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PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE DOMŽALE S POUDARKOM NA PROMETU

IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava razvoj občine Domžale s posebnim poudarkom na prometu.
Občina Domžale je zaradi svoje lege v neposredni bližini mesta Ljubljane selitveno in s tem
tudi prometno zelo obremenjena občina. Zato je toliko bolj pomembna in poudarka vredna
njena prometna povezanost z Ljubljano, predvsem z vidika javnega prometa. Prostorski razvoj
občine Domžale kaže na veliko naraščanje števila prebivalcev. V zadnjih sto letih je število
naraslo za dobrih 13.000 prebivalcev, na kar pa se prometna infrastruktura ni uspešno in
predvsem pravočasno prilagodila. Šele v zadnjih letih daje občina velik poudarek razvoju
prometne infrastrukture z gradnjo prepotrebnih cest in z urejanjem javnega prometa.
Diplomsko delo je pokazalo, da trenutna prometna infrastruktura ne podpira količine in
frekvence dnevnih migracij prebivalcev predvsem v prometnih konicah. Javni promet pa je
prostorsko pokrivno in časovno nekonkurenčen osebnemu prometu, kar je tudi razlog za
njegovo neuporabo. Občina Domžale ima že izdelano študijo o ureditvi prometa v
prihodnosti. Z uresničitvijo predlogov, ki jih zajema študija, bo promet v občini urejen in
primeren ter usklajen s trendom prihodnjega razvoja občine Domžal. Poleg omenjenih
načrtov, zajetih v prometni študiji in predstavljenih v diplomskem delu, bi občina morala več
poudarka dati razvoju javnega prometa, predvsem z vidika njegovega približevanja
prebivalstvu. Smotrna bi bila povezava avtobusne linije ljubljanskega mestnega prometa z
Domžalami in direktna linija železniškega prometa na relaciji Domžale–Ljubljana, predvsem
v prometnih konicah, pomembno bi bilo zgraditi večnamensko parkirišče (Park-and-ride) na
območju dostopa do javnega mestnega prometa ter urediti kolesarske poti in s tem
razbremeniti osebni promet, ki trenutno močno prevladuje. V občini se zavedajo, da je
ključnega pomena za občino njena povezanost z Ljubljano, zato je težnja po ureditvi prometa
toliko bolj upravičena in nujna. Z ustreznimi ukrepi in boljšo ter prilagojeno ponudbo javnih
prometnih sredstev se lahko naredi veliko v prid občanov, same občine in okolja, ki ga z
različnimi posegi in nepremišljenimi dejanji že tako preveč obremenjujemo.
KLJUČNE BESEDE: prometna geografija, občina Domžale, Ljubljanska urbana regija,
prostorsko planiranje, prometna infrastruktura, javni promet

SPATIAL DEVELOPMENT OF THE DOMŽALE MUNICIPALITY WITH SPECIAL
EMPHASIS ON ITS TRAFFIC
ABSTRACT
This thesis discusses the development of the Domžale municipality with special emphasis on
traffic. The Domžale municipality lies very close to the city of Ljubljana; therefore car
commuters – and consequently traffic – present a lot of problems, thus making its public
transport connection with Ljubljana very important. The spatial development of the Domžale
municipality shows big population growth; in the last century, it has grown for more than 13
000 inhabitants. Nevertheless, the traffic infrastructure hasn't been adapted to this growth
successfully and on time. Only in the past few years special emphasis has been given to this
problem, mainly with construction of much-needed roads and regulation of public transport.
The thesis proves that the actual traffic infrastructure doesn't meet the needs of the quantity
and frequency of daily commuters, especially not in rush hours. Besides, as regards space and
schedule, public transport is no competition to personal means of transport, and consequently
not used adequately. A study on future traffic regulation has already been made for this area.
Realization of its proposals and conclusions will make traffic more appropriate and
coordinated to the future development of the Domžale municipality. Beside the plans included
in the study and presented in this thesis, the municipality should promote the development of
public trasport, especially as regards its suitability to users. A line of the Ljubljana City Public
Transport and a direct railway line from Ljubljana to Domžale would be reasonable, above all
in rush hours, special parking places Park-and Ride should be introduced near public transport
lines, cycle paths should lead to every stop along these lines; all this would reduce individual
transport as the main means of commuting. The city people are aware that the transport links
between the municipality and Ljubljana are of great importance, therefore the tendency
towards a better trasport policy is legitimate and a must. With appropriate measures and
public trasport meeting the needs of people a lot can be done for them, the municipality and
environment, which is already being degraded by various interventions and inconsiderate
actions.
KEY WORDS: transport Geography, Domžale municipality, Ljubljana urban region, spatial
development, traffic infrastructure, public transport
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1. UVOD
Razvite države vlagajo velika finančna sredstva za raziskave in razvoj na področju prometa.
Strokovnjaki s tega področja se zavedajo, da je promet osnova za gospodarski razvoj države.
Oblikovanje in razvoj prometne politike pomembno določata položaj in vlogo prometa v
celotnem gospodarstvu. V Sloveniji gradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture
zaposlujeta več kot 60 % zaposlenih v gradbeništvu, prometni sektor ustvari okoli 7,5 %
prihodkov v bruto domači proizvod in zaposluje desetino zaposlenih v državi. Zato mora biti
prometna politika vsebinsko usklajena s širšo makroekonomsko politiko države. Na uspešnost
uresničevanja prometne politike vpliva tudi širše družbeno okolje, zato je pri načrtovanju te
politike treba upoštevati gospodarsko, socialno in kulturno okolje države ter poznati politiko
drugih področij, ki mejijo na prometno področje ali se pokrivajo z njim.
V današnjem svetu postaja promet eden izmed poglavitnih dejavnikov za gospodarstvo, vse
bolj pa tudi kroji zasebno življenje ljudi, saj vsak dobršen del vsakdanjika preživi v
prometnem vrvežu. Vloga prometa za življenje sodobne družbe je primerljiva s pomenom
ožilja za organizem. Razvitost prometa je danes eden izmed temeljnih kazalcev razvitosti
države, regije ali občine (Kunaver et al., 1998).
Za izvajanje svojega poslanstva mora Ministrstvo za promet zagotavljati usklajeno delovanje
celotnega prometnega sistema. Časi delitve prometnega sistema na ceste, železnice, letalstvo
in pomorstvo so preseženi, kajti uporabniki prometnega sistema in naročniki prevozniških
storitev iščejo optimalne prevozne poti in celovite logistične rešitve. Tem spremembam se
prilagaja tudi Ministrstvo za promet, s temeljnim strateškim dokumentom Resolucijo o
prometni politiki RS. Resolucija na sodoben, kratek in enostaven način v izhodiščih, viziji,
ciljih in ukrepih določa temeljne usmeritve prometne politike za prihodnost. Glavni kazalniki
zapisane prometne politike izhajajo iz mobilnosti, dostopnosti, okolja in varnosti,
gospodarskega razvoja, optimalne izkoriščenosti virov, intermodalnosti/interoperabilnosti ter
uravnoteženosti med transportnimi sistemi. Slovenska prometna politika se odziva na zahteve
časa, povečano potrebo po mobilnosti prebivalcev in blaga. Tako kot drugod v Evropi se tudi
v Sloveniji srečujemo s težavami, kot so: zastoji v prometu, nizko kakovostne storitve,
onesnaževanje okolja, varnost in varovanje ter razlike v regionalnem razvoju. Z gradnjo
primerne infrastrukture želi Slovenija omogočiti tekoč in varen promet v in skozi državo tako
slovenskim kot tujim prevoznikom (MZP, 2009).
Občina Domžale ima izjemen potencial za uspešen nadaljnji razvoj, predvsem zaradi izjemne
geostrateške in prometne lege v središču Slovenije ob glavnih prometnih povezavah. Poleg
tega ima občina tradicionalno razvito podjetništvo in obrt, hkrati pa tudi ugodne razmere za
poselitev, kar ji daje velike razvojne možnosti, ki so bile v zadnjih desetletjih tudi zelo
izkoriščene, vendar ne vedno najbolje umeščene v prostor. Domžale so mlado mesto in
poselitveno mlada občina, ki se je intenzivno poselila v zadnjih tridesetih do štiridesetih letih.
Tudi razvoj v zadnjih desetih letih je bil izjemno intenziven, vendar ne povsem uravnotežen,
kar danes povzroča težave predvsem z opremljenostjo z družbeno, prometno in okoljsko
infrastrukturo. Glavni cilji dolgoročnega razvoja občine Domžale so oblikovani tako, da bi v
prihodnje zagotavljali uravnotežen gospodarski, prostorski in socialni razvoj. V prostoru naj
se to kaže predvsem v uravnoteženem razvoju poselitve, infrastrukture ter krajine. Sedanja
problematika prostora in razvojni trendi močno vplivajo na prihodnji razvoj in bodo le ob
primerni strategiji zamejeni in usmerjeni v pravo razvojno smer, ki bo zagotavljala
enakovredne pogoje življenja vsem prebivalcem na določenem območju.
V diplomskem delu so natančno predstavljene naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti občine Domžale, predstavljen je zgodovinski razvoj občine do danes, poseben
poudarek pa je posvečen prometu v občini. Opisane so glavne prometne značilnosti občine,
današnje stanje prometa, problemi, ki nastajajo, in načrti, ki naj bi v bližji prihodnosti
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razbremenili promet v občini. Na podlagi prometne študije, ki je bila izdelana na pobudo
občine, je prikazan nadaljnji razvoj prometa v občini, napoved razvoja prometa za leto 2025
ter podan predlog razvoja prometnega sistema z utemeljenimi rešitvami, ki zagotavljajo
sklenjen prometni sistem v celotni občini Domžale. Na koncu diplomskega dela je
predstavljena tudi analiza prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki jih občina načrtuje
izvesti do konca letošnjega leta.

1.1. NAMEN IN CILJI
Cilj diplomske naloge je podati naravne in družbenogeografske značilnosti občine Domžale in
raziskati njen dosedanji razvoj, podati trenutno stanje razvoja občine in izpostaviti sedanje
probleme. Velik poudarek je namenjen tudi prihodnjemu razvoju občine s posebnim
poudarkom na prometu. Znano je, da je občina Domžale prometno zelo obremenjena, saj
večina prebivalcev iz občine in okoliških občin vsakodnevno gravitira proti Ljubljani, zato je
zelo pomembno, da ima občina natančno in strokovno dobro pripravljeno strategijo
prihodnjega razvoja prometa s poudarkom na razbremenitvi središča Domžal in z
zagotovitvijo dobre pretočnosti prometa skozi občino.

1.2. METODE IN POTEK DELA
Pri izdelavi diplomskega dela sta bili uporabljeni kabinetna in terenska metoda. Kabinetna
metoda je najprej obsegala pregled literature za območje občine Domžale, strokovne podlage
ter projekte, ki se trenutno izvajajo ali pa se še bodo izvajali v sami občini. Terensko delo je
obsegalo podrobnejše spoznavanje občine, naselij in prebivalcev, fotografiranje in
individualne pogovore z naključno izbranimi občani občine Domžale.
Analitični del naloge se nanaša na geografsko analizo trenutnega stanja v občini. Na začetku
je podan fizičnogeografski opis območja, nato zgodovinski razvoj občine ter
družbenogeografski razvoj občine Domžale. Poseben poudarek je namenjen prihodnjemu
razvoju občine s posebnim poudarkom na prometu. Predstavljene so trenutne prometne
značilnosti občine, razvoj javnega prometa, nadaljnji razvoj prometa in problemi, ki jih
povzroča promet v občini Domžale.

1.3. ZAKONSKE DOLOČBE, DRŽAVNI PRAVILNIKI IN UREDBE NA
PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
V Sloveniji je na področju prostorskega načrtovanja v zadnjih letih prišlo do intenzivnih
spreminjanj zakonodaje ter njenega prilagajanja evropskim normativom. Leta 2002 sta bila
sprejeta dva krovna zakona, ki sta urejala področje prostorskega načrtovanja in graditve
objektov. To sta bila Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-1), ki sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 110/02. ZUreP-1 je
danes v nekaterih odločbah preklican, ZGO-1 pa je doživel eno spremembo leta 2004 ter dve
spremembi leta 2007. Zadnja izmed sprememb (ZGO-1B), ki je bila objavljena v Ur. l. RS.,
št. 126/07, je na področje graditve objektov prinesla največ novosti. Zakon o urejanju prostora
iz leta 2002 v mnogih odločbah ne velja več. Leta 2007 je namreč stopil v veljavo nov zakon,
in sicer Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 33/07.
Leta 2004 je Državni zbor sprejel temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja na
prostoru Slovenije, ki podaja splošna izhodišča za urejanje in splošne značilnosti Slovenije.
To je Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdsprS), objavljen v Ur. l. RS, št.
76/04. Leta 2004 je vlada sprejela Uredbo o prostorskem redu Slovenije, ki ureja pravila za
urejanje prostora. Objavljena je bila v Ur. l. RS, št. 122.
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Glede na določila podzakonskega akta ZPNačrt bodo po uveljavitvi državnega strateškega
prostorskega načrta prenehale veljati določbe in usmeritve Odloka o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (53. člen Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij);(Zakonodaja Slovenije,
2009).
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdsprS)
To je do nadaljnjega temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja na prostoru Slovenije.
Kot je navedeno v uvodu, podaja splošna izhodišča in značilnosti slovenskega prostora. Na
podlagi tega so določene usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sprememb (razvoj
poselitve, razvoj krajine, obramba, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami…). V
uvodnem delu so razloženi pojmi, ki se uporabljajo v prostorskem načrtovanju. Nato so
navedena izhodišča in cilji prostorskega razvoja Slovenije, ki v nadaljnjih poglavjih preidejo v
določevanje usmeritev za dosego ciljev prostorskega razvoja na ravni države. V tretjem
poglavju so določene usmeritve za razvoj na regionalni in lokalni ravni. V predzadnjem
poglavju so določeni ukrepi za izvajanje prostorske strategije, znotraj tega pa so določene
naloge in aktivnosti nosilcev urejanja prostora.
Uredba o prostorskem redu Slovenije
Ta uredba določa splošna pravila prostorskega načrtovanja, pravila za načrtovanje prostorskih
sistemov (splošna pravila, poselitev, gospodarska javna infrastruktura in načrtovanje v krajini)
ter pravila za načrtovanje in graditev objektov. V okviru splošnih pravil prostorskega
načrtovanja so določena pravila za izdelavo strokovnih podlag, opredeljen je smisel namenske
rabe prostora ter členitve prostora. V okviru načrtovanja prostorskih sistemov je določeno
načrtovanje poselitve in poselitvenih območij ter znotraj tega določanje namenske rabe v
sistemu poselitve. Znotraj načrtovanja prostorskih sistemov je določeno tudi načrtovanje
gospodarske javne infrastrukture. Posebej je določeno tudi načrtovanje v krajini in na
območjih za razvoj, znotraj tega pa načrtovanje območij namenske rabe v sistemu krajine.
Nadalje uredba določa načrtovanje in graditev objektov, načrtovanje zelenih površin ter
površin za mirujoči promet, načrtovanje in graditev enostavnih objektov, gradnjo objektov
zunaj poselitvenih območij ter opremljanje zemljišč za gradnjo. Prostorski red je osnova za
lokalne skupnosti, da svoje akte oblikujejo po shemi, določeni v tej uredbi.
Zakon o graditvi objektov
Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo
izpolnjevanje glede lastnosti objektov. Predpisuje tudi pogoje za opravljanje dejavnosti v
zvezi z gradnjo, določa inšpekcijski nadzor itd. V procesu prostorskega načrtovanja ni
vključen v tolikšni meri kot pri sami realizaciji gradnje.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Sprejet je bil aprila 2007 in je delno nadomestil ZUreP-1 iz leta 2002, saj slednji v mnogih
členih še vedno velja. ZPNačrt določa cilje in načela prostorskega načrtovanja, pristojnosti
države in občin, vrste prostorskih ureditev na državni, regionalni in lokalni ravni, vrste
prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo
in sprejem. Poleg tega zakon določa opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev
prostorskega informacijskega sistema. Glede na ZUreP-1 je ZPNačrt prinesel največje
spremembe v pripravo državnih, občinskih in medobčinskih prostorskih aktov. Hitri pregled
obeh zakonov pokaže, da so se spremenila predvsem poimenovanja državnih, regionalnih
(medobčinskih) in občinskih aktov, vsebina se razlikuje bolj v tehničnih kot pa drugih
podrobnostih. ZPNačrt na občinski ravni predpisuje izdelavo občinskih prostorskih načrtov
(OPN), ki naj bi, če se občina ne odloči drugače, v enem dokumentu vsebovali strateški in
izvedbeni del. ZUreP-1 je določal izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine kot
strateškega dokumenta in izdelavo Prostorskega reda občine kot izvedbenega dokumenta.
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Podrobne prostorske ureditve v občini bo, če občina v okviru OPN ugotovi, da je to potrebno,
določal občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Ta je po svoji funkciji nadomestil
občinski lokacijski načrt, ki ga je določal ZUreP-1.
Minister za okolje in prostor je na podlagi določil ZPNačrt sprejel podzakonske predpise, ki
navajajo točne opredelitev za sprejem v zakonu predpisanih aktov. Na občinski ravni sta
pomembnejša »Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij« ter »Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta«, ki sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 99/07.
Občinski prostorski načrti (OPN) bodo nadomestili sedaj veljavne t. i. prostorske sestavine
občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Zakonodaja Slovenije, 2009).
Temeljni programski dokument na regionalni ravni se imenuje Regionalni razvojni program
(RRP). RRP Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013, v katero sodi tudi občina
Domžale, je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR – 1);(Ur. l. RS, št. 60/99, 56/03, 93/05). RRP opredeljuje razvojne prednosti regije,
določa razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja
razvoja v razvojni regiji, medtem ko je izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa
nabor usklajenih razvojnih projektov, ki zagotavljajo njegovo uresničevanje. Z RRP se
uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javnozdravstvenega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in
viri za njihovo uresničevanje. RRP sprejme Svet regije najmanj leto in pol pred iztekom
prejšnjega programskega obdobja. Sestavljen je iz strateškega in programskega dela. Strateški
del RRP se lahko pripravi za več razvojnih regij skupaj, saj je dogovor med zvezami občin ali
občinami in vlado o razvoju regije v programskem obdobju. Vlada na predlog ministra,
pristojnega za regionalni razvoj, predpiše minimalno obvezno strukturo in metodologijo
priprave in izvedbe RRP ter določi načine spremljanja in vrednotenja učinkov RRP v skladu z
metodološkimi navodili in načeli kohezijske politike EU. RRP se uresničuje z izvedbenimi
načrti RRP (RRP LUR, 2009).
Temeljni programski dokument posamezne občine je občinski prostorski načrt (OPN), ki se
sprejme v skladu z zakonom ZPNačrt iz leta 2007 ter obsega strateški del, urbanistične načrte
in izvedbeni del akta (Vestnik Domžale, 2009).

2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBČINE
2.1. LEGA IN POLOŽAJ OBČINE DOMŽALE
Občina Domžale leži v osrednji Sloveniji, severovzhodno od Ljubljane. Občinska meja poteka
večinoma po slemenih in gričih. Ozemlje občine je razpotegnjeno v smeri sever-jug. Obsega
del Črnega Grabna in Moravške doline, kjer prevladujejo nizki griči vzhodnoalpskega
hribovja ter južni del Bistriške ravnine. Geografsko ločevanje stare občine Domžale na
zahodni ravninski del, Moravško dolino in Črni Graben je v njenem razvoju dobilo tudi
družbenoekonomsko utemeljitev (Klobčar, 1989). Občina Domžale leži v Osrednjeslovenski
statistični regiji, ki je naša najbolj središčna regija. Je najgosteje naseljena in po številu
prebivalstva največja regija ter druga največja po površini, a hkrati najbolj gospodarsko
razvita regija (Regije Slovenije, 2007).
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SLIKA 1: Lega občine Domžale v Ljubljanski urbani regiji

VIR: RRP LUR, 2009

Za razvoj v regiji skrbi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Agencija
skrbi za ekonomske, socialne in kulturne dejavnosti v občinah Osrednjeslovenske statistične
regije. Njene dejavnosti so: razvijanje partnerstev med zasebnim in javnim sektorjem na
lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; pospeševanje celovitega razvoja regije;
pridobivanje domačih in tujih virov financiranja in priprava in izvajanje regionalnih in drugih
razvojnih programov. Ljubljanska urbana regija obsega 26 občin oziroma 13 % celotnega
ozemlja Slovenije. V njej živi več kot četrtina prebivalcev Slovenije. Izobrazbena struktura
prebivalcev regije je glede na število let šolanja nadpovprečna, k temu pa je pripomogel tudi
razvit izobraževalni sistem v regiji. Je najbolj razvita slovenska regija, zagotavlja četrtino
vseh delovnih mest v Sloveniji in ustvari več kot tretjino celotne dodane vrednosti države.
Regija ima pomembno vlogo v povezovanju slovenskega in širšega prostora, saj je na križišču
dveh glavnih evropskih koridorjev, in sicer V. (Barcelona–Kijev) in X. (München–Istanbul)
koridorja (RRP LUR, 2009).
Občina Domžale danes obsega 72 km2, število prebivalcev znaša 32.945 prebivalcev z gostoto
poselitve 446 prebivalcev/ km2.
Geografski položaj občine: 46° 8` 24`` severne geografske širine in 14° 36` 0`` vzhodne
geografske dolžine (Občina Domžale, 2009).

2.2. KATASTRSKE OBČINE IN NASELJA V OBČINI DOMŽALE
KRAJEVNE SKUPNOSTI V OBČINI DOMŽALE:
Občina Domžale ima 13 krajevnih skupnosti, mesto Domžale pa je razdeljeno na tri krajevne
skupnosti: Simona Jenka, Slavka Šlandra in Venclja Perka.
KRAJEVNE SKUPNOSTI:
Dob, Dragomelj–Pšata, Homec–Nožice, Jarše–Rodica, Ihan, Krtina, Preserje, Radomlje,
Rova, Toma Brejca Vir, Simona Jenka, Slavka Šlandra, Venclja Perka.
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SLIKA 2: Krajevne skupnosti v občini Domžale

VIR: Občina Domžale, 2009

Naloge krajevne skupnosti:
 sprejema temeljne akte za svoje delovanje,
 sprejema proračun in zaključni račun proračuna krajevne skupnosti,
 sprejema kratkoročni in dolgoročni program investicij in razvoja krajevne skupnosti ter z
njim seznani občino,
 pripravlja razvojne smernice uporabe prostora,
 pripravlja programe komunalne ureditve ter preučuje možnosti lokacij za objekte javnega
in komunalnega standarda in v zvezi s tem predlaga ukrepe oz. daje ustrezne predloge
občini,
 predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest,
 spodbuja razvoj gospodarskih dejavnosti,
 skrbi za urejen videz svojih naselij ter občini predlaga ustrezne ukrepe,
 sodeluje pri vzdrževanju čistoče in videza javnih nasadov, zelenic, igrišč in nezazidanih
površin,
 daje mnenje h gradnjam in drugim posegom v prostor na območju krajevne skupnosti,
 daje mnenje o opravljanju dejavnosti v naseljih, če dejavnosti močno motijo okolico ali so
ekološko sporne,
 spodbuja delovanje društev, klubov in drugih organizacij na svojem območju,
 organizira sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi in drugimi javnimi zavodi na svojem
območju,
 skrbi za kulturno in športno življenje ter rekreacijo,
 skrbi za varovanje narave in naravne ter kulturne dediščine na svojem območju,
 za zadovoljevanje potreb svojih občanov razpisuje referendum za uvedbo krajevnega
samoprispevka,
 opravlja prenesene naloge iz občinske pristojnosti, če se tako dogovorita krajevna
skupnost in občina in če občina za ta namen zagotovi ustrezna sredstva,
 opravlja dejavnosti na podlagi dodeljene koncesije,
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ureja tudi druge zadeve krajevnega pomena glede na njihove posebnosti, če niso v
nasprotju s statutom občine.
(Občina Domžale, 2009)
NASELJA V OBČINI:
V občini Domžale je 50 naselij.
 Bišče (211 prebivalcev, 6 km južno od Domžal): leži na ravnini na desnem bregu
Kamniške Bistrice ob cesti Pšata–Selo pri Ihanu.
 Brdo (83 prebivalcev, 5 km jugovzhodno): je strnjeno naselje na Ihanski ravnici pod
gričevnatim zakraselim obrobjem. Ob poti proti Taboru sta kraški jami Ihanščica in
Mačkovec. Nekdanja romarska podružnična cerkev sv. Miklavža na Goropečah, grajena v
gotskem slogu, izvira iz 14. stoletja.
 Brezje pri Dobu (70 prebivalcev, 6 km vzhodno): z zaselkom Opatica je razloženo na
zahodnem vznožju apnenčastega hriba nad cesto Krtina–Moravče. Na skalo pri vaškem
znamenju so vklesana imena talcev nemškega okupatorja iz leta 1942.
 Brezovica pri Dobu (55 prebivalcev, 5 km vzhodno): je sestavljena iz Spodnje in Zgornje
Brezovice, razloženih pod valovitimi zakraselimi obronki nad potokom Rača.
 Češenik (156 prebivalcev, 4 km severovzhodno): se je razvil sredi odprte ravnine, blizu
ceste Ljubljana–Celje. Na vzpetini Češeniški gmajni je nekdanji grajski ribnik. Sedanji
Češeniški dvorec je zgrajen na mestu uničenega gradu iz leta 1581; na portalu ima letnico
1612 v grajskem parku stoji baročni vrtni paviljon.
 Depala vas (480 prebivalcev, 2 km jugozahodno): leži južno od ceste in ob železniški
progi Ljubljana–Domžale. Večji del obdelane ravnine ob regulirani Pšati je v družbeni
lasti. V kraju je razvita obrtna dejavnost (kovaštvo, pekarstvo, slaščičarstvo).
 Dob (1395 prebivalcev, 2 km severovzhodno): je gručasto naselje ob sotočju Rače in
Radomlje ob cesti Ljubljana–Celje, kjer se Kamniškobistriška ravnina povsem odpre.
Značilna velika mešanica starih kmečkih, furmanskih in novejših delavskih domov; imajo
ulični sistem. V kraju je osnovna šola. Sedanja župnijska cerkev sv. Martina, zgrajena leta
1761, je bila leta 1990 prenovljena.
 Dobovlje (20 prebivalcev, 5 km vzhodno): je bilo leta 1992 zaselek Brda. Razložene
samotne kmetije so v zakraselem hribovju, kjer je več kraških jam.
 Dolenje (43 prebivalcev, 6 km severovzhodno): so strnjene nad mokrotno dolino ob cesti
Šentvid pri Lukovici–Rova. Med 2. svetovno vojno požgani zaselek Stegne je obeležen s
spomenikom.
 Domžale (11.582 prebivalcev): gospodarsko in upravno središče na vzhodnem obrobju
Kamniškobistriške ravnine in satelitsko mesto Ljubljane. Spadajo med slovenske kraje, ki
so se v zadnjih desetletjih zaradi hitre rasti obrti in več uspešnih industrijskih panog
najbolj razvili. Domžale zaradi hitrega širjenja do nedavnega niso imele pravega jedra;
načrtno ga urejajo ob glavni prometnici. Urbanizacija zajema vso potrebno infrastrukturo
in priteguje priseljence iz okolice in Ljubljane. Značilnost so številni športni in
rekreacijski objekti.
 Dragomelj (447 prebivalcev, 5 km južno): je strnjen ob regulirani Pšati ob cesti
Domžale–Podgorica. Ob izvirih potoka Gobovšek ima podjetje Emona ribogojnico. Ob
Pšati so sledovi ravninskega srednjeveškega gradu in vodnih jarkov.
 Goričica pri Ihanu (244 prebivalcev, 4 km vzhodno): je razložena na vznožju Tabora
(419 m) blizu ceste Domžale–Dol pri Ljubljani. Na Taboru stoji nekdanja romarska
podružnična cerkev sv. Kunigunde, nekoč obrambna postojanka proti Turkom. Gotska
cerkev je bila kasneje barokizirana.
 Gorjuša (128 prebivalcev, 4 km vzhodno): je razložena na brdu južno od Doba. V
zakraselem svetu so kapniška Miševa jama, arheološko zanimiva Babja jama in turistična
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vodna Železna jama (dolga 100 m), pred katero stoji Jamarski dom z zbirkami kamnin in
slamnikarstva. V juniju organizirajo vsakoletno turistično prireditev Adam Ravbar.
Homec (774 prebivalcev, 5 km severno): se je razvil na vznožju istoimenskega hriba (294
m), novejši del pa na ravnici med umetno strugo Mlinščice in Kamniško Bistrico. Kraj
ima ulični sistem. Tu stoji mešalnica krmil Biotehniške fakultete in mlin podjetja Žito iz
Ljubljane. Župnijska cerkev Marijinega rojstva je bila grajena v letih 1722–1728 in
obnovljena leta 1896.
Hudo (200 prebivalcev, 4 km severno): je strnjeno ob Hujskem potoku; na vzpetem
gozdnem robu je več samotnih kmetij.
Ihan (701 prebivalec, 3 km jugovzhodno): je razpotegnjen ob cesti Domžale–Dol pri
Ljubljani na levi strani Kamniške Bistrice. Med naseljem in Kamniško Bistrico sta farmi
prašičev Emona in perutnine Jata. Kraj ima ulični sistem. Sedanja župnijska cerkev sv.
Jurija ob vznožju Velikega vrha (419 m) iz leta 1484 je bila leta 1643 prvič in leta 1742
drugič prezidana. V kraju je podružnična osnovna šola.
Jasen (8 prebivalcev, 10 km severovzhodno): z zaselkom Pehčanija je hribovsko naselje
na slemenu pod Špičjim vrhom (522 m). V kraju so nekoč imeli zatočišče roparski
rokovnjači.
Kokošnje (94 prebivalcev)
Količevo (309 prebivalcev, 3 km severno): je strnjeno v ravnini na levi strani Kamniške
Bistrice ob cesti Radomlje–Vir. Tu stoji od leta 1920 tovarna kartona Papirnica Količevo,
južno od nje pa obrat kemične tovarne Helios.
Kolovec (58 prebivalcev, 8 km severno): je razložen ob hribovskem potoku Rovščica.
Srednjeveški stari grad je pogorel v 16. stoletju kakor tudi Hochenwartow iz leta 1530,
nova graščina iz leta 1683 je bila požgana leta 1943, ohranjen je del grajskega parka. V
vzhodnem delu Kolovškega grabna je na mestu požgane partizanske bolnišnice Triglav
spomenik z maketo bolnišnice.
Krtina (479 prebivalcev, 5 km vzhodno): leži pod Krtinskim hribom (366 m) ob odcepu s
ceste Ljubljana–Celje proti Moravčam. Sestoji iz Zgornje in Spodnje Krtine ter zaselkov
Dolnja vas in Veselka. Nekdaj zamočvirjen svet ob Radomlji je po regulaciji obdelan.
Gradič Veselka iz 17. stoletja so leta 1967 podrli. Podružnična cerkev sv. Lenarta, grajena
v gotskem slogu okoli leta 1500, je bila leta 1897 regotizirana. Ohranjen je del
protiturškega tabora in obrambnega jarka, od petih stolpov je v vogal obzidja vključen
nekoč samostojno stoječi zvonik.
Laze pri Domžalah (25 prebivalcev, 4 km vzhodno): so strnjene v ravninskem zatoku ob
cesti Dob–Sveta Trojica. Na jugu se dvigajo zakraseli gozdnati hribi.
Mala Loka (154 prebivalcev, 4 km južno): je strnjena ob izlivu Mlinščice v Kamniško
Bistrico. V nekdanji graščini, omenjeni leta 1332, so od leta 1918 nastanjene redovnice sv.
Križa.
Nožice (566 prebivalcev, 5 km severno): so gručasto naselje med cesto Domžale–Kamnik
in desnim bregom Kamniške Bistrice. Zdaj je kraj del sklenjeno pozidanega območja od
Domžal do Kamnika.
Podrečje (344 prebivalcev, 1 km vzhodno): se je razvilo na levem bregu Kamniške
Bistrice blizu izliva potoka Rača. Pod gozdnatim gričem Šumberk je zaselek Podšumberk.
Na zakraselih vzpetinah so razviti kraški pojavi. Zdaj postaja kraj predmestje Domžal.
Prelog (625 prebivalcev, 2 km južno): stoji nad levim bregom Kamniške Bistrice in
Taborom (419 m). Je del sklenjenega niza naselij od Domžal do Ihana.
Preserje pri Radomljah (1306 prebivalcev, 3 km severno): stoji sredi odprtega polja med
desnim bregom Kamniške Bistrice ter cesto in železniško progo Domžale–Kamnik. Precej
urbanizirano naselje je del obcestnega niza naselij od Domžal do Kamnika. V kraju je
osnovna šola Radomlje.
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Pšata (360 prebivalcev, 6 km južno): je razpotegnjeno naselje ob regulirani Pšati.
Podružnična cerkev sv. Petra je grajena v renesančnem slogu. Kapela, sedanji prezbiterij,
izvira iz leta 1393.
Rača (27 prebivalcev, 6 km vzhodno): je strnjena na južnem robu široke doline Rače pod
Račnim vrhom (369 m) v severnem nadaljevanju Sv. Trojice (530 m).
Račni Vrh (55 prebivalcev, 7 km vzhodno): je strnjeno hribovsko naselje nad dolino Rače
na zakraselih severnih obronkih Sv. Trojice.
Radomlje (1566 prebivalcev, 3 km severno): so strnjene na levem bregu Kamniške
Bistrice, z mostom čez reko se vključujejo v sklenjen niz naselij od Domžal do Kamnika.
Največ zaposlitev daje tovarna pohištva LIP Radomlje. Osnovna šola Radomlje je v
Preserjah. Tu je izhodišče za Arboretum Volčji potok (1 km). Župnijska cerkev sv.
Marjete izvira v osnovi iz 15. stoletja, prezbiterij gotske prednice s freskami je zdaj
zakristija, oltarji so bili narejeni v 18. stoletju. Nad dolino Rovščice so razvaline gradu
Stari Kolovec, verjetno iz 12. stoletja. V ravnini pod njim je bila okoli leta 1530 zgrajena
graščina, ki je pogorela v 17. stoletju. Delno ohranjeni park ima eksotična drevesa. Grad
Kolovec je opisan v romanu Josipa Jurčiča Rokovnjači.
Rodica (773 prebivalcev, 1 km severno): je strnjena nad levim bregom Kamniške Bistrice
ter cesto in železniško progo Domžale–Kamnik. Na jugu je sklenjena z Domžalami, na
severu preide v sklenjen niz naselij proti Kamniku, na zahodu pa vključuje ob cesti proti
Mengšu zaselek Groblje. Na mestu leta 1943 požganega gradu so po vojni zgradili stavbo,
v kateri je bila v letih 1954–1967 višja gospodinjska šola, nato oddelek Biotehniške
fakultete iz Ljubljane (raziskave za pospeševanje živinoreje). Romarska župnijska cerkev
sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah, omenjena leta 1526, je bila leta 1740 na novo
zgrajena. Od starejše cerkve sta ostala le vhodna lopa in zvonik. Od začetka sedemdesetih
let prirejajo v cerkvi mednarodne poletne festivale komorne glasbe.
Rova (415 prebivalcev, 6 km severno): je strnjeno hribovsko naselje ob Rovščici ob cesti
Radomlje–Šentvid pri Lukovici. Proti severu se naselje širi na zahodno pobočje Žiškega
vrha (482 m). Župnijska cerkev sv. Katarine, omenjena leta 1511, je zgrajena leta 1742.
Selo pri Ihanu (264 prebivalcev, 4 km jugovzhodno): je večinoma razloženo ob umetni
Mlinščici pod vznožjem Ajdovščine (495 m) ob cesti Ihan–Videm. V kraju je obrat Lipos
domžalskega podjetja Termit in več obrtnih delavnic.
Spodnje Jarše (347 prebivalcev, 1 km severno): so strnjene nad levim bregom Kamniške
Bistrice ter cesto in železniško progo Domžale–Kamnik. Naselje je del sklenjene obcestne
pozidave med Domžalami in Kamnikom.
Srednje Jarše (521 prebivalcev, 2 km severno): so strnjene ob umetni Mlinščici med
levim bregom Kamniške Bistrice ter cesto in železniško progo Domžale–Kamnik. So del
sklenjenega niza obcestnih naselij od Domžal do Kamnika.
Studenec pri Krtini (61 prebivalcev, 7 km vzhodno): je strnjen v ravnini pod vznožjem
Komovca (425 m) ob cesti Želodnik–Moravče. Na zakraselih vzpetinah so razviti kraški
pojavi; vodna Studenška jama je urejena za turistične obiske. V letnem gledališču
pripravlja kulturno društvo Miran Jarc iz Škocjana glasbene in gledališke prireditve.
Sveta Trojica (62 prebivalcev, 10 km jugovzhodno): je razloženo naselje na vzpetem
kraškem slemenu z razgledno točko na vrhu (530 m); dosegljiva je po cesti iz Doba. V
privlačni okolici je več počitniških hišic. Grad Koprivnik, omenjen leta 1214, je bil že v
17. stoletju uničen, na kar kažejo ohranjene razvaline. Na vrhu stoji podružnična cerkev
sv. Trojice iz leta 1688. V izletniškem domu prirejajo različne predstave.
Šentpavel pri Domžalah (62 prebivalcev, 2 km južno): je strnjen med umetno strugo
Mlinščice in cesto Domžale–Dragomelj. Renesančna podružnična cerkev sv. Pavla,
omenjena leta 1469, je bila večkrat prezidana; ima 32 m visok zvonik.
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Škocjan (81 prebivalcev, 7 km vzhodno): je razložen na rahlo dvignjenem svetu nad
povirjem potoka Čudna ob odcepu s ceste Krtina–Moravče. Priti severu se širi zakraseli
Komovec (425 m). Sedanja podružnična cerkev sv. Kancijana je bila zgrajena leta 1771.
 Škrjančevo (197 prebivalcev, 2 km severno). Leži na ravnini na levi strani Kamniške
Bistrice ob cesti Radomlje–Vir. Vključuje se v sklenjen niz naselij med Domžalami in
Kamnikom.
 Turnše (252 prebivalcev, 5 km severno): so strnjene pod Hribarjevim gričem (344 m) ob
cesti Dob–Radomlje. Okoliška polja so v upravljanju podjetja Emona. Grad Črnelo iz 13.
stoletja je bil sredi 15. stoletja porušen. V novi Črnelski graščini iz 18. stoletja so zdaj
stanovanja.
 Vir (3078 prebivalcev, 1 km severovzhodno): sestavljata Srednji Vir ob cesti Ljubljana–
Celje in Zgornji Vir proti Količevemu. Ob Mlinščici stojijo mlin podjetja Žito, na
Spodnjem Viru tovarna sanitetnega materiala Tosama, na Zgornjem Viru pa oljarna
Helios. Naselje je zdaj del sklenjenega niza naselij od Domžal do Kamnika. Po
industrijski, prometni in bivalni funkciji predmestje Domžal in deloma spalno naselje
zaposlenih v Ljubljani.
 Zaboršt (595 prebivalcev, 1 km južno): je strnjen v ravnini pod gozdnatima hriboma
Tičnica (352 m) in Taber (419 m). Ob cesti proti Dobu so v zanimivem gradu Krumperk
italijanskega renesančnega tipa iz okoli leta 1580 zdaj stanovanja. Tu deluje kobilarna za
vzrejo pasemskih konj haflinger in hanoveranec Konjeniškega centra Krumperk. Nekdanji
lastnik gradu Adam Ravbar , udeleženec bitke leta 1593 pri Sisku proti Turkom, je opevan
v ljudski pesmi. Podružnična cerkev sv. Katarine je omenjena leta 1689.
 Zalog pod Sveto Trojico (63 prebivalcev)
 Zagorica pri Rovah (39 prebivalcev, 8 km severovzhodno): je strnjena na južnih
obronkih Zagorškega vrha (535 m). Prisojne lege so ugodne za sadjarstvo.
 Zgornje Jarše (292 prebivalcev, 3 km severno): se širijo med umetno strugo Mlinščice na
vzhodu ter cesto in železniško progo Domžale–Kamnik, na jugu segajo do prekopa Pšata–
Kamniška Bistrica. Večina domačinov je zaposlenih v tovarni Induplati. Naselje je del
sklenjene pozidave med Domžalami in Kamnikom.
 Žeje (129 prebivalcev, 8 km vzhodno): so strnjene na kraški planoti ob poti proti Trojici.
V zakraseli okolici je več kraških jam.
 Želodnik (46 prebivalcev, 4 km severovzhodno): se je razvil blizu križišča cest proti
Celju, Ljubljani in Moravčam.
 Žiče (60 prebivalcev, 8 km severovzhodno): so strnjene pod Žiškim vrhom (482 m) ob
cesti Radomlje–Šentvid pri Lukovici. V prisojni legi dobro uspevajo sadovnjaki.
(Sever , 1996; Občina Domžale, 2009; Krušič, 2009)
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SLIKA 3: Naselja v občini Domžale

