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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 Odloka o lokacijskem 
načrtu območja KO 11 Podboršt (oznaka območja po OPN: PB 2)
 

I.

Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu 
območja KO 11 Podboršt (oznaka območja po OPN: PB 2).  Spre-
membe se nanašajo le na pogoje gradnje na parceli 314, k. o. Mlaka, 
kjer sta namesto trenutno predvidenih treh enostanovanjskih hiš po no-
vem predvideni dve enostanovanjski hiši.  

II.

Javna razgrnitev bo opravljena od vključno 04. 10. 2013 do vključ-
no 04. 11. 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, 09. 10. 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 Komen-
da, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na elektronski naslov obcina.ko-
menda@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. 

Št.: 3500-0002/2013
Komenda: 04. 09. 2013

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC, l. r.

OBVESTILO O SPREJETEM PLANU

Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja ( ZVO - 1, 
Uradni list RS št. 41/04, s spremembami in dopolnitvami) posredujemo 
obvestilo, da je bil v Uradnem glasilu Občine Komenda št. 06/13 dne 
31. 07. 2013 objavljen Odlok o občinskem prostroskem načrtu občine 
Komenda (OPN). Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo 
naslednja pojasnila:  

OPIS VKLJUČENOSTI OKOLJEVARSTVENIH ZAHTEV V PLAN 
 
V postopku izdelave OPN in celovite presoje vplivov na okolje so pote-
kala usklajevanja tudi s pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih 
pooblastil. Osnova za tovrstna usklajevanja in končne ureditve je bilo 
poleg strokovnih podlag, ki jih je pripravilo podjetja ARKUS iz Kamni-
ka in hidrološko hidravličnih študij, ki jih je izdelalo podjetje Inštitut za 
vodarstvo iz Ljubljane, predvsem okoljsko poročilo št. 160-01/12, ki ga 
je izdelalo podjetje IPSUM, d. o. o., iz Domžal. K pripravi smernic in 
končnega mnenja na predlog plana so bili (poleg ostalih) v postopek 
povabljeni tudi naslednji nosilci urejanja prostora (NUP) s področja 
varovanja okolja: 

RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor,   ●
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, 
RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo,   ●

Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
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RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkorat za gozdarstvo, lo-  ●
vstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,   ●

Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,   ●

Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo, Direktorat za   ●

kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infra-  ●

strukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.   ●
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,  ●
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,  ●
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomši-  ●
čeva 7, 4000 Kranj.

Vsi našteti NUP (poleg ostalih) so izdali pozitivna mnenja k predlogu 
OPN ali pa v predpisanem roku mnenj niso podali.

UPOŠTEVANJE MNENJ IN PRIPOMB IZ POSTOPKA CELOVITE 
PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE 

Z zgoraj navedenimi študijami ter ukrepi so bila upoštevana mnenja 
naravovarstvene stroke in druge strokovne javnosti, ki je bila vključena 
v postopek celovite presoje vplivov na okolje. V skladu s 1. odstavkom 
43. člena Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev okoljskega poro-
čila in dopolnjenega osnutka OPN potekala med 03. 08. 2012 in 03. 09. 
2012. V tem času je lahko vsak predstavnik zainteresirane javnosti podal 
svoje mnenje in pripombe na vsebino okoljskega poročila in OPN-ja. 
Prav tako je zainteresirana javnost svoje predloge in pripombe lahko 
izrazila na javni obravnavi obeh dokumentov, opravljeni dne 29. 08. 
2012. Na vse pripombe, ki so bile podane v času javne razgrnitve ter 
javne obravnave okoljskega poročila in na pripombe, ki so jih v postop-
ku imeli pristojni občinski odbori in Občinski svet Občine Komenda, je 
pripravljalec plana pripravil stališča. Pripombe in stališča so bile s ko-
rekcijami okoljskega poročila in plana posredovane Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 
cesta 22, Ljubljana, ki je 09. 07. 2013 v izreku odločbe št. 35409-
124/2009/22 ugotovilo, da so vplivi plana sprejemljivi in plan tudi potr-
dilo. 

