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Na podlagi določil 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS 
št. 33/07, 70/2008 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 – ZUPUDD-A, 109/12, 35/13 – skl. US U-1-43/13-8) in 24. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 08/15) je Župan Občine Komenda 
sprejel 
 
 

SKLEP 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu občine Komenda – spremembe 3 (krajše SD OPN 3) 
 
   

1. člen 
(splošno) 

S tem sklepom Župan Občine Komenda določa način priprave generalnih sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN 3). Pravna podlaga za 
izvedbo sta Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 70/2008 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDD-
A, 109/12, 35/13 – skl. US U-1-43/13-8 – v nadaljevanju: ZPNačrt) ter Pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu priprave  Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).   
 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembe OPN) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda je bil sprejet leta 2013 (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda št. 06/13). Manjše spremembe, ki so se nanašale na enoto 
urejanja prostora SU 9 ter na nekaj manjših sprememb, ki so jih v postopku predlagali 
predvsem posamezni nosilci urejanja prostora, je bilo sprejetih leta 2017 (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda št. 10/17), zato ocenjujemo, da je po petih letih primeren čas za 
prve večje generalne spremembe OPN. Po sprejemu OPN je Občina Komenda brez 
posebnega poziva že sprejela blizu sto pobud, s katerimi se predlaga sprememba 
namenske rabe in izvedbenih pogojev OPN. S spremembami in dopolnitvami bomo 
aktualizirali razvojne pobude in OPN prilagodili spremembam zakonodaje.     
 

3. člen 
(območje, predmet in vrsta postopka) 

Obravnavano bo celotno območje občine. Načeloma naj bi se spreminjal le izvedbeni del, 
strateški del pa bo spremenjen po potrebi v postopkih usklajevanja z nosilci urejanja 
prostora in če bi se v postopku med javno razgrnitvijo in javno obravnavo to izkazalo za 
potrebno.    
Spremembe OPN vključujejo spremembe namenske rabe in izvedbenih pogojev, po potrebi 
tudi način urejanja.    
Izvedejo se skladno z določili 46. do 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.  
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora bodo 
posamezne faze dokumenta pripravljene na osnovi analize prejetih pobud. To vključuje 
predvsem analize pobud za spremembo namenske rabe in drugih strokovnih podlag, ki jih 
bo treba izdelati v postopku sprememb.  
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5. člen 
(okvirni roki) 

Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz sprememb OPN so: 
- sprejemanje pobud za ta postopek: do 31. 12. 2018, 
- analiza pobud in predlogov:  30. 06. 2019,  
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev: 30. 09. 2019,   
- priprava dopolnjenega osnutka: dva meseca po končanih usklajevanjih in pridobitvi 

smernic nosilcev urejanja prostora,    
- priprava predloga sprememb in dopolnitev: dva meseca po javni razgrnitvi in javni 

obravnavi,  
- priprava usklajenega predloga: dva mesece po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev 

urejanja prostora.      
 Za posamezne faze postopka so predvideni zakonsko določeni roki.    
 

6. člen 
(nosilci urejanja prostor) 

Pri pripravi sprememb OPN s pripravi smernic in mnenj sodelujejo naslednji nosilci urejanja 
prostora:  
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za naslednja 

področja:   
- razvoj poselitve,  
- varstvo okolja (postopek CPVO),  
- ohranjanje narave, 
- upravljanje z voda, 
- ravnanje z odpadki. 

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, za naslednja področja:   
- cestni promet, 
- letalski promet, 
- železniški promet, 
- rudarstvo.     

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, za 
naslednja področja: 

- razvoj gospodarstva,  
- notranji trg – blagovne rezerve, 
- turizem, 
- podjetništvo in konkurenčnost, 
- energetika, 
- izkoriščanje naravnih surovin, 
- komunikacije. 

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- varstvo kulturne dediščine, 
- kultura. 

5. Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- obramba, 

- zaščita in reševanje ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 

za naslednja področja: 
- kmetijstvo, 
- gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

7. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, za 
naslednja področja: 
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- omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov, 
- razvoj športa in športne infrastrukture.  

8. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- zdravje. 

9. Ministrstvo  za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake  možnosti,  Kotnikova  ulica  
28, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- vojna grobišča. 

10. Družba za avtoceste v RS, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- razvoj državnega avtocestnega omrežja. 

11. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- državne ceste. 

12. ELES, Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- prenos električne energije. 

13. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, za 
naslednja področja: 
- oskrba z električno energijo. 

14. Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- transport in skladiščenje zemeljskega plina. 

15. Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena. 

16. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj, za naslednja 
področja: 
- ohranjanje narave. 

17. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, za 
naslednja področja: 

- varstvo kulturne dediščine. 
18. Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, za naslednja 

področja: 
- gozdarstvo. 

19. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno, za 
naslednja področja: 
- ribištvo. 

20. Petrol plin, d. o. o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 
- lokalna oskrba s plinom. 

21. Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik, za naslednja 
področja: 

- komunalna oskrba lokalnega pomena (vodovod, kanalizacija). 
22. Softnet, d. o. o., Borovec 2, 1236 Trzin, za naslednja področja: 

- kabelsko satelitski sistem. 
23. Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, za naslednja področja: 

- lokalno cestno omrežje, 
- javna razsvetljava. 

Če se v postopku ugotovi, da je treba pridobiti mnenja organov, ki v tem členu niso našteti, 
se jih naknadno vključi v postopek sprememb in dopolnitev OPN.   
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se vloga poda 
tudi na Ministrstvo za okolje, ki izda odločbo o morebitni obvezi izdelave celovite presoje 
vplivov na okolje.    
 
 

7. člen 
(financiranje sprememb in dopolnitev OPN) 
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Sredstva za izdelavo strokovnih podlag, predvidenih sprememb in dopolnitev ter za vodenje 
postopka bo v svojem proračunu zagotovila Občina Komenda.  
 

8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in začne veljati dan po objavi. 
Sklep se v vednost pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.   
 
 
  
Št.: 3500-0002/2018 
Datum: 07. 05. 2018  
 
 
 
                                                                                                        Stanislav Poglajen  
                                                                                                  Župan Občine Komenda, l. r.  
  
                            