VIR: Krušič, 2009

2.3. PROMETNO–STRATEŠKI VIDIK OBČINE DOMŽALE
Območje občine Domžale ima izjemno prometno vlogo že iz časov prvih poselitev, saj je
skozi to območje potekala jantarska pot in kasneje še rimska cesta. Naselje Domžale se prvič
omenja okoli 13. stoletja, vendar je večji pomen dobilo ob zgraditvi ceste Dunaj–Trst leta
1720 in kasneje ob zgraditvi železniške proge Ljubljana-Kamnik leta 1891 (Slovenija,
Pokrajine in ljudje, 1999). Bližina Ljubljane je v današnjem času prometni pomen še
povečala, saj skozi občino vodijo številne pomembne poti. Skozi ozemlje občine poteka
glavna prometna povezava Milano–Budimpešta, natančneje X. evropski prometni koridor. Ob
samem južnem robu občine poteka tudi pomembni V. evropski prometni koridor München–
Atene-Istanbul. Občino prečka pomembna državna cesta Ljubljana–Celje, ki je bila do
izgradnje avtoceste prometno zelo obremenjena, saj je po njej potekal tako tovorni kot
potniški promet, ki se je sedaj po večini preusmeril na avtocesto. Zelo prometna je državna
cesta Ljubljana–Kamnik, ki je slabo vzdrževana in čaka na ustrezno rešitev. Najbližje
letališče, Letališče Jožeta Pučnika, je od občine oddaljeno 15 kilometrov, prav taka razdalja
pa ločuje tudi glavno mesto države, Ljubljano, od središča Domžal. Zelo pomembna je
železniška povezava Ljubljana–Kamnik, ki omogoča hitro povezavo z Ljubljano tudi ob
glavnih prometnih konicah. Domžale imajo velik prometno-strateški položaj, saj so zelo
dobro povezane z Ljubljano, ki je glavno zaposlitveno središče večine prebivalcev občine
Domžale, zato je zelo pomembna povezanost z Ljubljano in okoliškimi kraji (Občina
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Domžale, 2009). Domžalska občina je skoraj v celoti znotraj ljubljanskega gravitacijskega
območja, kar pomeni, da je večina občine tesno povezana z Ljubljano, saj je vsakdanje
potovanje na delo bolj ali manj navzoče prav v vseh delih občine. Prav tako je Ljubljana
osrednji srednješolski center za šolajočo se mladino, saj naselji Domžale in Kamnik dajeta le
omejene možnosti za nadaljnje šolanje na srednji stopnji. Tudi v oskrbnem pogledu je
Ljubljana za višjo raven oskrbe predvsem z večjo izbiro, še vedno na prvem mestu, čeprav je
večino potreb po dobrinah in storitvah mogoče zadovoljiti in opraviti v občinskem središču
(Pelc, 1993).
SLIKA 4: Prometno vozlišče v občini Domžale

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
DOMŽALE
Domžale z bližnjo okolico ležijo na ravnini, na produ, ki ga je naplavila Kamniška Bistrica.
Tako imenovana Kamniškobistriška ravan se širi med Savo na jugu in gričevnatimi
Tunjiškimi Dobravami ob vznožju Kamniško–Savinjskih Alp na severu, ob Kamniški Bistrici
in njenih pritokih Radomlji, Rači in Pšati (Slovenija, Pokrajine in ljudje, 1999). Zgornja
preperinska plast na produ je omogočila, da sta se razvila poljedelstvo in živinoreja.
Izoblikovanost zemljišča je že od nekdaj omogočala ugoden razvoj prometnih zvez na širšem
območju. Tako kot za druga naselja ob Kamniški Bistrici od Ihana do Duplice je tudi za
Domžale značilna zgodnja poselitev. Osnova za naselitev in življenje na tem severovzhodnem
delu Ljubljanske kotline je bila že od nekdaj Kamniška Bistrica, ki je z visoko talno vodo
napajala Mlinščico pa tudi številne studence in vodnjake na širšem območju. Domžale ležijo
na ravnini nekako 300 metrov nadmorske višine. Razen kakšnih deset metrov visoke Goričice
s cerkvijo, ki se dviga nad ravnino, ni tu nobene vzpetine. Na severni strani se odpira pogled
na Kamniške planine. Na zahodni strani je trzinski hrib z Ongerjem ter Dobenom in Rašico
(641 m) zadaj. Na jugozahodni strani je hrib Pimberg s Soteškim hribom (405 m). Na vzhodni
strani Domžal čez Kamniško Bistrico je nekaj deset metrov višji hrib Šumberk, domžalski
Tivoli. Tu so tudi sprehajalne poti in trim steza (Stražar, 1999). V občini Domžale prevladuje
hribovski in sredogorski svet z dolinami in ravninami; v njem so pokrajinske enote
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Domžalska, Mengeška in Ihanska ravan, ki pripadajo ravnini ob Kamniški Bistrici, Črni
graben in Moravška dolina z obrobnim hribovjem. Ozemlje stare občine Domžale je merilo
239,91 km2, danes občina Domžale meri 72 km2. Najvišja vzpetina v občini je Špilk (956 m),
najnižje mesto pa je jugovzhodno od Bišč (276 m). Rodovitni ravninski del ob Kamniški
Bistrici ni povsem enoten, razgibanost se povečuje proti obrobju ravnine. Črni graben, po
katerem teče Radomlja, poteka po južnem delu antiklinale, zato se dvigajo na levi bolj strma,
večinoma z gozdom porasla neposeljena pobočja, pobočja na desni pa so položna in sončna.
Moravška dolina, po kateri tečeta Rača in Drtijščica, po razrezanosti in višinskih razlikah
predvsem v vzhodnem delu spominja na sosednje Zagorje (Klobčar, 1989).

3.1. GEOMORFOLOŠKI RAZVOJ IN GEOLOŠKA ZGRADBA
Domžalska ravnina obsega severovzhodni del Ljubljanske kotline. Med Domžalami in
Kamnikom je videti povsem enotna, a sta jo izoblikovali dve povsem različni sili. Milan
Šifrer je v razpravi Porečje Kamniške Bistrice v pleistocenu ugotovil, da je kotlino južno od
črte Homec–Mengeš z erozijsko silo oblikovala Kamniška Bistrica s pritoki. Severno od
omenjene črte je kotlina nastala z ugrezanjem tal. Ker so tako tektonsko ravnino na severu kot
erozijsko dolino na jugu pleistocenski in holocenski nanosi – naplavine Save, Pšate,
Kamniške Bistrice, Radomlje s pritoki – povsem prekrili in ustvarili enotno ravninsko
površje, morfološka razlika na površju ni več opazna. Kamniška Bistrica s pritoki je z
mlajšimi pleistocenskimi naplavinami ustvarila ravnino od Duplice do Domžal in Beričevega,
kjer se izliva v Savo. Na zahodni strani je ravnino nasipala Pšata, a jo je agresivnejša in z
nanosi bolj bogata Kamniška Bistrica vse bolj izrivala na obrobje, v vznožje hriba, in jo pri
odtoku ovirala. Ko so leta 1958 na severovzhodni strani Domžal na nadmorski višini 307 m
začeli vrtati vodnjak za domžalski vodovod, so do 44,8 metra globine, kolikor je globok,
ugotovili več različnih geoloških plasti. Zgoraj je dva metra prstenega proda, nato je šest
metrov čistega proda, ki postaja navzdol bolj ilovnat. Natančneje so posamezne plasti merili
šele od 11,5 metra navzdol. Trinajst metrov globoko se je pojavil rahlo konglomeraten, z
ilovico pomešan prod. Do dna vodnjaka so ugotovili kar 15 različno debelih plasti drobnega
in grobega, čistega in umazanega proda, več plasti gline in rjave ilovice. Konglomerat se na
vsej bistriški ravnini pojavlja šele od 7 do 15 metrov navzdol in se menjava s prodnimi in
ilovnatimi plastmi, trdno sprijetega konglomerata pa ni. Raziskovanja so pokazala, da so vse
razkrite plasti na bistriški ravnini iz dveh mlajših wurmskih poledenitvenih faz. Bistriška
ravnina je bila v glavnem naplavljena z apnenčastim prodom v mlajši pleistocenski dobi.
Voda Kamniške Bistrice je svojo strugo neprestano nasipala in jo spreminjala na vsej širini.
Na vzhodni strani se njen vpliv kaže na črti Radomlje–Dob nekako do Potoka, na zahodni pa
do Trzina. V to nasipino Bistrice so si potoki in potočki sproti zarezovali struge. Na nekoliko
vzvišenih nivojih, nad mejo poplavnega območja, kjer je bila za obdelovanje primerna zemlja,
pa so predniki našli prostor za svoja bivališča (Stražar, 1999). Glavna značilnost občine je, da
je njen zahodni del ravninski, vzhodni pa hribovit. Ravninski svet je nastal z nasipavanjem
Kamniške Bistrice in njenih pritokov. Kamniška Bistrica teče skozi občino od severa proti
jugu, od Kamnika mimo Domžal, in se zunaj meja občine izliva v reko Savo. Ravninski svet
ob njej leži na obsežnem pleistocenskem prodnem vršaju, ki se v južnem delu občine
neopazno spusti v poplavno ravnico. Na skrajnem zahodnem robu se izpod ravninskih
naplavin dviga višji dolomitni svet. Vzhodni hriboviti del spada k Posavskim gubam. V
trojansko antiklinalo si je vrezala dolino Radomlja, po moravški sinklinali pa sta si dolino
vrezali Drtijščica na vzhodu in Rača. Južno od Doba se Radomlja in Rača združita in se kot
Rača izlivata v Kamniško Bistrico pri Domžalah. Dolinski svet Moravškega je bolj
razčlenjen, blažjih oblik, z vmesnim gričevjem iz ilovic in peščenih apnencev okrog Moravč
in od tam proti vzhodu. Na jugu in zahodu je gričevnat svet svetlih apnencev, ki na skrajnem
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jugu prehaja v višji svet litijske antiklinale, kjer prevladujejo glinasti skrilavci ter kremenovi
konglomerati in peščenjaki. Povsem drugačna je podoba doline Radomlje. Že njeno ime Črni
graben pove, da je dolina tesna, z le redkimi razširitvami, in da Radomlja prenaša predvsem
temne kamnine. Zaradi prevlade apnencev in dolomitov v južnih pobočjih Črnega grabna so
ta tudi precej bolj strma in neposeljena. Nasprotno pa so bila severna pobočja s svojimi
terasami in pomoli za naselitev bolj vabljiva (Pelc, 1993).
Čeprav je bilo v bližini Domžal, v strugi Kamniške Bistrice, na voljo dovolj raznovrstnega
gradbenega materiala – čiste mivke, finega peska, gramoza in raznega kamenja – so domačini
tu in tam odprli nekaj gramoznih jam. Ko so gradili železniško progo, so odprli gramozni jami
blizu sedanjega Avtoservisa. Po drugi svetovni vojni so na domžalsko obvoznico navozili
veliko gramoza iz gramoznice ob sedanji Vodovodni cesti. Tako je nastala ogromna
Jeretinova jama, ki so jo pozneje več deset let zasipali s smetmi in odpadnim materialom.
Največ materiala za zidanje poslopij so Domžalčani in okoličani nekdaj nakopali in navozili
iz struge Kamniške Bistrice v Češminovem koncu ter s tem dobro zaslužili. Od tam so vozili
tudi večje kamne in jih dajali v beton za stene in temelje, za oblaganje vidnega dela temeljev
ter tlakovanje dvorišč in v druge namene. Jernejčevi so jih na Podrečju vlagali v apnenico in
žgali apno. Na južni strani Štude, kjer je sedaj Centralna čistilna naprava, je med obema
vojnama Anton Banko–Candrov iz Štude na domačem zemljišču kopal, sejal ter prodajal
pesek, gramoz in mivko. Material so odvažali naročniki ali drugi »furmani«. Študljanski
gospodarji, ki so imeli konje, so gramoz za posipavanje vozil na Savsko cesto tja do
Šentjakoba in kar dobro služili. Tako je v Študi nastala velika gramoznica, ki je sedaj zasuta.
Odkar je struga regulirana in na vsej dolžini obdana z visoko škarpo, je odvoz nemogoč,
prepovedan, pa tudi primernega materiala v strugi ni več. Že pred dvesto leti in pozneje, ko so
v Domžalah nastajala prva zidana poslopja, so ploščati apnenec za gradnjo lomili v
Goltnarjevem kamnolomu na Podrečju. Kamnolom je pripadal Goltnarjevi domačiji z Vira.
Od leta 1882 dalje, ko so začeli regulirati strugo Save, so v štirih letih naredili približno pet
kilometrov škarpe en meter nad normalno vodo. Kamenje zanjo so začeli lomiti v lažje
dostopnem Reparjevem in Peregrinovem kamnolomu na Podrečju. Že pred prvo svetovno
vojno in po njej so tu lomili kamenje za oblaganje bistriške struge. Od kamnoloma do struge
so kamenje vozili – spuščali z vagončki po poljskih železniških tračnicah. Domžalčani so
nekdaj pridobivali kamenje za gradnjo in gramoz za posipanje poti v dveh že omenjenih
kamnolomih na Rodici. Sedaj sta zasuta. Blizu Kraljeve hiše na Slomškovi cesti je bil velik
kamnolom trdega apnenca kredne starosti. Domačini so mu rekli Janezov pruh. Ob cesti
Domžale–Kamnik je bil blizu Štiftarjeve hiše občinski, pozneje pa Zalokarjev kamnolom
(Stražar, 1999).

3.2. PEDOLOŠKE IN VEGETACIJSKE RAZMERE
Za nastanek in lastnosti prsti so najpomembnejše kamninska osnova, relief in vodne razmere.
Na območju Kamniškobistriške ravni, na mlajših prodnatih terasah in morenah, so nastale od
20 do 30 cm globoke rendzine. So dokaj rodovitne, zato na njih prevladujejo obdelovalne
površine – njive (Bartol, 2002). Kamniškobistriška ravnina je severno od Domžal zelo
primerna za kmetijstvo, v južnem delu pa so razmere nekoliko slabše, vlažnost je večja,
nekatera območja, zlasti ilovnata poplavna ravnica ob Rači in spodnji Radomlji, pa so tudi
zamočvirjena. Tu so bile izvedene številne obsežne hidromelioracije. Poudariti je treba
križanje interesov, saj je za kmetijsko rabo najprimernejši svet hkrati tudi najgosteje naseljen
in industrializiran. Za kmetijsko obdelavo so ugodna še osrednja območja Moravške doline in
območje terasastega sveta, deloma precej ravnega, deloma pa blago gričevnatega (Pelc 1993).
Naravno rastje je skoraj povsem izkrčeno. Na starejših prodnatih terasah se pojavljajo evtrične
rjave prsti, ki so globlje od rendzin in vsebujejo manj karbonatov. Tam, kjer so manj
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kakovostne, se na njih pojavlja večinoma antropogeni smrekov gozd (Slovenija, Pokrajine in
ljudje, 1999). Poleg več vrst žit in domačih rastlin je pomembno tudi naravno rastje.
Fitogeografsko je zelo zanimiv z gozdom porasli osamelec Šumberk, ki leži na vzhodnem
robu Domžal, tik ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače. Njegova nadmorska višina je ob
vznožju 297 m, višji od dveh vrhov pa doseže nadmorsko višino 358 m. Geološko podlago
tvorijo apnenci, karbonski skrilavci in peščenjaki, na katerih so nastala dobro rodovitna rjava
karbonatna in rjava silikatna tla. Na njih so se razvile mnoge različne gozdne združbe, ki si jih
danes lahko ogledamo na dobro urejeni gozdni učni poti, ki vodi skozi Šumberk (Bartol,
2002).
EKSOTIČNI PARK V DOMŽALAH – danes park pred Občinsko stavbo:
Potem ko je Landsttäter–Stembergerjeva slamnikarska tovarna, kjer je sedaj občina, propadla
in je bila dolgo zapuščena, je poslopje za milijon dinarjev kupil ljubljanski veletrgovec
Avguštin Vovk. Bil je tudi lastnik Franconovega mlina v Študi. V zgornjem delu sedanje
občinske hiše je uredil stanovanje, v pritličju pa skladišče za pšenico. Imel je zaposlenega
poklicnega vrtnarja, ki je ograjeni vrt spremenil v lep park z zelenicami in sprehajalnimi
stezicami. V kotu proti godbenemu domu je zasadil brezov gozdiček. Drugod v parku je
nasadil eksotično drevje in grmičevje, kar je dobival iz tujine. Ob vodnjaku je rasla češnja, tu
je bilo več okrasnih jablan, ki so spomladi cvetele v različnih barvah. Kamnita miza in klopi
so bile obdane s cipresami. Zraven je bilo zasajenih več različnih vrst španskega bezga
(Stražar, 1999). Še danes je park urejen in služi kot javna zelena površina v ožjem središču
mesta.
NARAVNE VREDNOTE
Naravna vrednota je redek, dragocen ali znamenit naravni pojav, sestavina žive ali nežive
narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.
Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena. Kot naravna vrednota je v občini
Domžale zavarovanih 48 vrednot, od tega jih je 32 državnega pomena. V občini je tudi pet
ekološko pomembnih in zavarovanih območij:
- spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale (krajinski park)
- grajski drevesni in gozdni park v Češeniku (spomenik oblikovane narave)
- Babja jama (naravni spomenik)
- Železna jama (naravni spomenik)
- lipa ob gradu Krumperk (naravni spomenik)
NATURA 2000
Območja Natura 2000 so posebna varstvena območja. Gre za ekološko pomembna območja,
ki so na ozemlju EU pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih
živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. V občini so štiri območja
Natura 2000, ki spadajo v kategorijo pSCI – potencialna območja narave, to so Ihan, Ihanska
jama, Prevoje in Boštonova jama (OPN Domžale, 2008).
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SLIKA 5: Območja varstva narave v občini Domžale
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Z osuševanjem zamočvirjenih predelov, regulacijo potokov, odstranitvijo z jelševjem
poraščenih meja in komasacijo majhnih parcel v velike komplekse so v zadnjih nekaj
desetletjih nastale velike spremembe pri rastju in živalskih vrstah na tem območju (Stražar,
1999).

3.3. HIDROGRAFSKE RAZMERE
Glavni vodni vir je Kamniška Bistrica, ob kateri se je občina razvila. Reka je še danes glavna
poselitvena in gospodarska os razvoja. Porečje Kamniške Bistrice obsega 537 m2. Na
Podrečju pritečeta v Bistrico z leve strani Rača in Mlinščica. Po Rači odteka voda iz
Moravške doline, iz Črnega grabna, z rovske strani in dobske ravnine.
REGULACIJA STRUGE: ob visoki vodi Bistrica ni mogla več odtekati po strugi, polni
gramoza, zato jo je neprestano spreminjala in povzročala poplave. Povodenj 21. decembra
1909, ko je voda 8,9 km od izliva v Savo v smeri proti izviru pretrgala desni breg in poplavila
večji del Domžal ter povzročila veliko škodo, je pospešila priprave za regulacijo. Da bi
zavarovali širša območja občin ob Bistrici, javne in komunalne naprave ter zemljišča ob
strugi, je bil izdelan načrt za regulacijo. Na osnovi prošnje Deželnega odbora za Kranjsko ter
komisijskega ogleda struge in zemljišč ob njej je Cesarsko-kraljevo okrajno glavarstvo v
Kamniku izdalo razsodbo. Po tej razsodbi je moralo 16 gospodarstev brezplačno odstopiti
zemljišča za strugo ter po šest metrov širok pas za vzdrževanje nasipov na območju Domžal,
Rodice in Jarš ter na virski in koliški strani, to je od 8,3 do 10,4 km v smeri izvira.
Predvidevali so, da bo regulacija Bistrice končana v šestih letih, kar se seveda ni zgodilo.
Najprej je dela prekinila prva svetovna vojna. Med obema vojnama so bregove utrjevali samo
tam, kjer jih je visoka voda porušila. Pospešeno so začeli regulirati šele okrog leta 1970, ko so
se Domžale začele hitro širiti in bi v hudem deževju lahko prišlo do katastrofe. Hkrati z
gradnjo razbremenilnika Pšate od Topol do Kamniške Bistrice v Zgornjih Jaršah so spomladi
1949 začeli tudi osuševati zamočvirjena zemljišča jugozahodno od Domžal vse tja do Trzina
in Dobrave ter dragomeljske gmajne. Od spomladi do jeseni so se vrstile delovne brigade
prostovoljcev. Z regulacijo potokov, osuševanjem in odpravo pogostih povodnji so z leti
pridobili okrog tisoč hektarjev rodovitne zemlje (Stražar, 1999).
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REKE V OBČINI:
KAMNIŠKA BISTRICA: teče v vzhodnem delu domžalskega območja od severa proti jugu.
Ko še ni bila regulirana, je na prodnatem terenu na približno 250-metrskem pasu neprestano
odnašala breg na obeh straneh struge ter tako spreminjala svoj tok, plitko strugo in pogosto
poplavljala okolico. Ob nalivih je bila reka široka do 180 metrov. Reka izvira v Črnem vrhu v
Kamniških planinah in se izliva v Savo med Beričevim in Dolom. Kot gorska in hudourniška
reka je že od nekdaj zlasti ob visokih vodah prinašala s seboj mivko, pesek in večje kamenje.
Domačini so vzdolž struge vse to uporabljali za cenen gradbeni material. Odkar je regulirana,
prinaša v glavnem blato in ob visokih vodah tudi nekaj proda. Prvi del njenega imena je nastal
iz osnove kamen, drugi pa po njenem hitrem toku in hudourniškem značaju.
MLINŠČICA: teče na desni strani Kamniške Bistrice. Ime je dobila po številnih kmečkih
mlinih, ki jih je poganjala. Njena voda je zajeta iz matične struge Kamniške Bistrice na jezu
pod Homškim hribom in teče tudi skozi Domžale in Študo. Nazaj v strugo Kamniške Bistrice
se izliva pri naselju Mala Loka. Ta industrijski kanal je dolg 9600 metrov. Struga je bila
nekoč ožja, sedaj pa so jo razširili. Srednji letni pretok znaša 1,61 m3/s. Nekdaj so vodni
strmec reke dobro izkoriščali za pogon več deset mlinov in žag. Ob njej so postavili tudi
fužine, elektrarne za pogone slamnikarskih tovarn ter druge industrije, obrti in za razsvetljavo
domačij ter za tehnološko vodo. Leta 1972 so del Mlinščice speljali skozi Domžale po ceveh.
Včasih je bila ta voda tako čista, da so jo uporabljali v gospodinjstvu, za pranje perila,
napajanje živine in jo tudi pili.
ŽAGANA VODA: od jezu pri tako imenovanem Ihanskem mostu pod Šumberkom, kjer je
sedaj brv za pešce in kolesarje, je bila skozi Domžale speljana še ena približno dva kilometra
dolga industrijska mlinščica, imenovana Žagana voda. Struga in jez sta bila zgrajena konec
prejšnjega stoletja. Približno tri metre visok jez, ki je hkrati varoval most, je ob visokih vodah
oviral pretok Kamniške Bistrice in njenega največjega pritoka Rače ter povzročal poplave.
STOBOVŠAK: pri gasilskem domu v Stobu je bilo nekdaj sedem večjih in več manjših
izvirov. Bajer in potok, ki je tu izviral in tekel proti Dragomlju, kjer je dosegel Srednik in nato
Pšato, sta se imenovala Stobovšak. Po 2. svetovni vojni, ko je bila talna voda vedno nižje, so
izviri presahnili, bajer in struga pa sta ostala brez vode.
SREDNJIK: potok, ki je izviral v bajerju pri sedanjem Avtoservisu in tekel nekako po sredi
med Stobom in Depalo vasjo, nekaj sto metrov južno od železniške proge, na meji med obema
katastrskima občinama, so domačini imenovali Srednjik. Odtekal je po stobovskih travnikih,
mimo sedanjega radijskega oddajnika na Hudlah in v Dragomlju dosegel Pšato. Sredi
dvajsetega stoletja, ko se je gladina vode znižala, je povsem prenehal teči.
DEPALJŠČICA: potok je nekdaj izviral v Depali vasi. Vodo so uporabljali za kuho,
napajanje živine in za pranje perila. Z upadanjem talne vode so studenci začeli pojemati, vode
je vse pogosteje zmanjkovalo. Sedaj je viden le deloma zasut jarek, ki se napolni ob močnem
deževju.
PŠATA: izvira izpod Krvavca pri Cerkljah na Gorenjskem. Ime je dobila po škodljivosti, saj
je skozi vsa obdobja s svojimi poplavami ogrožala okolico. Pšata teče skozi naselji Dragomelj
in Pšato, izliva pa se kot desni pritok v Kamniško Bistrico. Da bi zmanjšali škodo, ki jo je s
pogostimi poplavami povzročala, so v letu 1949 začeli izkopavati razbremenilnik od Topol do
Zgornjih Jarš. Po njem ob neurju odteka odvečna voda iz Pšate. Pri Dragomlju priteče z desne
strani v Pšato potok Studenčica.
GOBOVŠEK: potok izvira v Šentpavlu in se pri Biščah izliva v Pšato. Med obema vojnama
so zaradi ugodnih razmer v Dragomlju postavili ribogojnico, ki še obstaja. Nekdaj je ta potok
poganjal tri mline, a je zaradi nižanja talne vode precej oslabel in v hudi suši presahne
(Stražar, 1999).
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VODNI VIRI V OBČINI:
Občina se napaja z vodnimi viri iz bajerjev, studencev in vodnjakov.
BAJERJI: zaradi pogostih požarov so domačini pri sedanjem gasilskem domu v Stobu, kjer
je bilo sedem močnih in več manjših vodnih izvirov, že pred približno 150 leti izkopali 36
metrov dolg in 25 metrov širok bajer, da so imeli vodo za gašenje. Ker je bila voda čista in
pozimi topla, so leta 1912 na obeh straneh bajerja zgradili betonska perišča, kamor so hodile
ženske iz Stoba in Domžal prat perilo. V jesenskem in spomladanskem deževju je voda bajer
povsem napolnila. Po regulaciji Kamniške Bistrice in z znižanjem talnice je polagoma
usahnil. Sedaj je zasut. Na južni strani sedanjega podjetja Avtoservis so med gradnjo
železniške proge kopali gramoz, tako da sta nastali dve veliki gramozni jami, ki so ju
imenovali Pšence. Ko je obe zalila voda, sta nastala dva bajerja. Kadar sta pozimi zmrznila, so
tam lomili led za ledenice. Voda je sčasoma presahnila in jamo so nato zasuli z odpadnim
materialom, na severni strani pa so postavili delavnice omenjenega podjetja. Po 2. svetovni
vojni je nastal bajer tudi v tako imenovani Jeretinovi jami, kjer so kopali gramoz za gradnjo
domžalske obvoznice. Tudi tega so zasuli z odpadki. Bajer je še na potoku Gobovšek v občini
Moravče, kjer je ribogojnica.
STUDENCI: na obeh straneh Kamniške Bistrice so nekdaj izvirali številni studenci. Po njih
so nastala ledinska in krajevna imena, na primer Roje, Študa, Vir, Na potičih, V potičih, Za
vodo, Na grabnu, Pri potoku, Spodnje Studence, Zgornje Studence, Močila. V Študi sta bila še
pred desetletji živa dva studenca, v Cofkovem travniku Za vazom in na Trobentarjevem
travniku. Njuna voda je odtekala v Mlinščico. Mnogi studenci so že zdavnaj presahnili, zadnji
po regulaciji bistriške struge.
VODNJAKI: po prvi svetovni vojni so imele Domžale okoli 364 vodnjakov (skoraj vsaka
hiša je imela svojega). Nekaj vodnjakov je bilo tudi skupnih. To so bili do šest, ponekod celo
do dvanajst metrov globoko izkopani in s kamenjem obloženi vodnjaki na vedra z vretenom,
pri bolj plitvih pa na zvod. Kasneje so vodnjake opustili (Stražar, 1999).
POPLAVE:
Največjo poplavno nevarnost predstavlja Kamniška Bistrica ter potoki Rača, Radomlja,
Rovščica in Pšata. Težave so posledica poselitve, ki sega neposredno do brega vodotokov, še
posebej ob strugi Kamniške Bistrice. Poplave so najpogostejše na severu občine (Homec,
Nožice, Radomlje). Ob nalivih se dvigne tudi podtalnica, ki poplavlja hišne kleti (Vestnik
Domžale, 2009).
ZAŠČITA VODNIH VIROV V OBČINI:
Industrija, nepravilna uporaba škropiv za zatiranje plevelov, prekomerno gnojenje z umetnimi
gnojili in gnojevko, gnojenje ob nepravem času, divja odlagališča odpadkov, neustrezno
urejeno odvajanje odpadnih voda so potencialna nevarnost za pojav škodljivih kemikalij v
pitni vodi. Treba je preverjati kemično stanje pitne vode v osrednjem vodovodnem sistemu
občine Domžale, saj je največja nevarnost za kakovost vode intenzivno kmetijstvo na
vodovarstvenem območju, na kar kažejo velike vsebnosti nitratov, nitrita in atrazina v vodi.
Preostale nevarnosti so še neurejeni iztoki fekalnih vod iz industrijskih objektov (greznice),
vpliv industrije in malega gospodarstva, neozaveščeno odlaganje nevarnih odpadkov,
nesanirane smetiščne jame in preostala mesta, kjer so se v preteklosti odlagale nevarne snovi.
Problem so območja, ki še niso priključena na kanalizacijski sistem. Brez kanalizacije je del
Stoba, del Ihana, Pšate, nekaj priključkov na Viru in Količevem, objekti vzhodno od
kamniške proge v Jaršah ter v južnem delu Depale vasi, manjka precejšen del kanalizacije v
Podrečju in Zaborštu ter v Nožicah. Brez kanalizacijskega omrežja so območja vzhodnega
dela občine, med Ihanom in Krtino ter med Rovami, Češenikom in občinsko mejo. Problem je
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tudi farma v Ihanu, ki mora čim prej rešiti problem odpadnih vod iz proizvodnje, saj je farma
eden največjih onesnaževalcev okolja v občini Domžale (OPN Domžale, 2009).