RAZLOGI ZA SPREJETE ODLOČITVE GLEDE NA MOŽNE AL-
TERNATIVE

Alternativno je bila v postopkih celovite presoje vplivov na okolje in 
izdelave plana obravnavana vrsta pobud, ki so bile kasneje iz okoljevar-
stvenih ali drugih razlogov ocenjene negativno. Negativno ocenjene 
pobude so bile zato izločene iz končnega dokumenta.

OPIS NAČINA SPREMLJANJA VPLIVOV NA OKOLJE PRI IZVA-
JANJU PLANA

V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poročilo 
predlagalo načine spremljanja stanja za posamezne sestavine okolja, ki 
so bili predmet obravnave in kjer so bili predlagani posamezni omilitve-
ni ukrepi za zmanjšanje vpliva posegov na posamezne sestavine okolja. 
Omenjeni načini spremljanja stanja so upoštevani in navedeni v spreje-
tem in veljavnem OPN, kar ugotavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Sektor za CPVO, v izreku odločbe iz prejšnje točke obvestila. 

Datum: 12. 09. 2013 
Št.: 3500-0001/2005

Župan Občine Komenda 
Tomaž Drolec 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direk-
torat za energijo  obveščata javnost, da so na Občini Komenda, Zajčeva 
cesta 23, javno razgrnjene študije variant s predlogom najustreznejše 
variante s strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom za dalj-
novod 2 x 110 kV Kamnik – Visoko. Javna razgrnitev poteka do 18. 
oktobra 2013, gradivo pa je objavljeno še na spletnih staneh Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor na naslovu: 

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/
drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Javno naznanilo za občane Komende je objavljeno v Gorenjskem glasu, 
na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na spletnih 
straneh Občine Komenda ter na občinski oglasni deski. Javna obravnava 
bo v sredo, 2. 10. 2013 ob 17.00 v sejni dvorani občine Komenda, Gla-
varjeva 104, Komenda.

Občani Komende imate do 18. oktobra 2013 možnost dajati pripombe 
in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

pisno na Občini Komenda, Zajčeva 23 (na obrazcu za pripombe),  ●
po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direk-  ●

torat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom »DV Ka-
mnik-Visoko«
elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom »DV Kamnik-  ●

Visoko«.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni 
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo preučilo pripombe in predlo-
ge in do njih zavzelo stališče, ki bo objavljeno na spletni strani ministr-
stva in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v 
stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb in 
predlogov to posebej navesti.

mag. Tanja BOGATAJ Danijel Levičar
Generalna direktorica v.d. generalnega direktorja
direktorata za prostor direktorata za energijo

Št.: 3500-0001/2005
Datum: 02. 09. 2013

REDAKCIJSKI  POPRAVEK

V 46. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 6/2013) se v 6. koloni pre-
glednice št 5 pod rubriko »Druga nižinska naselja« pri naselju Nasovče, v 
enoti urejana prostora (EUP) NA 1, podEUP NA 1/1 (SK), napačno vpi-
sani stavbni tip »A 1/3« nadomesti s pravilnim stavbnim tipom »A 3/1«. 

Obrazložitev:

Enota urejanja prostora (EUP) z oznako NA 1, podEUP NA 1/1 v naselju 
Nasovče, spada med enote podeželskega naselja (SK).  V teh enotah so 
predpisani stavbni tipi za stanovanjsko gradnjo in za gospodarske 
objekte, vendar je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine 
Komenda pri enoti NA 1/1 prišlo do napačnega vpisa stavbnih tipov. V 
tej podEUP sta pomotoma vpisna dva tipa za  stanovanjske stavbe ( 
A1/1 in A 1/3), medtem ko tip za gospodarske objekte sploh ni vpisan. 
Pri pripravi gradiva je pri drugem tipu (A 1/3) prišlo do zamenjave šte-
vilk »1« in »3«, pomota pa se s tem redakcijskim popravkom (pravilni 
tip je torej A 3/1) odpravlja. 

Tomaž Drolec
Župan Občine Komenda 


