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Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja ( ZVO - 1, Uradni list RS št. 39/3006 
– UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15. 30/16) posredujemo obvestilo, da je 
Občinski svet Občine Komenda na svoji 27. redni seji dne 20. 09. 2018 sprejel  
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 5 
hipodrom/športno središče  

(v nadaljevanju: plan) 
  
 
Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila:    
 
1. OPIS  VKLJUČENOSTI  OKOLJEVARSTVENIH  ZAHTEV  V  PLAN  
  
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev navedenega odloka in s tem povezanega 
postopka celovite presoje vplivov na okolje so potekala usklajevanja tudi s pristojnimi nosilci 
urejanja prostora in javnih pooblastil.  Osnova za tovrstna usklajevanja in končne rešitve je 
bilo poleg strokovnih podlag, ki jih je pripravilo podjetja RRD, d. o. o., Domžale in hidrološko 
hidravličnih študij, ki jih je izdelalo podjetje Inštitut za vodarstvo, d. o. o., Ljubljana, predvsem 
okoljsko poročilo št. 315/17, ki ga je junija 2017 izdelalo podjetje IPSUM, d. o. o., iz Domžal. 
K pripravi smernic in končnega mnenja na predlog plana so bili (poleg ostalih) v postopek 
povabljeni tudi naslednji nosilci urejanja prostora (NUP) s področja varovanja okolja:  

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje 
Save, Vojkova 52,   
1000 Ljubljana, 

- RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, 
- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj. 

 
Vsi našteti NUP so (poleg ostalih) izdali pozitivna mnenja k predlogu plana ali pa v 
predpisanem roku mnenj niso podali.    
 
 
2. UPOŠTEVANJE  MNENJ  IN  PRIPOMB  IZ  POSTOPKA CELOVITE PRESOJE 

VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE  
 
Z zgoraj navedenimi študijami ter ukrepi so bila upoštevana mnenja naravovarstvene stroke 
in druge strokovne javnosti, ki je bila vključena v postopek celovite presoje vplivov na okolje. 
V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev okoljskega 
poročila in dopolnjenega osnutka plana potekala med 01. 12. 2017 in 31. 12. 2017. V tem 
času je lahko vsak predstavnik zainteresirane javnosti podal svoje mnenje in pripombe na 
vsebino okoljskega poročila in plana. Prav tako je zainteresirana javnost svoje predloge in 
pripombe lahko izrazila na javni obravnavi obeh dokumentov, opravljeni dne 06. 12. 2017. 
Pripomb in predlogov na okoljsko poročilo ni bilo, zato je Občina Komenda dne 03. 09. 2018 
na RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslovila vlogo za izdajo odločbe o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Navedeni organ je v odločbi  št. 35409-
230/2016/27 dne 12. 09. 2018 ugotovil, da so ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vplivi 
plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, sprejemljivi.     
 
 
3. RAZLOGI  ZA  SPREJETE  ODLOČITVE  GLEDE  NA  MOŽNE  ALTERNATIVE 
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Za  območje  KO  5  hipodrom/športno  središče  je  bil leta 2007 sprejet osnovni lokacijski 
načrt (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 07/07), katerega realizacija  bi  po  naši  
oceni  zaradi  dimenzij objektov in njihove umestitve  imela  bistveno  večji  vpliv  na  okolje.  
Pri  sprejemanju osnovnega odloka sicer ni bilo treba izdelati okoljskega poročila, pri 
spremembah in dopolnitvah lokacijskega  načrta  pa  je  bilo  predvsem  zaradi  poplavne 
varnosti  treba  izvesti  tudi  celovito  presojo  vplivov  na  okolje.  Načeloma  bi  sicer lahko 
realizirali posege po osnovnem   odloku,   ki   pa   bi   bili   predvsem   z   vidika  poplavne  
varnost  manj  ugodni. Zaradi  določenih racionalizacij  in  zaradi  problemov  pri   
pridobivanju  potrebnih  zemljišč  so  alternativno  napram  osnovnemu odloku  s  sprejetjem  
sprememb  in  dopolnitev  lokacijskega  načrta  ustvarjeni pogoji za realizacijo posegov, ki  
bodo prav tako zadovoljevali tovrstne potrebe v lokalni skupnosti.        
 

4. OPIS  NAČINA  SPREMLJANJA  VPLIVOV  NA  OKOLJE  PRI  IZVAJANJU  PLANA 

V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poročilo predlagalo načine 
spremljanja stanja za posamezne sestavine okolja, ki so bili predmet obravnave in kjer so 
bili predlagani posamezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva posegov na posamezne 
sestavine okolja. Omenjeni načini spremljanja stanja so upoštevani in navedeni v sprejetem 
planu, kar je v izreku odločbe iz 2. točke obvestila ugotovilo tudi Ministrstvo za okolje in 
prostor.  
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