3.4. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Podnebne razmere v občini so vmesna stopnja med podnebjema Ljubljanske in Celjske
kotline. Na podnebje ima velik vpliv lega med gorami. Visokogorsko in hribovito obrobje
zmanjšuje vetrovnost in pospešuje toplotni obrat (Slovenija, Pokrajine in ljudje, 1999). Na
širšem območju domžalske občine pade v povprečju okoli 1307 milimetrov padavin, največ v
obliki dežja. Od oktobra do marca je 35 % vseh padavin, največ v oktobru (153 milimetrov),
najmanj v februarju (43 milimetrov). 55 %, 726 milimetrov, jih pade v rastni dobi, kar je za
kmetijstvo ugodno. Povprečna letna temperatura znaša 9 °C. Mesečni toplotni maksimum je v
juliju 18,6 °C. Avgust je skoraj enako topel, nato pa se hitro ohladi. Toplotni minimum v
januarju je - 2,1 °C. povprečna vsota toplotnih nihanj v vegetacijski dobi, ki traja 235 dni, to
je od 24. marca do 13. novembra, je 13,075 °C, kar povsem zadošča za navadne poljščine.
Dnevi s srednjo dnevno temperaturo +5 °C ali višjo so od 24. marca do 13. novembra. Večja
dnevna toplotna nihanja so v marcu, ko ponoči zmrzuje, podnevi pa se ogreje. To zlasti
škoduje nizkim rastlinam. Nevarnost pozebe je v zgodnji pomladi, še v maju, jeseni pa že v
oktobru, ko se temperatura spusti pod 0 °C.
Na leto je povprečno 50 brezvetrnih dni. Spomladi prevladuje jadranska vetrna smer, ki
prinaša toploto in padavine. Pozimi prinašajo severni vetrovi ohladitve. Na leto je povprečno
2300 sončnih ur. Domžale z okolico so posebej znane po dolgi, gosti in nizki megli, ki
povzroča slabo vidljivost. O spreminjanju vremenskih razmer na tem območju v preteklosti ni
natančnejših poročil. Izkopanine nekaterih ostankov rastlinstva in živali iz Babje jame na
Gorjuši in od drugod pa kažejo, da so se vremenske razmere spreminjale in da sta si skozi
tisočletja sledili kar dve ohladitvi in poledenitvi z nekoliko nižjo povprečno temperaturo, kot
je sedanja. Posamezne vrste živali so se tem ohladitvam prilagodile ali izumrle. Analiza
ostankov izkopanega oglja pa so pokazale, da je pred približno 15.000 leti v okolici
prevladoval gozd iglavcev (Stražar, 1999).

4. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA OBČINE DOMŽALE
4.1. ZGODOVINA OBČINE DOMŽALE
V Babji jami na Gorjuši pri Domžalah so našli okoli 15.000 let staro bivališče ledenodobnega
lovca. Tu so izkopali fragmentne kosti in zobovje praživali, kamnita rezila iz kremena –
artefakte, oglje – ostanke kurišč in celo nakit iz roževine. Tudi najdbe v okolici sedanje
Občine Domžale izpričujejo poselitev v predrimski dobi. Bogate arheološke izkopanine v
Šentpavlu in KS Dragomelj–Pšata pa spominjajo na nepretrgano poselitev teh krajev od
prazgodovine in rimske dobe do današnjih dni (Stražar, 1994). Največ se jih je ohranilo na črti
Mengeš–Domžale–Lukovica–Trojane, kjer je tekla cesta Aquileia–Emona–Celeia (Klobčar,
1989).
Najstarejši znani pisni viri o naselju na območju nekdanje občine segajo v 12., 13. in 14.
stoletje. Tako je Študa omenjena v listinah leta 1207 in 1228, najstarejša znana listina, ki
omenja Domžale, je nastala med letoma 1220 in 1230, Dob je omenjen v listini leta 1223,
Ihan leta 1228. Do konca 14. stoletja bi lahko našteli večino krajev v občini. Zgodovinarji
menijo, da so kraji vsaj kakšno stoletje starejši od prve omembe v pisanih virih. Ravninski
svet, ugoden za kmetijstvo, je bil verjetno glavni povod za poselitev tega območja tako
zgodaj. Zanimiva je ugotovitev Ferda Gestrina, da je bila v času naseljevanja Slovencev
poselitev še redka. Za to območje ugotavlja, da je bila poglavitna poselitev doseljenih
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Slovencev v pasu, ki se vleče vzdolž reke Kamniške Bistrice od Stahovice do Ihana, prav tako
naj bi bilo tedaj poseljeno vznožje hribov na območju Trzina in Mengša proti Komendi
(Stražar, 1994). Na zgodnjo poselitev tega območja kažejo številne cerkve in gradovi iz
različnih arhitekturnih slogov. O romanskem arhitekturnem slogu, razen v barokizirani ladji
mengeške župnijske cerkve sv. Mihaela, na omenjenem območju ni vidnih sledi (Stražar,
1994). Mengeška prafara je bila zelo pomembna za širše območje, saj je zajemala vso
vzhodno Gorenjsko, kasneje pa se je z nastankom novih prafar ta vloga postopoma izgubila
(Klobčar, 1989). Iz gotske dobe je v celoti ali samo delno ohranjenih nekaj cerkva. Triladijska
cerkev sv. Lenarta na Krtini brez prezbiterija je ohranjena v celoti, prvotna okna in vrata pa so
pri prezidavi odstranili. Tu so tudi na novo odkrite in obnovljene freske s konca 15. stoletja ali
začetka 16. stoletja. Iz tega obdobja so tudi freske v cerkvi v Garopečah nad Ihanom. Gotski
prezbiterij prejšnje radomeljske cerkve pa uporabljajo za zakristijo. V cerkvi sv. Mohorja in
Fortunata v Grobljah so dobro ohranjene freske Franca Jelovška; naslikal jih je v letih 1759 in
1761. Njegova dela so ohranjena še v kapeli sv. Janeza Nepomuka v Tustanju iz leta 1725 in
tudi drugod (Stražar, 1994). Tudi nekateri gradovi so nastali zelo zgodaj; v 12. stoletju so
omenjeni gospodje iz Mengša in Limberka, v 13. stoletju so nastali Stari Kolovec, Črnelo in
Koprivnik, v 14. stoletju Dragomelj, Mala Loka, Belnek in Rožek, v 15. stoletju pa
Krumperk, Češenik, Tustanj, grad v Blagovici in Kompolje. V 16. stoletju so nastajali gradovi
v ravnini; iz tega časa so Brdo, mlajši Kolovec, Jablje, Zalog, Zgornji ali Ravbarjev grad v
Mengšu, Moravče in Češnjice pri Moravčah. V 17. in 18. stoletju je nastalo še nekaj novih
graščin: Črnelo, Veselka, Novi grad v Mengšu, Kandrše in Križate ter Groblje pri Domžalah.
Nekateri od teh gradov so bili pomembni za širšo okolico; na domžalskem območju so imeli
svoje posesti še mesta in gradovi ter razne cerkvene ustanove s sedeži zunaj občine (Klobčar,
1989).
Širše domžalsko območje je za širši prostor postalo znova pomembno v 17. stoletju z
obnovitvijo stare rimske ceste skozi Črni graben; oživitev prometa je imela precejšen
gospodarski pomen, omogočila pa je tudi odpiranje svetu. Kljub temu to območje vse do
industrializacije ni kazalo teženj po notranji enovitosti ali usmerjenosti k enotnemu središču.
V 19. stoletju so bile Domžale še povsem nepomembne. V jožefinskem katastru se niti
katastrska občina ni imenovala po Domžalah. Sredi 19. stoletja si je nekakšno središčno vlogo
v upravnem pogledu pridobilo Brdo pri Lukovici, vendar le za Črni graben in Moravško
dolino, zahodni del z Domžalami pa je bil popolnoma vezan na Kamnik. V gospodarskem
pogledu sta bila pomembna trga Mengeš in Moravče, pomen dunajske ceste skozi Črni graben
pa je v drugi polovici 19. stoletja zasenčila železnica Dunaj–Trst, ki je domžalsko območje
obšla (Klobčar, 1989). Vodna energija Kamniške Bistrice in njenih mlinščic, ugodna lega ob
stari cestni povezavi med vzhodom in zahodom, bližina Ljubljane ter od konca prejšnjega
stoletja tudi kamniška železnica so Domžalam in sosednjim krajem prinašale hiter
gospodarski razvoj, tako obrtniške dejavnosti kot tudi industrije. Že od srednjega veka so na
tem območju obratovali številni mlini in žage na vodni pogon pa tudi nekaj fužin. V
Domžalah je več mlinov v drugi polovici 19. stoletja spodrinila tako pomembna slamnikarska
dejavnost, ki je povzročila pravi gospodarski preobrat. Slamnikarstva na tem območju Janez
Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske iz leta 1689 ne omenja. Baročni slikar Franc
Jelovšek pa v grobeljski cerkvi nad oltarjem sv. Notburge na ženski strani leta 1761 že
upodobil slamnik in snop slame za pletenje kit. Benedikt Franc Herman je v svojih pismih s
potovanj leta 1780 poročal, da so po vsej slovenski deželi ljudje precej nosili slamnike in da je
bilo slamnikarstvo v ihanski župniji pomembna obrt. V letu 1783 so ihanski slamnikarji tožili
kamniškega sejmarja, ker sta pobirala previsoko sejmarino. Zakupnika sta dokazala, da sta
jemala le po sedem krajcarjev od prodanega slamnika, kolikor so plačevali njihovi predniki in
kolikor je bilo od nekdaj v navadi.
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Kljub več kot dvestoletni odmaknjenosti od začetkov slamnikarstva so si poročila enotna o
tem, da so bili prvi slamnikarji v Ihanu. Pletenje slamnatih kit in šivanje slamnikov segata že
v daljno 18. stoletje in sta kasneje v drugi polovici 19. stoletja prerasli v industrijo. To hišno
obrt je v Ihanu vpeljal neki domačin, ko se je kot odsluženi vojak vrnil iz Firenc v Italiji. Že
okrog leta 1790 je neki Tirolec začel ihanske slamnike prodajati tudi zunaj Kranjske. Iz Ihana
se je ta hišna obrt hitro razširila v sosednje vasi – nastale so številne slamnikarske obrtne
delavnice. Kite za slamnike so iz pšenične slame od jeseni do spomladi pletli pri bajtarskih in
gruntarskih hišah na Moravškem, v Črnem gabru in celo v Tuhinjski dolini. V letu 1857 je
domačin Franc Markužič sezidal manjšo slamnikarsko tovarno v Stobu, Tirolec Pavel
Mellitzer pa v Študi. Slamnikarska industrija se je potem zelo hitro širila v Domžalah.
Največji razmah je slamnikarstvo doseglo pred prvo svetovno vojno. V tem času je tako iz
bajtarskih kot iz odvečnih članov kmečkih družin začelo nastajati delavstvo. Na tem območju
je bilo kar 25 večjih in manjših slamnikarskih tovarn in majhnih hišnih obrtnih podjetij. S
pletenjem kit in šivanjem slamnikov se je na širšem domžalskem območju ukvarjalo okoli
12.000 ljudi. Da bi si slamnikarsko delavstvo izboljšalo slabe plače in jih tovarnarji ne bi
pretirano izkoriščali, so na pobudo župnika Franca Bernika v okviru Katoliškega
izobraževanja in prodornega društva v Domžalah 22. septembra 1907 ustanovili Strokovni
odsek slamnikarskega delavstva. Zaradi neurejenih razmer je pod Bernikovim vodstvom 30.
septembra 1907 prišlo do prve stavke slamnikarskih delavcev v Domžalah. Stavka se je
končala v korist delavcev. Bernik je v svojem poročilu zapisal, da so bili odnosi med
tovarnarji in delavci urejeni in brez krivic vse do leta 1918, ko je slamnikarska industrija
začela pojemati. Po prvi svetovni vojni so se razmere v domžalski slamnikarski industriji in
tudi drugod zelo spremenile. Nove državne meje so prinesle nove carine in trg v Evropo se je
naenkrat zaprl; zlata doba domžalskega slamnikarstva se je bližala koncu. Slamnikarske
tovarne in obrtne delavnice so druga za drugo začele izdelovanje slamnikov opuščati.
Slamnikarstvo so zamenjale druge dejavnosti, ki so se v glavnem obdržale do danes (Stražar,
1994). Slamnikarstvo je ponujalo tudi sezonsko delo v drugih evropskih mestih in v Ameriki,
kjer so imeli tovarnarji svoje podružnice, obenem pa je omogočilo uveljavitev Domžal in
okolice na širšem območju (Klobčar, 1989). Spretnost naših šivalk in delavcev ter razmeroma
skromen zaslužek ne nazadnje pa tudi pomanjkanje dela v domačem slamnikarstvu ter
povpraševanje v tujini so bili vzrok za izseljevanje naših ljudi v evropske dežele in Severno
Ameriko. Zaposlovali so se v tamkajšnji slamnikarski industriji in mnogi se niso nikoli več
vrnili. Dekleta so odhajala tudi v Afriko, kjer so služile pri bogatih Arabcih. Mnogi domačini
so si kruh služili v nemških in francoskih rudnikih globoko pod zemljo. Tudi veliko teh ni
nikoli več videlo domovine (Stražar, 1994).
V nadaljnjem razvoju je zaradi intenzivne industrializacije postajal vse pomembnejši zahodni
nižinski del, ki je imel za to boljše energetske možnosti. Leta 1891 je bila zgrajena železniška
proga Ljubljana–Kamnik, ki je imela v Domžalah pomembno postajo. Železnica se je izognila
Mengšu, kar je več desetletij oviralo njegov nadaljnji razvoj. Domžale so bile tako že pred 1.
svetovno vojno največji kraj na območju današnje domžalske občine in s tem tudi
gospodarsko središče. Nove državne meje so po 1. svetovni vojni sicer ustavile razvoj
slamnikarstva, vendar so Domžale še napredovale. Leta 1925 je iz vasi Zgornje Domžale,
Spodnje Domžale z Goričico, Študa in Stob nastal trg Domžale. Po 2. svetovni vojni,
natančneje leta 1952, pa so Domžale postale mesto. Leta 1961, ko je bila občina dokončno
oblikovana, pa so postale občinsko središče. Mestni status sta dobila tudi prejšnja trga Mengeš
in Moravče (Klobčar, 1989).
Kljub hitremu propadu je slamnikarstvo Domžalam prineslo tolikšen napredek, da domačini
še sedaj radi povedo, kako so Domžale zrasle na slamnikih. S propadanjem slamnikarstva so
se tako tovarne kot obrtne delavnice sproti prilagajale novim razmeram in se preusmerjale v
nove industrijske in obrtne dejavnosti (Občina Domžale, 2008). Domžalska občina se v
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zadnjih desetletjih uveljavlja z intenzivnim razvojem obrti, ki je, tako kot industrija, najbolj
razvita v zahodnem, nižinskem predelu občine, v Domžalah in okoliških naseljih. Visoko
vrednotenje obrti izvira še iz časov slamnikarstva, vendar ima današnja obrt povsem drugačen
značaj. V kulturološkem pogledu je imelo vsakdanje življenje kmetov ob koncu 19. stoletja
nasprotje v življenju bogatejših obrtnikov, trgovcev in gospode na gradovih, v
industrializiranem predelu pa so bili slovenskemu prebivalstvu nekakšno kulturno nasprotje
tirolski tovarnarji z družinami. Ob sezonskem delu v tujini so se ljudje srečevali s kulturo
drugih evropskih mest in Amerike, vse to pa je postopno oblikovalo kulturološko podobo
domžalskega delavstva. Gospodarsko zaostajanje vzhodnih območij, predvsem višje ležečih
predelov Črnega grabna in Moravške doline, je povzročilo, da se je tradicionalna kulturna
podoba tam ohranila precej dlje kot v zahodnem predelu. To še posebno velja za duhovno
kulturo, ki je z nekaterimi pojavi ohranila tradicionalni značaj še po 2. svetovni vojni.
Narodno ozaveščanje je spodbudilo precej razgibano društveno delovanje, s čimer se je to
območje vključevalo v širšo regijo, na kulturološko podobo pa je vplivalo tudi šolstvo.
Navzočnost raznih društev, bližina Ljubljane in siceršnja odprtost pa predvsem danes
povzročajo, da je domžalsko območje v kulturološkem smislu del osrednjeslovenskega
prostora, ki na razne načine ohranja tudi spomin na svoje izročilo (Klobčar, 1989).

4.2. RAZVOJ NASELJA DOMŽALE
Če primerjamo obliko naselij v Zgornjih Domžalah po katastru iz leta 1825 in 1867,
ugotovimo, da so bile domačije v glavnem razporejene na obeh straneh sedanje Slamnikarske
ceste od Polža do nekdanje tovarne Toko in ob Krakovski cesti. Ob sedanji Ljubljanski cesti
od Kebra do cestnega podjetja pa je bilo vsega le nekaj hiš. Leta 1825 je bila večina poslopij
lesena, leta 1867 pa so bila največ zidana. Še mlajše kot Zgornje Domžale so bile Spodnje
Domžale. K Spodnjim Domžalam je leta 1825 spadalo kakšnih šest domačij. Leta 1867 je
imelo to naselje v glavnem enako obliko, le da je bilo več na novo sezidanih domačij. Leta
1830 so bile v Domžalah hiše večinoma lesene, toda imele so kamnite zidane temelje in vse
so bile krite s slamo. Bivalni prostori so bili majhni, z majhnimi okni in slabo vzdrževani.
Gospodarska poslopja, hlevi, skednji in steljniki so bili prav tako povečini leseni, z zidanimi
temelji in postavljeni v podaljšku hiše. V Zgornjih in Spodnjih Domžalah je bila večina hiš
postavljenih vzdolž ceste, pravokotno nanje pa so stala gospodarska poslopja. V sedemdesetih
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je začelo nastajati središče Domžal ob sedanji občinski
hiši. Sledila je pozidava ob Ljubljanski cesti do Slokarjeve in Kebrove gostilne. Po letu 1891,
ko so Domžale dobile železnico, sta se začeli oblikovati Kolodvorska ulica in sedanja
Prešernova cesta (Stražar, 1999). Velik napredek so Domžale dosegle po letu 1925, ko so bile
skupaj s Stobom in Študo razglašene za trg, kar je takrat pomenilo veliko čast, saj je bil redko
kateri kraj takrat razglašen za trg. Z razglasitvijo Domžal za trg je bila povezana tudi pravna
institucija pravice do trgovanja oziroma sejmov in velika čast, saj so Domžale s tem presegle
značaj agrarnega naselja (Stiplovšek, 2005). Občinski odbor je začel obnavljati ceste in kraj je
začel dobivati mestno podobo. Leta 1929 so nekdanje Spodnje in Zgornje Domžale, Stob in
Študa dobili ulice. Še večji razmah so Domžale doživele po drugi svetovni vojni. Najprej so tu
začeli zidati svoje hiše domačini, potem pa priseljenci iz Moravške doline, Črnega grabna in
drugi. Z novimi zazidalnimi načrti je bila gradnja zasebnih hiš v središču Domžal omejena.
Zasebniki so se morali drug za drugim blokovni gradnji umikati na obrobje mesta. Pozneje so
zasebni stanovanjski gradnji namenili zemljišča na severni strani obrobja Domžal.
STOB: za naselje je bilo značilno, da so bile domačije že leta 1825 tako kot sedaj razporejene
na obeh straneh Ljubljanske ceste. Ob sedanji Stobovski cesti so bile le posamezne hiše. V
enem delu Stoba je še vidna stara zasnova vasi, kot jo kaže franciscejski kataster leta 1825.
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ŠTUDA: stari načrti Štude kažejo gručasto vas ob razvejenih vaških poteh. Leta 1825 je bila
večina hiš in gospodarskih poslopij lesena, krita s slamo, leta 1868 pa so že prevladovala
zidana poslopja (Stražar, 1999).
ARHITEKTURNA PODOBA DOMŽAL:
Stare hiše v Domžalah in okolici se po zasnovi niso razlikovale od stanovanjskih prostorov
drugod na Gorenjskem. Prvotno so prevladovale pritlične kmečke domačije v glavnem s
poenotenim tlorisom, namenjene kmečkim opravilom; bile so lesene na kamnitih podstavkih.
Le redke nadstropne so imele lesen gank. Za okna so imele majhne izreze v leseni steni,
pozneje pa so jim dodali še polknice. Zaradi večje varnosti pred požarom so sčasoma, pred
približno 150 leti, osrednji kuriščni del sezidali in slamnato kritino začeli zamenjevati s
strešniki. Z dvorišča je bil vhod v vežo, ki je bila hkrati tudi kuhinja. To so bile tako
imenovane črne kuhinje. Zaradi varnosti je bil pri lesenih hišah brez dimnika del stropa nad
kuriščem obokan z opeko. Bivanje v veži je bilo zlasti v zimskem času neprijetno. Prostor je
bil zadimljen, od stropa je kapljala kondenzirana voda, na tleh pa so nastajale ledene sveče.
Pogosti požari so precej spremenili način gradnje. Takšne nesreče so prisilile ljudi h gradnji
zidanih poslopij, hiše so takrat dobile tudi večja okna. Slamnikarstvo, ki je prineslo nove
možnosti za zaslužek, je tudi vplivalo na velikost in način gradnje hiš, zlasti gospodarskih in
proizvodnih prostorov. Poleg dohodka od proizvodnje slamnikov so se pokazale tudi
možnosti za zaslužek v gostinstvu in s prenočevanjem tujcev, ki so sem prihajali za krajši ali
daljši čas na delo ali po poslovnih opravkih. Že od nekdaj so skozi Domžale potovali številni
potniki, kar je pospešilo razvoj gostinstva in prenočevanje tujcev. Tem potrebam je sledila
tudi gradnja stanovanjskih, gostinskih in drugih poslopij.
SUDETSKI NAČIN GRADNJE: Domžale so bile do prihoda tujcev leta 1866 povsem
navadno, mirno vaško naselje. Priseljenci, Tirolci in sudetski Nemci, pa so v naše kraje
prinesli ne samo nov način življenja, ampak so sredi druge polovice 19. stoletja začeli
Domžale spreminjati tudi na zunaj, vsak s svojim načinom gradnje. Tirolci so najprej pokupili
več domačij ter jih z delno prezidavo preuredili v slamnikarske tovarne. Pozneje so jih
postopoma porušili in sezidali nove tovarne, gradili pa so tudi druga poslopja. Čeprav med
Tirolci in sudetskimi Nemci ni bilo kakšne vidnejše povezave, nasprotno, prej bi lahko
govorili o ostri gospodarski konkurenci, so bili pri zasnovi in gradnji sedanjega središča
Domžal udeleženi oboji. Sudetski Nemci so s svojo arhitekturo Domžalam dali svojevrsten
videz, ki je močno izstopal in je ponekod še viden.
TIROLSKI NAČIN GRADNJE: Tirolski Nemci so v Domžale prinesli povsem drugačen
način gradnje. V letih 1907 in 1908 je bila zgrajena tovarna Univerzale, ki je bila ena najbolj
sodobnih v Evropi. V enakem slogu je bilo zgrajeno tudi stanovanjsko poslopje v neposredni
bližini.
POMEMBNA ARHITEKTURNA DELA V DOMŽALAH:
 Franc Ravnikar: Sokolski dom in Društveni dom
 Jože Sršen: načrti za javne zgradbe, stanovanjske hiše, tovarne, delavnice…
 Jože Plečnik: Končanov nagrobnik, Zajčeva kapelica, pročelja hiš…
UPRAVNA RAZDELITEV OBČINE DOMŽALE:
Po konskripcijskih in davčnih občinah so Francozi tudi na tem območju uvedli upravne
občine (komune) na čelu z županom in občinskim svetom. Tedaj je bilo širše območje občine
razdeljeno na osem francoskih občin: Mengeš (Topole, Rašica, Trzin, Študa, Mengeš, Depala
vas, Dragomelj), Krumperk (Radomlje, Rova, Podrečje, Dob, Krtina, Studenec, Brezovica,
Trojica), Lukovica (Rafolče, Sp. Koseze, Lukovica, Zlato polje, Koreno, Krašnja, Žirovše),
Moravče (Zg. Koseze, Limbarska gora, Negastrn, Moravče, Drtija, Velika vas, Vrhpolje,
Krašce), delno Šentožbolt (Češnjice, Blagovica, Trojane), Križ (Stob, Domžale, Jarše,
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Homec), Dol (Ihan, Selo, Brdo) in Kandrše (Peče). Občine so štele okoli 2500 ljudi. Poleti
1850 so bile na Kranjskem prve občinske volitve. Na širšem domžalskem območju je bilo
tedaj 31 občin, večina izmed njih je zasedala po eno katastrsko občino, največ pa po tri. Do
prve svetovne vojne so glede občin nastale le manjše spremembe: dve sta se ukinili in dve
nastali na novo (Trojane in Moravče). Zaradi težnje po velikih občinah (nov zakon iz leta
1933) je nastalo pred drugo svetovno vojno na širšem domžalskem območju dvanajst občin,
in sicer: Trzin, Mengeš, Homec, Domžale, Radomlje, Dob, Ihan, Lukovica, Krašnja,
Blagovica, Trojane in Moravče. Med drugo svetovno vojno so se na tem območju oblikovali
trški oziroma vaški odbori OF, ki so v okviru okrajnega odbora OF Domžale in okrožnega
odbora OF Kamnik opravljali politične in oblastvene funkcije. Po volitvah septembra 1945 je
bila uzakonjena upravno–teritorialna razdelitev z zakonom o upravni razdelitvi LRS, v drugi
polovici 1946 pa je upravno–teritorialna razdelitev domžalskega območja dobila podobo, ki jo
je z manjšimi spremembami obdržala do leta 1952. Oblikovani so bili krajevni ljudski odbori,
v glavnem vključeni v okrajni ljudski odbor Kamnik. Praviloma so bili ljudski odbori
organizirani na treh stopnjah, in sicer: kraj, okraj in okrožje. Pojma občine v tem času še ne
poznamo. Krajevni ljudski odbori so zajemali posamezne vasi, več majhnih vasi ali manjše
mesto. Imeli so od 7 do 11 odbornikov za dobo dveh let s predsednikom in tajnikom, ki sta v
manjših vaseh predstavljala tudi izvršilni organ. V petdesetih letih se je upravna
organiziranost menjala, uveden je bil pojem in institucija občine. V tem času so bili
oblikovani naslednji ljudski odbori: Blagovica, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radomlje in
Trojane ter ljudski odbor mestne občine Domžale, kateremu pa so bile v letu 1955 priključene
občine Blagovica, Lukovica, Radomlje ter del občine Trojane, samostojni pa sta ostali občini
Moravče in Mengeš, vendar le do leta 1958, ko so se skoraj dokončno oblikovale meje občine
Domžale in ostale nespremenjene skoraj štiri desetletja. Ljudski odbor mestne občine
Domžale v letih od 1952 do 1955 je vključeval: svet za gospodarstvo, svet za kulturo in
prosveto, socialno-zdravstveni svet. Ustanovljeni so bili odbori za: komunalne zadeve,
kmetijstvo in gozdarstvo. Poleg tega so delovale še stalne in občasne komisije. Vaški odbori
so bili naslednji: Krtina, Dob, Ihan, Jarše, Depala vas. Občinska uprava je vključevala:
tajnika, referenta za proračun, finance in blagajno, komunalne zadeve, statistiko in evidence,
vojaške zadeve. Za predsednika je bil izvoljen Franc Habjan, ki je to funkcijo opravljal do leta
1963. V letu 1963 so ukinili ljudske odbore in skupščina je postala najvišji organ oblasti v
občini. Predsednik skupščine občine Domžale do leta 1969 je postal Jože Pogačnik, kasneje
do leta 1974 pa Albin Klemenc. Z novo zvezno in republiško ustavo iz leta 1974 je bil
odpravljen odborniški sistem, uvedene so bile delegacije in delegati. Skupščina občine
Domžale je na seji občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti 7. 3. 1974 sprejela nov
občinski statut. Za predsednika občinske skupnosti je bil izvoljen Jernej Lenič, kasneje Karel
Kušar in za njim Peter Primožič. Prvi župan občine Domžale v osamosvojeni Sloveniji je bil
Ervin Anton Schwarzbartl. 29. maja 1994 je bil izveden referendum za ustanovitev občin, na
katerem so se volivci z območja tedanje občine Domžale odločali za naslednje občine: Črni
graben, Dob, Domžale, Dragomelj–Pšata, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radomlje in Trzin.
Državni zbor RS je 2. in 3. oktobra 1994 sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij in odločil, da se s tem zakonom na območju tedanje občine Domžale
ustanovijo naslednje štiri občine in določijo njihova območja, imena in sedeži ter število
članov občinskih svetov za prve volitve. Občine so postale: občina Domžale, Lukovica,
Mengeš in Moravče. Z dopolnjenim Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij se je v letu 1998 od občine Domžale odcepilo območje Trzina, ki je postalo
samostojna občina, k občini Domžale pa sta bili priključeni naselji Kokošnje in Zalog pod
Sveto Trojico, ki sta bili do tedaj v okviru občine Moravče. Tako današnja občina obsega 72,3
km2, ima 50 naselij in okoli 31.000 prebivalcev. Prva županja nove občine Domžale je bila
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Cveta Zalokar-Oražem, ki je imela dva mandata. Danes je župan občine Toni Dragan (Stražar,
1999).

4.3. GRB IN ZASTAVA OBČINE
Občinski svet občine Domžale je na seji 24. 10. 1996 sprejel Odlok o grbu in zastavi občine
Domžale. Grb občine Domžale so trije žitni klasi v modrem grbovem polju, med seboj
prepleteni v slamnikarsko kito. Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega obdobja sanitske
oblike. Zastava občine Domžale je modre barve z rumenimi žitnimi bilkami, spletenimi v
slamnato kito, ki se zgoraj razpletajo v tri žitne klase (Stražar, 1999). Zastava občine Domžale
je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini je 1 : 2,5, s tem da je njena ruta razdeljena
vertikalno na dva po višini enaka dela, po dolžini pa na neenaka dela. Vsa zastava je v modri
barvi, njen prvi del je ločen z rumenim zlatim trakom vertikalno, katerega širina ne sme
presegati dveh odstotkov celotne zastavine dolžine. Avtor grba in zastave občine Domžale je
Boštjan Debelak (Občina Domžale, 2009).
SLIKA 6: Grb in zastava občine Domžale

VIR: Občine v Sloveniji, 2009

OBČINSKI PRAZNIK:
Občina Domžale in občina Kamnik sta imeli do leta 1977 občinski praznik na dan vstaje, to je
27. julija. V letu 1996 pa je občinski svet občine Domžale sprejel Odlok o prazniku občine
Domžale, v skladu s katerim je praznik občine 19. april v spomin na dan, ko so bile leta 1952
Domžale razglašene za mestno občino. Občina Domžale na svoj občinski dan sklicuje
slavnostno sejo, na kateri se podeljujejo občinska priznanja in nagrade občine Domžale
(Stražar, 1999).
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
DOMŽALE
5.1. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina Domžale spada danes po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V zadnjih
petih letih je občina beležila visoko rast prebivalstva (7 %). Med bližnjimi občinami je imela
relativno večjo rast le občina Dol pri Ljubljani, kjer pa je glede na velikost občine številčni
prirastek bistveno manjši kot v Domžalah. Povprečna gostota poselitve je v letu 2006 znašala
446 prebivalcev na km2, kar 4,5-krat presega slovensko povprečje.
PREGLEDNICA 1: Površina in število prebivalcev za občino Domžale v primerjavi s Slovenijo
Površina
Št.
Delež starih
Delež starih
Delež starih
Indeks rasti
v km2
prebivalcev
0-24 let
25-60 let
nad 60 let
št. prebivalstva
(%)
(%)
(%)
2002/2006
Domžale
72
32.205
29,38
52,31
18,31
107,0
Slovenija 20.270
2.010.377
26,68
52,40
20,92
100,8
VIR: SURS, podatki po občinah, 2008

Število prebivalcev se je v letu 2006 v občini Domžale povzpelo na 32.205, od tega je 16.475
oziroma 51,2 % žensk in 15.730 oziroma 48,8 % moških. Če prebivalstvo razdelimo v tri
večje skupine, lahko ugotovimo, da v starostni skupini od 0 do 24 let 9462 prebivalcev
oziroma 29,4 %, v starostni skupini od 25 do 60 let 16.845 prebivalcev oziroma 52,3 % in v
starostni skupino nad 60 let 5898 prebivalcev oziroma 18,3 % (Občina Domžale, 2009).
V začetku 19. stoletja je bil naravni prirastek prebivalstva na širšem območju domžalske
občine 1,5 do 2 %, danes pa je v povprečju enak republiškemu in se giblje med 0,8 in 1,2 %
na leto. To stanje ponazarja tudi veliko gospodinjstev: medtem ko so bila do 2. svetovne vojne
gospodinjstva povsod dokaj velika, so najštevilčnejša gospodinjstva danes večinoma v
naseljih z malo prebivalci, to pa so po večini kmečka naselja. Gospodinjstva so najmanjša v
tistih naseljih, ki so se po vojni zelo hitro razvijala: to so večinoma večja naselja, kjer se
prebivalci ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi. Ob popisu leta 1971 je bila povprečna
velikost gospodinjstev v občini 3,68 člana, v letu 1978 pa 3,33 člana, Prvine, vas v bližini
Blagovice, pa so imele tedaj 8,5 člana v gospodinjstvu. Danes je glede na podatke o popisu iz
leta 2002 povprečna velikost gospodinjstev 2,8 člana na gospodinjstvo.
Velike spremembe so tudi v gostoti naseljenosti. Leta 1937 je v kamniškem srezu, kamor so
spadale tudi Domžale, živelo povprečno 68 ljudi na km2. Osrednje občine, med njimi tudi
Domžale, Mengeš in Homec, so imele 212,5 ljudi na km2, srednje naseljene občine 82 ljudi na
km2, povprečna gostota naseljenosti vzhodnega hribovitega območja pa je bila 48,6 ljudi na
km2. Razlike v gostoti naseljenosti so se po 2. svetovni vojni še povečale, povprečna
naseljenost pa je naraščala: leta 1961 je v domžalski občini živelo 111,4 ljudi na km2, kar je
precej nad povprečjem v Sloveniji, leta 1971 133,5 in leta 1984 172,5 ljudi na km2.
Povprečna gostota poselitve je v letu 2006 znašala 446 prebivalcev na km2, kar je štirikrat
več, kot je slovensko povprečje (Klobčar, 1989; SURS, 2009).
5.1.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV IN GOSTOTA POSELITVE
Območje domžalske občine je bilo zgodaj naseljeno, o čemer pričajo sledovi iz
prazgodovinske in rimske dobe. Po naselitvi Slovanov se je prebivalstvo ustalilo, spremembe
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pa so bile počasne. Hitrejše naraščanje števila prebivalcev je na domžalskem območju moč
opaziti v prvi polovici 19. stoletja. Leta 1817 je bilo na območju današnje občine 15.164
prebivalcev, leta 1830 nekaj nad 17.000, leta 1869 18.263, leta 1890 pa že 19.719; do leta
1910 je to število padlo na 19.234, nato pa je do leta 1931 naraslo na 20.150. Leta 1948 je bilo
v občini 22.598 prebivalcev, leta 1971 32.027, leta 1984 pa 41.032. Danes občina šteje 32.945
prebivalcev (SURS, 2009). Glede na stavbna zemljišča (potrebe in gradnje v občini) se
ocenjuje, da bo v občini Domžale do leta 2020 živelo 40.000 prebivalcev (E-dnevnik, 2008).
PREGLEDNICA 2: Gibanje števila prebivalcev v občini Domžale
1817
1830
1869
1890
1910
1931
1948
Leto
Domžale

15.164

17.000

18.263

19.719

19.234
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1971

1984

2002

2006

2008

32.027

41.032

30.092

32.205

32.945

VIR: SURS 2009

GRAF 1: Gibanje števila prebivalcev v občini Domžale od leta 1817 do danes
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Avtor: Nuša Berki

Občina Domžale je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti. V mestu Domžale, ki obsega
krajevne skupnosti Slavka Šlandra, Venclja Perka in Simona Jenka, živi 13.037 oziroma 41,2
% prebivalcev.
V obdobju 1996–2006 največjo rast števila prebivalcev beleži krajevna skupnost Krtina, kjer
se je prebivalstvo povečalo za 57,2 %, najmanjšo rast pa beleži krajevna skupnost Venclja
Perka, to je 3,2 %. Splošna značilnost rasti prebivalstva v občini pokaže, da je rast
nadpovprečna na območju zunaj mesta Domžale, medtem, ko je v samem mestu
podpovprečna.
PREGLEDNICA 3: Število prebivalcev po krajevnih skupnostih
Krajevna
Št. prebivalcev
Št. prebivalcev
skupnost
1996
2006
Rova
457
646
Radomlje
1.826
2.077
Homec - Nožice
1.254
1.382
Dob
2.041
2.409
Preserje
1.262
1.357
Jarše - Rodica
1.865
2.195
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Razlika
v št. prebivalcev
189
251
128
368
95
330

