizična oseba, če ravna v nasprot-
ju z določili 9. in 10.  člena odloka.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik, če ravna v nasprotju z dolo-
čili 9. in 10. člena odloka.

3. člen
V 15. členu se doda nov tretji odstavek,

ki  glasi:

V primeru, da taksni zavezanec ne pri-
javi taksne obveznosti, se odmeri taksa po
podatkih, ki jih v inšpekcijskem postopku
ugotovi občinski inšpektor.

4. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-51/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM,l.r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št.3, točka d) Tarife komunalnih
taks se spremeni, tako da glasi:

d) za drugo uporabo javnega prostora
za začasne namene (letni ali zimski vrtovi
ipd.) – po m2……………….5 točk

Tarifi št.5, točka a) se doda nov odsta-
vek, ki glasi:

Za reklamne napise in table, ki so na-
meščeni na pročeljih stavb, stenah in po-
dobno in se nanašajo na oznako in rekla-
miranje dejavnosti lastnika ali najemnika
prostora na katerem je nameščen taksni
predmet se odmeri komunalna taksa po
naslednji tarifi:

- do 20 m2 – po m2..........................2 točki
- nad 20 m2 – po m2......................20 točk

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. list RS, štev. 79/99 in 124/00)
in  Odloka o izvrševanju proračuna Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik občine Domžale,
štev. 2/01) je Občinski svet Občine Dom-
žale na 28. seji dne 26.09.2001 sprejel

S K L E P

O SEZNANITVI  S POROČILOM
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE I-VI/2001

Občinski svet Občine Domžale se sez-
nanja s poročilom o izvrševanju proraču-
na Občine Domžale v obdobju od 01.01.
do 30.06.2001.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-42/01
Datum:     26.09.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 57/
94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00),  20.  in  93. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domža-
le, štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na nadaljevanju 28. seje dne
03.10.2001 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
ZELENIH POVRŠINAH NA

OBMOČJU OBČINE DOMŽALE –
prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale spreje-
ma Odlok o zelenih površinah na območ-
ju občine Domžale  v prvi obravnavi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-52/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 45. in 49. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), 20.  in 52. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domža-
le, štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na nadaljevanju 28. seje dne
03.10.2001 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
ORGANIZACIJI IN DELOVNEM

PODROČJU OBČINSKE
UPRAVE OBČINE DOMŽALE –

prva obravnava

Občinski svet sprejema Odlok o organi-
zaciji in delovnem področju občinske upra-
ve občine Domžale v prvi obravnavi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-53/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 8. člena Odloka o načinu po-
deljevanja denarne pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah (Ur. vestnik Občine Dom-
žale, štev. 12/99) in 20.  člena Statuta Ob-
čine Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet Ob-
čine Domžale na 28. seji dne 26.09.2001
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU SKLEPA O
DODELITVI DENARNE

POMOČI IZ REZERVNEGA
SKLADA OBČINE DOMŽALE ZA

ODPRAVO POSLEDIC SUŠE V
KMETIJSTVU V LETU 2001 IN

SPREJEMU POROČILA O
ŠKODI, KI JO JE POVZROČILA
SUŠA NA OBMOČJU OBČINE

DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale ugotav-
lja, da je v poletnih mesecih v letu 2001
na območju občine Domžale prišlo do
pojava suše, katere posledice, na pod-
lagi in v skladu z vsebino Odloka  o na-
činu podeljevanja denarne pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah, predstav-
ljajo naravno nesrečo večjega obsega.

Za namen pomoči pri sanacije posledic su-
še bo Občina Domžale iz rezervnega
sklada namenila 6 mio SIT.

2. Do enkratne finančne pomoči so upra-
vičeni prebivalci občine Domžale, ki
imajo status kmeta in so škodo prijavili
pristojnemu občinskemu organu najka-
sneje do 01.10.2001. Osnova za določi-
tev finančne pomoči je s strani popisno-
cenilne komisije določena škoda, ki je
nastala na zemljiščih, katerih lastnik, za-

kupnik ali najemnik je upravičenec in
ki ležijo na območju občine Domžale.
Najemni ali zakupni status upravičenci
dokazujejo z najemno ali zakupno po-
godbo, evidentirano na pristojni Davč-
ni upravi.

