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podlagi projektne naloge, ki jo pripravi pobudnik izdelave sprememb in 
dopolnitev ter na podlagi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
(v nadaljevanju: NUP).

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se vodi 
v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. S tem sklepom se ob 
upoštevanju zakonsko predvidenih postopkov določijo naslednji okvirni 
roki njegove priprave.

(1) objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načr-
ta: januar 2013,

(2) izdelava osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 60 
dni od objave sklepa,

(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega 

načrta: 60 dni po pridobitvi smernic; če bo potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se za 
dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,

(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede javna 
obravnava in prva obravnava na OS Občine Komenda; v primeru iz-
vedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava tudi okoljsko poroči-
lo,

(6) priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 
obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb: 30 
dni po javni razgrnitvi,

(7) priprava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30 
dni po sprejemu stališč do pripomb,

(8) pridobitev mnenj NUP k predlogu sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta: 30 dni po prejemu predloga,

(9) sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah 
lokacijskega načrta (druga obravnava) na Občinskem svetu Občine 
Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP,

(10) objava odloka v uradnem glasilu po sprejemu na Občinskem svetu 
Občine Komenda.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogo-

jev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci, lahko spremenijo.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA (NUP) IN POSTOPEK NJIHO-
VEGA VKLJUČEVANJA

NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in 

Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 
57/12, 109/12) in 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda št. 02/09 je Župan Občine Komenda 14. 01. 
2013 sprejel

SKLEP

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
območja

 KO5 – hipodrom / športno središče 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

Občinski svet Občine Komenda je na 7. redni seji dne 28. 06. 2007 
sprejel Odlok o lokacijskem načrtu območja KO 5 hipodrom / športno 
središče, s katerim so bile določene urbanistične in krajinske rešitve, 
lokacijski in tehnični pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo 
objektov ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo načrtovanih re-
šitev. Na tej podlagi je bil v manjšem delu zgrajen del javne infrastruk-
ture (most preko Pšate, v manjšem delu razna podzemna infrastruktura) 
in konjski hlev za potrebe Konjeniškega kluba Komenda. 

Pri realizaciji načrtovanih posegov se je v smislu zagotavljanja racio-
nalnejše in uporabniku uporabnejše ureditve in predvsem zaradi lastni-
škega stanja na parcelah v območju pokazala potreba za prostorsko 
modifi kacijo urbanističnih in programskih rešitev. 

2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se dotikajo predvsem 
funkcionalnih celot FeŠP (funkcionalna celota športnega parka) in Fei 
(funkcionalna celota prometne infrastrukture) s pripadajočimi funkcio-
nalnimi enotami. V območje sprememb in dopolnitev lokacijskega na-
črta bodo lahko po potrebi vključene tudi dodatne površine znotraj ob-
močja lokacijskega načrta. Meja območja se s spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne podlage oz. rešitve prostorskih ureditev, ki so predmet spre-
memb in dopolnitev lokacijskega načrta, izdela izbrani načrtovalec na 
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dopolnitev lokacijskega načrta in so določeni s tem sklepom ter se 
vključujejo v postopek skladno z veljavno zakonodajo.

Občina Komenda osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načr-
ta pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo 
smernice. V smernicah NUP za obravnavano območje konkretizirajo 
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje v istem roku občini sporoči, ali je za spremembe in dopol-
nitve lokacijskega načrta potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic 

nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih 
za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje k 
predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Če NUP v pred-
pisanem roku ne predložijo mnenja, občina brez nadaljuje s postopkom 
oziroma s sprejemom dokumenta brez teh mnenj.

NUP, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj 
so:

(1) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Dunajska 
22, Ljubljana,

(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
61, Ljubljana, 

(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Vojkova 
55, Ljubljana, 

(4) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor 
za vodno območje Donave, Einspielerejva 6, Ljubljana, 

(5) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za 
kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana, 

(6) Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, Kranj, 
(7) Komunalno podjetje Kamnik d.d., cankarejva 11, Kamnik
(8) Občina Komenda, Zajčeva 23, Komenda;
(9) Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., 

Slovenska cesta 58, Ljubljana, 
(10) Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva 7, 

Kranj
(11) Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, Ljubljana,
(12) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se 

v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM

Stroške izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta nosi Ob-
čina Komenda, ki vodi tudi postopek do sprejema. 

7. OBJAVA SKLEPA

Sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na ob-
činskih spletnih straneh ter začne veljati z dnem objave v uradnem gla-
silu.

Št.: 3500-0001/2013
Komenda, dne 14. 01. 2013 

ŽUPAN
OBČINE KOMENDA

Tomaž Drolec, l. r.

O B V E S T I L O

Občina Komenda obvešča, da so od 28.1.2013 na spletni strani Ob-
čine Komenda www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi s 
pripadajočo razpisno dokumentacijo:

1. Javni razpis za sofi nanciranje humanitarnih programov za leto 
2013

2. Javni razpis za sofi nanciranje programov na področju kulture v 
občini Komenda za leto 2013

3. Javni razpis za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda 
za leto 2013

4. Javni razpis za sofi nanciranje društvenih projektov v občini Ko-
menda za leto 2013

5. Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2013

6. Razpis za sofi nanciranje delovanja društev na področju kmetijstva 
v občini Komenda za leto 2013

7. Razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v ob-
čini Komenda v letu 2013

8. Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Komenda v letu 2013. 

Občina Komenda

E-ODPADKE LOČUJ 
in OKOLJE VARUJ!

Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., 
Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektron-
ske opreme in odpadnih baterij pod sloganom »E-odpadke ločuj in 
okolje varuj!«, ki bo potekala v mesecu februarju. Tovrstne odpadke 
lahko občani Kamnika in Komende že sedaj oddate v okviru oddaje 
kosovnih odpadkov po sistemu »na klic« (naročilo brezplačnega 
odvoza na podlagi predhodno izpolnjenega kupona) oziroma jih 
pripeljete v Zbirni center Suhadole. Namen te akcije pa je, da se E-
odpadki zajamejo individualno in s tem zmanjša možnost kakršnih 
koli mehanskih poškodb in posledično vnosa nevarnih snovi v okolje, 
ki jih določene naprave vsebujejo (računalniški monitorji, hladilno-
zamrzovalni aparati, televizijski sprejemniki, …).

Torej, vsak občan Kamnika in Komende, ki bo med 1.2. in 1.3.2013 
oddal katerikoli E-odpadek in/ali odpadno baterijo, na spodaj nave-
denih lokacijah bo, ob izpolnjenem kuponu, sodeloval v nagradnem 
žrebanju za HLADILNIK.

LOKACIJE ODDAJE:
• ZBIRNI CENTER SUHADOLE: od ponedeljka do petka med 

6.00. in 16.00. uro ter v soboto med 9.00. in 13.00. uro.
Obenem vas vabimo, da manjše E-odpadke in odpadne baterije 

oddate ob ogledu E-TRANSFORMERMERJA. Gre za predstavitve-
no vozilo, ki je opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno 
opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene 
na strehi vozila. V notranjosti vozila si je možno ogledati razstavljene 
najbolj značilne električne in elektronske aparate ter poučni fi lm o 
zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov. Vsekakor vredno ogleda.

E-TRANSFORMER SI LAHKO OGLEDATE:
• pred OŠ MARIJA VERA: v petek 15.2.2013 med 15. in 18. uro
• pred MERCATOR CENTROM KAMNIK: v soboto 16.2.2013 

med 8. in 18. uro ter v nedeljo 17.2.2013 med 8. in 12. uro
• pred ŠPORTNO DVORANO V KOMENDI: v sredo 20.2.2013 

med 8. in 18. uro