Indeks rasti
1996/2006
141,4
113,7
110,2
118,0
107,5
117,7

Tomo Brejc Vir
Krtina
Slavka Šlandra
Venclja Perka
Simona Jenka
Ihan
Dragomelj–Pšata
SKUPAJ:
VIR: SURS, 2009

3.623
729
6.446
3.385
2.587
2.063
807
28.345

3.910
1.146
6.790
3.492
2.755
2.380
1.071
31.610

287
417
344
107
168
317
264
3.265

107,9
157,2
105,3
103,2
106,5
115,4
132,7
111,5

Pretežni del prebivalcev živi v naseljih v neposredni bližini Domžal, vsa druga jedra
poselitev, razen Radomelj, so manjša in ne opravljajo ustrezne razvojne funkcije. Zaradi
slabše dostopnosti je treba okrepiti vlogo naselij zunaj Kamniško-bistriške ravnine.
Demografska omejitev v občini je slabšanje starostne strukture prebivalstva in zniževanje
natalitete, ki se sicer nadomešča s priseljevanjem prebivalstva iz sosednjih občin in mestne
občine Ljubljana, predvsem zaradi ugodnih prometnih povezav, nižjih cen stavbnih zemljišč,
razvitih oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter družbene javne infrastrukture Domžal. Pretirano
širjenje urbanizacije za občino ni priporočljivo, saj bi lahko povzročilo dodatne ekološkobivalne težave (prometne težave, povezane s hrupom, izpušnimi plini, prometnimi
zgostitvami, nesrečami…). Pomembna naravna omejitev prekomernega širjenja naselij je
stičišče med sedanjimi urbanimi površinami in najboljšimi kmetijskimi zemljišči, ki se ne
smejo pozidati, naselja pa se težko širijo, saj mejijo nanje (OPN Domžale, 2008).
SLIKA 7: Karta poselitve v občini Domžale

VIR: OPN Domžale, 2008
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5.1.2. MIGRACIJE PREBIVALSTVA
Ena največjih sprememb, ki jo je povzročilo naraščanje števila prebivalstva oziroma agrarna
prenaseljenost, pospešila pa slamnikarska industrija in propad prometa v Črnem grabnu, je
bilo sezonsko delo, s tem pa tudi izseljevanje. V zahodnem ravninskem delu je neposredni
povod za sezonsko delo povzročila potreba po šivanju slamnikov v tujini. Tirolski tovarnarji
so imeli namreč slamnikarske tovarne tudi v drugih evropskih mestih in v Ameriki. V Evropi
so bile tovarne na Dunaju, v Pragi, Bratislavi, Brnu, Lvovu, Gradcu, Budimpešti, Bukarešti in
drugod. Na Dunaju je bilo leta 1908 kar 21 šivalk z domačega domžalskega območja;
domačini so jih imenovali dunajčanke. Za prevoz sezonskih delavcev v druge evropske države
in v Ameriko so organizacijsko in denarno skrbeli tovarnarji, ki so odločali tudi o tem, kje bo
kdo delal. Ženske so se, tako kot doma, zaposlovale kot šivalke slamnikov, moški pa kot
stiskalci slamnikov. Na tujem so moški, predvsem tisti iz vzhodnega dela občine, iskali delo
tudi v rudnikih in v drugih tovarnah; sezonsko delo in izseljevanje z vzhodnih območij s
slamnikarstvom namreč nista bili povezani, prav tako s slamnikarstvom ni imelo zveze delo v
Trstu, kamor so večkrat odhajale cele družine, in v Celovcu. V Ameriki so se zaposlovali
največ v New Yorku, Clevelandu in Chicagu. Število izseljenih v Ameriko je bilo okoli 500
ljudi leta 1937. Delo na tujem, predvsem v slamnikarstvu, je bilo sprva sezonsko, sčasoma pa
so začeli odhajati v tujino za stalno. Največ ljudi iz današnje domžalske občine se je izselilo v
ZDA (okoli 500 ljudi), Nemčijo, Francijo, Avstrijo, Argentino, Italijo, Kanado itn. Med
izseljenci je bilo največ delavcev, rudarjev in obrtnikov, predvsem slamnikarjev. Po 2.
svetovni vojni izseljevanje iz domžalske občine na demografski razvoj ni imelo velikega
vpliva. Poleg takojšnjih povojnih izselitev tistih, ki niso mogli sprejeti družbenih sprememb,
so nekateri v šestdesetih letih odhajali v tujino na sezonsko delo. Nekaj se jih je vrnilo, večina
pa jih je ostala v tujini za stalno.
Doseljevanje tujcev, v času slamnikarstva predvsem priseljevanje Tirolcev, je imelo velik
gospodarski pomen, v demografskem pogledu pa je doseglo manjše razsežnosti. Prvi Tirolci
so začeli prihajati v Domžale in okolico leta 1840, stalno pa so se naselili po letu 1862, in
sicer najprej v Mali Loki, nato pa v Študi. Tirolci so imeli v Domžalah vsako četrto nedeljo v
mesecu svoje blagoslužje, imeli so svoje gostilne, svoje društvo in svojo šolo. Razločevanje
med Slovenci in Tirolci je bilo nacionalno in socialno. Odnos do Tirolcev pa se v Domžalah
ni vedno meril z nacionalnim in razrednim merilom, čeprav je bil premoženjski in kulturni
propad med Slovenci in Tirolci precejšen: v delavcih je bila namreč zelo močna zavest, da so
jim Tirolci dali zaslužek. Ta občutek se je v ljudeh po propadu slamnikarske industrije zaradi
časovnega odmika celo večal, zato spomin na Tirolce v Domžalah ni negativen. Po 1.
svetovni vojni je tirolske tovarnarje prizadela gospodarska kriza, poleg tega pa so zaradi
novih državnih meja izgubili stik s podružnicami, ki so jih imeli v drugih evropskih mestih.
Narodnostna sestava se je zelo spremenila po 2. svetovni vojni, na kar je najbolj vplivalo
doseljevanje iz drugih republik, medtem ko je število doseljencev iz tujine zanemarljivo. Med
doseljenci prevladujejo pripadniki naslednjih narodnosti: Hrvati, Črnogorci, Srbi, Makedonci,
Albanci, torej večina iz bivših republik Jugoslavije.
Za domžalsko občino je značilna izredna mobilnost prebivalstva: na Slovenskem namreč ni
občine, kjer bi bila tako obsežna dnevna migracija v območju zunaj občinskih okvirov. Leta
1951 je občina dajala drugim krajem z industrijo 763 delavcev, leta 1961 1045 delavcev,
kasneje pa je to število še naraščalo: leta 1979 je na delo zunaj občine odhajalo 5090
delavcev, to je več kot tretjina vseh zaposlenih v družbenem sektorju. Velika migracija je tudi
znotraj občine.
Demografska gibanja je spreminjalo različno družbeno vrednotenje. Vsi priseljenci so bili v
novem okolju deležni občutka tujosti, vrinjenosti: bolj ko se je njihova govorica razlikovala
od govorice domačinov, težje so se vključevali v novo okolje. V zadnjem času je takšno
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razločevanje moč opazovati predvsem pri priseljencih iz drugih jugoslovanskih republik, sicer
pa se danes v Domžalah vse bolj izgublja razlikovanje med »pravimi Domžalčani« in
priseljenci (Klobčar, 1989).
Občina Domžale ima izjemno ugodne demografske trende in zelo dobre kazalnike naravnega
gibanja prebivalstva ter izjemne kazalnike selitvenega gibanja prebivalstva. Skupni prirast v
občini Domžale, ki ga sestavlja naravni in selitveni prirast, je v zadnjih desetih letih ves čas
pozitiven, večina prirasta pa pripada selitvenemu prirastu, in to predvsem na račun selitvenega
prirasta med občinami. Predvsem je trend izrazitega priseljevanja zaznati po letu 2002.
Zanimiva je analiza selitev po starostni strukturi, ki kaže, da se v zadnjih letih izrazito
izkazuje trend priseljevanja mladih družin in da odselitve na te trende ne vplivajo, saj
starostna struktura odseljenih prebivalcev ne vpliva bistveno na celotno starostno strukturo
migracij. Trend povečevanja priselitvenega prirasta je predvsem v starostnih skupinah 0-4, 59 in 25-39 let. Predvsem se je ta prirast povečal v letu 2005. Glede na znano dejstvo, da se
starostna meja staršev s prvim otrokom dviguje nad 30 let, je očitno, da se v Domžale
preseljujejo predvsem mlade družine s prvim otrokom, ki si s priselitvijo zagotavljajo prvo
rešitev stanovanjskega problema (OPN Domžale, 2008).
GRAF 2: Skupni naravni in selitveni prirast v zadnjih letih v občini Domžale
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VIR: OPN Domžale, 2009
GRAF 3: Starostna struktura selitev po petletnih starostnih razredih v občino Domžale med letoma 1996 in 2005
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Iz analize prebivalstva je razvidno, da ima občina Domžale zelo dobro demografsko situacijo,
na kar kažejo dobri demografski dejavniki, ki so bistveno boljši od primerljivih občin in tudi
bistveno boljši od republiškega povprečja. Ključne demografske ugotovitve so:
- občina ima zelo dobro gibanje prebivalstva v daljšem obdobju 1971 - 2007 ter tudi v
zadnjem 16-letnem obdobju 1991 – 2007,
- občina ima še zelo dobro starostno strukturo, kar je eden ključnih demografskih problemov
Slovenije,
- ima še vedno zelo pozitiven naravni prirastek in visok selitveni prirast iz države ter slabši,
toda še vedno pozitiven selitveni prirast iz tujine,
- razmerje med mladimi, starimi in delovnim kontingentom je še vedno dobro, saj ima visok
delež mladega prebivalstva in nizek delež starega prebivalstva,
- ima dobro izobrazbeno strukturo prebivalstva ob visokem deležu višje in visokošolske
izobrazbe (OPN Domžale, 2008).
5.1.3. STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALSTVA
PREGLEDNICA 4: Število prebivalcev po starostnih skupinah v občini Domžale 31. 12. 2006
Starostna skupina
Skupaj
Moški
Ženske
0–4 let

1831

958

873

5–9 let

1717

893

824

10–14 let

1785

909

876

15–19 let

2068

1080

988

20–24 let

2061

1074

987

25–29 let

2338

1179

1159

30–34 let

2700

1315

1385

35–39 let

2757

1404

1353

40–44 let

2588

1264

1324

45–49 let

2287

1140

1147

50–54 let

2219

1101

1118

55–59 let

1956

904

1.052

60–64 let

1582

737

845

65–69 let

1487

703

784

70–74 let

1193

527

666

75–79 let

908

373

535

80–84 let

484

115

369

85–89 let

173

37

136

90-94 let

55

15

40

95–99 let

16

2

14

100 + let

-

-

-

Skupaj

32.205

15.730

16.475

VIR: SURS, 2009

Iz podatkov je razvidno, da v domžalski občini prevladuje prebivalstvo mladih in srednjih let,
kar je zelo spodbudno za nadaljnji demografski razvoj prebivalstva in občine. Prevladuje
starost med 30. in 40. letom. To so predvsem mladi, ki si bodisi ustvarjajo družino ali pa jo že
imajo in jih starost ne ovira pri njenem povečanju. Vse to kaže na povečanje oziroma na
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višanje deleža mladega prebivalstva ter posledično na nadaljnje večanje števila prebivalcev v
sami občini.
STAROSTNA PIRAMIDA OBČINE DOMŽALE:

Starostna piramida občine Domžale
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5.1.4. NAREČJE
Za domžalsko občino je v jezikovnem pogledu značilno gorenjsko narečje, na robovih
ozemlja pa se že opazne govorne značilnosti drugih narečij. Mengeš in Domžale namreč ležita
na skrajni vzhodni meji tistega dialektičnega ozemlja, kjer se še govori tipična gorenjščina. V
smeri proti Moravški dolini, kjer preide ravnina v hribovje, dobi gorenjščina posebno obliko:
namesto gorenjskega dolgega monoftongičnega vokalnega sistema in natančnega tonemskega
razločevanja se pojavijo diftongi, zgubijo se značilne gorenjske intonacije, slišimo pa tudi
premike v naglaševanju. Diftongi in premiki v naglaševanju so značilni še za govor Črnega
grabna. Te jezikovne značilnosti prebivalcev spominjajo na medijski dialekt. Švapanje
pojema ob jugovzhodni meji gorenjskega narečja (Kokošnje–Studenec–Moravče–Blagovica),
na Trojanah pa že izgine. V Moravški dolini sega švapanje do meje Tlačnica–Pretrž–Selišče–
Dešen.
Poleg narečja oblikuje današnjo jezikovno podobo v domžalski občini tudi preseljevanje; v
preteklosti je bil ta vpliv manjši, čutiti pa je bilo navzočnost Tirolcev. Na vse večji pomen
zbornega in splošno-pogovornega jezika vplivajo javna sredstva sporočanja, šolstvo in
navezanost na Ljubljano. To povzroča, da posebno v urbaniziranem okolju splošno-pogovorni
jezik spodriva narečje ne le v strokovni in umetnostni, temveč tudi v praktičnosporazumevalni funkciji. Jezikovno pestrost dopolnjujejo še različni strokovni žargoni in
sleng mlade generacije, ki z jezikom izraža svoje hotenje po samostojnosti in drugačnosti
(Klobčar, 1989; Stražar, 1999).
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5.2. OBLIKA NASELIJ IN KRAJEV TER POLJSKA RAZDELITEV
Vsi kraji na širšem domžalskem območju so po svojem izvoru agrarni. V zahodnem delu so
do 2. svetovne vojne prevladovala srednje velika obcestna naselja, kjer so bile hiše razvrščene
ob glavnih in stranskih cestah (Mengeš, Trzin, Topole, Domžale, Vir, Dragomelj, Preserje,
Jarše), ob levem bregu Kamniške Bistrice pa so se mednje mešale gručaste vasi. Po obrobnem
gričevju so nastajale manjše raztresene vasi in razložena naselja. Okrog Mengša, Loke in
Trzina so bila polja razdeljena na sklenjene proge in pravilne delce, on Kamniški Bistrici pa
so polja v pravih ali pravilnih delcih. Poseben tip naselij je v okolici Ihana: tu gre za razložene
gručaste vasi, za polja v tem območju pa so značilni celki in drugotne grude s prevlado
celkov. Okrog Vira, Količevega in Doba so bila polja v nepravilnih ali grudastih delcih,
takšna poljska razdelitev pa je značilna še za okolico Moravč. V Moravški dolini in Črnem
grabnu prevladujejo raztresena naselja, zaselki in samotne kmetije. Gručaste vasi so na tem
območju redkejše, v Črnem grabnu pa so nastajale posamične obcestne vasi (Prevoje,
Lukovica). Moravče imajo zasnovo središčnega naselja. Polja okrog Lukovice so v pravih ali
prvotnih grudah, ki so značilne tudi za precejšen del Moravške doline in za višje ležeča
naselja v prisojnih legah Črnega grabna. Razdelitev na grude je najstarejša oblika poljske
razdelitve, čemur ustreza tudi zgodnja poselitev teh območij. Okrog Krtine so polja v celkih
in drugotnih grudah s prevlado drugotnih grud. Takšna poljska razdelitev je značilna tudi za
nižinski del Črnega grabna vzhodno od Krašnje. V vzhodnem delu Moravške doline, Črnega
grabna in okrog Rov so polja v celkih in drugotnih grudah s prevlado celkov.
V 19. stoletju je drobitev kmetij povzročila precej neenotno sestavo kmečkih posesti, saj so
ponekod delili tudi do 1/8 kmetije. Ta proces je bil manj opazen v drugi polovici 20. stoletja:
posestvo je navadno dobil najstarejši sin, ki je drugim dedičem doto najraje izplačal v obliki
živine, denarja ali gozda. Gospodarji so izročili posestva tik pred smrtjo, redko pa po poroki
naslednika kmetije. Največjo spremembo v zemljiški razdelitvi je prinesla 2. svetovna vojna,
saj je na območju domžalske občine nastalo veliko državnih posestev. Drobljenje zemljiške
posesti v zadnjih letih preprečuje zakon o zaščitenih kmetijah (Stražar, 1999).
Oblika in velikost naselij sta se v zahodnem ravninskem delu spreminjali že v začetku 20.
stoletja, delno že prej, še bolj pa med obema vojnama. Do leta 1925 sta bila na širšem
domžalskem območju dva trga, Mengeš in Moravče; Moravče so dobile status trga v času
vladanja cesarice Marije Terezije, Mengeš pa leta 1867. Leta 1925 je iz vasi Zgornje in
Spodnje Domžale, Študa in Stob nastal trg Domžale. Do 2. svetovne vojne so v Črnem grabnu
in Moravški dolini prevladovala majhna naselja (največ vasi je imelo od 5 do 15 hiš), naselja
v zahodnem ravninskem delu pa so bila precej večja; leta 1937 so imele Domžale 392 hiš,
Mengeš 258, Trzin 156, Dob 108, Vir 79, Preserje 58 itn. Po 2. svetovni vojni je
industrializacija v okolici Domžal ustvarila dokaj poenoteno vrsto deagrariziranih naselij, ki
so se strnila predvsem z graditvijo številnih delavskih hiš. Graditev je v preteklosti varovala
obdelovalna zemljišča, danes pa v ta namen izkoriščajo kmetijske površine. Urbanizirano
območje so precej spremenili industrijski objekti in bloki; bloki so značilni predvsem za
Domžale, Količevo, Vir, Jarše in Preserje. Leta 1981 so imele Domžale 3216 gospodinjstev,
Vir 837, Preserje 377, Dob 285. Kraji z industrijo se zraščajo v bolj ali manj sklenjena
industrijska ali urbanizirana območja. Razen Domžal v občini ni drugih strnjenih
urbaniziranih območij. Oddaljene vasi in zaselki se večinoma ne spreminjajo (Stražar, 1999).

5.3. NAMENSKA RABA PROSTORA
Namensko rabo površin v občini Domžale določajo prostorski akti, v katerih je določena
namenska raba prostora za različne namene (območje gozdov, območja za pridobivanje
rudnin, območja varovanja vodnih virov, območja naravnih znamenitosti in kulturnih
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spomenikov, poselitvena območja in območja za proizvodno dejavnost, območja za turizem in
rekreacijo, ogrožena območja, odlagališča odpadkov, pomembnejše vodnogospodarske
ureditve ter varovanje in razvoj krajinskih vrednot).
Bilanca površin po zadnjih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana je prikazana v naslednji tabeli.
PREGLEDNICA 5: Območja namenske rabe prostora v občini Domžale
OBMOČJE NAMENSKE RABE
Mešana območja
Območja gozdov
Območja javne infrastrukture
Območja kmetijskih zemljišč
Območja komunalne in okoljske infrastrukture
Območja mineralnih surovin
Območja površinskih voda
Območja proizvodnih dejavnosti
Območja prometne infrastrukture
Območja športno-rekreacijskih in zelenih površin
Območja stanovanj
Območja telekomunikacijske infrastrukture
SKUPAJ:
VIR: Občina Domžale, 2009

Površina v m2
1.417.142
23.836.471
230.203
32.761.865
141.263
10.356
776.739
1.905.704
1.269.760
1.358.061
8.511.036
52.626
72.271.225 (72 km2)

Površina v %
1,96
33,00
0,32
45,30
0,20
0,01
1,10
2,60
1,80
1,90
11,80
0,07
100

5.4. GOSPODARSTVO
Gospodarstvo širšega domžalskega območja v zadnjem stoletju doživelo zelo veliko
sprememb. To območje se je sorazmerno zgodaj odprlo novim obrtem in industriji, obenem
pa je zanj značilna velika neenakomernost razvoja. Medtem ko je do sredine 19. stoletja
povsod prevladovalo kmetijstvo, le Črni graben oziroma naselja ob t.i. dunajski cesti so živela
od prevozništva, je razvitost obrti in industrije v drugi polovici 19. stoletja ob Kamniški
Bistrici že precej spremenila značaj gospodarstva. Za razvoj industrije je tam dajala največ
energetskih možnosti vodna moč Kamniške Bistrice, ugodne pa so bile tudi prometne zveze;
teh možnosti Črni graben in Moravška dolina nista imela.
Po primarni funkciji posamičnih gospodarskih dejavnosti je bilo v preteklosti širše domžalsko
območje moč ločevati po naslednjih območjih: industrijsko–poljedelski predel je zavzemal v
glavnem območje ob Bistrici; segal je od zahodne meje občine do vznožja gričev za
Radomljami prek Doba do Ihana. Poljedeljsko–živinorejsko–sadjarski predel je zavzemal
osrednji del občine, kjer je svet pretežno gričevnat; segal je od prvega področja do vstopa v
Črni graben, obsegal pa je tudi Moravško dolino. Tretja enota je bil gozdarsko–živinorejski
del, kamor je sodil ves črni Graben do Trojan (Klobčar, 1989).
Občina Domžale izkorišča svoje prostorsko-razvojne in gospodarske prednosti (ugodna
geopolitična in geografska lega občine v urbani Ljubljanski regiji) tu dosedanjo gospodarsko
razvitost. Na gospodarskem področju je občina usmerjena predvsem v obrtno–industrijsko
dejavnost. Glede na republiško povprečje je imela občina Domžale višji delež aktivnega
prebivalstva od republiškega povprečja (leta 2002 je znašal 48,3 %). Delež kmečkega
prebivalstva je zelo nizek in je leta 2004 znašal 0,4 %, kar je bilo tudi nižje od republiškega
povprečja, ki je leta 2002 znašalo 1,2 %. Občina Domžale ima visok delež samostojnih
podjetnikov ter nizek delež nezaposlenega prebivalstva. Odločilni razvojni indikator je
»indeks zaposlitvenih zmožnosti«, ki prikazuje odnos med vsemi delovnimi mesti in aktivnim
prebivalstvom, ki je v občini Domžale znašal 77, kar pomeni, da je bilo 23 % delovnih mest
manj, kot je aktivnega prebivalstva. K dobremu indeksu prispeva tudi lega v neposredni
bližini glavnega zaposlitvenega središča Ljubljane, ki nadomešča pomanjkanje delovnih mest.
34

V letu 1997 je imela občina Domžale 7703 delovnih mest brez obrtnikov in s. p. in brez družb
p. e., ki so imele sedež zunaj občine. Leta 2004 je število delovnih mest naraslo na 8.898
delovnih mest, leta 2007 pa že na 9932 delovnih mest. Celotno število delovnih mest je od
leta 1997 do 2007 naraslo za 2514 delovnih mest. Največ delovnih mest je lociranih na
območju somestja Domžal, okoli 74,1 % vseh delovnih mest. Nekaj jih je tudi v Radomljah z
okolico, v Ihanu, Dobu in Dragomlju. Glede na strukturo delovnih mest po posameznih
gospodarskih panogah je razvidno, da prevladuje sekundarni sektor, in sicer s 54,8 % leta
2007. Sledi mu terciarni sektor s 27,7 %, kvartarni sektor pa ima 14,6 %. Kot je razvidno,
imata terciarni in kvartarni sektor skupaj 42,3 % vseh delovnih mest v gospodarskih družbah,
kar je predvsem posledica višjega deleža znanja in tehnološke ter kapitalske intenzivnosti.
Največ zaposlenih so beležile naslednje dejavnosti: trgovina na drobno, proizvodnja tekstila,
proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, gradbeništvo, druge poslovne
dejavnosti, posredništvo in trgovina na debelo, proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter
proizvodnja kovinskih izdelkov. Občina mora v prihodnosti nujno poskrbeti za odpiranje in
prostorsko razporeditev delovnih mest, predvsem z vidika naselbinske mreže, saj število
prebivalcev stalno narašča, zato je izredno močna dnevna migracija z negativnimi
posledicami, ki jih povzroča prevelik promet. Gospodarstvo občine je skoraj v vseh
ekonomskih segmentih dobro razvito, nekoliko manj pa z vidika socialnih funkcij domačih
gospodarskih subjektov, ki indirektno vplivajo na blagostanje in rast prebivalstva ter
demografske strukture (OPN Domžale, 2008).
SLIKA 8: Shematska karta območij gospodarskih con in območij, namenjenih za proizvodne dejavnosti;
povzeto iz planskih aktov občine

LEGENDA
MEJA OBČINE
ŽELEZNIŠKO OMREŽJE
AVTOCESTA
PRED. DRŽAVNE CESTE
OBST. DRŽAVNE CESTE
PRED. LOKALNE CESTE
OBST. LOKALNE CESTE
OBMOČJA PRIZVODNIH
DEJAVNOSTI

VIR: OPN Domžale, 2008
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5.4.1. KMETIJSTVO
Do 2. svetovne vojne je imelo kmetijstvo večinoma primarni značaj, zato je v odnosu do
zemlje veljalo načelo varovanja kmetijskih zemljišč, po vojni pa zaradi zmanjševanja pomena
kmetijstva delež njivskih površin stalno upada, narašča pa delež pozidanih površin. Največje
pozidane celote so na najbolj kakovostnih kmetijskih zemljiščih, to je v zahodnem
ravninskem delu občine in ponekod v Moravški dolini (Klobčar, 1989).
Na najbolj kakovostnih kmetijskih zemljiščih je največja tudi razdrobljenost parcel;
zakonodaja je namreč v preteklosti dopuščala stalno drobljenje kmetijskih površin. Do druge
svetovne vojne je zemlja pripadala večinoma kmetom, v lasti pa so jo imeli tudi obrtniki,
trgovci in lastniki gradov. Nacionalizacija je po 2. svetovni vojni dala osnovo za družbena
posestva, pri čemer so pozneje zemljišča urejali tudi s komasacijo in arondacijo. V domžalski
občini je bilo leta 1989 v družbeni lasti 41.954 ha vseh zemljišč ali 19 %. Z njimi so
gospodarile Emona oziroma Agroemona, KPC Jablje, Kmetijski inštitut Slovenije,
Semesadike in Ekonomija Doma počitka Mengeš. Agroemona je imela v lasti 4500 ha
zemljišč, od tega 2500 ha njiv, sem pa sodita dve temeljni organizaciji združenega dela, in
sicer poljedelstvo, govedoreja in prašičereja. Kmetijska zadruga Emona skrbi za pospeševanje
zasebne kmetijske pridelave in oskrbo zadružnikov z repromaterialom. Preostala obdelovalna
zemljišča so v zasebni lasti, vendar se delež kmetijskih površin stalno zmanjšuje (Klobčar,
1989). Težavi na področju kmetijstva sta predvsem majhnost in majhna ekonomska vrednost
kmetij. Tudi starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetijskih gospodarstev ni
ugodna. Uspešno kmetovanje otežuje tudi velika lastniška in dejanska razdrobljenost
kmetijskih zemljišč. Malo je dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki bi prinašale dodatni
zaslužek. Prav tako je skrb vzbujajoče stanje gozdov. Prevladujejo stara drevesa, veliko je
suhih dreves. Gospodarjenje, predvsem pomlajevanje gozdov, je onemogočeno predvsem
zaradi goste in visoke podrasti. Gozd je razdrobljen, gozdna matica je le redko kje ohranjena
(OPN Domžale, 2008; Vestnik Domžale, 2009).
SLIKA 9: Kmetijske površine v občini Domžale – po njihovi rabi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano)

LEGENDA
MEJA OBČINE
NJIVE IN VRTOVI
INTENZIVNI SADOVNJAKI
EKSTENZIVNI SADOVNJAKI
OLJČNI NASADI
INTENZIVNI TRAVNIKI
EKSTENZIVNI TRAVNIKI
ZEMLJIŠČA V ZARAŠČENJU
PLANTAŽE GOZDNEGA DREVJA
MEŠANA RABA ZEMLJIŠČ

