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1

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt 
- Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10 - popr, 43/11-ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/09) občina Komenda 

Z JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah LN 

območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela 

I.

Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah LN območja O2 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na 
območje I. faze poslovne cone v naselju Poslovna cona Žeje pri Komen-
di, v pretežni meri na območje podjetja »LIDL«. 

II.

Javna razgrnitev bo opravljena od vključno 04. 03. 2013 do vključ-
no 02. 04. 2013.

III.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prvem nadstropju Občine Komenda, 
Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled v prostorih občine je možen v pone-
deljek, torek, četrtek od 8 00 – 15 00 ure, v sredo od 8 00 – 17 00 ure in v 
petek od 8 00 – 13 00 ure.

IV.

Javna obravnava bo opravljena v sredo, 27. 03. 2013 ob 17.00 uri, v 
sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 Komenda. 

V.

Med javno razgrnitvijo je moč dajati pripombe in predloge k razgrnje-
nemu dopolnjenem osnutku dokumenta. Pripombe in predlogi se v času 

javne razgrnitve lahko vpišejo v »Knjigo pripomb in predlogov« v ob-
činskem tajništvu, lahko se po pošti pošljejo na naslov Občine Komenda, 
Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na elektronski naslov obcina.komenda@
siol.net. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na zapisnik 
med javno obravnavo.
 
Župan Občine Komenda bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča 
do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov bodo obja-
vljena na oglasni deski v prostorih občine Komenda, Zajčeva 23, in na 
občinskih spletnih straneh. 

VI.

To naznanilo se objavi na občinskih spletnih straneh, v občinskem gla-
silu in na oglasni deski v prostorih občine Komenda, Zajčeva 23. 

Številka: 3500-0001/2012
Komenda: 12. 2. 2013

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC, l. r.
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2

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt 
- Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10 - popr, 43/11-ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/09) občina Komenda 

Z JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah LN 

območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda - Ozka dela, II. 
faza 

I.

Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah LN območja O2/1 poslovno 
proizvodne cone Komenda - Ozka dela, II. faza. 

II.

Javna razgrnitev bo opravljena od vključno 04. 03. 2013 do vključ-
no 02. 04. 2013.

III.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prvem nadstropju Občine Komenda, 
Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled v prostorih občine je možen v pone-
deljek, torek, četrtek od 8 00 – 15 00 ure, v sredo od 8 00 – 17 00 ure in v 
petek od 8 00 – 13 00 ure.

IV.

Javna obravnava bo opravljena v sredo, 27. 03. 2013 ob 17.00 uri, v 
sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 Komenda. 

V.

Med javno razgrnitvijo je moč dajati pripombe in predloge k razgrnje-
nemu dopolnjenem osnutku dokumenta. Pripombe in predlogi se v času 
javne razgrnitve lahko vpišejo v »Knjigo pripomb in predlogov« v ob-
činskem tajništvu, lahko se po pošti pošljejo na naslov Občine Komenda, 
Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na elektronski naslov obcina.komenda@
siol.net. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na zapisnik 
med javno obravnavo.
 
Župan Občine Komenda bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča 
do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov bodo obja-
vljena na oglasni deski v prostorih občine Komenda, Zajčeva 23, in na 
občinskih spletnih straneh. 

VI.

To naznanilo se objavi na občinskih spletnih straneh, v občinskem gla-
silu in na oglasni deski v prostorih občine Komenda, Zajčeva 23. 

Številka: 3501-0098/2011
Komenda: 12. 2. 2013

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC, l. r.

REDAKCIJSKI POPRAVEK

V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 
načrtu območja MO 2 Moste (Uradne objave Glasila Občine Komenda 
št. 03/05) se zadnji stavek v četrtem odstavku točke »p«), ki se glasi:

»Tlorisni gabarit 14,0 m x 9,0 m, vertikalni gabarit K+P+M, namemb-
nost stanovanjska, naklon strešin 35-45 stopinj, smer slemena S-J, ozi-
roma V-Z s poenotenostjo strešne kritine z ostalimi stavbami v obmo-
čju.«,

spremeni tako, da se glasi: 
  
»Tlorisni gabarit 14,0 m x 9,0 m (velja za FeS 21) oziroma 13,5 m x 
8,0 m (velja za FeS 26), vertikalni gabarit K+P+M, namembnost stano-
vanjska, naklon strešin 35-45 stopinj, smer slemena S – J, oziroma V-Z 
s poenotenostjo strešne kritine z ostalimi stavbami v območju.«

Obrazložitev:

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO 
2 Moste (Uradni list RS št. 83/99) je v 2. členu opredeljeval spremembe 
in dopolnitve tudi na funkcionalnih enotah FeS 21 in FeS 26. Iz grafi č-
nega dela sprememb je razvidno, da naj bi stanovanjska objekta na teh 
funkcionalnih enotah imela tlorisne gabarite 14,0 x 9,0 m (velja za FeS 
21) oziroma 13,5 m x 8,0 m (velja za FeS 26). Iz grafi čnega dela nasle-
dnjih sprememb in dopolnitev odloka (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda št. 03/05) je z lista št. 2.1 razvidno, da na teh funkcionalnih 
enotah v letu 2005 ni predvidenih sprememb oz. da zanju še naprej ve-
ljajo arhitektonsko – urbanistična določila iz osnovnega odloka (iz leta 
1990) in sprememb iz let 1997 in 1999. V tekstualnem delu sprememb 
iz leta 2005 pa odlok v 3. členu (točka »p«) v nasprotju z grafi čnim de-
lom govori tudi o funkcionalnih enotah FeS 21 in FeS 26 ter za obe 
določa enake tlorisne gabarite, to je 14,0 m x 9,0 m. Za objekt na FeS 21 
je ta gabarit skladen z grafi ko iz leta 1999, za objekt na FeS 26 pa to ne 
velja. S tem redakcijskim popravkom (z zmanjšanjem tlorisnih gabari-
tov za stanovanjsko hišo FeS 26 v tekstualnem delu sprememb in dopol-
nitev odloka iz leta 2005) se odpravlja neskladje, ki je nastalo med 
grafi čnim in tekstualnim delom.

Številka: 35003-0001/2003
Komenda, 18. 1. 2013

Tomaž Drolec
Župan Občine Komenda 




