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V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6, 
objavljenem v Uradnih objavah Glasila občine Komenda, št. 08/16, je bila ugotovljena tehnična 
napaka, zato ob smiselni uporabi 24. člena Statuta Občine Komenda  (Uradne objave Glasila občine 
Komenda, št. 08/15) objavljamo naslednji  

 
 
 

T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6 

 
 

Na karti 2/4 - načrt parcelacije kartografskega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza za območje 
funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/16) v 
postopku sprememb in dopolnitev ni bilo izvedeno ažuriranje parcelnega stanja. S tem popravkom 
se navedeno tehnično napako odpravlja, popravek pa se smiselno upošteva tudi na ostalih grafikah. 
 

Obrazložitev: 
 
Pri izvajanju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 
poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6 
(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/16) se je ugotovilo, da se ob pripravi končnega 
gradiva za objavo v uradnem glasilu za del območja ni izvedlo ažuriranje parcelnega stanja, kar velja 
zlasti za območji funkcionalnih enot FeP 3/6 in FeZ 3/1. S tem popravkom se na karti 2/4 – načrt 
parcelacije parcelno stanje ažurira na stanje, ki je že bilo pred sprejemom sprememb in dopolnitev 
lokacijskega načrta. Ta tehnični popravek se smiselno upošteva tudi na ostalih grafičnih listih.   
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Župan Občine Komenda: 

Stanislav Poglajen l. r. 

 
Priloga: izsek iz popravljenega lista 2/4 – načrt parcelacije 
 

 
 