VIR: OPN Domžale, 2008
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5.4.1.1. POLJEDELJSTVO
Poljedelstvo je bilo v 19. stoletju in v prvi polovici 20. stoletja na širšem domžalskem
območju zelo pomembno. Okrog leta 1830 so sejali oziroma sadili predvsem pšenico, rž,
ječmen in oves kot glavne pridelke in proso, ajdo, krompir in deteljo kot manj pomembne
pridelke. V manjših količinah so pridobivali bob, lan, korenje, zelje, fižol in repo, ponekod
tudi lečo. Pridelovanje krompirja in detelje je naraščalo, koruzo pa so sejali samo na pristavah
graščin. Lan so veliko pridelovali v nižinskih krajih, kjer ovčereja ni bila tako razvita. Drnovo
je dajalo najboljšo gorenjsko ajdo, ki so jo od daleč hodili kupovat za seme.
Razvoj industrije, obrti in prometnega omrežja so vsak na svoj način vplivali na poljedelstvo:
industrija in obrt sta povzročali postopno mehanizacijo poljedelstva, uveljavljale so se nove
kulture, nekatere stare, na primer lan, pa so zaradi industrijskega razvoja izginjale. Za pšenico
je imelo slamnikarstvo selektivno funkcijo, saj so pri pletenju kit uporabljali le najboljšo
slamo in hkrati sejali pridobljeni žitni izbor.
Po 1. svetovni vojni je bilo v nižinskem območju občine, kjer je hitreje prihajalo do
sprememb, razmerje kultur naslednje: največ so sejali pšenice, predvsem ozimne, ječmena,
manj pa rži. Za domače potrebe so pridelovali proso in oves. Precej so imeli koruze in fižola,
prav tako tudi krompirja. Kjer je bila boljša zemlja in so bile prometne zveze ugodne, so fižol
in krompir prodajali. V nižinskem delu so setev ajde nekateri zmanjševali, malo pa so
pridelali tudi leče in boba. Zelje so imeli za domače potrebe, precej pa so sejali korenja, pese
in repe za krmo prašičev. Za prašiče so sejali sodrga – mešanico solate, korenja in repe,
ponekod so dodajali še kolerabo in peso. Za govedo so sejali večinoma nemško deteljo, za
konje pa črno. Za prašiče so gojili tudi peso, kolerabo in buče. Na vzhodnem območju,
predvsem v višje ležečih krajih, so še precej sejali lan, v nižini pa so sejali za krmljenje
živine. Leta 1937 so na celotnem območju gojili v povprečju 55,8 % žita, 23,3 % krmnih
rastlin in 20,5 % povrtnin in zelenjave. V Črnem grabnu so do leta 1928 še gojili hmelj,
kasneje pa se je ta dejavnost popolnoma opustila.
Povojni čas ni prinesel velikih sprememb samo v mehanizaciji proizvodnje, temveč tudi v
razmerju kultur, v prvih letih pa so nekateri znova poskusili z gojenjem že opuščenih kultur: v
nižinskih krajih so zopet začeli sejati lan, vendar se ta rešitev ni obnesla. Pridelovanje lanu so
kmalu opustili tudi v odročnih krajih. Za oljarno na Viru so kmetje v nižini gojili sončnice.
Med kmetijskimi pridelki so dobivale vse večji pomen tiste kulture, ki so dopuščale strojno
obdelavo, predvsem koruza. Danes je največ njivskih površin namenjenih pridelavi pšenice,
koruze, krompirja in krmnih rastlin. Poleg leče in lanu so kmetje postopno opustili tudi setev
ajde. Podobno so se zmanjševale površine, namenjene pridelovanju ječmena in ovsa pa tudi
fižola, ki ga danes sadijo večinoma le za domače potrebe (Klobčar, 1989).
5.4.1.2. ŽIVINOREJA
Živinoreja je imela v prvi polovici 19. stoletja na domžalskem območju naslednjo podobo: v
najhribovitejših predelih so imeli predvsem ovce. V Blagovici, Krašnji in Lukovici, torej v
krajih ob veliki trgovski cesti, so redili konje močne štajerske pasme, drugod pa so imeli
konje domače vzreje. Tudi za govejo živino je bila značilna domača vzreja in izredno močna
rast. V hribovitem delu so za delo prevladovali voli, v ravninskem pa konji.
Zmanjševanje pašnikov, povečanje gozdnih površin in vse večja vloga hrastovega gozda, ki je
dajal steljo, so predvsem v nižinskih predelih povzročili prehod na rejo živine v hlevih. V
hribovju so imeli še vedno dovolj paše, v nižini pa ne. Na večjih kmetijah, kjer so imeli več
govedi, so doma pridelovali mleko: izdelovali so sir, smetano ter surovo in kuhano maslo. Za
vožnjo in za oranje so kmetje v nižinah po 1. svetovni vojni v precejšnji meri uporabljali
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konje. V hribovitem delu pa so še vedno orali in vozili z voli. Za prodajo so redili žrebeta,
teleta in prašiče, nekateri tudi bike.
2. svetovna vojna je prinesla precej sprememb: družba si je prizadevala predvsem za
industrijski razvoj, živinorejo pa so skušali pospeševati v raznih živinorejskih obratih. Kmetje
so se od mešanega kmetijstva postopoma usmerjali v proizvodnjo mleka in vzrejo klavne
živine. Zaradi preusmeritve v hlevsko živinorejo se je večal delež krmnih rastlin.
Leta 1958 je bila zgrajena farma za prašiče v Ihanu, na Rodici pa v okviru Biotehniške
fakultete od leta 1967 deluje Raziskovalna postaja Rodica, ki je poleg sodelovanja s
proizvodnimi organizacijami razvila razne obrate: Mlekarski center, perutninske farme,
mešalnica močnih krmil, Konjerejski center Krumperk… Leta 1981 je bilo v domžalski
občini 2753 kmečkih gospodarstev ter 9025 kmečkih gospodinjstev (Klobčar, 1989).
5.4.1.3. SADJARSTVO
V vzhodnih delih širše domžalskega območja, predvsem v Moravški dolini in na prisojnih
pobočjih Črnega grabna, je bilo sadjarstvo dolgo pomembna dejavnost. V prvi polovici 19.
stoletja so sadili jablane, hruške in slive. Češenj niso gojili. Sadnemu drevju niso posvečali
posebne skrbi, na vrtovih graščin pa so gojili plemenite vrste sadja. Za izboljšanje sadjarstva
kmečkega prebivalstva so si v 19. stoletju in v začetku 20. stoletja prizadevali nekateri
posamezniki – sadjarji, učitelj, duhovniki in posamična društva. Do 2. svetovne vojne so
največ sadja posušili v sušilnicah. Tam, kjer sadjarstvo ni bilo tako pomembno, so sadje na
posebnih lesah sušili v pečeh, najnaprednejši pa že v zidanih štedilnikih. Nekaj sadja,
predvsem tistega slabše kakovosti, so skuhali v žganje. Poleg mošta so prodajali sveže sadje,
predvsem jabolka in hruške pa tudi orehe. Kakor je značilno za kmetijstvo nasploh, tudi
sadjarstvo v domžalski občini ni po 2. svetovni vojni doživelo posebnega razmaha; večja
pozornost je bila posvečena kakovostni rasti, tako v družbeni kot v zasebni lasti. Sušenje sadja
so po 2. svetovni vojni začeli opuščati; danes ga le še redki posamezniki sušijo, kuhajo pa
žganje in delajo mošt, kis, vendar to predvsem za domačo rabo (Klobčar, 1989).
5.4.1.4. ČEBELARSTVO
Zelo zgodaj razvita dejavnost na širšem območju je čebelarstvo. Prvi čebelnjak je stal pred
krtinsko cerkvijo že leta 1614. Zelo ugoden kraj za to dejavnost je bilo Dobeno, po
čebelarstvu pa so znani še Moravška dolina, Črni graben in ihansko območje. V prvi polovici
20. stoletja je bila čebelja paša še dokaj raznovrstna: v aprilu je cvetela vrba, pozneje sadno
drevje, nato borovnice, vresje, smreka, jelka in kostanj, glavna jesenska paša pa je bila ajda.
Napredek v čebelarstvu je od začetka 20. stoletja omogočalo spreminjanje panjev: kranjiče in
gerstrungove panje so postopno nadomeščali z žnidaršiči – s panji s premičnim satjem. Na
prizadevnost čebelarjev v tistem času opozarjata še ustanavljanje čebelarskih podružnic in
število članov.
Po 2. svetovni vojni je pomen čebelarstva zaradi zmanjševanja čebelje paše, predvsem ajde,
onesnaževanja okolja in spreminjanja načina življenja upadal. Skrb za čebele kljub temu ni
izginila, vendar so morali čebelarji zaradi pomanjkanja čebelje paše najti druge rešitve, na
primer voziti čebele na pašo drugam, na bolj primerna območja. Leta 1981 je bilo na širšem
domžalskem območju 1998 družin, ki so se ukvarjale s čebelarstvom (Klobčar, 1989).
5.4.1.5. VRTNARSTVO
Za potrebe lastnega gospodinjstva do 20. stoletja na kmetijah ni bilo posebno pomembno,
pomembnejše pa je bilo v trgih. Gospodinje so gojile česen, čebulo, kumare, glavnato solato,
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kolerabo, peteršilj, pehtran, šetraj, žajbelj, majaron, meliso, luštrek, drobnjak, meto, rdečo
peso… Kumino in janež so nabirali na travnikih. Zaradi bližine mest, Ljubljane in Kamnika,
in zaradi industrializacije Domžal so kmetije iz domžalske okolice v 20. stoletju začele
posvečati večjo skrb vrtnarstvu za prodajo. Po tem je bila že pred 2. svetovno vojno značilna
okolica Štude in Dragomlja: v Študi so gojili predvsem radič, v Dragomlju pa kumarice.
Gospodinje, ki jim je bilo vrtnarstvo dopolnilna ali celo osnovna dejavnost, so pridelke
večinoma prodajale same, na trgih, stojnicah… Po 2. svetovni vojni je zaradi mehanizacije
pridelovanja, strojnega sajenja in setve, zaradi dodatnega gnojenja, lažjega prevoza na trg in
zaradi večjih potreb postalo vrtnarstvo še pomembnejše. Medtem ko je bil pred 2. svetovno
vojno za gospodinje že velik uspeh, če so prodale pol blaga, ki so ga namenile za prodajo, so
sedaj prodale vse. Zato so se številni kmetje iz Štude in Dragomlja preusmerili v pridelavo
zelenjave za trg. V Študi so gojili veliko vrst solate, peteršilj, zeleno, špinačo, radič, v
Dragomlju in okolici pa predvsem čebulo, kumarice in zelje. Za vrtnarstvo je imela Študa
najboljše možnosti; v Dragomlju so to dejavnost zelo ovirale divje živali (predvsem prihodi
srn), ki so uničile pridelek. Po 2. svetovni vojni je vrtnarstvo dobilo ustrezno mesto tudi v
okviru družbenih kmetijskih posestev (Klobčar, 1989).
5.4.1.6. VINOGRADNIŠTVO
Vinogradništvo je bilo do 2. svetovne vojne, čeprav v manjši meri, značilno za določena
območja v Črnem grabnu in Moravški dolini, danes pa ima v domžalski občini v splošnem
merilu skoraj zanemarljiv pomen; grozdje imajo ljudje le za domače potrebe, tudi če ga
stiskajo v mošt ali kuhajo sokove. Poleg starejših hiš, kjer trte marsikje ne obnavljajo, sadijo
vinsko trto v obliki brajde tudi ponekod ob novih hišah (Klobčar, 1989).
5.4.1.7. LOV IN RIBOLOV
Lovu na širšem domžalskem območju ustrezajo razgiban relief, primerno podnebje in gosta
gozdna odeja. Lov je bil vedno v lasti vladajočega razreda in premožnih posameznikov.
Danes ima divjad na domžalskem območju zadovoljive možnosti za prehranjevanje: zanjo
skrbijo lovci, povezani v lovskih družinah Domžale, Moravče in Lukovica, ustanovljenih leta
1950. Lovske koče so na Dobenu, Kolovcu in Prvinah. Poleg gospodarskega ima lov tudi
družabni in rekreativno pomen.
Dokler vode v domžalski občini niso bile onesnažene, je vodno bogastvo ljudem omogočalo
dokaj bogat ribolov. Ribištvo je bilo donosno tako v zahodnem delu kot v vzhodnih dolinah.
Na Moravškem so bili znani raki, največja ribnika pa sta bila blizu Zaloškega gradu, kjer so
zdaj spet ribniki, in jez nad tustanjskim mlinom. Po vodnem bogastvu je slovela Kamniška
Bistrica. Med obema vojnama je bil ribolov mogoč še v vseh vodah domžalskega območja. V
Kamniški Bistrici so bili lipani, sulci, postrvi in druge savske ribe, v Rači, Drtijščici in Pšati
pa tudi ščuke. Po osvoboditvi so zasebnikom lov z zakonom odvzeli; prevzele so ga ribiške
družine. Ko so se leta 1958 združile ribiške družine Kamnik, Pšata in Domžale, je nastala
velika ribiška družina Bistra s sedežem v Domžalah, ki je bila registrirana leta 1960. Družina
skrbi za zarod in oddaja ribolov v vseh vodah, ki se stekajo v Kamniško Bistrico. Bistrica je
od Ihana naprej mrtva reka. Ker je zaradi onesnaževanja Drtijščice – povzročilo ga je pranje
kremenovega peska v Drtilji – ribji zarod do izliva v Radomljo izumrl, je ribiška družina že
leta 1964 odkupila zemljišče nekdanjih zaloških ribnikov in uredila nasipe. Najprej so naredili
dva ribnika, nato še tretjega. Od leta 1967 v njih gojijo krape in belice. Oskrbujejo tudi
ribnika severno od Prevoj pri Šentvidu, leta 1966 pa so obnovili nekdanji grajski ribnik na
Rovščici blizu Češenika pri Dobu. Ribnik je tudi v Radomljah.
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Ribogojnica v Dragomlju je danes del delovne organizacije Emona Ribarstvo Ljubljana.
Gojijo ameriško in potočno postrv, sicer pa je ribogojnica tudi zbirna baza za polže, želve in
rake (Klobčar, 1989).
5.4.2. OBRT
Med obrtmi sta imeli na širšem domžalskem območju najmočnejše izročilo mlinarstvo in
žagarstvo. Leta 1880 sta bili mlinarstvo in žagarstvo še vedno najpomembnejši, pomembne
obrti pa so bile tudi kovaštvo, strojarstvo, opekarstvo in slamnikarstvo. Krojači, predvsem pa
čevljarji in šivilje, večinoma niso registrirani med obrtniki, prav tako niso navedeni mesarji.
Kljub zelo različnim obrtem je največjo razsežnost doživelo slamnikarstvo, ki je preraslo tudi
v industrijo.
Začetki slamnikarstva segajo v 1. polovico 18. stoletja, torej v čas merkantilističnih načel v
avstrijski gospodarski politiki. Pomembno je bilo predvsem v Ihanu. V prodajo slamnikov so
posegli krošnjarji, Kočevarji in Blejci, ki so raznašali slamnike po vsej monarhiji, in Tirolci.
Poročila o tem, kdaj se je slamnikarstvo v domžalski občini dejansko začelo, niso enotna.
Slamnik je poznal že freskant Franc Jelovšek, ki ga je upodobil leta 1761 v grobeljski cerkvi
skupaj s snopom pšenične slame in srpom. Izročilo pa pravi, da je neki Ihanec kot avstrijski
vojak v Florenci na Laškem spoznal to obrt in znanje posredoval svojim rojakom. Okrog leta
1790 je trgovec s Tirolskega začel te ihanske izdelke prodajati tudi zunaj Kranjske. Leta 1820
so slamnike izdelovali na Pšati, v Šentjakobu, Mengšu, Trzinu, Stobu, Študi, Dragomlju,
Ihanu, v Domžalah in še ponekod. Obrt je združevala pletenje kit in šivanje slamnikov.
Slamnike so šivali po hišah brez strojev. Leta 1840 so samo v Ihanu izdelali 25.000
slamnikov. Pletenje kit se je kot domača dejavnost v vzhodne predele razširilo postopno in
precej kasneje, vendar se je tudi dlje ohranilo. Sredi 19. stoletja je v tej dejavnosti prišlo do
delitve med kitarstvom in slamnikarstvom. Nastajale so majhne obrtne delavnice, ki so svojo
ustanovitev opredeljevale z letom 1859, ko je izšel liberalistični zakon. Okrog leta 1867, ko je
bilo tu že več slamnikarskih tovarn, so pričeli delati s stroji. Ob koncu 19. in v začetku 20.
stoletja so slamnike izvažali predvsem v Srednje in Spodnje Podonavje. Ker se postopek
pletenja kit ni posodabljal, temveč je ostajal na ravni ročne tehnike, je bilo za pletenje treba
pridobiti širše plasti prebivalstva. Nekateri pletilci so imeli pogodbe s tovarnami. S pletenjem
kit se je takrat ukvarjala skoraj polovica vseh prebivalcev (okoli 12.000 ljudi). Slamnikarstvo
je bilo proti koncu 19. stoletja skoraj izključno v rokah industrije, še vedno pa se je naslanjalo
na tedaj že zelo razširjeno domačo dejavnost, na kitarstvo. Razvoj slamnikarstva in splošne
ekonomske zakonitosti, ki so dvignile pomen Domžal, so omogočili tudi naglo nastajanje
drugih obrtnih dejavnosti: čevljarstva, mlinarstva, krojaštva, mesarstva, mizarstva, žagarstva
in kovaštva. Razvite so bile tudi nekatere klasične obrti: tesarstvo, kiparstvo, pekarstvo,
kolarstvo, kleparstvo, vrtnarska in fotografska obrt. Obrt je najhitreje naraščala med letoma
1965 in 1975, posebno leta 1973. Odločilno vlogo so imeli zasebniki, ki so ustvarjali štirikrat
več dohodka od obrti v družbeni lasti. Poleg tega je bil razvoj obrti v domžalski občini mnogo
intenzivnejši od povprečja v Sloveniji. Leta 1977 so prispevki in davki od zasebne obrtne
dejavnosti v občini presegli 40 % proračunskih sredstev. Večji del zasebne obrtne dejavnosti
v občini je osrediščen v pravokotniku Trzin–Mengeš–Radomlje–Domžale. Značilnosti obrti v
domžalski občini so tudi naglo zasledovanje tehnološkega razvoja, visoka produktivnost in
nizko število zaposlenih v administraciji (Klobčar, 1989; Stiplovšek, 2005).
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5.4.3. INDUSTRIJA
V Domžalah je v drugi polovici 19. stoletja slamnikarstvo preraslo v industrijo. Da se je
industrija razvila na območju med Kamnikom in Domžalami, so pripomogle obilna vodna
moč Kamniške Bistrice, ugodna prometna lega, gosta naseljenost s poceni delovno silo in
tradicija slamnikarstva. Slamnikarstvo so kot obrt razvili Slovenci, v industrijsko proizvodnjo
pa so ga razširili Tirolci. Leta 1857 je Pavel Mellitzer ustanovil v Študi prvo slamnikarsko
tovarno. Dve leti kasneje je prva slamnikarska delavnica nastala tudi v Domžalah. Leta 1867
so uvedli šivalne stroje za šivanje slamnikov, za oblikovanje pa so Tirolci pripeljali
stiskalnice. Leta 1880 je bilo v Domžalah že šest slamnikarskih tovarn, v katerih je bilo
zaposlenih okoli 400 delavcev. Leta 1902 je bilo v Domžalah, na Viru in v Mengšu skupaj 25
slamnikarskih tovarn in obrtniških delavnic. V domžalskih tovarnah je bilo leta 1923 skupno
zaposlenih 250 moških in 600 žensk. Slamnikarska sezona se je pričela na jesen in je trajala
do konca maja ali nekoliko dlje. Največji domači slamnikarski podjetji sta bili pred razpadom
avstro–ogrske monarhije Kitarsko društvo s sedežem v Domžalah in Slamnikarska zadruga v
Mengšu. V letih po 1. svetovni vojni je slamnikarstvo, usmerjeno k izvozu, skoraj popolnoma
zamrlo. Namesto tega so se razvile druge vrste industrije. V času slamnikarstva je industrija v
precejšnji meri izkoriščala domačo dejavnost – pletenje slamnatih kit, po prestrukturiranju pa
se je vedno bolj usmerjala v predelovalno industrijo, ki je bila vezana na dovoz surovin iz
večjega surovinskega zaledja. Med obema vojnama so bile namreč poleg slamnikarstva
razvite še tekstilna, kemijska, usnjarska in druge industrijske dejavnosti. V Črnem grabnu in
Moravški dolini industrija v tem času še vedno ni imela možnosti za razvoj: prometne zveze
so bile slabe, voda pa ni dajala zadostne pogonske moči. Osvoboditev je prinesla
nacionalizacijo industrijskih obratov in združitev manjših obrtnih delavnic v podjetja. Nagel
razvoj industrije je omogočal tudi hiter porast števila delavcev. Ker pa je industrija v
domžalski občini skoraj v celoti predelovalna, saj za razvoj težke industrije ni surovin, se že
delujoča podjetja po osvoboditvi niso mogla bistveno razviti. Kljub tem težavam so bile
Domžale leta 1971 med močneje industrializiranimi občinami, danes pa sodijo med občine, ki
imajo najvišjo stopnjo polistrukturnosti. Zastopane so skoraj vse industrijske dejavnosti:
nekovinska, strojna, lesna, papirna, tekstilna, živilska, usnjarsko–galanterijska in druge.
Prevladuje predelovalna industrija. Skupno število zaposlenih v industriji je naraščalo do leta
1964, nato je do leta 1968 upadalo, do leta 1979 spet naraščalo, od tedaj pa upada. V občini ni
izrazitega nosilca gospodarskega razvoja, saj nobeno podjetje ne presega 15 % družbenega
proizvoda celotnega gospodarstva.
Najbolj uspešna podjetja so bila in so še danes:


Tovarna Univerzale: ustanovljena leta 1861 kot tovarna klobukov in slamnikov. Leta
1931 je prišla v slovenske roke. Takrat je bilo v tovarni zaposlenih 118 delavcev, leta
1948 je bilo podjetje podržavljeno. Število naročil in proizvodnja sta se po vojni začela
povečevati in Univerzale je leta 1962 štel že okoli 320 zaposlenih. Proizvodnja se je
povečevala in poleg slamnikov so začeli izdelovati tudi druge izdelke, na primer torbice,
klobuke, v letu 1956 pa še konfekcijska oblačila. Proizvodnja je dosegla višek leta 1964 z
izdelanimi 300.377 slamniki in okoli 1000 zaposlenimi delavci. Podjetje je leta 2003
prenehalo delovati (Stražar, 1999).
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SLIKA 10: Tovarna Univerzale

AVTOR: Nuša Berki, 2009



Toko Domžale: tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov. Tovarna je nastala iz dveh
podržavljenih podjetij usnjene galanterije leta 1946. Podjetje je bilo zelo uspešno, saj je
leta 1952 izvažalo že 40 % izdelkov na zahodno tržišče, največ v Nemčijo, Italijo,
Francijo, celo v Ameriko in kasneje v Rusijo. Značilnost usnjene galanterije je v tem, da
je treba največ dela opraviti ročno. Tovarna se je ob prizadevanju vseh zaposlenih razvila
v eno največjih galanterijskih tovarn v Evropi, na kar kažejo številne prejete nagrade in
priznanja. Kljub veliki konkurenci so v Toku izdelovali okoli dvesto vrst različnih
luksuznih ženskih torbic. Tovarna se je hitro širila in leta 1970 zaposlovala že 1200 ljudi.
Tovarna je zaradi prevelike svetovne konkurence, cenejše delovne sile in surovin iz drugih
delov sveta leta 1992 reorganizirala (Stražar, 1999). Leta 1991 se je podjetje organiziralo
kot lastniška družba in tako poslovalo do leta 2005 pod imenom Toko Line, d. o. o. Leta
2005 je blagovno znamko Toko kupilo podjetje Merit International, d. o. o., ki se že od
leta 1994 ukvarja s prodajo potovalne, poslovne in usnjene galanterije priznanih blagovnih
znamk. Leta 2008 je bilo na novoustanovljeno tudi podjetje Toko, d. o. o. Danes podjetje
združuje mrežo dvajsetih trgovin in proizvodnjo usnjenih izdelkov. V trgovinah Toko
podjetje poleg svoje blagovne znamke trži tudi znamke drugih uglednih proizvajalcev
potovalnega in poslovnega programa ter damskih torbic (Toko, 2009).

SLIKA 11: Tovarna Toko

AVTOR: Nuša Berki, 2009
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Helios Domžale: ustanovljen je bil leta 1924 kot prva tovarna lakov v Jugoslaviji. Po
številu zaposlenih je bil domžalski obrat največji, podjetje ima svoja obrata tudi v
Ljubljani in Medvodah. V preteklosti so se ukvarjali s proizvodnjo lanenega olja, firneža,
lanenih tropin, oljnatih, suhih in kemičnih barv, nitro in drugih vrst lakov, proizvajali so
tudi kit, škrob, dekstrin, hladni klej in cinkovo belilo. Tovarna je imela leta 1939 trinajst
različnih mlinov za barve (Stražar, 1999). Danes so v proizvodnem programu Heliosa še
dekorativni premazi, umetne smole, lepila, premazi za kovinsko, lesno in avtomobilsko
industrijo, škrobi in škrobni modifikati, materiali za horizontalno cestno signalizacijo in
avtoreparaturni premazi. Tovarna nadaljuje izvajanje svojih projektov, pridobila je
certifikat OHSAS 18001, ki potrjuje vzpostavitev učinkovitega in ustreznega sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu. Leta 2008 je imela tovarna 639 zaposlenih. Ob
svetovnem dnevu voda, 22. marca, so v letu 2008 z Ministrstvom za okolje in prostor
podpisali petletni dogovor o sodelovanju v okviru dejavnosti Heliosovega sklada za
ohranjanje čistih slovenskih voda (Helios, 2009).

SLIKA 12: Tovarna Helios

AVTOR: Nuša Berki, 2009



Mlinostroj Domžale: tovarna strojev Domžale deluje od leta 1950 in se je iz obrtne
delavnice za popravilo mlinske opreme razvila v tovarno mlinskih strojev. Izdeluje vse
vrste strojev, transportnih naprav in opremo za mline, pekarne, silose, tovarne močnih
krmil in opremo za čiščenje zraka. Mlinostroj se je iz majhne delavnice razvil v močno in
urejeno podjetje. Najboljša reklama za mlinostrojske izdelke po vsej takratni državi sta
bila kakovost in točno izpolnjevanje dobavnih rokov. Podjetje se je preusmerilo v
izdelovanje opreme za žitne silose, strojne opreme za tovarne močnih krmil in manjših
mešalnic za močna krmila. Največje uspehe je podjetje doseglo leta 1975, ko je bilo v
njem zaposlenih nekaj več kot dvesto ljudi. Podjetje danes zaposluje visoko strokovne
kadre z dolgoletnimi izkušnjami ter mlade strokovnjake, ki pripomorejo k večji
dinamičnosti podjetja. Podjetje približno 40 % svojih proizvodov in storitev izvozi v
Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško, Makedonijo, BiH, Srbijo, Črno goro ter nekatere
vzhodnoevropske države (Mlinostroj, 2009).



Tosama Domžale: tovarna sanitetnega materiala na Viru je bila ustanovljena leta 1923. V
njej je po zadnjih podatkih iz leta 2008 zaposlenih 581 delavcev. Podjetje se ukvarja s
proizvodnjo in dobavo sanitetnih in higienskih pripomočkov. Celoten poslovni proces
podjetja je usklajen z normativi ISO 9001. V prodajni ponudbi Tosame je več kot 500
različnih izdelkov. Medicinski del zajema 37 % proizvodnje, preostali program (63 %) pa
je namenjen širši potrošnji. Tosama ima več hčerinskih podjetij na prostoru bivše skupne
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države. Izvoz predstavlja 47 % prometa, kar 40 % prodaje pa podjetje realizira v Sloveniji
(Tosama, 2009).
SLIKA 13 in 14: Tovarna Tosama

AVTOR: Nuša Berki, 2009



Induplati Jarše: tovarna platnenih izdelkov, ustanovljena leta 1923, leta 1937 se je precej
razširila. V predilnici so izdelovali blago iz domačega lanu. Po nacionalizaciji je podjetje
doživelo še večji razvoj. Danes so glavne dejavnosti podjetja proizvodnja različnih vrst
tkanin in platen, izdelava predprostorov in šotorov, izdelava zaves in različnih izdelkov iz
platna, izposoja šotorov … (Induplati, 2009).



Papirnica Količevo: ustanovljena leta 1921, ko je bil končan prvi obrat za izdelovanje
lepenke, kar je pomenilo tudi rojstvo tovarne. Danes izdeluje karton, lepenko, papir in
lesovino.

SLIKA 15 in 16: Papirnica Količevo

AVTOR: Nuša Berki, 2009



LIP Radomlje: lesna in pohištvena industrija z bogato tradicijo delovanja od leta 1894.
Do leta 1948 je bila tovarna v zasebni lasti, leta 1968 pa se je kot Lip Radomlje priključila
Slovenijalesu. Danes izdelujejo sedežno pohištvo, usnjene počivalnike in sedežne
garniture, žagan les, viseče strope, stole, mize in omare. V podjetju je zaposlenih okoli
230 delavcev (LIP Radomlje, 2009).
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SLIKA 17 in 18: Tovarna Lip Radomlje

AVTOR: Nuša Berki, 2009

Domžalska občina industrije ni gradila na rudnem bogastvu, ima pa nekaj mineralnih surovin.
Izkoriščajo predvsem marmor v Ihanu, okro za zemeljske barve (Selo pri Ihanu), ilovico
(Radomlje, Lukovica), dolomit (Lukovica), v največji meri pa izrabljajo kremenov pesek v
Drtiji pri Moravčah. Izkoriščanje teh nahajališč poteka danes v okviru delovne organizacije
Termit Domžale.
 Termit Domžale: rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenja nekovin se je
razvilo iz podjetja Kremen Domžale in Tobi Ihan. Ustanovljeno je bilo leta 1960. V
Termitu danes kopljejo in predelujejo kremenov pesek, proti ognju odporno glino in druge
mineralne nekovine ter izdelujejo talila, premaze, izolacijska, eksotermna in druga
pomožna livarska sredstva. Podjetje danes zaposluje okoli 170 delavcev in ima dva obrata.
V Ihanu je letna proizvodnja 5000 ton pomožnih livarskih sredstev, v obratu v Moravčah
pa je proizvodnja kapaciteta 350.000 ton kremenovega peska letno (Termit, 2009).
Rudno bogastvo domžalske občine je skromno. Vzhodno od Zavrha pri Trojanah je ležišče
antimonove rude, ki so ga kopali v 18. stoletju do leta 1784, leta 1852 za krajšo dobo, nato pa
spet od leta 1907 do leta 1931, ko je rudnik izkoriščala belgijska družba Antimon Trojane
(Klobčar, 1989).
5.4.4. GOZDARSTVO
Precejšnjega gospodarskega pomena so v občini tudi gozdovi, vendar je gozdarstvo
pomembnejše za vzhodne, predvsem višje ležeče predele. Hribe in slemena, ki obkrožajo
Moravško dolino, poraščajo bukovi in raznovrstni mešani gozdovi. Pomembni so kolovški
gozdovi, smreka in hlodovina iz blagoviške okolice, smreka, bukev, macesen in bor. V
nižinskem in vzhodnem delu občine so ohranjeni tudi hrastovi gozdovi. V začetku 19. stoletja
so na območju domžalske občine gozdove izsekavali nenačrtno, v glavnem prebiralno, včasih
tudi na golosek. Za pomlajevanje gozda ni bilo določeno nobeno obdobje rasti, temveč so
izsekavali les najrazličnejših letnikov. V času med obema vojnama je bilo 86 % gozda v
zasebni, pretežno kmečki lasti, dobrih 13% v skupni, večinoma solastniški lasti, državi pa je
pripadalo le 0,04 % gozdov. Iz obsežnih gozdov v Moravški dolini so izvažali drva in mehki
les ter veliko žgali oglje. Ker lesne industrije tu ni bilo, so hlode prodajali v Domžale in
Ljubljano, prav tako drva. Les je bil stranski, ponekod pa glavni dohodek tudi kmetom v
višjih predelih Črnega grabna: v normalnih razmerah so namreč ti gozdovi zaradi dobre
kakovosti lesa in bližine državne ceste prinašali precej dohodka. Gozd v gospodarstvu
Bistriške ravnine ni pomenil veliko, vendar so imeli kmetje zaradi podolžne oblike doline
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veliko gozdov, zato so les tudi prodajali. Gospodarski pomen gozda je v občini kljub
precejšnjemu zaposlovanju ljudi v industriji še vedno dokaj velik; v predelih, kjer
industrializacija ni mogoča, včasih prevladuje, včasih pa je dopolnilo kmetijstvu. Velik
pomen ima v Moravški dolini; bukev in smreka iz okolice Peč pri Moravčah dajeta drva in
jamski les, bukovino pa uporablja tudi Tovarna upognjenega pohištva Stol na Duplici. V
okolici Moravč prodajajo hlodovino, jamski les, belo bukovino za pohištveno industrijo in les
za celulozo. Gozd v okolici Limbarske gore, kjer rastejo smreka, bukev, bor in hrast, prav
tako daje jamski les in drva na tržišče. Gozd je pomemben v hribovitem severnem delu
občine, kjer so prav tako družbena posestva. Gozd ne daje le surovin za industrijo, rudarstvo,
obrt in kurjavo, temveč prispeva tudi stranske proizvode, predvsem borovnice, maline, rdeče
jagode, robidnice in gobe, poleg tega pa daje zavetje divjadi, zato je vreden pozornosti ne le v
gospodarskem, marveč tudi v ekološkem pogledu (Klobčar, 1989).
SLIKA 19: Gozdne površine v občini Domžale

LEGENDA
MEJA OBČINE
GOZD

VIR: OPN Domžale, 2008

5.5. TURIZEM
Od turizma prebivalstvo domžalske občine kljub naravnim lepotam tega območja ni nikoli
zaživelo. Določeni kraji, ki so sloveli kot božje poti, so sicer privabljali prebivalstvo tudi iz
drugih, ne le verskih razlogov, vendar si noben kraj ni pridobil turističnega slovesa.
Božjepotna tradicija je nekaterim gostilničarjem in kmetom dajala zaslužek, a v najboljšem
primeru le nekajkrat na leto.
Tudi danes turizem in gostinstvo od vseh dejavnosti v občini najmanj prispevata h
gospodarstvu, čeprav so za razvoj izletniškega, tranzitnega, poslovnega in stacionarnega
turizma možnosti dokaj ugodne. Kljub prizadevanju Turističnega društva Domžale za ureditev
turističnih sob so prenočitvene zmogljivosti slabe. Kmečki turizem je skoraj nerazvit, prav
tako bi bila potrebna ureditev lokalov na izletniških postojankah. Pri gostinskih in turističnih
objektih primanjkuje možnosti za rekreacijo, ki jo dajejo športna igrišča in kopališča
(Klobčar, 1989). Težava pri razvoju turizma ni toliko pomanjkanje naravnih ali kulturnih
znamenitosti, temveč deloma pomanjkanje turističnih programov in kapacitet ter predvsem
nepovezanost turistične ponudbe zaradi neusklajenega delovanja turističnih akterjev,
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nepovezane promocije in pomanjkanja informacij o turistični ponudbi. Občina ima solidno
podlago za razvoj turizma, vendar pa je slaba povezanost javnega in zasebnega sektorja ter
občinske turistične ponudbe s sosednjimi občinami. Poleg tega so trenutno prenočitvene
zmogljivosti samo v Domžalah in Radomljah, drugod jih ni, na drugi strani pa je gostinska
ponudba precej enakomerno porazdeljena po vsej občini (Vestnik Domžale, 2009; OPN
Domžale, 2008).
Del občine Domžale sodi tudi v krajinsko zasnovo Volčjega Potoka. To območje predstavlja
kompleksno varstvo kulturne in naravne dediščine z majhnimi naselji, majhnim številom
prebivalstva, ohranjenim vaškim značajem in raznoliko kulturno in naravno krajino. Na
območju so obsežna rastišča zavarovanih rastlin ter vrste ptic, ki sodijo pod okrilje habitatne
in ptičje direktive Natura 2000. Koncept krajinske zasnove temelji na sorazmerno velikih
rekreacijskih in izletniško–turističnih potencialnih območjih. Ob sodelovanju vseh treh občin
(Domžale, Kamnik, Lukovica) si prizadevajo, da bi poleg arboretuma in golfa postali tudi
doslej manj znani rekreacijsko–izletniški potenciali območja prepoznani kot pomembni
nosilci prihodnjega razvoja in tako dobili večji pomen za lokalno prebivalstvo in postali
prepoznavni tudi širši okolici. Območje krajinske zasnove se na zahodu priključuje na
Rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici in tako omogoča dobro povezavo s kolesarskimi in
sprehajalnimi potmi ob reki v smeri proti jugu skozi Radomlje, Domžale in druga naselja ob
vodotoku vse do Ljubljane ali pa v drugi smeri proti severu skozi Kamnik in Stranje v dolino
Kamniške Bistrice vse do njenega izvira. Krajinska zasnova bi ob uspešnem sodelovanju vseh
treh občin lahko postala prepoznavna rekreacijsko–izletniško točka, ki bi spodbudila nadaljnji
razvoj turizma v občinah (Krajinska zasnova Volčji Potok, 2003).
Glavni turistični točki v občini:
ŽELEZNA JAMA: je edina za turistični obisk opremljena jama na moravškem osamelem
krasu. Dolga je okoli 60 m. V Jamarskem domu, ki je poleg samega vhoda v jamo, so na
ogled tudi manjše muzejske zbirke (kamnine in fosili, speleološka s Hohenwartovo zbirko
kapnikov, del Robičeve zbirke hroščev in mehkužcev, paleontološke najdbe iz bližnje Babje
jame, razvoj slamnikarstva v Domžalah in okolici).
SLIKA 20 in 21: Železna jama

Avtor: Nuša Berki, 2009

GRAD KRUMPERK: stoji pod vzpetino Tabor. Lastniki prvotnega utrjenega dvora Turn so
postali na začetku 16. stoletja Ravbarji; okoli leta 1580 so si postavili sedanji grad v
italijanskem renesančnem slogu. Tedanji lastnik je bil znameniti Adam Ravbar, ki se je leta
1593 kot poveljnik deželne plemiške konjenice tako uspešno bojeval s Turki pri Sisku, da ga
opeva ljudska pesem. Ravninski grad s sklenjenimi stanovanjskimi trakovi omejujejo na
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vogalih stolpi kvadratnega tlorisa, osrednje dvorišče in nadstropje pa imata arkadne hodnike.
Grad je opuščen in propada. Domžalsko Društvo za raziskovanje jam S. Robič pripravlja od
leta 1963 vsako leto kulturno prireditev, imenovano po Adamu Ravbarju. Konjerejski center
Krumperk ima sedež v grajski pristavi. Tu se ukvarjajo z vzrejo pasemskih konj haflinger in
hanoveranec, jahanjem in turizmom (Krušič, 2009).
SLIKA 22 in 23: Grad Krumpek

Avtor: Nuša Berki, 2009

5.6. KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine območja in kompleksi, grajeni
in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena
materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti,
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem
prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega
pomena v javnem interesu. V registru kulturne dediščine (RKD) za območje občine Domžale
je vpisanih 245 enot, med njimi 33 območij in 208 objektov, delov objektov ali skupin
objektov. Nekaj jih je še v postopku. Za kulturni spomenik državnega pomena je razglašen le
Arboretum Volčji Potok. V RKD so vpisani: park gradu Češenik, domačija Goričica pri Ihanu
11, Tabor ob cerkvi sv. Kunigunde, cerkev sv. Mohorja in Fortunata in park v Grobljah,
domačija Krtina 37, Tabor v Krtini pri Domžalah, grad Krumperk, spomenik padlim in
požgani vasi Oklo, domačija Škocjan 20, domačija Sv. Trojica 3, cerkev sv. Lenarta in sv.
Roka v Krtini, domačija Mlinarska 3 iz Hudega pri Radomljah, domačija na Brdu pri Ihanu,
hiša na Študljanski 12 v Domžalah, arheološko najdišče pri kozolcu v Dragomlju,
prazgodovinska naselbina pri Podgorici pri Črnučah in Arboretum Volčji potok (OPN
Domžale, 2008).
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SLIKA 24: Kulturna dediščina v občini Domžale
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VIR: OPN Domžale, 2008

5.7. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST OBČINE DOMŽALE
5.7.1. VODOVOD IN KANALIZACIJA
Ključne težave pri distribuciji pitne vode so tehnične narave, vezane na pretočno-tlačne
razmere oziroma samo hidravliko sistema ter starost omrežja. Ob dejstvu, da je velik del
sistema zastarel, kar se kaže v okvarah cevovodov in vodnih izgubah, bi lahko problematiko
razdelili v naslednje skupine:
- zastareli hišni priključki iz neustreznih materialov,
- neustrezne dimenzije sekundarnih vodovodov, predvsem s stališča požarnega varovanja,
- neustrezni in zastareli materiali primarnih in sekundarnih vodovodov, ki so vgrajeni
gradbeno neustrezno,
- zahtevne tlačne razmere na reliefno razgibanih območjih (problem nizkih ali visokih
tlakov),
- nezanesljiva distribucija zaradi neustreznih akumulacij (predvsem vzhodni del).
Občino Domžale s pitno vodo oskrbujejo trije vodovodni sistemi. Edini, ki v celoti oskrbuje
občino Domžale, je Kolovec, preostala dva sta povezana s sosednjimi občinami (Trzin,
Mengeš, Lukovica). Centralni domžalski sistem sega v celotno občino Trzin in v del občine
Mengeš, vodovodni sistem Črni graben pa ima vodne vire v občini Lukovica in je edini
gravitacijski vodovodni sistem za občino Domžale, kar je izredno pomembno iz strateških
razlogov. Tudi Kolovec ima povezave v smeri centralnega domžalskega sistema, v smeri
Mengša in celo Kamnika (Šmarce), vendar so v normalnih razmerah prekinjene.
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SLIKA 25: Sistem vodovodnega omrežja v občini Domžale