3. Enkratna finančna pomoč se posamez-
nemu upravičencu določi v višini 20 %
glede na ugotovljeno ocenjeno škodo iz
2. sklepa.

4. Občinska uprava naj čimprej pristopi k
celostni obravnavi kmetijske problema-
tike oz. k preventivi pred naravnimi ne-
srečami. Navedeno naj se pripravi do
predloga proračuna za leto 2002.

5. Enkratna finančna pomoč se posamez-
nemu upravičencu določi v sorazmer-
nem delu priznane škode, vendar naj-
več  20 % celotne škode.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-56/01
Datum:     26.09.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM,l.r.
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 Na podlagi 74.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domža-
le, štev. 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
28. seji dne 26.09.2001 sprejel

S K L E P

O SEZNANITVI Z LETNIM
PROGRAMOM NADZOROV

NADZORNEGA ODBORA
OBČINE DOMŽALE O DELU ZA

LETO 2001

Občinski svet Občine Domžale se sez-
nanja z letnim programom nadzorov Nad-
zornega odbora Občine Domžale za leto
2001.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    07100-3/01
Datum:     26.09.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 26. člena Odloka o štipendi-
ranju dijakov in študentov v občini Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, štev. 7/
00) in  20.  člena Statuta Občine Domžale
(Uradni  vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
nadaljevanju 28. seje dne 03.10.2001 spre-
jel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA O
IZVAJANJU ODLOKA O

ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV IN
ŠTUDENTOV V OBČINI

DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale spreje-
ma Poročilo o izvajanju Odloka o štipendi-
ranju dijakov in študentov v občini Dom-
žale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-49/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur.
list RS, štev. 12/96 in 44/00) in 20.  člena
Statuta Občine Domžale (Uradni  vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski
svet Občine Domžale na nadaljevanju 28.
seje dne 03.10.2001 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE O
POGOJIH IN MOŽNOSTIH
ZAGOTAVLJANJA NOVIH

PROSTORSKIH KAPACITET ZA
IZVAJANJE PROGRAMA

VZGOJE IN VARSTVA
PREDŠOLSKIH OTROK

Občinski svet Občine Domžale spreje-
ma Informacijo o pogojih in možnostih za-
gotavljanja novih prostorskih kapacitet za
izvajanje programa vzgoje in varstva pred-
šolskih otrok.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-50/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 91. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 57/
94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00, 23. člena Zakona o Ustavnem so-
dišču  Ur. list RS, štev. 15/94) in 20.  člena
Statuta Občine Domžale (Uradni  vestnik
Občine Domžale, štev.  7/99) je Občinski
svet Občine Domžale na nadaljevanju  28.
seje dne 26.09.2001 sprejel

S K L E P

O USTAVNI POBUDI

Občinski svet Občine Domžale pooblaš-
ča županjo, da sproži pobudo za presojo
ustavnosti določb področnih zakonov, ki
urejajo varovanje s področja naravne in
kulturne dediščine.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-57/01
Datum:     03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domža-
le, štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na nadaljevanju 28. seje dne
03.10.2001 sprejel

S K L E P

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

1. Zemljišča parc.št. 288/1, pot v izmeri 31
m2, parc. št. 288/2, pot v izmeri 302 m2,
parc. št. 288/3, pot v izmeri 181 m2, parc.
št. 288/5, pot v izmeri 11 m2, parc. št.
288/6, pot v izmeri 28 m2, parc. št. 288/
7, pot v izmeri 56 m2, k.o. Domžale, se
izvzame iz splošne rabe. Odpišejo se od
vl.št. 2529 k.o. Domžale in vpišejo v
drug zemljiškoknjižni vložek iste k.o.,
kjer je že vpisana lastninska pravica Ob-
čine Domžale do celote.

