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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12–ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in 
14/15-ZUUJFO) je v zvezi z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda za enoto urejanja prostora 
SU 9 (v nadaljevanju: spremembe OPN) Župan Občine Komenda proučil pripombe in predloge in 
zavzel naslednja  
 
 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV  
 
 

A) V  knjigo  pripomb  in  predlogov  so bili v času javne razgrnitve med 02. 10. 2015 in  
02. 11. 2015 vpisani oziroma vloženi naslednji predlogi in pripombe:  

 
a) Tomaž Hrovat, Gora 13, 1218 Komenda (vloženo 16. 10. 2015):  

 
- Predlaga, da se v 148. členu OPN (EUP z oznako GO 7) v 3. alineji 1. odstavka doda 

možnost gradnje gostinskih stavb za kratkotrajno nastanitev.  
Stališče: predlog gre v smeri bolj pestre turistične ponudbe v naši občini, zato se ga 
upošteva.  
 

b) Občinska uprava Občine Komenda (vpisano 16. 10. 2015): 
 
- Pri EUP MO 9/1 (območje, predvideno za gradnjo gasilskega doma Moste) naj se 

maksimalni faktor pozidanosti poveča na 0,65, kar je identično faktorju v sosednji EUP 
MO 9/2. Zato naj se v 9. koloni preglednice 5 (46. člen OPN) pri EUP MO 9/1 beseda 
»ne« zamenja z »da«, OPN-ju pa se v posebnih določbah doda nov 148.a člen, ki naj 
za potrebe gasilstva določa maksimalni faktor pozidanosti 0,65, minimalni delež zelenih 
površin pa naj bo 10%.        
Stališče: pripomba se ne upošteva –  po koncu javne razgrnitve je bilo s strani PGD 
Moste sporočeno, da so pri projektiranju novega gasilskega doma uspeli zagotoviti 
usklajenost z že veljavnimi določili OPN, zato predlagana sprememba ni potrebna.   
 

- Po posvetu s pristojno kmetijsko svetovalno službo je bilo predlagano, da naj se  na 
kmetijskih zemljiščih K1 in K2 dovoli tudi gradnja rastlinjakov kot manj zahtevnih 
objektov. 
Stališče: pripomba se upošteva – v spremembah OPN naj se na kmetijskih zemljiščih 
K1 in K2 dovoli tudi gradnja rastlinjakov. V smislu priporočil, podanih na 13. seji 
Občinskega sveta Občine Komenda dne 21. 04. 2016, naj se omeji višina rastlinjakov. 
Predlagamo maksimalno možno višino 5 m (v slemenu). Poleg tega naj se skladno s 
spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS št. 27/16), ki je bil uveljavljen po javni razgrnitvi in po seji OS, v 
spremembe OPN vnesejo tudi določila, ki na lokalno skupnost (oz. na občinske 
prostorske akte) prenašajo pristojnosti glede omogočanja gradnje na kmetijskih 
zemljiščih  (predvsem določila členov 3.č, 3.ča, 3. ea in 4.a).        
 

- V 9. koloni preglednice 5 (46. člen OPN) naj se pri EUP SU 9 beseda »ne« nadomesti z 
»da« - s tem opozorimo na nov 150.a člen, ki govori o posebnih določbah v tej EUP.  
Stališče: pripomba se upošteva. 
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- V nadaljevanju postopka naj se v čim večji meri upoštevajo pripombe in predlogi, 
podani na pristojnih odborih in na Občinskem svetu Občine Komenda pri 1. obravnavi.  
Stališče: predlog se upošteva – razvidno v nadaljevanju tega dokumenta. 
 

- V 104. členu OPN naj se črta točka (4), ki govori o obvezi spoštovanja programske 
zasnove, ki jo je za EUP KO 3/4 izdelalo podjetje Atelje ARKUS, d. o. o. (op.: gre za t. i. 
območje URBANO, sedaj v lasti Konjeniškega kluba Komenda).  
Stališče: pripomba se upošteva – v programski zasnovi so bili na tem območju 
predvideni večstanovanjski bloki, za kar je nekdanji lastnik že pridobil gradbeno 
dovoljenje. Gradnja ni bila začeta in gradbeno dovoljenje ne velja več, zato se s 
črtanjem točke (4) v 104. členu OPN prilagajamo novonastalim razmeram.  
 

- V enoti urejanja PO 2/2 (obrtna cona Potok) naj se faktor pozidanosti z 0,45 poveča na 
0,50. 
Stališče: predlog se upošteva – s strani nekaterih investitorjev v obrtni coni Potok je 
zaradi potreb gospodarskih dejavnosti prišla pobuda za minimalno povečanje faktorja 
pozidanosti. Tudi tako povišan faktor ostaja v okvirih običajnih faktorjev pozidanosti za 
podobne dejavnosti, zato se  v 7. koloni preglednice 5 (46. člen OPN) pri EUP PO 2/2 
faktor »0,45« zamenja z »0,50«.   
 