VIR: OPN Domžale, 2008

V občini Domžale je dobrih 30 % vgrajenih cevovodov iz azbestnocementnih cevi, ki jih bo
treba zamenjati. Glede požarne varnosti so nevarni cevovodi pod nominalnim premerom, kar
je pomembno predvsem s stališča požarnega varovanja določenega območja. Požarni predpisi
določajo minimalni profil za zunanja hidrantna omrežja z nominalnim premerom, vendar je s
tehničnega stališča primerno, da je zagotovljenih 10 l/s vode za gašenje požara pri tlaku 2,5
bar, predpisana pa je tudi akumulacija vode, ki mora zadostovati za dvourno gašenje. V občini
Domžale temu kriteriju ne ustreza cca. 8 % cevovodov.
Glavni problem na sedanjem kanalizacijskem sistemu je preobremenjenost sistema ob
deževjih, ker vanjo doteka preveč čistih meteornih vod s strešin in dvorišč, tudi z območij,
kjer je ponikanje možno in je za to na razpolago tudi dovolj prostora. To moti delovanje
čistilne naprave in na iztokih iz razbremenilnikov prekomerno onesnažuje površinske
odvodnike. Ob začetku gradnje kanalizacije so graditelji spodbujali, naj se na kanalizacijo
priključijo vse odpadne vode, ker je bilo omrežje manj obremenjeno – manj urbanizirano, s
kanalizacijo so bila opremljena le nekatera naselja, sedaj pa se to maščuje. Uporabnike bi bilo
treba v čim večji meri spodbuditi, da se za čiste odpadne vode s streh in dvorišč, kjer teren to
dopušča, zgradijo ponikovalnice, kar so dolžni storiti do konca leta 2015 skladno z Odlokom
o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Domžale, ki je bil sprejet
septembra 2005. Sedanje omrežje zadošča za odvod komunalne odpadne vode, pravzaprav še
vedno omogoča priključevanje dodatnih količin odpadne komunalne vode z območij, ki še
niso kanalizirana. Za odvod padavinske odpadne vode pa je treba poiskati druge rešitve,
predvsem v čim večji meri urediti ponikanje čistih padavinskih vod strešin. Na omrežju je
marsikje vprašljiva vodotesnost sistema. Največje težave se pojavljajo na sistemih, ki so
preko črpališč vezana na osrednje omrežje, kot so Rova, Dragomelj, Mala Loka, Krtina, kjer
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tuja voda po nepotrebnem obremenjuje črpalke oziroma se lahko zaradi tuje vode dotok
poveča preko črpalne sposobnosti črpalk. Tuje vode so vode, ki zaradi nevodotesnosti
kanalizacije vdirajo v kanalizacijsko omrežje. Občasno, ob močnejših padavinah, prihaja do
preplavitve črpališč ter iztekanja odpadnih vod skozi pokrove na teren. Vzrok je dotok
prevelike količine odpadnih vod, ki tudi do desetkrat presega sušni odtok, občasno pa tudi
izpad električnega omrežja ob nevihtah. Precej objektov je na kanalizacijsko omrežje
priključeno pod nivojem kleti brez kakršnegakoli varovanja pred vdorom vode iz
kanalizacijskega omrežja, kar je posledica pomanjkljivega znanja in neupoštevanja predpisov,
predvsem v letih pospešene gradnje kanalizacijskega omrežja. Danes, ko je na kanalizacijsko
omrežje priključenih več uporabnikov ter predvsem več utrjenih površin, pa ob močnih
nalivih marsikatero klet poplavi odpadna voda iz kanalizacije. Takšne priključke je mogoče in
treba sanirati, kar pa je stvar lastnika objekta. V območjih z ločeno kanalizacijo, kot je Depala
vas, Ihan, Rova ter delno tudi Radomlje, se pojavljajo težave z neustrezno vzdrževano ali celo
neobstoječo kanalizacijo za padavinske odpadne vode. Odprte jarke, v katere so se odvajale
padavinske odpadne vode, so ponekod ljudje zasuli, ko so urejali svoje vrtove in dvorišča, za
odvod padavinskih vod pa niso poskrbeli. Problem je tudi, da del kanalizacijskih vodov
poteka po zasebnih površinah, zato je občini oziroma njenim upravljavcem ponekod
onemogočen dostop do kanalizacije in upravljanje s kanalizacijskim omrežjem (OPN
Domžale, 2008).
SLIKA 26: Kanalizacijsko omrežje v občini Domžale

VIR: OPN Domžale, 2008
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5.7.2. OSKRBA Z ELEKTRIKO
SLIKA 27: Elektroenergetsko omrežje na območju občine Domžale

VIR: OPN Domžale, 2008

5.8. CENTRALNE DEJAVNOSTI
5.8.1. TRGOVINA
V času, ko je prevladovalo agrarno gospodarstvo, so posamezniki trgovali z lesom, živino in
kmetijskimi pridelki, trgovino pa so imeli večinoma v rokah zasebni trgovci in prekupčevalci.
Za razvoj trgovine so bili odločilni razvitejši promet, industrija in druge gospodarske
dejavnosti ter splošen družbeni razvoj. V 19. stoletju se je za presežek pridelka žita na širšem
domžalskem območju razvila posebna trgovina z moko. Domači žitni trgovci, ki so bili
večinoma mlinarji in gostilničarji ob glavni trgovski cesti, so od kmetov odkupovali presežke
žita, ga v mlinih pomešali, zmleli, moko pa vozili v Trst in jo tam prodajali. Ti trgovci so
imeli v Moravčah glavno žitno skladišče. V Trstu so nato kupovali sol in jo vozili nazaj.
Pomembna je bila tudi prodaja žita in sena gostilničarjem ob glavni trgovski cesti. S prodajo
žita pa se niso ukvarjali le mlinarji in gostilničarji iz Črnega grabna in Moravške doline,
temveč tudi trgovci iz nižinskega dela današnje občine. Poseben pomen za to je imela
železnica, ki je po letu 1891 močno pospešila razvoj trgovine. Železnica je bila namreč
olajšala prevoz žita iz Vojvodine in odvažanje lesa. Precejšen pomen je imela za širše
domžalsko območje trgovina z živino. V 19. stoletju so prodajali zlasti žrebeta, konje, prašiče,
goveda… Trgovina z lesom v prvi polovici 19. stoletja ni bila tako razširjena, velik udarec pa
je doživela po letu 1930 z gospodarsko krizo. V Domžalah je znana tudi vinska trgovina; leta
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1923 so bile tam tri vinske trgovine. Manj znana je bila trgovina z žganjem, čeprav so bili
pred 2. svetovno vojno v Domžalah trije trgovci s tem blagom. Dokler je bilo slamnikarstvo
še domača obrt, so Domžalčani in okoličani slamnike prodajali na sejmih. Trgovino so na
domžalskem območju omogočali tudi presežki nekaterih drugih pridelkov. V času med obema
vojnama je kamniški trg vodil predvsem nakupe in prodajo kmetijskih pridelkov, za drugo pa
so bile pomembnejše Domžale. S prodajo izdelkov je domžalsko območje v precejšnji meri
težilo tudi k Ljubljani. Prodajali so predvsem gozdne in poljske pridelke, živino, sadje,
posebno pa izdelke strojne in ročne obrti, v tujino pa zlasti les in slamnike. Za trgovino so bili
zelo pomembni sejmi, živinski in kramarski. 2. svetovna vojna je prinesla veliko sprememb.
Zasebna trgovina je prišla v državne roke, odpadlo je tudi zasebno posredništvo med kmetom
in trgom. Kmetje so imeli manj možnosti za prodajo svojih pridelkov: za to so skrbele
predvsem kmetijske zadruge, sejmi pa so bili vedno slabše obiskani (Klobčar, 1989).

5.9. DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Na področju zdravstva je mreža zdravstvenih storitev solidna. Povečanje prebivalstva
povzroča daljše čakalne dobe v Zdravstvenem domu Domžale. Povečanje kapacitet znotraj
Zdravstvenega doma v tem trenutku ni mogoče, morebitne širitve so mogoče le z dokupi
okoliških zemljišč. Potrebe za dostop ima urgentna služba, premalo je parkirišč.
Težave v občini so tudi na področju institucionalnega varstva starejših občanov. Dom
upokojencev Domžale je premajhen za vse, ki bi želeli dobiti mesto v njem. Težnje (evropske
in tudi slovenske) gredo v smeri varstva in pomoči na domu ter gradnje varovanih stanovanj.
Ključen problem na področju predšolske vzgoje je povečevanje števila najmlajših otrok (od 1.
do 3. leta) zaradi priseljevanja mladih družin v domžalsko občino. Pritiski na vrtec so zato
vsako leto večji. Narašča zanimanje za zasebne vrtce, predvsem vrtec z drugačnimi vsebinami
(Karitasov vrtec Dominik Savio). Priseljevanje se v veliki meri odraža v središču Domžal,
Radomljah in Dragomlju. Ponudba predšolskega varstva je bila v zadnjih letih zelo
pomanjkljiva. Vzhodni del občine je nepokrit z vrtci. Tamkajšnji otroci obiskujejo vrtce:
Urša, Palček na Viru, nekaj tudi Cicidom na Količevem. Občina v zadnjih letih problem
kapacitet intenzivno rešuje z novimi gradnjami (npr. gradnja vrtca v Dobu, Preserjah,
Domžalah, Viru). V občini je 13 vrtcev (OPN Domžale, 2009).
Na področju osnovnošolskega izobraževanja je treba glede na demografske podatke, podatke
o novogradnjah in oceni stanja v šolah povečati kapacitete osnovne šole Rodica in osnovne
šole Dob, v prihodnje pa pozorno spremljati tudi kapacitete preostalih osnovnih šol, predvsem
osnovne šole Domžale. V občini je osem osnovnih šol ter posebna osnovna šola s
prilagojenim programom na Rodici (Pelc, 1993).
Srednja šola Domžale od svoje ustanovitve dalje deluje brez površin za športno vzgojo,
predvsem je problematično dejstvo, da nima telovadnice. Njena izgradnja je ključnega
pomena za vzgojo mladih v tej instituciji. Problem je tudi upad zanimanja za poklicno
izobraževanje, zato bi bilo treba bolj promovirati poklicne izobraževalne programe, ne samo
gimnazijskega. V Domžalah imajo sedež Gimnazija Domžale, Poklicna in strokovna šola
Domžale (trgovska in strojna izobrazba) ter Višja šola za strojništvo. Na Rodici deluje tudi
živinorejski oddelek Biotehniške fakultete iz Ljubljane.
Glasbena šola Domžale se sooča s prostorsko stisko. Deluje na meji svojih kapacitet (440
učencev). Prostorske kapacitete šole so popolnoma zasedene, njena širitev znotraj lastnih
prostorov ni mogoča. Na področju kulturnega delovanja in ustvarjanja je občina visoko
razvita. Številčna kulturna infrastruktura je v dobrem stanju, problemi lastništva sicer še niso
zadovoljivo rešeni. Občini manjkajo še regijsko odmevnejše prireditve in dogodki. Prav tako
v občini ni zunanjega odprtega prireditvenega prostora. Zaprta je kinodvorana, ki bi lahko
služila raznim javnim tribunam in drugim prireditvam širšega značaja. Občina bi nujno
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potrebovala centralno institucijo – muzej, ki bi združeval zgodovinsko,
umetnostnozgodovinsko, arheološko, tehniško idr. dediščino na enem mestu. Športna
infrastruktura je v občini na zelo visokem nivoju. Objekti so širše dostopni, nekateri klubi
(košarkarski in nogometni) s športnimi dosežki dosegajo najvišjo raven na državnem nivoju.
Občina bi potrebovala športno dvorano v sklopu športnega parka, kjer je zadostno število
parkirnih mest. Športni parki (Domžale, Količevo, Vir) bi morali biti bolje povezani v
rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici, ki bi predstavljala zeleno os mesta, primerno za
sprehajalce in kolesarje. Pot ob Bistrici je sicer lepo urejena in obiskana. V občini je tudi
nekaj urejenih kolesarskih poti, sprehajalne poti, trim steza Šumberk. Okoliški vrhovi pa
omogočajo tudi daljše izlete in vzpone (OPN Domžale, 2008).

6. RAZVOJ OBČINE DOMŽALE V PRIHODNOSTI
Na območju urbanega prostora lahko pričakujemo težnje po nadaljnji pozidavi in gostitvi
pozidave na račun večjih sklenjenih zelenih površin v naseljih na ravninskih območjih, kar
dolgoročno zmanjšuje privlačnost naselij za poselitev, zato je sedanje trende treba nujno
spremeniti. Na območjih poselitve je treba opredeliti zelene površine, ki se jih dolgoročno
varuje kot osrednje zelene površine naselij z visoko stopnjo socialnih funkcij in mesto
tvornostjo (četrtni parki). V urbanih območjih je premalo tematskih parkov namenjenih
otrokom in preostalim prebivalcem (otroška igrišča in druga javno dostopna igrišča, druge
urejene zelene površine v naseljih). Velik pomen ima novo nastalo otroško igrišče ob Osnovni
šolo Domžale, ki je množično obiskano in sodobno opremljeno za otroško igro. V gradnji je
tudi Češminov park v neposredni bližini Osnovne šole Domžale, ki bo služil preostalemu
prebivalstvu kot sprehajalno in družabno območje. Skozi celotno območje najbolj
urbaniziranega dela občine teče Kamniška Bistrica z dvema Mlinščicama, ki lahko služijo kot
osnova zelenega sistema urbane aglomeracije, ob katerih se vzpostavljajo pomembne
sprehajalne in kolesarske povezave. Da pa se te potenciale zavaruje pred nadaljnjo
urbanizacijo, je treba vodne koridorje z obvodnimi in drugimi zelenimi površinami zavarovati
pred pozidavo z opredelitvijo zelenih površin. Pešpot ob Bistrici je lepo urejena in speljana od
Ihana do Kamnika v obe smeri toka. Omogoča različne vrste rekreacije (hoja, tek,
kolesarjenje), vendar ob sami poti primanjkuje otroških igrišč (je eno samo) in dodatne
gostinske ponudbe.
Na območju kmetijskega prostora na obširnih ravninah se pričakuje povečanje intenzitete rabe
kmetijskih površin ter zaokroževanje kmetijskih zemljišč v komplekse. Posledica tega je
izguba živic, drobne parcelacije, vegetacijskih pasov ob vodotokih, kar siromaši ekološke in
krajinske pestrosti prostora ter zmanjšuje samočistilne sposobnosti voda. Zato bi bilo nujno
treba vzpostaviti zaščitne vegetacijske pasove ob vodotokih in ohranjati drevesne in grmovne
živice.
Na območju kulturne krajine, na območju krajinske prepoznavnosti, so težave predvsem
težnje po pozidavi, ki se kažejo v umeščanju novih zgradb, neusklajenih z značilnostjo
tradicionalne arhitekturne identitete in krajinske značilnosti tega prostora. Zato bi bilo treba
vso nadaljnjo poselitev v teh območjih omejiti, oblikovanje prostora in grajenih struktur pa
usmerjati s ciljem ohranjanja in vzpostavljanja novih kakovosti v skladu s krajinsko
prepoznavnostjo in drugimi odlikami prostora. Na območju naravne krajine je še posebej
ranljivo območje Češeniških gmajn. Na tem območju je treba vzpostaviti naravni park z
ustreznim varstvenim režimom, očistiti območje nelegalnih odlagališč odpadkov, urediti
primerne dostope za sprehajalce ipd. Vodotoki so stisnjeni v ozke koridorje med pozidanimi
površinami in tehnično urejeni, s čimer se zmanjšujejo samočistilne sposobnosti vodnega
sistema. Na kmetijskih območjih ni vzpostavljenih zaščitnih vegetacijskih pasov (spiranje
hranil s kmetijskih območij). Problematično je zasipavanje obvodnega prostora Kamniške
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Bistrice in drugih vodotokov z gradbenimi odpadki zaradi pomanjkanja vzpostavljenega
varovalnega režima (ustrezna raba, inšpekcijske službe).
Občina Domžale ima velik potencial za uspešen nadaljnji razvoj, predvsem zaradi izjemne
geostrateške in prometne lege v središču Slovenije ob glavnih prometnih povezavah. Poleg
tega ima občina tradicionalno razvito podjetništvo in obrt, hkrati pa tudi ugodne razmere za
poselitev, kar ji daje velike razvojne možnosti, ki so bile v zadnjih desetletjih tudi zelo
izkoriščene, vendar ne vedno najbolje umeščene v prostor. Domžale so mlado mesto in
poselitveno mlada občina, ki se je intenzivno poselila v zadnjih tridesetih do štiridesetih letih.
Tudi razvoj v zadnjih desetih letih je bil izjemno intenziven, vendar ne povsem uravnotežen,
kar danes povzroča težave predvsem z opremljenostjo z družbeno, prometno in okoljsko
infrastrukturo. Dolgoročni cilji razvoja občine Domžale so zagotoviti čim bolj uravnotežen
gospodarski, prostorski in socialni razvoj. V občini se kaže izjemen pritisk po priseljevanju
prebivalstva v občino. Žal ta pritisk ni povsem uravnotežen z opremljanjem naselij z drugimi
funkcijami. Občina je v zadnjih letih izgubljala tudi precej zelo prepoznavno vlogo obrtnega
in poslovnega središča. Tu je svojo vlogo odigrala bližina Ljubljane in razvoj gospodarskih
dejavnosti v glavnem mestu Slovenije, tako da so sedaj dnevne migracije v smeri Ljubljane
bistveno prevelike, kar pomeni enega ključnih problemov in razvojnih izzivov občine. Z zelo
intenzivnim razvojem urbanizacije Domžal občini tudi ni uspelo ustvariti prepoznavnosti in
identitete v širšem prostoru. Danes se občina sooča z različnimi problemi. Ugotovljeno je
bilo, da je izjemno hiter razvoj v zadnjih letih povzročil poleg pozitivnih tudi negativne
posledice v prostoru, tako da je zelo pomembno celovito zasnovati prihodnji prostorski
razvoj. V občini so zato izdelali pomembne strokovne podlage na različnih področjih, ki
natančno opisujejo današnje stanje v občini in dajejo pomembne napotke in osnove za
nadaljnji razvoj občine na vseh področjih (promet, gospodarstvo, turizem, novogradnje,
kulturna in naravna dediščina…). Pomembno je tudi medobčinsko sodelovanje, ki sicer
poteka, vendar bi bilo lahko bolj intenzivno. Izvedenih je bilo nekaj medobčinskih projektov
na področju prostorskega načrtovanja (npr. sodelovanje na regionalnem projektu Podjetna
regija, osnutek krajinske zasnove Volčji potok z obema občinama Kamnik in Lukovica,
sodelovanje z občino Kamnik o skupnem urejanju Kamniške Bistrice ipd.), vendar pa obstaja
več medobčinskih projektov, ki bi jih bilo nujno bolj intenzivno urejati tudi z medobčinskih
sodelovanjem (železniški promet, turistična infrastruktura, poplavna varnost, krajinske
zasnove, širitev centralne čistilne naprave, širitev odlagališča odpadkov Dob, Kamniška
Bistrica – zelena os regije, cestni promet ipd.) (OPN Domžale, 2008).

7. PROMETNE ZNAČILNOSTI OBČINE DOMŽALE
Občina Domžale je prometno ena najbolj obremenjenih občin v Sloveniji. Prav to je razlog,
da je bilo nujno treba izdelati prometno študijo, ki bi bila ena izmed najpomembnejših
strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov za nadaljnji razvoj občine. Študija je bila
izdelana leta 2006 na mikroskopski ravni in obsega celotno območje občine Domžale.
Naročnik izdelave prometne študije je bila občina Domžale, izvajalec prometne študije pa je
bilo podjetje Projekt nizke zgradbe (PNZ) d. o. o., ki je vodilno podjetje na področju
projektiranja cest, prometa, mostov in hidrotehnike. Podjetje, s sedežem v Ljubljani, ima
dolgoletne izkušnje, saj deluje že od leta 1953 (PNZ, 2009). Prometna študija vsebuje dve
glavni stopnji delovnega procesa, in sicer analizo prihodnjega prometnega sistema (analiza
sedanjega stanja in zasnova prihodnje ureditve) ter preveritev zasnove prihodnjega
prometnega sistema na makroskopski ravni, ki poda napoved razvoja prometa za leto 2025 z
analizo izidov, prometno primerjavo in predloge različic nadaljnjega prometnega razvoja
občine Domžale. Pomembno pri prometni študiji je, da ne gre le za predlog prihodnje
ureditve, temveč tudi za analitično preveritev in utemeljitev rešitve, ki bi služila za nadaljnji
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razvoj prometnega modela v občini Domžale. Prometna rešitev občine je skladna s politiko
trajnostnega razvoja in z njeno uresničitvijo bi bil prometni sistem občine Domžale sklenjen
in razbremenjujoč ter urejen in prilagojen potrebam in trendom razvoja občine v prihodnosti
(Prometna študija občine Domžale, 2006).

7.1. RAZVOJ PROMETA V OBČINI DOMŽALE
Domžale so se začele razvijati že v 15. stoletju, saj so tod tovorili veliko blaga, ki so ga
brodarji prevažali po Savi iz Hrvaške, Dolenjske in Štajerske do Zaloga pri Ljubljani. Tu so
blago prevzeli tovorniki ter ga tovorili na Gorenjsko in v Italijo. Poleg tega so prenašalci tod
tovorili blago iz Ogrske proti Italiji. Do 17. stoletja je glavni promet potekal skozi Kamnik in
Tuhinjsko dolino, po Črnem grabnu pa le stranski promet. Skozi Domžale je v tem času
potekal promet iz Zasavja proti Kamniku. Ko so v letih 1720 do 1728 obnovili staro rimsko
cesto Dunaj–Trst in je bil med Domžalami in Virom leta 1724 zgrajen most čez Kamniško
Bistrico, je promet spet stekel po Črnem grabnu. Pri mostu je na virski strani v plošči
izklesana letnica 1724, ki je sedaj zasuta. Po konskripcijskem popisu je bila glavna trgovska
cesta Ljubljana–Dunaj skozi Stob in Domžale dobro vzdrževana, za vzdrževanje je skrbela
država. Okrajno cesto od Šentjakoba skozi Dragomelj, Študo in Domžale so vzdrževali s
sredstvi okrajne in občinske blagajne. Za vzdrževanje krajevnih cest Stoba proti Trzinu,
Mengšu in Jaršam, v Depali vasi, v Domžalah, Študi, Dragomlju, Šentpavlu in na Pšati, so
morale skrbeti občine oziroma njeni prebivalci, zato so bile navadno slabše vzdrževane.
Podatki o razvoju prevozništva na širšem domžalskem območju izvirajo iz 17. stoletja:
Valvasor poroča o prevoznikih v Moravški dolini in na Goričici. Moravčani so se ukvarjali
tudi s plovbo po Savi, s čimer so imeli sicer največ posla kmetje z zasavske strani. Pomembno
pristanišče za Moravško dolino je bilo v Ribčah. Splavarjem je vzela zaslužek zasavska
železnica. V Črnem grabnu so ljudje služili s prenašanjem in prevažanjem tovorov. V krajih
ob glavni komercialni cesti so bili od 18. stoletja za kmete znaten vir zaslužka priprega in
prevozi trgovskega blaga ter prenočevanje. Če se je kmet posvečal prevozništvu, je za kmetijo
potreboval več delovnih moči, ki si jih je zagotovil iz vrst kajžarjev. Zaradi zmanjšanja
prometa, ki ga je povzročila zasavska železnica, se je prevozništvo v Črnem grabnu začelo
povezovati s trgovino, predvsem s prodajo lesa. Vozniki, ki so pred 1. svetovno vojno vozili v
Trst, so nazaj navadno tovorili tisto, česar doma ni bilo moč dobiti – riž, kavo itn. V Moravški
dolini je revnim dajalo zaslužek prevažanje kremenčevega peska. Dokler prevažanje še ni bilo
v veljavi, so moravški reveži ta pesek kot čistilno sredstvo za posodo itn. nosili v vrečah ali
koših od hiše do hiše, na trge in sejme ter ga prodajali ali zamenjevali za živež in drugo blago.
Ker se je povpraševanje po pesku večalo, so ga v vrečah ali lesenih sodih vozili preko Grmač
do Save, kjer so ga natovarjali na ladje, ko je stekla železnica, pa na železniške vagone. Z
večjim povpraševanjem in dograditvijo nove moravške ceste leta 1898 je bilo prevoznikov
vedno več. Leta 1900 so z Moravškega vsak drugi dan odpeljali po 8 do 10 voz kremenčevega
peska, leta 1935 pa že po 25 do 30 voz dnevno. Po 1. svetovni vojni so poleg Krtincev in
Dobljanov nekateri Moravčani začeli prevažati kremenčev pesek na železniško postajo v
Domžale in v Laze na Savi. Nekaterim Ihancem pa je dajalo zaslužek prevažanje lesa in okre.
V času med obema vojnama se je prevozništvu s konji in železnici pridružil še avtomobil.
Moravški kremenčev pesek so leta 1935 že prevažali s tovornim avtomobilom, ki ga je kupil
lastnik peskokopa. Pred 2. svetovno vojno sta imela na domžalskem območju dva prevoznika
tovorne avtomobile, dva pa avto - taksi. Kmetom je v tem času dajalo precej zaslužka
prevažanje iz tovarn na domžalsko postajo; s tem so se največ ukvarjali kmetje iz Domžal in z
Vira. Prevozniki so imeli precej konj in hlapcev, saj so morali hlapci hraniti konje tri do štiri
ure pred vožnjo. Po 2. svetovni vojni je avtomobilski promet sorazmerno hitro nadomestil
prevozništvo s konji, čeprav so bili v prvih povojnih letih konji še nepogrešljivi. Leta 1959 je
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bilo v domžalski občini še 19 prevoznikov, ki so vozili s konji. V šestdesetih letih je postajalo
vse pomembnejše avtoprevozništvo, ki je kmalu preseglo ne le občinske, temveč tudi državne
meje in daje posameznikom ustrezni zaslužek. Leta 1985 je bilo v občini 177
avtoprevoznikov (Klobčar, 1989). Za občino je bila zelo pomembna magistralna cesta, ki je
povezovala Ljubljano s Celjem. Po osamosvojitvi Slovenije in zaradi vojne v Jugoslaviji se je
na to cesto zgrnilo ogromno prometa, ki je prej potekal po dolenjski smeri. Zaradi tako
povečanega obsega prometa so postale razmere na tej cesti nemogoče, saj je bila že pred tem
neustrezna za opravljanje svoje pomembne vloge. Ta cesta je bila tudi zelo pomembna
občinska prometna os in velikega pomena še danes za ves vzhodni del občine. Po njej je pred
zgraditvijo zelo pomembne in predvsem razbremenilne avtoceste vozilo več kot 100
avtobusov na dan, na zahodu, kjer se proti Ljubljani nanjo priključijo še avtobusne proge iz
smeri Kamnika, pa je bil avtobusni promet še bolj obremenjujoč (Pelc, 1993).

7.2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA PROMETA V OBČINI
DOMŽALE
V občini Domžale je leta 2005 živelo 32.108 prebivalcev, od tega je bilo 14.180 ali 44 %
delovno aktivnega prebivalstva, kar je malo nad državnim povprečjem. Delovnih mest je bilo
7429, kar pomeni, da je več kot 50 % zaposlenih zunaj občine, predvsem v Ljubljani. Na
mestnem območju Domžal je leta 2005 živelo dobrih 14.000 ali 44 % prebivalcev, delovnih
mest je bilo okoli 2700 ali 36 %, trgovskih površin pa okoli 65 %. Mesto Domžale torej ni
izrazito zaposlitveno središče, vsekakor pa je trgovsko, šolsko in upravno središče. Za
Domžale je značilna visoka stopnja motorizacije, saj so bili leta 2002 že 503 osebni
avtomobili na 1000 prebivalcev, kar je celo 10 % nad državnim povprečjem. Na območju
občine se 70 % potovanj opravi z osebnimi avtomobili, 7 % z javnim prometom, 5 % s
kolesom in 18 % peš.

Odstotek uporabe (%)

GRAF 5: Primerjava uporabe vrste potovanj med prebivalci občine Domžale leta 2005
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Delež pešačenja je na državnem povprečju, raba osebnega avtomobila je 8 % nad državnim
povprečjem, raba javnega prometa in delež kolesarjenja pa sta za okoli 30 % manjša od
državnega povprečja. Če povzamem, je za Domžale značilna zelo pogosta raba osebnega
avtomobila in manjša raba javnega prometa in koles (Občina Domžale, 2009).
7.2.1. CESTNO OMREŽJE
Mesto Domžale leži ob avtocesti Maribor-Ljubljana (A1), ki ga dobro povezuje z Ljubljano,
štajersko regijo, preostalimi predeli države in tujino. Glavni avtocestni priključek je v
Zaborštu, sosednja, nekoliko oddaljena sta priključka Krtina in Šentjakob. Priključek v
Zaborštu (priključek Domžale) ima zgrajeno povezavo Vir-AC priključek, ki je obvoznica
mestnega središča. Skozi mestno jedro poteka nekdanja glavna in sedanja regionalna cesta
R2-447, (Lukovica-Želodnik-Domžale-Trzin-Ljubljana), ki je vzporedna z avtocesto in se v
mestnem območju imenuje Šaranovićeva cesta. Pomembnejša cesta višjega reda je glavna
cesta G2-104 (Kranj-Mengeš-Trzin), ki sicer ne poteka skozi občino Domžale, toda skupaj z
regionalno cesto R1-225 (Kamnik-Mengeš) močno vpliva na njene prometne razmere, saj je
dobila nekakšno vlogo obvoznice Domžal. Zelo pomembna je regionalna cesta R3-644
(Kamniška-Ljubljanska-Savska cesta), ki je tradicionalna vpadnica iz Kamnika in vodi naprej
v Ljubljano. Poteka skozi mestno središče in povezuje vrsto naselij v smeri sever-jug.
Državna cesta R2-415 povezuje Želodnik in Moravče ter se prek priključka Krtina priključuje
na avtocesto. Državni cestni sistem dopolnjujejo lokalne cesta. Pomembnejše lokalne ceste
imajo funkcijo zbirnih cest. Mestni cestni sistem ima ortogonalno zasnovo. Koliška cesta je
vzporednica Kamniški cesti. Ta cesta je postala pomembna po zgraditvi priključka Domžale.
Sedaj je še preveč uporabljena, predvsem za tovorni promet. Vzporedno s Šaranovićevo cesto
predstavlja Pelechova cesta, ki povezuje Mengeš, Preserje in Radomlje, in cesta, ki jo
sestavljajo Ljubljanska, Karantanska, Kopališka in Krumperška cesta. Ta na južni strani
omejuje mestno središče, hkrati se pa priključuje na Šaranovićevo cesto in prek priključka
Domžale na avtocesto. Ta povezava je najkrajša vez med avtocesto in mestnim središčem. Na
območju mestnega središča so bolj pomembne še Slamnikarska in Ljubljanska cesta, Cesta
talcev in Prešernova cesta na zahodni strani železniške proge. Na območju Vira in Doba je
pomembnejša cesta Podrečje, ki je vzporedna s Šaranovićevo cesto. Pomembnejši sta tudi
Študljanska in Ihanska cesta. Druge ceste so nižjega reda in imajo funkcijo napajalnih in
dostopnih cest (Prometna študija občine Domžale, 2006).
PREGLEDNICA 6: Dolžina javnih cest v občini Domžale
Oznaka ceste
Kategorije cest
Dolžine (km)
AC

avtocesta

19,16

R-2

regionalna cesta 2. reda

10,81

R-3

regionalna cesta 3. reda

9,32

LC

Lokalne ceste

75,56

LZ

Lokalne zbirne ceste

17,33

LK

Lokalne krajevne ceste

9,20

JP

Javne poti

120,82

KJ

Kolesarske javne poti

14,01

Skupaj:

276,20

VIR: Prometna študija Občine Domžale, 2006
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SLIKA 28: Karta omrežja javnih cest v občini Domžale

VIR: OPN Domžale, 2008

7.2.2. PROMETNE RAZMERE NA CESTAH
Prometna študija je pokazala, da so bile leta 2005 največje obremenitve na avtocesti južno od
priključka Domžale in na trzinski vpadnici južno od Trzina. Na obeh cestah je bilo več kot
40.000 vozil na dan. V jutranji konici je bilo na tem avtocestnem odseku okoli 3.000 vozil/h
in smer, kar je že blizu zmogljivosti avtoceste. V popoldanski konici, ki je bolj raztegnjena, je
bilo na avtocesti okoli 2.000 vozil/h in smer. Na trzinski vpadnici je bilo v jutranji konici
okoli 2.400 vozil/h in smer, kar je tudi že blizu zmogljivosti te ceste, v popoldanski pa okoli
2.200 vozil/h in smer. Naslednje večje obremenitve obravnavanega omrežja se pojavljajo na
cesti G2-104 na poteku skozi Mengeš. Na odseku med Kolodvorsko in Grobeljsko cesto je
bilo okoli 22.000 vozil/dan, v jutranji konici pa okoli 1100 vozil/h in smer, v popoldanski pa
okoli 1.000 vozil/h in smer. Največje prometne obremenitve se torej pojavljajo v bližini mesta
in občine Domžale, ne pa v njej. V občini so najbolj obremenjene Šaranovićeva (21.000
vozil/dan), Kamniška (19.000 vozil/dan), Ljubljanska (17.000 vozil/dan) in Kopališka (13.000
vozil/dan) cesta.
Največje težave na relaciji Domžale–Ljubljana se v konicah kažejo na avtocestnem odseku
Šentjakob–Zadobrova. Tudi na trzinski vpadnici so v konicah kar redni zastoji. Težave s
prepustnostjo se pojavljajo tudi že v Trzinu, kjer se združijo tokovi iz Kamnika, Domžal in
Mengša ter skupaj nadaljujejo pot proti Ljubljani. S spodnjih slik se vidi, da je dostopnost iz
Domžal v Ljubljano med 30 in 35 min v največjih prometnih konicah, ob prazni cesti oziroma
v normalnem poteku prometa pa je dostopnost okoli 10 do 15 min. Za primerjavo lahko
preučimo dostopnost Domžal z javnim prometom, kar prikazujeta spodnji dve sliki. Kljub
temu, da železniški promet poteka po lastnem vozišču, je vozna hitrost vlakov iz kamniške
smeri dokaj majhna. Iz Kamnika vozi vlak v Ljubljano povprečno 43 min, iz Domžal pa okoli
24 min (Strokovne podlage za pripravo RPN LUR, 2009).
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SLIKA 29 in 30: Dostopnost proti Ljubljani iz urbanih središč (osebni avto (min)) leta 2005
V JUTRANJI KONICI

V POPOLDANSKI KONICI

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

SLIKA 25: Prometne obremenitve, zasičenost odsekov in križišč (osebni avto) leta 2005
V JUTRANJI KONICI

V POPOLDANSKI KONICI

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

Največ tovornega prometa je na avtocesti. Severno od priključka Domžale ga je 22 % (4992
vozil/dan), južno od tega priključka pa 18 %. Na trzinski vpadnici ga je 12 % (4132
vozil/dan). Torej tudi glavni tovorni promet poteka mimo občine Domžale, kar je zanjo
ugodno. Na mestnem območju je največ tovornega prometa na Šaranovićevi cesti, in sicer na
odseku med Kopališko ulico in novo povezovalno cesto s priključkom Domžale. Tu je 15 %
tovornih vozil/dan.
S stališča prepustnosti je nekoliko bolj problematično križišče Krumpeške ulice in AC
priključka Domžale-Vir. V tem križišču je v jutranji in popoldanski konici skoraj dosežena
prepustnost, občasno pa tudi je dosežena. Problematično je tudi nivojsko križanje železniške
proge in Ljubljanske ceste, ki povzroča zastoje (Prometna študija občine Domžale, 2006).
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SLIKA 33: Križišče Šaranovičeve in Ljubljanske c.

