Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2004 z dne: 18.05.2004
Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Sklepa
vlade RS št. 350-00/2001-152 z dne 25.11.2003 in 16. člena statuta občine Komenda
(Uradni list RS, št.37/99 in 83/99 ter uradne objave Glasila občine Komenda št. 01/2001),
je Občinski svet občine Komenda na svoji 13. seji dne 13.05.2004 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 1986-2000 IN
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 19861990 IN ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 1986-2000 IN
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 19861990 – DOPOLNITEV V LETU 2003 ZA OBMOČJE OBČINE KOMENDA

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik za
obdobje 1986-1990 in odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega
plana občine Kamnik za obdobje 1986-1990 – dopolnitev v letu 2003 za območje občine
Komenda se dopolni poglavje 4.1.5. Naravna in kulturna dediščina, ki se glasi:
Naslov poglavja "Naravna in kulturna dediščina" se spremeni tako, da se pravilno glasi: "4.1.5.
Varstvo narave in biotske raznovrstnosti ter kulturna dediščina".
Za področje varstva narave in biotske raznovrstnosti se v podpoglavju, ki se nanaša na
naravno dediščino spremeni in doda besedilo, ki se glasi:
Kot obvezna republiška izhodišča se dodajo:

Komenda - Turška lipa
Komenda - Glavarjeva lipa
Komenda - Mejačev hrast
Na območju Komende so naslednje naravne vrednote:
Komenda - jesen pred graščino
Gora pri Komendi - lipa
Žeje pri Komendi - lipa
Komenda - divji kostanj
Komenda – lipa
Tunjščica – dolina in vodotok
Knježji potok
Vrtaški potok
Pšata - vodotok s pritoki v povirnem delu
Suhadole - jelševje ob potoku Stržen
Močvirni travnik na zahodni strani Pšate med Komendo in Podborštom

Ob vodotoku Pšata se varuje pas obraščen z visoko vegetacijo, oziroma desetmeterski
pas. Varuje se tudi obvodni prostor Tunjščice, Knežjega potoka in Vrtašekga potoka ter
pritoki Pšate v povirnem delu.
Fizična in pravna oseba mora v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor na
zavarovanem območju, naravni vrednoti in na območju vpliva na naravno vrednoto
pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave
(Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Ur. list RS št. 52/02, Zakon o ohranjanju narave, Ur.
list RS št. 119/02).
Na področju varstva prostorskih površin geosfere, hidrosfere, rastlinstva in živalstva,
ekosistemov in habitatnih tipov se za posamezna področja narave upoštevajo varstvene
usmeritve Naravovarstvenih smernic k prostorskemu planu občine Komenda (Zavod RS
za varstvo narave, OE Kranj, Varstvo naravnih vrednot v občini Komenda, december
2002), ki so izdane na osnovi Nature 2000 in na razpolago na občini Komenda.
Za izdajo naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja je v skladu z 105.
členom Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. list RS št. 56/99, 119/02) pristojno
Ministrstvo za okolje in prostor.
Za področje kulturne dediščine se v podpoglavju, ki se nanaša na kulturno dediščino
spremeni in doda besedilo, ki se pravilno glasi:
Kulturna dediščina so arheološka najdišča in predmeti, naselbinska območja, oblikovana
narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske
ali tehnične pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in
dogodki politične, gospodarske in kulturne zgodovine občine; arhivsko gradivo, knjižnično
gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostno-zgodovinskega,
arheološkega,
umetnostnega,
sociološkega,
antropološkega,
etnološkega
in
naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na območju občine
Komenda.
Nepremična kulturna dediščina je navedena v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne
dediščine za območje občine Komenda, izdelanih na ZVNKD v Kranju v decembru 2000.
Strokovne podlage, ki vključujejo tudi osnovne varstvene režime za posamezne tipe
dediščine, so sestavni del odloka o prostorskih sestavinah planske dokumentacije občine
Komenda, ter jih je potrebno povzeti v vseh nadaljnjih prostorskih aktih.
V Kartografskem gradivu k planu je Zasnova varstva kulturne dediščine prikazana na karti
v merilu 1 : 25 000.
Temeljna dolgoročna usmeritev za varstvo enot kulturne dediščine:
-

vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije
dediščine, ne glede na njeno namembnost
zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanja njenega proučevanja in
raziskovanja
preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina,
oblike in s tem vrednosti dediščine
skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine
izbor kulturne dediščine za razglasitev za spomenik lokalnega pomena
postopna sanacija in prezentacija najpomembnejših objektov dediščine

-

varovanje kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur.
l. RS št. 7/99) in v skladu s Strokovnimi podlagami za varstvo kulturne dediščine za
občino Kamnik, izdelanimi v decembru 2000.

V občini Komenda kot prostorsko pomembna dediščina izstopajo vedutno izpostavljena
dediščina:
-

Komenda - Cerkev sv. Petra in zgodovinsko območje Komende
Križ - ambient nekdanjega gradu Križ oz. grič neolitske naselbine
Križ - ruševine cerkve-Gaušek
Naselbine s cerkvami:
Križ s cerkvijo sv. Pavla
Moste s cerkvijo sv. Boštjana
Suhadole s cerkvijo sv. Klemena

Pri prostorskem načrtovanju je potrebno ohranjati poglede na prostorsko pomembno
kulturno dediščino.
Prostorsko pomembna dediščina mora v prostoru ohranjati dominantno vlogo.
V okviru varstva kulturne dediščine bo posebna pozornost namenjena arheološki
dediščini. Pri načrtovanju vseh daljših infrastrukturnih objektov (prometni, energetski...) je
potrebno zagotoviti sodelovanje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Pristojna
služba bo na podlagi površinskega pregleda terena (po metodologiji SAAS) sodelovala pri
izbiri trase.
Nepremično kulturno dediščino, ki ima elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali
posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja ali ki predstavljajo kakovostni
dosežek ustvarjalnosti, se lahko razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Strokovne podlage za razglasitev pripravi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.
Kulturna dediščine s statusom spomenika in ostala kulturna dediščina iz strokovnih podlag
se enakovredno priključuje dejavnikom pri usmerjanju razvoja občine Komenda. V
prostoru se varuje skozi procese načrtovanja v prostoru.
2. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
3.člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
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