2. Zemljišča parc.št. 5471/3, cesta v izme-
ri 76 m2, parc. št. 5471/9, cesta v izmeri
13 m2, k.o. Domžale, se izvzame iz
splošne rabe. Odpišejo se od vl.št. 2538
k.o. Domžale in vpišejo v drug zemljiš-
koknjižni vložek iste k.o., kjer je že vpi-
sana lastninska pravica Občine Domža-
le do celote.

3. Zemljišča parc.št. 5500/6, pot v izmeri
22m2, parc. št. 5500/8, pot v izmeri 162
m2, k.o. Domžale, se izvzame iz splošne
rabe. Odpišejo se od vl.št. 2539 k.o.
Domžale in vpišejo v drug zemljiškok-
njižni vložek iste k.o., kjer je že vpisa-
na lastninska pravica Občine Domžale
do celote.

4. Zemljišče parc.št. 4567/2, pot v izmeri
68 m2 k.o. Domžale, se izvzame iz
splošne rabe. Odpiše se od vl.št. 2534
k.o. Domžale in vpiše v drug zemljiškok-
njižni vložek iste k.o., kjer je že vpisa-
na lastninska pravica Občine Domžale
do celote.

5. Zemljišče parc.št. 2920/2, njiva v izme-
ri 385 m2 k.o. Domžale, se izvzame iz
splošne rabe. Odpiše se od vl.št. 2538
k.o. Domžale in vpiše v drug zemljiškok-
njižni vložek iste k.o., kjer je že vpisa-
na lastninska pravica Občine Domžale
do celote.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-43/01
Datum:      03.10.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domža-
le, štev. 7/99) in 2. člena Odloka o izvrše-
vanju proračuna Občine Domžale (Ur.vest-
nik Občine Domžale, štev. 2/01) je Občin-
ski svet Občine Domžale v nadaljevanju
27. seje dne 11.07.2001 sprejel

S K L E P
O REGRESIRANJU

PROIZVODNJE MLEKA IN
MESA

Iz postavke proračuna Občine Domža-
le za leto 2001 “1405 – Regresiranje proi-
zvodnje mleka in mesa”, konto 4102, se
subvencionira prevoz mleka na vseh gri-
čevnato-hribovitih in kraških območjih ob-
čine Domžale, kjer zbiranja mleka ne or-
ganizirajo mlekarne, in sicer od januarja
2001 do ureditve omenjenega subvencio-
niranja v skladu s Pravilnikom o porabi in
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka : 01302-31/01
Datum :   11.07.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 5. člena Metodologije o do-
ločitvi mehanizma za povišanje cene di-
stribucije zemeljskega plina (Ur. Vestnik
Občine Domžale, štev. 11/00) izdajam

SKLEP
O POTRDITVI

MALOPRODAJNE CENE
ZEMELJSKEGA

PLINA V OBČINI DOMŽALE

Županja Občine Domžale potrjuje, da
znaša maloprodajna cena zemeljskega pli-
na v Občini Domžale 83,00 SIT za m3 brez
DDV. Cena velja od 01.08.2001 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Županja

Številka : 37700-12/01
Datum :    20.07.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem
vestniku Občine Domžale (Ur. Vestnik Ob-
čine Domžale, št. 1/97) in 142. člena Po-
slovnika Občinskega sveta Občine Dom-
žale  (Ur. Vestnik Občine Domžale, št. 11/
99 in 11/00) dajem

POPRAVEK
PRAVILNIKA O PORABI IN

DODELJEVANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV

ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA
KMETIJSTAVA V OBČINI

DOMŽALE

4.b točka 12. člena Pravilnik o porabi in
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini
Domžale pravilno glasi : “ Pisna vloga or-

ganizatorja prevoza mleka na javni poziv,
s katerim se sklene pogodbo o subvencio-
niranju prevoza mleka.  Višina subvencije
se določi v pogodbi glede na razpoložlji-
va proračunska sredstva. Subvencija se
določi v absolutnem znesku do višine naj-
več 2 SIT/liter prevoženega mleka.”

OBČINA DOMŽALE
Urad županje

Številka : 01302-31/01
Datum :   11.07.2001

Odgovorna urednica Uradnega
Vestnika Občine Domžale

Helena DRNOVŠEK, l.r.