SLIKA 34: Nivojsko križanje Ljubljanske c. z železnico

AVTOR: Nuša Berki, 2009

AVTOR: Nuša Berki, 2009

SLIKA 35: Križišče Krumpeške ceste in AC priključka

SLIKA 36: Križišče Ljubljanske in Savske ceste

AVTOR: Nuša Berki, 2009

AVTOR: Nuša Berki, 2009

7.2.3. PARKIRIŠČA
Prometna študija opisuje, da je v ožjem mestnem območju 6574 parkirišč, od tega je 2245
javnih. Druga so namenjena samo stanovalcem ali zaposlenim v podjetjih in ustanovah.
Obstaja devet parkirnih hiš. Druga parkirišča so na ploščadih ali ob cestah. V desetih letih se
je število parkirišča skoraj podvojilo, toda število javnih parkirišč se je povečalo le za okoli
30 %.
PREGLEDNICA 7: Parkirišča v občini Domžale
VRSTA PARKIRIŠČA

ŠT. PARKIRIŠČ

ČASOVNA OMEJITEV

Javna

2.245

180 časovno omejenih, preostala ne

Stanovanjska

1.210

Ne

Poslovna

1.186

Ne

SKUPAJ:

6.574

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006
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Glavne parkirne težave se kažejo v mestnem središču, med Prešernovo in Slamnikarsko cesto
ter med Šaranovićevo in Karantansko cesto. Zaradi naraščajoče motorizacije in mobilnosti
prebivalstva ter zaradi pričakovanega povečanja števila prebivalcev bi do leta 2025
potrebovali še približno 600 javnih parkirišč. Pri tem niso upoštevani novi programi; ti
zahtevajo dodatna parkirišča (Prometna študija občine Domžale, 2006).
SLIKA 37: Parkirišče pri železniški postaji Domžale

SLIKA 38: Težave s parkiranjem stanovalcev

AVTOR: Nuša Berki, 2009

AVTOR: Nuša Berki, 2009

7.2.4. JAVNI PROMET
V Domžalah deluje železniški primestni promet ter medkrajevni in primestni avtobusni
promet. Na območju občine je 5 železniških in 22 avtobusnih postajališč. Avtobusne postaje
ni, kar je velika pomanjkljivost domžalskega javnega prometa. Pogostost voženj je sicer
zadovoljiva. Proti Ljubljani avtobus vozi na 10 min, proti Kamniku na 30 min, proti Dobu pa
na 15 min. Na območju občine Domžale izvaja storitve javnega avtobusnega prevoza podjetje
KAM – BUS Kamnik. V občini je, kot rečeno, 22 avtobusnih postajališč, ni pa avtobusne
postaje. Prostorska pokritost z avtobusnimi postajališči je povprečna, po analizah dostopnosti
je na sprejemljivi peš razdalji le 60 % prebivalstva. Avtobusni javni promet se sooča še z
naslednjimi težavami: pogostost voženj premajhna, zastarel vozni park, neprilagojen vozni
red, neurejena postajališča, zato je tudi uporabnikov malo. Avtobusne povezave služijo kot
kombiniran prevoz, npr. do najbližje postaje za vlak in za šolarje (Občina Domžale, 2009).
SLIKA 39: Zasnova javnega prometa v občini Domžale

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006
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Med javni promet spada tudi železniška proga Ljubljana–Kamnik. Železniška proga
Ljubljana-Kamnik je bila zgrajena leta 1891. V Domžale je vlak prvič poskusno pripeljal 21.
novembra 1890. Železniško transportno podjetje je sklenilo, da bo 1. februarja 1968 zaradi
nerentabilnosti prenehalo s prevozi vlakov na kamniški progi. Ljudje so tej odločitvi
nasprotovali, zato so občine Bežigrad, Domžale in Kamnik pripravile sestanek. Kljub
protestom in prizadevanju zlasti Domžal in Kamnika so 1. junija prenehali voziti osebni vlaki,
še naprej pa so vozili tovorni vlaki. Tako je proga obstala in je niso razstavili, kakor v
nekaterih drugih primerih. Škoda je le, da železniška proga deli Domžale na dva dela. Potniški
promet po železnici skozi Domžale je zopet začel voziti leta 1997. Dne 20. septembra 1991 so
slovesno praznovali 100. obletnico začetka vožnje vlaka skozi Domžale (Klobčar, 1989).
Proga je enotirna s številnimi postajališči, ki omogočajo večjo dostopnost. V občini Domžale
imamo dve postaji (Domžale in Jarše) ter tri postajališča (Depala vas, Rodica in Homec).
Železniška postaja v Domžalah je locirana v središču mesta. Izkoriščenost železniškega
prometa je slaba, saj se večina potnikov vozi na delo z avtom. Problem železnice in
postajališč naj bi bila slaba pokrivnost okoliških naselij, ki so od proge bolj odmaknjena in je
do njih potreben še dodatni prevoz, npr. z avtomobilom. V takih primerih se potniki raje
peljejo z avtomobilom do Ljubljane, kakor da bi presedli na vlak (Občina Domžale, 2009).
VOZNI RED: vlaki vozijo na relaciji Ljubljana – Kamnik in Kamnik–Ljubljana. Na progi
poteka izključno potniški promet. Na relaciji Ljubljana-Kamnik je dnevno 19 voženj, na
relaciji Kamnik–Ljubljana pa je dnevno 21 voženj. Vlaki vozijo na vsako uro, ob prometnih
konicah na vsake pol ure, kar omogoča zelo dobro prometno povezanost Ljubljane z
Domžalami. Dobra prometna pretočnost vlakov povzroča tudi manj gneče na vlaku, kar je še
posebej izrazito ob času prihodov in odhodov z dela (Slovenske železnice, 2009).
SLIKA 40 in 41: Pogostost prihodov in odhodov avtobusov in vlakov v LUR leta 2003
V JUTRANJI KONICI

V POPOLDANSKI KONICI

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

Za javni promet v občini je značilna slaba izkoriščenost. Zaželena bi bila večja raba javnega
prometa, ampak ker javni promet ni konkurenčen osebnemu avtomobili, bo to zelo težko
izvedljivo. Danes se v Domžalah z javnim prometom vozijo samo še tisti, ki druge možnosti
nimajo. To so predvsem dijaki, ki še ne morejo imeti vozniškega dovoljenja, delno študentje
in drugi, ki nimajo na voljo avtomobila.
Največja težava javnega prometa so nekoordinirani vozni redi med avtobusnim in železniškim
prometom, železniško omrežje je redko in s postajami pokriva le manjši del prostora, zato je
javni promet nekonkurenčen osebnemu avtomobilu. Potovalni čas z javnim prometom je v
primerjavi z osebnim avtomobilom odločno v prid slednjemu. Na območju MOL je na
splošno potovalni čas z javnim prometom 2,6-krat daljši kot z osebnim vozilom, na območju
glavnih vpadnic pa 1,6-krat.
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SLIKA 42 in 43: Dostopnost proti Ljubljani iz urbanih središč (javni promet (min)) leta 2005
V JUTRANJI KONICI

V POPOLDANSKI KONICI

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

Nekonkurenčnost medkrajevnega, primestnega in mestnega javnega prometa ne omogoča
resnične izbire prometnega sredstva in povzroča izključno odvisnost od osebnega avtomobila.
Poleg tega poslabšuje razmere na cestah z vsemi znanimi negativnimi posledicami.
Nadaljevanje dosedanjega razvoja bi bilo podobno samomoru. Prometno politiko LUR je
treba spremeniti s spremenjeno urbanistično in prometno politiko prihodnjega razvoja
(Strokovne podlage za pripravo RPN LUR, 2009).
SLIKA 44: Železniška postaja Domžale

AVTOR: Nuša Berki, 2009

SLIKA 45: Avtobusna postaja Domžale

AVTOR: Nuša Berki, 2009

7.2.5. KOLESARSKI PROMET
Po prometni študiji je bilo leta 2005 v središču Domžal označenih okoli 6 km kolesarskih
poti. Od leta 1997 se ta dolžina ni bistveno spremenila, kar ni spodbuden podatek. V občini
imamo tri vrste kolesarskih poti: samostojne kolesarske poti, kolesarske steze in mešane
vozne površine (30 km/h). Izbiramo lahko med šestimi urejenimi in označenimi kolesarskimi
trasami (zahodna, severna, južna, vzhodna, krožna in srednja trasa), ki si jih lahko ogledamo
na zemljevidu Kolesarske poti v občini Domžale in okolici. Zemljevid je natančno opremljen
s tehničnimi podatki o posameznih trasah in s podrobnim opisom posamezne trase (dolžina,
višinska razlika, potek poti, opis naravnih in kulturnih znamenitosti, ki si jih lahko ogledamo
ob posamezni trasi kolesarske poti (Kolesarske poti, 2001).
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SLIKA 46: Kolesarsko omrežje cest v občini Domžale

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

7.2.6. PEŠ PROMET
Največ peš prometa je v mestnem središču. Prepoznavni sta dve glavni smeri peš prometa:
- ob Ljubljanski cesti in v pasaži zahodno od nje v smeri sever-jug
- ob Kolodvorski in Ulici Matije Tomca v smeri zahod-vzhod
Na območju mestnega jedra je okoli 15 km, na širšem območju pa okoli 36 km pločnikov in
pešpoti. Poleg peš površin na zazidanih območjih obstaja tudi privlačna pešpot ob Kamniški
Bistrici, ki se vleče od Ihana pa vse do Kamnika (Prometna študija občine Domžale, 2006).
SLIKA 47: Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici

SLIKA 48: Peš cona – pasaža SPB

AVTOR: Nuša Berki, 2009

AVTOR: Nuša Berki, 2009
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7.3.
UGOTOVITEV
GLAVNIH
TEŽAV
IN
STRATEGIJA
NADALJNJEGA RAZVOJA PROMETA V OBČINI DOMŽALE
Občina Domžale je leta 2006 s študijo o prometu v občini pridobila zelo pomembne podatke o
trenutnem stanju prometa in o ključnih problemih, ki jih promet povzroča. Narejena je bila
analiza stanja prometa za leto 2005 ter na podlagi te analize tudi študija nadaljnjega razvoja
prometa v občini, ki je natančneje predstavljena v poglavju 7.4.
Glavne splošne težave prometa v občini Domžale so:
- pretirana raba osebnih avtomobilov,
- potek tranzitnega motornega prometa skozi mestno središče in stanovanjska območja,
- mestne ceste imajo premalo mestnega značaja,
- bistveno povečanje števila prebivalstva in delovnih mest bo povzročilo veliko dodatnega
prometnega povpraševanja,
- javni promet je razmeroma slabo urejen,
- kolesarskih poti je premalo,
- pešec je glede na osebni avto v podrejenem položaju.
Posebej so izrazite naslednje prometne težave:
- križišče Kopališka-Slamnikarska ulica in Krumpeška cesta-AC priključek sta na meji
prepustnosti,
- skozi Radomlje in po Koliški cesti je preveč tovornega prometa,
- nivojsko križanje železniške proge in Ljubljanske ceste,
- ni avtobusne postaje,
- ni urejenih in označenih kolesarskih stez,
- v mestnem jedru bi potrebovali približno 1000 dodatnih javnih parkirišč,
- pešpoti so slabše urejene in zgrajene v asfaltu.
Kot ključna prometna težava se torej kaže pretirana raba osebnih avtomobilov, ki sicer ima
nekaj prednosti (individualnost in s tem relativna neodvisnost, prostorska prožnost, udobje,
relativna varnost, razmeroma dobra mobilnost in dostopnost, velja kot statusni simbol ipd.),
toda tudi številne slabosti. Ker cestni sistem ni prožen, v koničnih obdobjih prihaja do gneče
in težav s parkiranjem. Tedaj postane vzrok za nedostopnost. Poleg tega je glavni povzročitelj
hrupa, ki slabo vpliva na sluh, vegetativni živčni sistem, na odpornost organizma in
poslabšuje psihično stabilnost. Zaradi nepopolnega izgorevanja je tudi hud onesnaževalec
zraka, saj se skozi izpuh sproščajo škodljivi plini NOx, CO, HC in SO2. Ti dražijo dihalne
poti, povzročajo bronhitis, vrtoglavico, glavobol, utrujenost, škodujejo pljučem, slabo
vplivajo na srce in živčni sistem. Osebni avto je v primerjavi z drugimi prometnimi sredstvi
nekajkrat večji neposredni porabnik prostora (ceste, parkirišča, garaže). Spodbuja tudi
razpršeno pozidavo, zato je tudi velik posredni porabnik prostora. Hkrati je energetsko
potraten, saj na prevoženo razdaljo porabi bistveno več energije kot katero koli alternativno
prometno sredstvo. Ker pospešuje razpršeno pozidavo, podaljšuje potovalne razdalje, in tudi
tako dodatno povečuje porabo energije, ki je omejena dobrina (OPN Domžale, 2008).
Strategijo nadaljnjega razvoja prometa v občini Domžale sestavljajo tri pomembne usmeritve:
- uravnotežen razvoj vseh vrst prometa
- izločitev tranzitnega prometa iz stanovanjskih območij in mestnega središča
- umirjanje prometa, pomestenje cestnega prometa, prednost pešcem na osrednjem mestnem
območju in ureditev tlakov
To je strategija, ki se je uveljavila pod imenom trajnostni razvoj (Prometna študija občine
Domžale, 2006).
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7.4. ZASNOVA NADALJNJEGA RAZVOJA PROMETA V OBČINI
DOMŽALE
Občina Domžale ima pripravljene tri različice poteka razvoja prometa v občini, ki so bile
predlagane in strokovno podprte s prometno študijo, ki jo je občina naročila in ji skuša v
najboljši smeri slediti z uresničitvijo vseh v njej zajetih projektih. Različice se dopolnjujejo in
v zadnji, tretji različici se vzpostavi stanje, ko je promet v občini urejen in prometni sistem
izpopolnjen (obvoznice okoli Domžal, malo prometa v središču naselja…). Skladno s
predlagano strategijo ima v območju ožjega mestnega jedra prednost peš, kolesarski in javni
promet, kar pomeni, da se na tem območju motorni promet omeji in potisne na obrobje. To
dejanje zahteva okrepitev cestnega omrežja na mestnem obrobju. Projekti celovite zasnove
prometnega sistema v občini:
- del Ljubljanske in Kolodvorske ceste, območje Radomelj in Štude namenjeno predvsem
pešcem, kolesarjem in javnemu prometu
- obvoznica Želodnik-Mengeš in mengeška obvoznica
- vzhodna obvoznica, obvoznica Radomelj
- Češminova se podaljša do Preserij, Srednje Jarše se povežejo s Količevim
- Študa se poveže s Kopališčo ulico
- zgraditi avtobusno postajo in dodati nekaj postajališč
- urediti železniško postajo in dodati še kakšno železniško pristajališče
NATANČEN OPIS PROJEKTOV ZASNOVE NADALJNJEGA RAZVOJA
PROMETA:
7.4.1. CESTNI PROMET
Območje Ljubljanske ceste od Kamniške do Karantanske ceste ter naprej do Prešernove
(preko železniške proge) naj bi bilo namenjeno predvsem peš, kolesarskemu in javnemu
prometu. Enako velja za Kolodvorsko cesto. Tu bi bil z avtomobili dovoljen samo dovoz do
objektov in parkirišč. Pasaža, ki sedaj poteka zahodno od Ljubljanske ceste, bi bila seveda
prav tako namenjena peš prometu. Območje bi bilo urejeno v tlaku, tlakovana bi bila celotna
širina cestišča, povsod na isti ravni. Tako bi imel pešec prednost pred drugimi udeleženci v
prometu. S tem naj bi bil motorni promet potisnjen na obrobje. Individualni motorni promet
naj bi po tem scenariju potekal po cestnem obroču, ki ga bodo sestavljale avtocesta,
načrtovana glavna cesta Želodnik-Mengeš, obvoznica Mengša ter predlagana obvoznica
Trzina s podaljškom do predlaganega priključka Študa. Tako naj bi bil okoli mestnega jedra
Domžal ustvarjen sklenjen obroč zmogljivih cest, po katerih bi potekala glavnina motornega
prometa. Glavna stanovanjska in zaposlitvena območja so med Radomljami in Študo, zato naj
bi imelo to območje še notranji obroč, ki ga naj bi ga sestavljale Kamniška cesta, predlagana
vzhodna obvoznica, ki bo potekala od Hudega, mimo Radomelj in Količevega do Vira, ter
Šaranovićeva cesta. Vse te ceste bi se priključile na cestni obroč.
Predlog razvoja cestnega omrežja je zasnovan v treh različicah in predstavljen na spodnjih
slikah. Poudariti je treba, da sta različici 1 in 2 le etapi končne različice 3. Predlog zasnove
razvoja prometne politike v občini Domžale je bil narejen leta 2006 na pobudo občine.
Izdelalo ga je podjetje PNZ, d. o. o., Ljubljana, ki se ukvarja s projektiranjem in načrtovanjem
v prostoru (Prometna študija občine Domžale, 2006).
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SLIKA 49: Zasnova prihodnjega prometnega omrežja, različica 1

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

- priključek Študa
SLIKA 50: Zasnova prihodnjega prometnega omrežja, različica 2

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

- trzinska obvoznica s podaljškom do priključka Študa
SLIKA 51: Zasnova prihodnjega prometnega omrežja, različica 3

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006
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Z zgornjih slik je razvidno, da so avtocesta in glavne državne ceste glavne nosilke
individualnega motornega prometa, hkrati pa imajo funkcijo razbremenilnih cest. Sestavljajo
jih avtocesta, cesta Želodnik-Mengeš, mengeška obvoznica, trzinska obvoznica z
jugozahodnim podaljškom do priključka Študa. Na glavne državne ceste se navezujejo
regionalne oziroma glavne mestne ceste in prek teh zbirne, kar ustreza načelom hierarhične
ureditve cest. Seveda pa to zahteva tudi intenzivna sedanja in prihodnja gradnja. Regionalne
ali glavne ceste obkrožajo večje zaključene zazidalne površine in imajo funkcijo neposrednih
razbremenilnih cest. Te ceste so Kamniška in Savska cesta, Šaranovićeva cesta in predlagana
vzhodna obvoznica, ki poteka od Vira in vzhodno od Količevega in Radomelj do Hudega. Ta
vzhodna obvoznica bo razbremenila Količevo in Radomlje nepotrebnega prometa. Tako
znotraj glavnega cestnega obroča dobimo šest manjših obročev, ki omogočajo napajanje
glavnih prostorskih enot. Mestne zbirne ceste obdajajo manjša zaključna zazidana območja.
Ker je v sedanjem cestnem omrežju zaznaven primanjkljaj teh cest, so v prometni različici in
zasnovi dopolnjene. Češminova ulica se podaljša do Preserij in se vključi v Pelechovo cesto.
Srednje Jarše se prek Parmove ulice povežejo s Količevim. Bukovčeva ulica se
prekategorizira v zbirno cesto. Študa se poveže s Kopališko ulico. Napajalne ceste so ceste
nižjega reda in služijo neposrednemu napajanju zaključnih zazidalnih celot. V to kategorijo
spadajo vse preostale ceste. Različica 2 se od različice 3 razlikuje v tem, da ne vključuje
trzinske obvoznice in povezave do priključka Študa. Različica 1 pa ne vključuje niti
priključka Študa (Prometna študija občine Domžale, 2006).
7.4.2. PARKIRIŠČA
V prometni študiji je predlagana gradnja dveh javnih parkirnih hiš na robu mestnega središča.
Ena naj bi stala ob Slamnikarski cesti (z okoli 300 parkirnimi mesti) in ena ob Kajuhovi cesti
(z okoli 300 parkirnimi mesti). Zgraditev obeh bi pokrila prihodnje potrebe razvoja Domžal
brez upoštevanja novih programov (novogradnje, nova poslovna središča, novi trgovski
centri,…). Sedanja parkirišča se ohranijo in po možnosti uredijo (npr. parkirišče ob
veleblagovnici Vele bi bilo nujno treba asfaltirati). V mestnem središču naj bi bilo parkiranje
omejeno na 2 uri, razen za stanovalce. Uvedli naj bi plačljivost parkirišč v strogem središču
Domžal (Prometna študija občine Domžale, 2006).
7.4.3. JAVNI PROMET
Javni promet naj bi v prihodnje imel nekoliko večjo vlogo, kot jo ima danes. Temelj bo še
vedno avtobusni promet (vsaj dokler ne bo ljubljanski javni promet dosegel bistveno višje
ravni uslug, kot jih ima sedaj), toda večjo veljavo naj bi dobila tako avtobusni kot železniški
promet. Zato je nujno treba zgraditi avtobusno postajo, železniško pa posodobiti. Avtobusna
postaja mora biti v središču Domžal, po možnosti v bližini železniške postaje. Predlagani sta
dve novi postajališči za primestni in medkrajevni avtobusni promet, in sicer ob Kopališki cesti
ob športnih objektih in na križišču Šaranovićeve in Ljubljanske ceste. Poleg tega je
predlagano dodatno železniško postajališče pri Žalah. Tako naj bi bilo mestno jedro bolje
pokrito z javnim prometom (Prometna študija občine Domžale, 2006).
7.4.4. KOLESARSKI IN PEŠ PROMET
Zdravstveni strokovnjaki so ugotovili, da človek za ohranitev in krepitev zdravja potrebuje
vsaj pol ure gibanja na dan. Te pol ure lahko dosežemo tako, da se na delo ali v šolo peljemo s
kolesom ali peš. Kolesarski promet se lahko popolnoma razvije, ko so razmere za kolesarje
takšne, da je zagotovljeno varno kolesarjenje. Predlagane so tri vrste kolesarskih poti:
samostojna kolesarska in pešpot, kolesarska steza in mešana vozna površina. Ogrodje sistema
pomenijo samostojne kolesarske poti, speljane ob Kamniški Bistrici ter ob Šaranovićevi in
Kamniški cesti. Ob drugih bolj obremenjenih cestah so predvidene kolesarske steze, na manj
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obremenjenih pa je dovoljen mešan promet. Glavne peš površine bodo v prihodnjem na
območju med železniško progo in Ljubljansko cesto. Ljubljanska cesta naj bi bila v celoti
tlakovana, s čimer bo imel pešec tukaj dominantno vlogo, čeprav bo promet dovoljen tudi za
druge uporabnike. Prečno na to os je pomembnejša pešpot, ki poteka po Ulici Matije Tomca
in sega od Šumberka do železniške postaje z novim zunaj nivojskim prehodom pod železniško
progo. Tako bo z mestnim središčem bolje povezano tudi naselje ob Prešernovi cesti. Drugod
morajo biti zgrajeni ali pločniki ali pa mora biti vozna hitrost omejena na 30 km/h. Ob
mestnih zbirnih in napajalnih cestah morajo biti zgrajeni obojestranski pločniki. Kjer je samo
enostranska pozidava, so lahko tudi enostranski (Prometna študija občine Domžale, 2006).

7.5. UMIRJANJE PROMETA IN NEGATIVNE POSLEDICE PROMETA
7.5.1. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA V OBČINI
Na podlagi študije o prometu so predstavljeni in podani tudi ukrepi za umirjanje prometa v
občini Domžale, še posebej v mestnem središču Domžal. Gre za sveženj gradbeno-tehničnih
in regulativnih ukrepov, s katerimi se v naselju ustvarijo razmere za uveljavitev vseh vrst
prometa, varnejši promet, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in bolj estetski videz
prometnih površin. Preprosto rečeno, prometnice naj bi dobile prijaznejši videz, da bodo
integrativni in ne ločevalni element okolja. To lahko dosežemo tako, da imajo pešci in
kolesarji na voljo dovolj prostora, da voznik lahko pravočasno opazi kolesarja ali pešca, da
motornega prometa ni preveč in da vozniki vozijo počasi in previdno. To lahko dosežemo z
napravami za umirjanje prometa. To so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire, s katerimi
se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih
opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. Z gradbeno-tehničnimi in drugimi
ukrepi je treba vozno hitrost toliko zmanjšati, da je možno sožitje vseh vrst prometa. Tako se
promet umirja na tri načine: z uvedbo krožnih križišč, z uvedbo ploščadi za umirjanje prometa
in s spremembo strukturne vozne površine. S krožnimi krožišči se umirja promet na cestah
višjega reda. Ploščadi, ki so dvignjene nad raven ceste, uvajamo tam, kjer imamo ali uvajamo
pločnike in je vozna hitrost omejena na 30-50 km/h. Posebno teksturo tlakov pa uvajamo tam,
kjer bo vozna hitrost omejena na 30 km/h ali manj in kjer prometnih površin ne širimo.
Seveda pa ne smejo manjkati tudi prometni znaki, ki informirajo o omejitvah hitrosti,
prometnih ureditvah in umirjanju prometa (Prometna študija občine Domžale, 2006).
SLIKA 52: Ukrepi za umirjanje prometa v občini Domžale

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006
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7.5.2. NEGATIVNE POSLEDICE PROMETA V OBČINI
- STANOVANJA IN PROBLEM VELIKEGA PRISELJEVANJA:
V obdobju 2002-2006 je bilo v občini Domžale zgrajenih 594 novih stanovanj, od tega največ
leta 2004. Stanovanjska gradna je še nadalje zelo intenzivna, takšen trend je treba pričakovati
tudi v prihodnosti. V letih 2002-2007 je bilo izdanih 966 gradbenih dovoljenj za gradnjo
objektov in stanovanj, od tega kar 667 za gradnjo stanovanj. Poleg novogradenj je v občini še
10.514 stanovanj, več kot gospodinjstev, na kar kažejo zadnji podatki popisa iz leta 2002
(OPN Domžale, 2008).
- HRUP:
Hrup cestnega prometa je najbolj odvisen od gostote prometa, deleža težkih vozil in hitrosti
vožnje, pomembni dejavniki pa so tudi kakovost vozišča, bližina križišč in nagib ceste, vendar
v manjši meri. S hrupom so najbolj obremenjene stavbe v središču Domžal, ob cesti
Radomlje-Količevo-Vir, ob cesti Kamnik-Domžale in ob glavni cesti Ljubljana-Maribor. Za
novejše ceste investitorji izvajajo protihrupne ukrepe (protihrupne ograje…) (OPN Domžale,
2008).
- PROMETNI ZASTOJI:
Predvsem v času prometnih konic, ko se prebivalci občine vračajo ali odhajajo na delo.
Največja težava so vozači, ki se vsakodnevno vozijo na delo v Ljubljano iz sosednjih občin in
so se primorani voziti skozi središče občine, kar povzroča še večje obremenitve prometnega
sistema.

7.6. RAZVOJ PROMETA V PRIHODNOSTI; NAPOVED ZA LETO 2025
Po občinskih dokumentih je dolgoročno predviden 43-odstotni prirast prebivalstva in 77odstotno povečanje delovnih mest, kar je zelo veliko. Glede prebivalstva gre v glavnem za
priselitve. To je razvojna smer, ki je prisotna že sedaj. Ljudje se iz Ljubljane in tudi drugod
selijo na njeno obrobje. Poleg tega je predvidena gradnja nekaterih poslovno-trgovskih
središč, ki bodo zahtevala dodatna delovna mesta. Večja stanovanjska območja so predvidena
in že v gradnji v Dragomlju, v mestnem jedru na območju Heliosa (naselje Bistra) ob Ulici
Nikole Tesle, ob Karantanski cesti in ob Cesti talcev in v Zaborštu, potem v Jaršah in v Viru,
na območju Rove, Preserja, Ihana in drugod. Največ novih delovnih mest bo v Poslovni coni
Želodnik. Nove socialnoekonomske razmere bodo vsekakor povzročile precej dodatnega
prometa, kar bo zahtevalo ustrezno prometno infrastrukturo (Prometna študija občine
Domžale, 2006).
NAPOVED PROMETA ZA LETO 2025:
V Prometni študiji občine Domžale je predstavljen prometni sistem današnjega stanja prometa
v občini. Ker model ustrezno simulira sedanje stanje, je primeren tudi za napoved nadaljnjega
razvoja prometa. Napoved je narejena za leto 2025 in temelji tudi na novih urbanističnih,
socioekonomskih, infrastrukturnih in drugih prometnih razmerah. Napoved prometa za leto
2025 je narejena s skalibriranim in validiranim modelom in zajema celotno območje občine
Domžale. V napovedni model je bilo vključeno modeliranje celodnevnega prometa, jutranje
(6.45-7.45) in popoldanske (15.00-16.00) konice. Modeliran je bil tako potniški (osebni avto,
javni promet, kolesarski in peš promet) kot cestni tovorni promet. Pri sedanjem omrežju bi
bilo leta 2025 na avtocesti do 66.000 vozil/dan, na trzinski vpadnici do 55.000 vozil/dan, na
Šaranovićevi cesti do 33.000 vozil/dan, na Kamniški cesti do 27.000 vozil/dan, na Ljubljanski
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cesti do 22.000 vozil/dan, na Savski cesti do 20.000 vozil/dan in na Karantanski do 16.000
vozil/dan.
GRAF 6: Primerjava količine prometa leta 2005 in 2025 na največjih vpadnicah v občini Domžale
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Z zgornjega grafikona je razviden močan porast obsega prometa ob sedanjem stanju prometa
in ob prihodnjih trendih povečanja števila prebivalcev in razvoja občine Domžale. Zato je
nujno prilagoditi prometno strategijo novim tokovom razvoja, ker so ceste že ob sedanjem
stanju na meji prepustnosti in obremenitev.
V jutranji konici bi bilo na avtocesti do 4500 vozil/h in smer, kar presega prepustnost 4pasovne avtoceste. Na trzinski vpadnici bi bilo do 3300 vozil/h in smer, kar je tudi že prek
kapacitete te ceste. Na Šaranovićevi cesti bi bilo do 1500 vozil/h in smer. Tudi to je že prek
zmogljivosti te ceste. Na Kamniški cesti bi bilo 1200 vozil/h in smer, drugod pa manj kot
1000. V popoldanski konici je promet bolj uravnotežen po smereh. Na avtocesti in na trzinski
vpadnici je do 3000 vozil/h in smer. Na Šaranovićevi cesti je do 1400 vozil/h in smer, na
Kamniški do 1100 in na Ljubljanski do 900 vozil/h in smer. Drugod so prometne količine
manjše.
PREGLEDNICA 8: Primerjava obremenjenosti prometnega sistema (jutranja in popoldanska konica) med
letoma 2005 in 2025 ob enakem stanju prometne infrastrukture (št. vozil/h)
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GRAF 7: Primerjava prometnega sistema (jutranja konica) med letoma 2005 in 2025 ob enakem stanju
prometne infrastrukture (št. vozil/h)
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GRAF 8: Primerjava prometnega sistema (popoldanska konica) med letoma 2005 in 2025 ob enakem stanju
prometne infrastrukture (št. vozil/h)
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Pri upoštevanju različice 1 bi se z vključitvijo glavne ceste Želodnik-Mengeš z obvoznico
Mengeš in obvoznice Radomlje in drugih ukrepov prometne razmere precej spremenile. Leta

73

2025 bi bilo sicer na avtocesti in trzinski vpadnici enako število vozil/dan kot pri sedanjem
omrežju, toda na Šaranovićevi cesti bi bilo do 27.000 vozil/dan na Kamniški cesti do 15.000
vozil/dan, na Ljubljanski cesti do 17.000 vozil/dan, na Savski cesti do 14.000 vozil/dan in na
Karantanski cesti do 14.000 vozil/dan. Močno razbremenjena bi bila tudi Koliška cesta, bolj
obremenjena pa bi bila AC priključek Vir-Domžale in priključek Krtina. Različica 1 bi torej v
obeh prometnih konicah razbremenila Kamniško, Šaranovićevo, Ljubljansko, Savsko,
Karantansko in Koliško cesto. Uvedba omenjenih obvoznic razbremeni mestno jedro, kar je
zelo ugodno. Nova glavna cesta naj bi postala razmeroma močno obremenjena na odseku od
obvoznice Radomlje in priključka Krtina. S prerazporeditvijo promet se izboljšajo tudi
razmere glede prepustnosti križišč. Različica 2 poleg glavne ceste Želodnik-Mengeš,
obvoznice Mengeš in obvoznice Radomlje vključuje še priključek Študa. V tem primeru se
glede na različico 1 glavna razlika pojavi na Karantanski cesti, kjer se količina prometa
zmanjša na 11.000 vozil/dan, na zgornjem delu Savske pa se promet seveda poveča na 16.000
vozil/dan. Priključek Študa pritegne celo okoli 18.000 vozil/dan. Vključitev priključka Študa
še bolj izboljša razmere v ključnih križiščih. Sedaj sta razbremenjeni križišči na Šaranovićevi
in na Krumpeški cesti. Nekoliko se razbremeni tudi priključek Krtina. S prometnega stališča
je uvedba priključka Študa vsekakor upravičena. Promet se enakomerneje razporedi po
omrežju in razbremeni območje mestnega jedra. Možno je, da bi priključek pritegnil preveč
prometa, zlasti skozi strnjeno območje naselja Študa. Različica 3 razen drugih ukrepov
vključuje še trzinsko obvoznico s podaljškom do priključka Študa. Šele z zgraditvijo tega
segmenta je sklenjen obroč okoli mesta Domžale, ki omogoča zares enakomerno obremenitev
cestnega omrežja skupaj z avtocestnimi priključki. Hkrati pa je mestno jedro razbremenjeno
nepotrebnega prometa. S tem ukrepom je precej razbremenjen priključek Krtina in celoten
vzhodni del glavne ceste Želodnik-Mengeš, razbremenjena je tudi Savska cesta, bolj pa je
obremenjen priključek Študa. V tem primeru vsa križišča mestnega jedra delujejo brez težav,
kar je posledica njegove razbremenitve. S tem je motorni promet v največji možni meri
potisnjen na mestno obrobje, kar je zelo ugodno. Zgornje tri različice so primerjane po
prometnih kriterijih: prepustnost ključnih mestnih križišč, dostopnost in prometno delo. Na
podlagi teh kriterijev je postavljena ugotovitev, da so vsi ukrepi smiselni in prinašajo
prometne koristi. Poleg zgraditve ceste Želodnik-Mengeš in drugih ukrepov je torej smiselna
tudi zgraditev priključka Študa in trzinske obvoznice s podaljškom do tega priključka. Saj je
šele tedaj prometni sistem povsem izpopolnjen (Prometna študija občine Domžale, 2006).