- Na območjih, predvidenih za objekte vzgoje in izobraževanja, naj se omogočijo 
novogradnje in nadzidave objektov, ki presegajo obstoječe maksimalne višinske 
gabarite. V Mostah naj se v podEUP MO 1/1 predvidi možnost gradnje telovadnice za 
šolske oz. splošne družbene potrebe.    
Stališče: predlog se upošteva -  v 57. členu OPN, odstavek (4), naj se na koncu 2. 
alineje točke (a) doda stavek: »Določila o maksimalnih višinskih gabaritih ne veljajo za 
objekte, namenjene vzgoji in izobraževanju. Pri teh objektih   (novogradnje, nadzidave) 
je dovoljeno preseči maksimalni višinski gabarit okoliških objektov, kar se s prostorsko 
presojo (fotomontaže, skice ipd.) utemelji v projektu za gradbeno dovoljenje.«   
Prav  tako se v 9. koloni preglednice 5 (46. člen OPN) pri EUP MO 1/1 beseda »ne« 
nadomesti z »da«, v posebnih določbah pa se doda nov 111.a člen (območje podEUP 
MO 1/1) z naslednjim besedilom: »V podEUP MO 1/1 je dovoljena tudi gradnja objektov 
za vzgojo in izobraževanje (tip svojevrstna stavba – A2).«       
 
 

B) Na javni obravnavi dne 07. 10. 2015 predlogov in pripomb ni bilo.   
 

 
C) Stališče do sklepov, sprejetih 18. 04. 2016 na 11. seji Odbora za kmetijstvo ob potrditvi 

sprememb OPN v 1. obravnavi:   
 
a) Odbor sicer ni podal pozitivnega mnenja, je pa predlagal, da se do druge obravnave v 

odloku za enoto SU 9 opredeli obveznost ureditve priključne javne infrastrukture z južne 
strani območja (iz Mengša) s poudarkom, da je pred izdajo gradbenih dovoljenj z 
mengeške strani treba urediti tudi primerno dovozno cesto.  
Stališče:  čeprav   odbor  v  prvi  obravnavi  ni  podal  pozitivnega  mnenja,  se  njihov  
predlog v nadaljevanju smiselno upošteva.  

 
 

D) Stališče do sklepov, sprejetih 18. 04. 2016 na 11. seji Odbora za komunalo, urejanje 
prostora in varstvo okolja ob potrditvi sprememb OPN v 1. obravnavi:   
 
a) Odbor je v prvi obravnavi podal pozitivno mnenje, do druge obravnave pa naj se upoštevajo 

naslednje pripombe: 
 
- V naslovu sprememb OPN naj se črta besedna zveza »za območje urejanja SU 9«, saj 

spremembe posegajo tudi na druga območja.   



 
 

 

 

 

Stališče: predlog se upošteva. 
 

- V enoti urejana KO 3/1 (center Komende) naj se omeji maksimalna višina objektov na 
12 m. Odstopanje je možno v primerih, ko so za posamezne objekte že izdana 
gradbena dovoljenja in bodo investitorji pridobivali spremembo teh dovoljenj – v takih 
primerih je objekt lahko tudi višji od 12 m, vendar ne sme presegati višine iz osnovnega 
projekta, ki je bil osnova za izdajo gradbenega dovoljenja.    
Stališče: predlog se smiselno upošteva – v 103. členu se besedilo točke (1.2), ki pravi: 
»Višinski gabarit stavbe ne sme presegati višine najvišje stavbe na območju podEUP« 
nadomesti z besedilom: »Maksimalna višina objektov je 12 m.  Odstopanje je možno v 
primerih, ko so za posamezne objekte že izdana gradbena dovoljenja in bodo 
investitorji pridobivali spremembe teh dovoljenj – v takih primerih je objekt lahko tudi 
višji od 12 m, vendar ne sme presegati višine iz projekta, ki je bil osnova za izdajo 
gradbenega dovoljenja.«    
 

- Upoštevajo naj se predlogi Odbora za kmetijstvo. 
Stališče: pripomba se upošteva (glej stališče pod  točko C), podtočka a).  
 

 
E) Stališča do sklepov, ki jih je 21. 04. 2016 ob potrditvi sprememb OPN v 1. obravnavi na 

13. seji sprejel Občinski svet Občine Komenda: 
 
a) Občinski svet v prvi obravnavi podaja pozitivno mnenje, predlaga pa, da se upoštevajo 

pripombe, ki sta jih v postopku podala Odbor za komunalo, urejanje prostora in varstvo 
okolja, Odbor za kmetijstvo ter pripombe, podane na sami seji občinskega sveta.    
Stališče: predlog se upošteva (razvidno iz predhodnih točk stališč do pripomb in 
predlogov).  
 

 
Stanislav Poglajen  
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