


1. POZIV PROMOTORJEM 

Obcina Doi pri Ljubljani na podlagi 32. clena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v 
nadaljnjem besedilu ZJZP) 1 in ostalih dolocb ZJZP, ki se nanasajo na izvedbo predhodnega 
postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega 
poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega 
partnerstva »Dom starejsih obcanov v Kamnici«. 

2. LOKACIJA IN OPIS PROJEKTA 

Predmet projekta je izgradnja objekta, primernega za izvajanje dejavnosti institucionalnega 
varstva starejsih, tj. izgradnja doma starejsih obcanov v Kamnici, ki lezi v Obcini Doi pri Ljubljani. 
V skladu z dolocbami Zakona o socialnem varstvu2 sodi dejavnost institucionalnega varstva 
starejsih v okvir javne sluzbe, ki jo zagotavlja drzava. S tega vidika je primarni varuh javnega 
interesa na tern podrocju drzava. Obcina se bo v projekt vkljucila kot javni partner, ki 
razpolaga z zemljiscem, primernim za izvedbo projekta. Obcina je zainteresirana, da svojim 
obcanom zagotovi institucionalno varstvo v njihovi zivljenjski sredini in da navedeno povezuje 
z drugimi oblikami varstva starejsih, predvsem v dnevnem centru in izvajanju pomoci na domu. 

lzvedba investicije je predvidena na naslednjih zemljiscih: 
- pare. st. 33/11, k.o. 1766 Petelinje v izmeri 8.643 m2• 

Zemljisce se nahaja priblizno 500 metrov od glavne ceste Ljubljana - Litija. Zemljisce obsega 
travnik v naklonu od severa proti jugu, z vidno terasno nivelacijo. 

Za Obcino Doi pri Ljubljani je bil dne 22. 6. 2022 na 20. redni seji obcinskega sveta Obcine Doi 
pri Ljubljani sprejet Obcinski prostorski nacrt (OPN), ki stopi v veljavo 15. don po objavi v 
Uradnem listu RS, torej predvidoma v mesecu juliju 2022. Podrobnejsa namenska raba 
predmetnega obmocja po OPN je SB - Stanovanjske povrsine za posebne namene. 
Predmetno obmocje se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) Ka 11, za katero veljajo posebni 
prostorski izvedbeni pogoji iz Priloge 1 OPN . 

Na obmocju veljajo varovanja oz. omejitve za erozijsko obmocje in za obmocje kulturne 
dediscine.3 

Predvidena je izgradnja objekta v naslednjih ocenjenih bruto povrsinah: 
- osnovni del objekta bi v zaprtem delu obsegal 7 650 m2, v odprtem in nadkritem delu 

1200 m2, 

- opcijski del objekta bi v zaprtem delu obsegal 1900 m2, v odprtem in nadkritem delu 200 
m2. 

1 Uradni list RS, st. 127 /2006. 
2 Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno besedilo, 23/07 - popr., 41 /07 - popr., 61 /1 O - ZSVarPre, 62/10 - ZUP JS, 
57 /12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21 /18- ZNOrg, 31 /18- ZOA-A, 28/19, 189/20- ZFRO in 196/21 
-ZDOsk. 
3 Povzeto po dokumentu ldejni prostorski koncept novogradnje Doma za starejse v Kamnici - Obcina Doi pri 
Ljubljani. 

2 


