7.7. REGIONALNE PROMETNE ZNAČILNOSTI (PROMETNA
POVEZAVA LJUBLJANA – DOMŽALE)
Ljubljanska urbana regija (LUR) ali osrednja slovenska regija obsega 26 občin, med njimi
tudi mesto Ljubljana – prestolnico države. Tudi občina Domžale je del LUR. Ljubljana s
svojim gravitacijskim zaledjem spada v najvišji red osrednjih krajev Slovenije. Z naselji v
radiu 20 do 25 km od nje je zanjo značilna najvišja stopnja urbanizacije v državi in je osrednji
kraj najvišjega reda. V celotni regiji živi skoraj pol milijona ali natančno 493.432 prebivalcev,
od tega 54 % v Mestni občini Ljubljana. V celotni regiji je 214.867 delovnih mest, od tega
večina v Ljubljani, kar 77 %. V regiji je 192.668 aktivnih prebivalcev, od tega v Ljubljani
102.733. Očitno je v preostalih, neljubljanskih občinah skoraj dvakrat več aktivnih
prebivalcev kot delovnih mest. Zato je logično, da je ljubljansko zaledje močno odvisno od
Ljubljane, ki je upravno, zaposlitveno, gospodarsko, šolsko, kulturno in trgovsko središče
regije in države. Seveda je tudi Ljubljana močno odvisna od svojega zaledja. Za regijo je
značilna zelo visoka stopnja motorizacije in znaša 530 (zasebnih in poslovnih) osebnih
avtomobilov na 1000 prebivalcev (leto 2006). Znotraj regije se okoli 67 % potovanj opravi z
osebnimi avtomobili, 10 % z javnim prometom, 7 % s kolesi in 16 % peš. Prevladuje torej
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raba osebnih avtomobilov. Torej je za Ljubljansko urbano regijo značilna monocentrična
prostorska struktura z izrazito dominacijo Ljubljane (zlasti glede delovnih mest) in
monomodalno prometno strukturo z izrazito dominacijo osebnega avtomobila (Strokovne
podlage za pripravo RPN LUR, 2009).
PROMETNI SISTEMI NA RELACIJI LJUBLJANA – DOMŽALE:
- CESTNI SISTEM Ljubljanske urbane regije:
Daljinske ceste: sem spadajo avtoceste in državne hitre ceste in so namenjene povezovanju
naše države s sosednjimi državami in pomembnejšimi regionalnimi središči. Avtocestni
sistem skupaj s hitrimi cestami predstavlja znani cestni križ dveh evropskih koridorjev (V. in
X. mednarodni prometni koridor), ki se križata v Ljubljani. Avtocestni sistem omogoča zelo
dobro povezavo Ljubljane z Domžalsko občino. Prav tako hitra cesta Tomačevo–Trzin.
Medregionalne ceste: to so glavne ceste 1. in 2. reda in so namenjene prometnemu
povezovanju pomembnejših središč regionalnega pomena in drugih regionalnih središč. Na
območju LUR ni glavnih cest 1. reda, glavne ceste 2. reda pa povezujejo Ljubljano s Trzinom,
Mengšem, Komendo in zato tudi z občino Domžale.
Znotraj regionalne ceste: so namenjene povezovanju središč lokalnih skupnosti (občin) in so
deljene v regionalne ceste 1., 2. in 3. reda.
P + R (park-and-ride): sedanja in načrtovana parkirišča (parkiraj in spelji). Edino delujoče je
na Viču. Po podatkih občin je v Trzinu zgrajeno parkirišče ob železniški postaji, ki pa še ni
del sistema.
- ŽELEZNIŠKI SISTEM Ljubljanske urbane regije:
Železniške proge so kategorizirane na glavne in regionalne proge. Glavne proge so
najpomembnejše mednarodne povezave, povezujejo državna središča in pomembnejša
regionalna središča. Regionalne proge so vse druge proge, ki skupaj z glavnimi povezujejo
druga regionalna in lokalna središča. Ljubljana je povezana s tremi glavnimi progami in
dvema regionalnima, med njima je tudi povezava Ljubljana–Kamnik, ki poteka skozi občino
Domžale.
SLIKA 53 in 54: Cestno in železniško omrežje v LUR

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

- OMREŽJE JAVNEGA PROMETA:
Omrežje javnega prometa sestavljajo: železniško omrežje, medkrajevne in primestne
avtobusne linije in mestne avtobusne linije. Mednarodni vlaki in hitri vlaki ustavljajo samo v
Ljubljani, regionalni vlaki pa povezujejo Ljubljano s sosednjimi občinami. Vse občine v LUR
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so povezane z medkrajevnimi in primestnimi avtobusnimi linijami. Te linije so v glavnem
radialne, usmerjene proti Ljubljani. Ponudniki primestnega potniškega prometa so LPP, KAM
BUS in Integral. Občino Domžale pokriva KAM BUS. Javni potniški promet poteka po 51
rednih linijah, ki pokrivajo območje skoraj vseh naselij na severovzhodnem delu LUR.
Mestne avtobusne linije v Ljubljani delujejo na 24 progah in se dobro pokrivajo s postajališči
primestnega in medkrajevnega potniškega prometa.
SLIKA 55: Linije javnega prometa s postajališči v LUR

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

- KOLESARSKI SISTEM Ljubljanske urbane regije:
Republiške in regionalne kolesarske poti so šele v gradnji in razen v Ljubljani zaenkrat še ne
tvorijo sistema. Vsekakor je to zelo zdrav in zaželen način prevoza, zato je prav tako zelo
perspektiven in je v Evropi v strmem vzponu. Kolesarske poti so kategorizirane kot preostale
javne ceste po vzorcu daljinskih (DK), glavnih (GK) in regionalnih (RK) kolesarskih poti.
Občinske kolesarske (JK) poti se razvrščajo kot javne poti za kolesarje. Zasnova državnega
kolesarskega omrežja v RS predvideva, da se morajo za uspešno delovanje kolesarske mreže
medsebojno povezati naslednja področja:
-

prevoz na krajše razdalje v mestih na razdalji, krajši od 10 km
lokalna potovanja znotraj številnih manjših naselij v Sloveniji in okoli njih
kratke zbirne vožnje na železniške in avtobusne postaje
rekreativno–turistično kolesarjenje v okolici in zaledju večjih naselij ter v turistično
zanimivih predelih
mednarodno, turistično usmerjeno kolesarjenje in priključitev nacionalnega kolesarskega
omrežja na omrežje evropskih kolesarskih poti
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SLIKA 56: Načrtovane državne in regionalne kolesarske povezave v Sloveniji

VIR: Prometna študija občine Domžale, 2006

Na osnovi analize prometnih značilnosti LUR je razvidno, da tako rekoč vse poti vodijo v eno
samo mesto, v Ljubljano. Avtoceste, glavne in regionalne ceste 1. reda so vse radialno
usmerjene in vodijo v Ljubljano. Glavne in regionalne železniške proge so prav tako vse
radialne in vodijo v Ljubljano. Tudi linije medkrajevnega in primestnega avtobusnega
prometa so skoraj v celoti radialno usmerjene, torej proti Ljubljani. Tudi linije ljubljanskega
mestnega javnega prometa so radialno usmerjene proti mestnemu središču Ljubljane. Dejstvo
je, da Ljubljana v slovenskem merilu močno izstopa po prometni opremljenosti, preostale
občine LUR ji skušajo slediti ter se prometno dobro opremiti in zagotoviti dobro prometno
povezanost z Ljubljano (Strokovne podlage za pripravo RPN LUR, 2009). Tudi občina
Domžale strmi k čim boljši prometni povezavi z Ljubljano.
Vizija razvoja prometa v LUR je, na podlagi dolgoročnih ukrepov načrta učinkovitega
koncepta JPP, vplivati na spremembo sedanjega odnosa potnikov do izbire prevoznega
sredstva in njihovo preusmeritev z osebnih vozil na javni promet. To bi bilo mogoče doseči z
učinkovito povezanostjo posameznih javnih potniških podsistemov, kakovostnimi, cenovno
dostopnimi storitvami, izvajanjem ustreznih ukrepov spodbujanja nemotoriziranih oblik
prometa in dvigom okoljske ozaveščenosti prebivalcev. Predvsem je pomembno uravnotežiti
razvoj vseh prometnih podsistemov, njihovo povezovanje in spreminjanje potovalnih navad
na regionalni ravni. Na podlagi vizije razvoja JPP so v Regionalni razvojni agenciji LUR
pripravili osnutek načrta razvoja JPP. Koncept vzpostavitve JPP je oblikovan za obdobje do
leta 2027. Načrt JPP v LUR, ki se navezuje tudi na sosednje regije, izhaja iz izhodišča
koncepta hitrih linij v koridorjih glavnih vpadnic. Sestavni del načrta je predvideni razvoj
železniškega omrežja in večja integracija železniškega prometa z regijskim in mestnim javnim
potniškim prometom. Zadovoljevanje okoljskih, družbenih in gospodarskih potreb teži k
vzpostavitvi takšnega sistema, ki bo zagotavljal vse potrebe po mobilnosti in enake možnosti
za njo, hkrati pa zmanjšal njene negativne učinke na vse vidike trajnostnega razvoja.
Sistemski ukrepi težijo k vzpostavitvi takšnega prometnega sistema, ki bo temeljil na boljši
modalni porazdelitvi opravljenega transportnega dela med prometnimi panogami, predvsem v
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korist JPP. Prav tako mora prometni sistem temeljiti na boljši celotni energetski učinkovitosti
posameznih prometnih podsistemov, zmanjšanju negativnih učinkov, večji varnosti in boljši
kakovosti v smislu prijaznih prometnih storitev za uporabnika. Ena od prvih aktivnosti je
razbremeniti mestno območje osebnih vozil z gradnjo sistema P+R na mestnem obrobju.
Prestopne točke naj bi učinkovito povezale dnevne migrante z mestom z zmogljivim
sistemom JPP, ki mora prevzeti večji del dnevnih osebnih migracij v urbanih okoljih kot tudi
med urbanimi središči in periferijo. Storitve JPP morajo biti kakovostne (ustrezna hitrost,
frekvenca, udobnost in dostopnost do postajališč) in cenovno konkurenčne prevozu z
osebnimi vozili na vseh relacijah. Podpora trajnostni mobilnosti torej zahteva učinkovit,
kakovosten in cenovno dostopen JPP. Vlaganja v revitalizacijo JPP so pomemben element
razvoja JPP, prav tako pa tudi druge spodbude (npr. dostopnost postajališč, pogostost linij,
poenotenje voznih redov in vozovnic, intermodalni centri ali dvig kakovosti storitev JPP) in
ozaveščanje prebivalcev. Ena od ključnih usmeritev je vzpostaviti partnerstvo s sosednjimi
regijami in skupno doseganje dogovora glede ciljev in nalog ukrepa, skupnih aktivnosti,
načinov sodelovanja ter financiranja projektov, ki bodo izhajali iz te naloge, pripravljanja
študij in strokovnih podlag ter izvajanja integracije prostorskega in prometnega načrtovanja.
Vzpostavljanje med regijskega partnerstva ima zlasti velik pomen v primerih, ki se nanašajo
na dograditev dela infrastrukture za trajno mobilnost ob voziščih sistema JPP, storitvah
obveščanja potnikov in vzpostavljanje enotne vozovnice (Strokovne podlage urejanja javnega
prometa v regiji, 2009).

7.8. USMERITVE ZA NADALJNJI RAZVOJ PROMETA V OBČINI
DOMŽALE
Kot občanka občine Domžale v tem poglavju navajam nekaj osebnih predlogov za katere
mislim, da bi uspešno rešili in preusmerili osebni promet na javnega. Sama se na delo v
Ljubljano dnevno vozim z avtomobilom, ki mi predstavlja najhitrejše prevozno sredstvo v
vsakem delu dneva. Najbolj smiselna in sigurno zelo uporabna bi bila podaljšana proga
ljubljanskega potniškega prometa do Domžal (npr. avtobus številka 6, ki ima končno postajo
v Črnučah, bi bilo smotrno podaljšati čez Trzin do središča Domžal). Ob tem bi bilo seveda
nujno zgraditi avtobusno postajo s spremljajočimi storitvami in velikim parkiriščem (parkand-ride). Poudariti je potrebno, da trenutno občina Domžale nima avtobusne postaje, zato je
njena izgradnja nujno potrebna. Avtobusna postaja bi tako služila celotnemu primestnemu in
mestnemu javnemu avtobusnemu potniškemu prometu. S to linijo javnega potniškega prometa
bi Domžale pridobile zelo veliko, saj se ogromno prebivalcev dnevno vozi v Ljubljano z
avtomobilom, tam parkirajo ob najbližji avtobusni postaji in pot naprej nadaljujejo z
avtobusom. S tem seveda zasedejo ogromno parkirnih prostorov, ki so po večini namenjeni
stanovalcem. Železniški promet je sicer v uporabi, vendar se ga poslužujejo večinoma mladi
(šolarji in študenti), ki nimajo lastnih prevoznih sredstev. Slabost železniškega prometa je
časovna omejitev (vozni red) in dolžina potovanja. Cestna infrastruktura je v občini dobro
razvita, seveda ob glavnih konicah preobremenjena, kar je v veliki meri posledica neuporabe
javnega prometa. Ob dejstvu, da se večina prebivalcev občine Domžale v Ljubljano dnevno
na delo vozi z avtomobilom je podatek, ki ga je nujno potrebno upoštevati in prebivalcev
približati in jih preusmeriti v večjo uporabo javnega prometa. Glede na nadaljnji prometni
razvoj, ki ga Domžale načrtujejo s pomočjo Prometne študije, bo prometni obroč okoli
Domžal sklenjen in promet preusmerjen na obrobje mesta. Tako bo v središču več prostora za
kolesarski in peš promet. Nujno se morajo v občini Domžale zavedati, da boljša
organiziranost javnega potniškega prometa lahko prinese veliko več dobrih rezultatov kot
gradnja novih cest in obvoznic. Samo z uspešno politiko večje uporabe javnega potniškega
prometa se lahko občina Domžale uspešno izogne vsem prometnih zastojem (predvsem ob
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glavnih prometnih konicah), ki nastajajo predvsem zaradi vedno večje prevlade in uporabe
osebnega avtomobila.

8. ANALIZA PROSTORSKIH PLANSKIH IN IZVEDBENIH
AKTOV
Izdelava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2007-2009 vključuje pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in
obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06) in Navodili
organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004-2006 z dne 02.12.2004. Izvedbeni
načrt je pripravljen za triletno obdobje 2007-2009 in je usklajen z Regionalnim razvojnim
programom Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013, pri pripravi pa je bil upoštevan
tudi Državni razvojni program ter Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko
obdobje 2007-2013. V izvedbenem načrtu so obravnavani vsi regionalni projekti v regiji, v
nadaljevanju pa so natančneje opisani le tisti, ki se nanašajo na občino Domžale.
PREGLEDNICA 9: Regionalni projekti regije za obdobje 2007-2009 v občini Domžale

Zap.št.
Projekt
1
Razvojno in izobraževalno središče Univerzale
2
Prenova centra mesta Domžale
3
Kamniška Bistrica: rekreacijska zelena os regije
4
Češminov park v Domžalah
5
Radomeljska obvoznica
6
Preostali projekti
7
Prioritete na področju gradnje cestne infrastrukture
VIR: Izvedbeni načrt RRA LUR, 2007 – 2009

Nosilec
Občina Domžale
Občina Domžale
Občina Domžale
Občina Domžale
Občina Domžale
Občina Domžale
-

Celotna
vrednost
projekta (€)
brez DDV
5.096.000
8.000.000
3.000.000
1.150.000
200.000
-

OPIS REGIONALNIH PROJEKTOV:
1. RAZVOJNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE UNIVERZALE
Območje nekdanje slamnikarske tovarne in kasnejša industrija oblačil Univerzale (v
nadaljevanju: Univerzale) je urbano degradirano območje v neposredni bližini središča mesta
Domžale. Območje Univerzale je bilo leta 2003 zavarovano in zaščiteno kot kulturni
spomenik lokalnega pomena. V okviru projekta se bo pripravila ustrezna investicijska in
projektna dokumentacija ob sočasnem odkupu zemljišč in objektov, sledila pa bo adaptacija
objektov lokalnega spomeniškega pomena (bivši tovarniški objekti) in zunanja ureditev
dvorišča. Adaptirani prostori bodo služili multifunkcijskemu namenu, saj se v njih načrtuje
umestitev Evropskega centra odličnosti za dizajn, podjetniškega inkubatorja, prostorov za
prihodnji mestni muzej Domžale in mladinskega nastanitvenega središča.
Nosilec projekta
Občina Domžale
Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje
Cilji projekta:
- revitalizacija tovarniškega degradiranega območja
- adaptacija objektov lokalnega kulturno-spomeniškega pomena in zunanja ureditev dvorišča
- vzpostavitev Evropskega centra odličnosti za dizajn
- vzpostavitev podjetniškega inkubatorja za področje dizajna
- zagotovitev prostorov za delovanje prihodnjega mestnega muzeja Domžale
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Okvirni podatki projekta
Pričetek izvedbe projekta:

2007

Zaključek izvedbe projekta:

2009

Celotna vrednost projekta:

5.096.000 €

Okvirna finančna konstrukcija projekta
Viri sredstev
Lastni viri nosilca projekta

2007

2008

2009
500.000

Skupaj (€)

14.000

218.750

732.750

34.000

531.250

Preostali viri

48.000

3.250.000

500.000

3.798.000

Viri skupaj

96.000

4.000.000

1.000.000

5.096.000 (€)

Občinski viri
Državna sredstva

565.250

Strukturna sredstva EU
Bančni viri

Stanje pripravljenosti projekta
- strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine v občini Domžale (ZVNKD Kranj, 2000)
- strokovne podlage za razglasitev Slamnikarske tovarne v Domžalah za kulturni spomenik
lokalnega pomena (ZVKD SL OE Kranj, 2003)
2. PRENOVA SREDIŠČA MESTA DOMŽALE
Ureditev poslovno-trgovskega centra z garažno hišo in dopolnilnimi dejavnostmi. Oživitev
mestnega središča in ureditev prometne infrastrukture z mirujočim prometom in zelenimi
površinami.
Nosilec projekta
Občina Domžale
Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje
- cilji projekta: ureditev arhitekturno-poslovnega središča, zagotavljanje storitev v središču in
zaviranje njihove selitve na obrobje mesta, preprečiti nadaljnje praznjenje in degradacijo
središča, ureditev parkiranja v središču
- razvoj in krepitev podjetništva, trgovine in storitev, ureditev prometnih težav
Okvirni podatki projekta
Pričetek izvedbe projekta:

2008

Zaključek izvedbe projekta:

2009

Celotna vrednost projekta:

8.000.000 €

Okvirna finančna konstrukcija projekta
Viri sredstev

2007

2008

2009

Skupaj (€)

1.000.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

Lastni viri nosilca projekta
Občinski viri
Državna sredstva
Strukturna sredstva EU
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Bančni viri
Preostali viri

2.000.000

2.000.000

4.000.000

Viri skupaj

4.000.000

4.000.000

8.000.000 (€)

Stanje pripravljenosti projekta
Pripravljen je osnutek občinskega lokacijskega načrta, v pripravi je natečaj, poleg tega pa je
pripravljena idejna zasnova in izvedene so urbanistične delavnice s študenti arhitekture. Za
delovanje celotnega projekta je pripravljena prometna študija.
3. KAMNIŠKA BISTRICA: REKREACIJSKA ZELENA OS REGIJE
Projekt zajema ureditev rekreacijske osi ob celotnem bregu Kamniške Bistrice – gradnja
ozelenjene prometne infrastrukture, ki bo namenjena izključno pešcem in kolesarjem. Del
infrastrukture poteka po nasipih, s katerimi bo zmanjšana poplavna ogroženost. Gradijo se
brvi čez pritoke Kamniške Bistrice, čez Mlinščici in samo reko. S tem se povečuje dostopnost,
Kamniška Bistrica ljudi ne deli, temveč povezuje. Zelenje ob urejeni in očiščeni strugi reke so
pljuča mesta Domžale- Omogočajo sprostitev in estetske užitke.
Nosilec projekta
Občina Domžale
Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje
- cilji projekta: ustvariti razmere za človeku in naravi prijazen preplet rekreacijske
infrastrukture in naravnega obvodnega okolja, spodbujanje športno-rekreacijskih
aktivnosti za vso družino, ustvarjanje osrednje, kolesarjem in pešcem prijazne osi Občine
Domžale, s poudarjeno občutno in učno komponento, zagotovitev storitvenih dejavnosti,
prilagojenih rekreativni in transportni funkciji obvodnega območja, varovanje obrečnega
prostora pred onesnaževanjem in poplavami ob rednem monitoringu kakovosti vode,
navezati rekreacijsko os na območja kulturne in naravne dediščine (Šumberk, poti na
Homški hrib ...), varna šolska pot, zagotovitev alternative motornemu prometu
Okvirni podatki projekta
Pričetek izvedbe projekta:

2001

Zaključek izvedbe projekta:

2020

Celotna vrednost projekta:

3.000.000 €

Okvirna finančna konstrukcija projekta
Viri sredstev

2007

2008

2009

Skupaj (€)

Lastni viri nosilca projekta
Občinski viri

200.000

200.000

400.000

800.000

Državna sredstva

/

/

/

/

Strukturna sredstva EU

800.000

800.000

600.000

2.200.000

Bančni viri

/

/

/

/

Preostali viri

/

/

/

/

Viri skupaj

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000 (€)
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Stanje pripravljenosti projekta
Za projekt so pripravljeni Osnutek lokacijskega načrta in izvedbeni projekti za posamezne
faze: Idejna zasnova ureditve kolesarskih poti, Strokovne podlage za lokacijski načrt urejanja
Kamniške Bistrice – rekreacijske osi regije, študije Poplavna ogroženost občine Domžale.
Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti na vodotoku Kamniška
Bistrica, Kategorizacija vodotokov po naravovarstvenem pomenu, Ničelno stanje okolja za
območje lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije, Izpusti v vodotoke v
občini Domžale, Protierozijska delovanja, podori, poplavna območja, erozijska žarišča,
vrednotenje kakovosti vodotoka Kamniška Bistrica.
SLIKA 57: Kamniška Bistrica – zelena os mesta

AVTOR: Nuša Berki, 2009

4. ČEŠMINOV PARK V DOMŽALAH
V okviru projekta ureditve Češminovega parka bo v urbanem predelu mesta Domžale ob
Ljubljanski cesti urejen mestni park, zasnovan kot zaključena odprta površina, ki jo preči
sprehajalna ploščad. Delno so se dela že začela izvajati:
pripravljena projektna dokumentacija, izvedeno čiščenje terena, obrezovanje dreves, izvedena
nivelacija terena, izvedene zatravitve in zasaditev drevnin, nasutje poti čez park, izdelana
obroba parka proti Ljubljanski ulici.
V sklopu parka se bo uredil manjši paviljon, kjer bo poskrbljeno za sanitarije. Paviljon se bo
oddal najemniku za izvajanje gostinske dejavnosti (sladoledni vrt, bar …).
Nosilec projekta
Občina Domžale
Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spreminjanje
Glavni cilji projekta so:
- spontano in organizirano zdravo bivanje vseh generacij občanov in meščanov,
- ureditev zelene oaze sredi urbanega okolja,
- z motivi pletiva iz slame bo v parku simbolizirana obrtna in kmetijska preteklost mesta,
- poleg miru in počitka bo park omogočal aktivno preživljanje prostega časa in
- park bo namenjen predvsem najmlajšim in starejšim prebivalcem.
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Okvirni podatki projekta
Pričetek izvedbe projekta:

2007

Zaključek izvedbe projekta:

2010

Celotna vrednost projekta:

1.150.000 €

Okvirna finančna konstrukcija projekta
Viri sredstev
Lastni viri nosilca projekta

2007

2008

150.000

300.000

2009
150.000

2010
300.000

Skupaj (€)
900.000

Občinski viri
Državna sredstva
Strukturna sredstva EU

250.000

250.000

Bančni viri
Preostali viri
Viri skupaj

150.000

300.000

400.000

300.000

1.150.000 (€)

Stanje pripravljenosti projekta:
- projektna dokumentacija: izdelan PZI, PGD
- pridobljeno gradbeno dovoljenje.
SLIKA 58 in 59: Češminov park danes; v zaključni fazi

AVTOR: Nuša Berki, 2009

5. RADOMELJSKA OBVOZNICA
Predvidena je priprava strokovnih podlag za izvedbo obvoznice, ki bo vodila promet iz
severnega dela Občine Domžale in Občine Kamnik mimo strjene pozidave neposredno na
priključek na avtocesto Domžale. Glavni namen zgraditve obvoznice Radomlje–Vir je
razbremenitev državnih in regionalnih poti sever-jug.
Nosilec projekta
Občina Domžale
Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje
Glavni cilji projekta so:
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- dvig kakovosti bivanja v Občini Domžale,
- dolgoročna ureditev prometa Občine Domžale.
Okvirni podatki projekta
Pričetek izvedbe projekta:

2008

Zaključek izvedbe projekta:

2009

Celotna vrednost projekta:

200.000 €

Okvirna finančna konstrukcija projekta
Viri sredstev

2008

2009

Skupaj (€)

Lastni viri nosilca projekta
Občinski viri

100.000

100.000

200.000

100.000

100.000

200.000 (€)

Državna sredstva
Strukturna sredstva EU
Bančni viri
Preostali viri
Viri skupaj

Stanje pripravljenosti projekta:
- projektna dokumentacija
- del obvoznice že zgrajen
SLIKA 60 in 61: Radomeljska obvoznica

AVTOR: Nuša Berki, 2009
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6. PREOSTALI PROJEKTI
Preglednica 10: Drugi projekti regije, ki so bili uvrščeni v pregled možnih virov financiranja
Zap. št.

Ime projekta

Nosilec projekta

1

Rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave in novogradnja

2

Sistemi čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene
poselitve
Učinkovite komunalne storitve Pšata
Rekonstrukcija Ljubljanske ceste
Izboljšanje avtobusnih povezav znotraj občin Domžale,
Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče
Krajinska zasnova Volčji Potok

Javno podjetje CČN Domžale Kamnik z občinami Domžale,
Kamnik, Mengeš, Trzin
ICRO - Inštitut za celostni razvoj
in okolje, Domžale
Občina Domžale
Občina Domžale
Občina Domžale

3
4
5
6

Občina Domžale, Domžale,
Kamnik Lukovica

Celotna
vrednost
projekta
(v €)
19.300.000

600.000
*
*
*
1.314.472

VIR: Izvedbeni načrt RRP LUR 2007 – 2009

7. PRIORITETE NA PODROČJU GRADNJE CESTNE INFRASTRUKTURE
Na podlagi izdelanih prometnih študij in preveritev prometnega omrežja ter projekcij
prometa, ki jih je po naročilu Občine Domžale izdelal PNZ, Ljubljana, je nujno treba
upoštevati in izvesti spodnje ukrepe.
- ZGRADITEV POVEZOVALNE CESTE ŽELODNIK-VODICE
Ta ukrep se deloma že izvaja, postopek bi bilo treba pospešiti.
- ZGRADITEV SPREMENJENEGA PRIKLJUČKA ŠTUDA Z NAVEZAVO NA IHAN
PREKO KAMNIŠKE BISTRICE
Zgraditev priključka Štude je predvidena z Uredbo o LN Blagovica-Šentjakob, ki se izvede po
potrebi. Iz študije izhaja, da je izvedba priključka nujna, pri čemer je zaradi spremenjenih
prometnih razmer potrebna sprememba oblike priključka z izvedbo navezave na naselje Ihan
preko reke Kamniška Bistrica.
- ZGRADITEV JUGOZAHODNE OBVOZNE CESTE TRZIN-ŠTUDA
Zgraditev povezave priključka Študa s trzinsko obvoznico. Tudi ta cesta je nujno potrebna
zaradi prekomernih prometnih obremenitev državnega cestnega omrežja v najgosteje
naseljenem severnem delu osrednjeslovenske regije.
- ŠIRITEV AC OD PRIKLJUČKA DOMŽALE DO LJUBLJANE
Širitev AC med Domžalami in vzhodno ljubljansko obvoznico je nujno razširiti, kar izhaja iz
prometnih preveritev in obremenitev sedanjega avtocestnega omrežja.
- NAVEZOVALNA CESTA ŽELODNIK-MENGEŠ-ŽEJE-VODICE Z OBVOZNICO
MENGEŠ
Ta cesta je del Nacionalnega programa zgraditve avtocest v republiki Sloveniji in naj bi bila
zgrajena do leta 2013.
(Občina Domžale, 2009)
Regionalne razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je začela s pripravo Izvedbenega
načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010-2012, v katerem bodo zajeti vsi
razvojni projekti, ki predstavljajo uresničevanje Regionalnega razvojnega programa LUR
2007-2013 (RRA LUR, 2009).
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9. ZAKLJUČEK
Ključni razvojni cilji na področju urejanja prostora v občini Domžale morajo biti usmerjeni k
dokončnim strateškim usmeritvam glede širitev naselij, ki bi zmanjšale stalne pritiske na
odprti prostor občine. Nujno bi bilo jasno opredeliti potrebne prometne in infrastrukturne
koridorje za gradnjo prihodnjih prometnic, ki bi prometno omrežje občine povezale v bolj
prepustno omrežje, skupaj z nadaljnjim razvojem železnice in kombiniranjem vseh vrst
prometnih sistemov. Na področju izboljšanja bivanjskega standarda je treba poskrbeti za dvig
nivoja družbenih in oskrbnih dejavnosti ter za sistem urejenih javnih in zelenih površin. Na
področju gospodarskega razvoja pa bi občina morala obdržati in spodbujati poslovno tradicijo
občine z zagotavljanjem razmer za razvoj novih delovnih mest, predvsem v terciarnem in
kvartarnem sektorju. Občina mora zelo skrbno pripraviti nov občinski prostorski načrt, ki bo
uravnotežil razvojne pritiske v občini s potrebami sedanjih prebivalcev. Zaradi nekaterih
napak in nedoslednosti v preteklih petnajstih letih so mnogi mnenja, da bi bilo treba razvojne
trende na področju gradenj maksimalno omejiti ter predvsem nadaljevati razvoj družbenih in
oskrbnih dejavnosti. To je možen, ne pa edini razvojni scenarij. Pričakovati je, da bodo
razvojni pritiski na izjemno pomemben in privlačen del Slovenije, kot je občina Domžale, še
naprej močni, kar bi lahko občini omogočilo, da dejansko prevzame vodilno vlogo v severni
ljubljanski regiji. Na ta način bi bilo veliko lažje uresničiti nekatere dolgoročne cilje, kot so
uvedba visokega šolstva, razvoj kulturnih dejavnosti in športa na mednarodni ravni, razvoj
gospodarstva in turizma ipd. Seveda pa se lahko glede razvoja v občini odločijo tudi drugače.
Z omejitvijo prostorskih možnosti bi bilo mogoče ustaviti razvojne trende, energijo pa
usmeriti predvsem na izboljšanje opremljenosti s prostorskim planom že določenih stavbnih
zemljišč. V tem primeru bi bilo nujno zagotoviti sredstva za nadaljnje opremljanje s
komunalno in družbeno infrastrukturo, za kar pa proračunska sredstva občine nikakor ne bodo
zadostovala. V tem primeru bi občina morala bistveno več energije usmerjati v mehanizme
javnega in zasebnega partnerstva, pridobivanje evropskih sredstev, obdavčevanje nepremičnin
in zagotavljanje drugih virov za investicije v navedeno infrastrukturo.
Z aktivnim in konstruktivnim sodelovanjem vseh sodelujočih, v občini, regiji in na ravni
države, bo mogoče začrtati nov prostorski razvoj občine. Celoten prometni sistem v občini je
treba prilagoditi principu trajne mobilnosti s kombiniranjem vseh prometnih sistemov.
Izboljšati je treba javni promet s posebnim poudarkom na razvoju primestne železnice. V ta
namen je potrebno tudi zgraditi nov sodobni potniški center z novo železniško in avtobusno
postajo, spremljajočimi parkirnimi površinami (park-and-ride) ter spremljajočimi storitvami.
Veliko bi občina pridobila tudi s podaljšanjem linije ljubljanskega avtobusnega mestnega
prometa (npr. avtobus št. 6 ali uvedba nove linije Domžale-Ljubljana center) do središča
Domžal, kar bi občino v celoti povezalo z Ljubljano. Seveda bi temu primerno morali urediti
tudi parkirne prostore (veliko parkirišče park-and-ride, kjer bi bila tudi končna postaja
avtobusa), ki jih je v občini zelo malo in trenutno ne zadostujejo potrebam. V občini se
morajo zavedati, da boljša organiziranost javnega potniškega prometa lahko prinese veliko
več dobrih rezultatov kot gradnja novih cest in obvoznic, kar bi le še bolj spodbudilo uporabo
osebnega prometa, ki že tako povzroča velike prometne zastoje na obrobju in v središču
Ljubljane. S takim pristopom bi zagotovili veliko bolj tekoč prometni sistem in s tem bi bila
Ljubljana z domžalske strani prometno razbremenjena. Poleg ureditve javnega potniškega
prometa ima občina v načrtu do leta 2025 zgraditi sklenjen prometni sistem, ki bi z različnimi
obvoznicami uspešno razrešil prometno stisko, ki jo domačini najbolj čutimo ob prometnih
konicah. Prometna študija, ki jo imajo izdelano v občini Domžale, pomeni ustrezno osnovo za
postopno ureditev prometa v občini. Z uresničitvijo končne rešitve (različica 3) se lahko
razvijejo vsi stanovanjski in delovni potenciali, izboljšali se bosta dostopnost in prometna
varnost, zmanjšali se bodo negativni vplivi na okolje, zunanja podoba in urejenost prometnic
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pa bosta dvignjeni na višjo raven. Motorni promet bo speljan na obrobje mesta Domžale in
tako bo središče prometno razbremenjeno in namenjeno kolesarskemu ter peš prometu, ki sta
sedaj podrejena motornemu prometu. Tovorni promet v občini se je z zgraditvijo avtoceste že
preusmeril skoraj v celoti nanjo, le še nekaj malega poteka skozi občino (npr. do Kamnika).
Temu primerno je prav tako treba urediti ceste in zagotoviti boljše cestne povezave, na kar že
narekuje delno zgrajena radomeljska obvoznica, ki je, kar se tovornega prometa tiče, močno
razbremenila središče Domžal.
Občina Domžale ima izjemen potencial za uspešen nadaljnji razvoj, predvsem zaradi izjemne
geostrateške in prometne lege v središču Slovenije ob glavnih prometnih povezavah. Domžale
so mlado mesto in poselitveno mlada občina, ki se je intenzivno poselila v zadnjih tridesetih
do štiridesetih letih. Tudi razvoj v zadnjih desetih letih je bil izjemno intenziven, vendar ne
povsem uravnotežen, kar danes povzroča težave predvsem z opremljenostjo z družbeno,
prometno in okoljsko infrastrukturo. Glavni cilji dolgoročnega razvoja občine Domžale
morajo biti oblikovani tako, da bi v prihodnje zagotavljali uravnotežen gospodarski,
prostorski in socialni razvoj. Trendi kažejo na še nadaljnje povečevanje priselitev in samo z
uspešno zasnovano prometno strategijo in politiko se lahko doseže stanje, ki zagotavlja
kakovosten način življenja brez prometnih zastojev in obremenitev, saj je promet v občini
nujno treba prilagoditi napovedanim trendom nadaljnjega razvoja občine. Občina Domžale je
s študijo o prometu pridobila veliko pomembnih informacij, ki že sedaj opozarjajo na
nevarnosti, tako da jim je ob upoštevanju ugotovitev in predlogov študije mogoče uspešno
izogniti že sedaj.

10. SUMMARY
The key development goals in space planning for Domžale municipality have to be orientated
towards final strategic points which concern settlement expansion and would reduce constant
pressures to the open area of the municipality. Therefore it is indispensable to clearly define
the required traffic and infrastructural corridors for construction of future roads, which would
make the traffic municipality net more transparent, with ongoing development of the railway
and combining all sorts of traffic systems. To rise the dwelling standard, there is a great need
to improve social services, together with the system of public, green areas. In field of
economic development, the municipality should keep and encourage business tradition,
assuring new working positions. Therefore, the municipality has to carefully prepare a new
municipal spatial plan that will balance developmental pressures within municipality and
current inhabitants needs. Because of some mistakes and inconsistencies within last fifteen
years, many people think that it would be wise to limit the developmental trends in field of
constructions and above all to continue development of social activities. Strong
developmental pressures to the municipality of Domžale, which is an exceptionally important
and attractive part of Slovenia, are to be expected. That could allow to the municipality to
actually take over a leading role within northern Ljubljana region. This way it would be much
easier to realize some long-term objectives, as introduction of high education system,
development of cultural activities and sports on international level, development of economy
and tourism etc.
Development within the municipality could also be decided in any other way. It would be
possible to stop developmental trends with limitation of spatial possibilities and direct
energies to improve spatial plan of determined building plots. In this case it would be
essential to assure means for further municipal and social infrastructure, but municipal budget
will not be able to cover the expenses. Therefore, the municipality should direct more energy
to public and private partnership mechanisms, to obtain more means from the European
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Union, taxing of real estate properties and assuring other sources for investments in listed
infrastructure.
With active and creative cooperation of all those who are involved, in the municipality,
regions and on level of state, it will be possible to line new spatial development of the
municipality. The entire traffic system must be adapted to permanent mobility with combining
all traffic systems. Public transport could be improved with special emphasis on development
of a suburban railway. For this purpose it is necessary to build new contemporary passenger
centre with new railway and bus stations, accompanying parking surfaces (park-and-ride) and
services. The municipality would also gain a lot only by extension of the Ljubljana City
Public Transportation lines (e.g. bus No.6 or introduction of a new line Domžale-Ljubljana
centre) to the centre of Domžale, which would connect the municipality and Ljubljana.
It must be kept in mind that better organization of the public transport could be much more
effective than construction of new roads and bypasses, which would encourage the use of
personal means of transport even more. They are the main cause of already existing traffic
jams in periphery and in Ljubljana city centre. With this kind of approach we could ensure
much more fluent traffic system and there would also be less incoming traffic from Domžale
region to Ljubljana. Within regulation of public transport,the municipality plans to build
concluded traffic system by the year 2025. It would successfully discharge the traffic problem
that is mostly noticed by its locals in rush hours. The traffic study, made by the municipality
of Domžale, is a suitable base for gradual traffic regulation within the municipality.
Realization of the final solution (version 3) would develop all residential and working
potentials, improve accessibility and trafic safety, reduce negative influences on environment,
raise the outside image and neatness of traffic routes onto higher level. Motor traffic will be
conducted to the periphery of the town of Domžale, relieving the centre of cars and dedicating
it only to cycling and walking.
Cargo traffic has been orientated almost entirely to the motorway, only a small percentage of
it still passes the municipality (e.g. to Kamnik). This is dictated by the partly built Radomlje
bypass, which has, what concerns cargo traffic, strongly relieved the centre of Domžale.
The municipality of Domžale has a strong potential for successful development, above all
because of its exceptional geostrategic and traffic position in the heart of Slovenia, close to all
main traffic connections. Domžale is a young town and young municipality, which has been
intensely populated in the last thirty to forty years. Development within the last ten years has
also been very intense, however not fully balanced, which nowadays represents deficiencies
mainly in social, traffic and environmental infrastructure. Main goals of the long-term
development of the municipality of Domžale have to consider balanced economic, spatial and
social development. Trends are pointing out further increase of migration, and only with
successfully conceived traffic strategy and politics quality of life can be achieved, without
traffic jams and stress.
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