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URADNE  OBJAVE
{t. 06/2008, 31. julij 2008št. 7/2010, 23. avgust 2010

KAZALO                                                                                                                                                                                   Stran
1. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA KRIŽ 

– VZHODNI DEL
1

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 
št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda 02/09) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 6. 
izredni (korespondenčni) seji dne 20. 08. 2010 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA KRIŽ – VZHODNI DEL

1. člen

V 6. členu Odloka o ureditvenem načrtu območja Križ – vzhodni del 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 11/03) se v točki C), 
FUNKCIONALNA CELOTA FC S1, spremeni naslednje: 

v drugem stavku tretje alineje se briše tekst1.  »v Fe S1/2 je 15 m 
x 10 (z razširjeno kletjo);« 
na koncu tretje alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda 2. 
naslednje besedilo:  » v Fe S1/2 je možna gradnja dveh eno-
stanovanjskih objektov, pri čemer ima zahodni objekt na 
parceli 150/18, k. o. Križ, tlorisni gabarit 16 m x 8 m z mo-
žnostjo pravokotnega prizidka tlorisnih dimenzij 8 m x 4 m, 
vzhodni objekt na parcelah 150/2 in 150/24, k. o. Križ, pa 
ima osnovne tlorisne gabarite 12 m x 8 m z možnostjo raz-
širjene kleti.« 

2. člen

V 7. členu (merila in pogoji za krajinsko oblikovanje) se na koncu doda 
naslednje besedilo:  
»V projektih zunanje ureditve pri stanovanjskih hišah je treba 
upoštevati, da je maksimalna višina morebitnih ograj 120 cm, pri 
čemer je spodnji polni del lahko visok največ 40 cm. Odmik ograje 
od roba  cestišča je najmanj 100 cm, upravljavec pa lahko predpiše 
tudi večji odmik. Če bi ograja lahko motila preglednost v prometu, 
je na tem delu lahko visoka največ 80 cm.«     

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob-
močja Križ – vzhodni del je skupaj z osnovnim odlokom na vpogled na 
Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po uradni objavi. 
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