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Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09) in 31. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda 02/09) je Župan 
Občine Komenda 30. 06. 2011 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega

načrta območja suhega vodnega zadrževalnika Pšata

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Občina Komenda že dalj časa ugotavlja, da so na širšem območju vodo-
toka Pšata posamezni deli naselij močno poplavno ogroženi. Z lokalnimi 
(parcialnimi) protipoplavnimi ureditvami na prizadetih območjih ni 
možno zagotoviti dovolj velike poplavne varnosti naselij, zato se načr-
tujejo ureditve, na katerih bodo urejene naravne retenzije z možnostjo 
zadrževanja visokih voda Pšate.

Zadrževalnik na vodotku Pšata glede na visokovodne pretoke zaradi 
omejenosti razpoložjivega prostora ne more samostojno zagotavljati 
poplavne varnosti pred visokimi vodami reke Pšate. Ob usklajenem 
delovanju z ostalimi visokovodnimi zadrževalniki na območju občine 
Komenda pa predstavlja pomemben okvir za zmanjšanje poplavne ne-
varnosti na območju občine Komenda. 

V okvir ureditev, predvidenih z OPPN suhega zadrževalnika Pšata, 
spadajo tudi posegi, vezani na ureditev vodotoka Pšata gorvodno in 
dolvodno od zadrževalnika in so potrebni za učinkovito delovanje suhe-
ga zadrževalnika ter protipoplavno zavarovanje poselitvenih območij. 

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: 
OPPN) območja suhega vodnega zadrževalnika Pšata se bo pričnela na 
podlagi izdelanih idejnih zasnov zadrževalnika.

Vse predvidene ureditve se nahajajo na neposeljenih območjih, ki so 
pretežno v kmetijski, deloma tudi gozdni rabi in so hkrati v precejšnji 
meri poplavna območja.

2. OBMOČJE OPPN

Območje OPPN se nahaja znotraj meja Občine Komenda. Meja obmo-
čja urejanja bo glede na potrebnost zagotovitve zadostnih retenzijskih 

površin opredeljena v idejni zasnovi suhega vodnega zadrževalnika 
Pšata  ter povzetka v občinskem prostorskem načrtu. Območje OPPN se 
nahaja vzhodno od naselja Klanec in severno od občinskega središča 
Komende. Okvirna omočena površina suhega vodnega zadrževalnika 
znaša 30 hektarjev.
V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so po-
trebne za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne rešitve prostorskih ureditev suhega vodnega zadrževalnika 
Pšata izbrani načrtovalec izdela na podlagi analize stanja in idejnih za-
snov vodnega zadrževalnika (strokovne podlage) ter smernic pristojnih 
nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP). Strokovne podlage 
skupaj z izdelanim geodetskim načrtom načrtovalcu posreduje pripra-
vljavec.

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ OPPN

Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 108/09). S tem sklepom se ob 
upoštevanju zakonsko predvidenih postopkov določijo naslednji okvirni 
roki njegove priprave:

(1) objava sklepa o pripravi OPPN – julij 2011,
(2) izdelava osnutka OPPN v roku 30 dni od objave sklepa,
(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 30 dni po pridobitvi smer-
nic oziroma 10 dni po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag; če bo 
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nada-
ljevanju: CPVO), se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev: 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede javna 
obravnava; v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava 
tudi okoljsko poročilo,
(6) prva obravnava odloka na Občinskem svetu Občine Komenda: 
med ali po javni razgrnitvi,
(7) priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pri-
pomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(8) priprava predloga OPPN: 30 dni po sprejemu stališč do pripomb,
(9) pridobitev mnenj NUP k predlogu OPPN: 30 dni po prejemu pre-
dloga,
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(10) sprejem usklajenega predloga odloka OPPN (druga obravnava) 
na Občinskem svetu Občine Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih 
mnenj NUP,
(11) 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 so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so 
določeni s tem sklepom.
Občina Komenda osnutek OPPN pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 
30 dni od prejema pošljejo smernice. V smernicah NUP konkretizirajo 
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje 
in prostor v istem roku občini sporoči, če je za OPPN potrebno izvesti 
CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne podajo 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 tudi mnenje k 
predlogu OPPN. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenj, 
lahko občina brez teh mnenj nadaljuje s postopkom oziroma s spreje-
mom dokumenta.
NUP, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smer-
nic, strokovnih podlag in mnenj so:

(1) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 
48, 1000 Ljubljana;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospo-
darjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(4) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za 
opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana;
(5) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
(6) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 
4000 Kranj;
(7) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Ka-
mnik;
(8) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda;
(10) Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije 
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
(11) Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 
4, 1535 Ljubljana;
(13) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana.
(14) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere 
se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM

Stroške izdelave OPPN nosi pobudnik izdelave. Postopek vodi občinska 
uprava Občine Komenda.

7. OBJAVA SKLEPA

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda ter sve-
tovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.

Številka: 3500-0002/2011
Komenda, 30. 06. 2011 

ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec l.r.

Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09) in 31. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) je Župan 
Občine Komenda dne 30. junija 2011 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega

načrta območja suhega vodnega zadrževalnika Knežji potok

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Lokalna skupnost se že dalj časa zaveda, da so na širšem območju 
Knežjega potoka posamezni deli naselij močno poplavno ogroženi. S 
parcialnimi protipoplavnimi ureditvami na prizadetih območjih ni mo-
žno zagotoviti dovolj velike poplavne varnosti naselij, zato je potrebno 
predvideti ureditve na katerih bodo omogočene naravne retenzije z 
možnostjo zadrževanja visokih voda Knežjega potoka.
Čeprav samo območje poselitve ob Knežjem potoku ni neposredno 
ogroženo s strani visokih voda tega potoka, predstavlja Knežji potok 
pomembno prispevno količino skupnim pretokom v času visokih voda 
na reki Pšati, ki je glavni vir poplavne nevarnosti na območju občine 
Komenda. 
Zadrževanje visokih voda na razpoložljivih poplavnih območjih, kamor 
spada tudi prepoznano zadrževalno območje predvidenega zadrževalni-
ka Knežji potok, spada v kontekst evropske poplavne direktive in iz nje 
izhajajočih zakonskih osnov v Republiki Sloveniji (Zakon o vodah, 
Uredba o pogojih gradnje na poplavnih območjih, Uredba o pripravi 
načrtov za zmanjšanje poplavne ogroženosti). Izdelava občinskega po-
drobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) območja suhega 
vodnega zadrževalnika Knežji potok se prične na podlagi izdelanih 
idejnih zasnov zadrževalnika.

Načrtovane prostorske ureditve se nahajajo na neposeljenih območjih, 
ki so pretežno v kmetijski, deloma (vzhodni rob) tudi gozdni rabi. 

2. OBMOČJE OPPN

Površine na katerih je načrtovan OPPN se nahajajo znotraj meja Občine 
Komenda. Meja območja urejanja je glede na potrebnost zagotovitve 
zadostnih retenzijskih površin opredeljena v idejni zasnovi suhega vo-
dnega zadrževalnika Knežji potok ter povzetka v občinskem prostor-
skem načrtu. Območje OPPN se nahaja severovzhodno od naselja Gora. 
Okvirna omočena površina suhega vodnega zadrževalnika znaša 13 
hektarjev.
V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so po-
trebne za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne rešitve prostorskih ureditev suhega vodnega zadrževalnika 
Knežji potok bo izbrani načrtovalec izdelal na podlagi analize stanja in 
idejnih zasnov vodnega zadrževalnika (strokovne podlage) ter smernic 
pristojnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP). Strokovne 
podlage, skupaj z izdelanim geodetskim načrtom, načrtovalcu posreduje 
pripravljavec.

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ OPPN

Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 in 108/09). S tem sklepom se ob 
upoštevanju zakonsko predvidenih postopkov določijo naslednji okvirni 
roki njegove priprave.

(1) objava sklepa o pripravi OPPN – julij 2011,
(2) izdelava osnutka OPPN v roku 30 dni od objave sklepa,
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(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 30 dni po pridobitvi smer-
nic oziroma 10 dni po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag; če bo 
treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadalje-
vanju: CPVO), se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede 
javna obravnava; v primeru izvedbe CPVO, se sočasno razgrne in 
obravnava tudi okoljsko poročilo,
(6) prva obravnava odloka na Občinskem svetu Občine Komenda 
med ali po javni razgrnitvi,
(7) priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in 
javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pri-
pomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(8) priprava predloga OPPN: 30 dni po sprejemu stališč do pripomb,
(9) pridobitev mnenj NUP k predlogu OPPN: 30 dni po prejemu pre-
dloga,
(10) sprejem usklajenega predloga odloka OPPN (druga obravnava) 
na Občinskem svetu Občine Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih 
mnenj NUP,
(11) 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 so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so 
določeni s tem sklepom.

Občina Komenda osnutek OPPN pošlje NUP ter jih pozove, da ji v 
roku 30 dni pošljejo smernice. V smernicah NUP  konkretizirajo določ-
be predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in 
prostor v istem roku občini sporoči, če je za OPPN potrebno izvesti 
CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne podajo 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 OPPN. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenja, 
lahko občina brez teh mnenj nadaljuje s postopkom oziroma s spreje-
mom dokumenta.

NUP, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem 
smernic, strokovnih podlag in mnenj so:

(1) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 
48, 1000 Ljubljana;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospo-
darjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(4) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za 
opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana;
(5) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
(6) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 
4000 Kranj;
(7) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Ka-
mnik;
(8) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda;
 (10) Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije 
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
(11) Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 
4, 1535 Ljubljana;
 (13) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana.
(14) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere 
se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM

Stroške izdelave OPPN nosi pobudnik izdelave. Postopek sprejema 
vodi občinska uprava Občine Komenda.

7. OBJAVA SKLEPA

Sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda ter svetov-
nem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.

Številka: 3500-0004/2011
Komenda, 30. junij 2011 

ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec l.r.

Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09) in 31. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) je Župan 
Občine Komenda dne 30. junija 2011 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA  NAČRTA

Vodotok Tunjica predstavlja resno poplavno nevarnost nižjeležečim 
naseljem, predvsem poselitvenemu območju naselij Moste ter Suhadole. 
Visoka koincidenca z vodotokom Pšata in slaba hidravlična prevodnost 
strug vodotokov Pšata in Tunjica na območju Most predstavljata na 
osnovi izdelanih kart poplavne nevarnosti predvsem nizko do srednjo 
stopjno poplavne nevarnosti. Ta poplavna nevarnost je bila udejanjena v 
visokovodnem dogodku leta 2007, za katerega se ocenjuje, da je bil 
povratne dobe, ki je dosegala ali morda celo presegala 100-letne visoke 
vode. 

Na podlagi izvedenih analiz je dokazan velik vpliv pretokov vodotoka 
Tunjica na poplavno varnost naselij Moste in Suhadole. Hkrati predsta-
vlja predvidena lokacija suhega zadrževalnika Tunjica geomorfološko 
dokaj optimalno lokacijo, saj se nahaja na območju doline brez poseli-
tve, ki ima blag padec terena z omejenim območjem zajezovanja. 

Ker z lokalnimi protipoplavnimi ureditvami na prizadetih območjih ni 
možno zagotoviti dovolj velike poplavne varnosti, se načrtujejo uredi-
tve, na katerih bodo izvedene naravne retenzije z možnostjo zadrževanja 
visokih voda Tunjice. Predvidene ureditve se nahajajo na neposeljenih 
območjih, ki so pretežno v kmetijski in gozdni rabi. 

Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) območja 
suhega vodnega zadrževalnika Tunjica bo temeljil na izdelanih idejnih 
zasnovah zadrževalnika.

2. OBMOČJE OPPN

Območje OPPN se v celoti nahaja v območju Občine Komenda. Meja 
območja urejanja bo glede na potrebnost zagotovitve zadostnih retenzij-
skih površin opredeljena v idejni zasnovi suhega vodnega zadrževalnika 
Tunjica ter povzeta v občinskem prostorskem načrtu. Območje OPPN 
se nahaja vzhodno od naselja Gora in severno za naseljem Križ. Okvirna 
omočena površina suhega vodnega zadrževalnika znaša 27 hektarjev.
V območje bodo po potrebi lahko vključene tudi dodatne površine, ki so 
potrebne za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.
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3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

OPPN suhega vodnega zadrževalnika Tunjice izbrani načrtovalec izdela 
na podlagi analize stanja in idejnih zasnov vodnega zadrževalnika 
(strokovne podlage) ter smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora (v 
nadaljevanju: NUP). Strokovne podlage skupaj z izdelanim geodetskim 
načrtom načrtovalcu posreduje pripravljavec.

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ OPPN

Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 in 108/09). S tem sklepom se ob 
upoštevanju zakonsko predvidenih postopkov določijo naslednji okvirni 
roki njegove priprave:

(1) objava sklepa o pripravi OPPN – julij 2011,
(2) izdelava osnutka OPPN v roku 30 dni od objave sklepa,
(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 30 dni po pridobitvi smer-
nic oziroma 10 dni po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag; če bo 
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nada-
ljevanju: CPVO), se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede 
javna obravnava; v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in 
obravnava tudi okoljsko poročilo,
(6) prva obravnava odloka na Občinskem svetu Občine Komenda 
med ali po javni razgrnitvi,
(7) priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in 
javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pri-
pomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(8) priprava predloga OPPN 30: dni po sprejemu stališč do pripomb,
(9) pridobitev mnenj NUP k predlogu OPPN: 30 dni po prejemu pre-
dloga,
(10) sprejem usklajenega predloga odloka OPPN (druge obravnava) 
na Občinskem svetu Občine Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih 
mnenj NUP,
(11) 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 so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so 
določeni s tem sklepom.

Občina Komenda osnutek OPPN pošlje NUP ter jih pozove, da ji v 
roku 30 dni pošljejo smernice. V smernicah NUP  konkretizirajo določ-
be predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in 
prostor v istem roku občini sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti 
CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne izdajo 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 OPPN. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenja, 
občina  lahko nadaljuje s postopkom oziroma s sprejemom dokumenta 
brez teh mnenj.

NUP, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem 
smernic, strokovnih podlag in mnenj so:

(1) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 
48, 1000 Ljubljana;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospo-
darjanje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(4) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za 
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opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana;
(5) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
(6) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 
4000 Kranj;
(7) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Ka-
mnik;
(8) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda;
(10) Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije 
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
(11) Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 
4, 1535 Ljubljana;
(13) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana.
(14) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere 
se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM

Stroške izdelave OPPN nosi pobudnik izdelave. Postopek sprejema 
vodi občinska uprava Občine Komenda.

7. OBJAVA SKLEPA

Sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda ter na 
svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.

Številka: 3500-0001/2011
Komenda, 30. junija 2011 

ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec l. r.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 
77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. člena statuta Občine Komenda – 
UPB1 ( Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/09), v povezavi 
z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.  
7/99, 10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, št. 
94/07) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 96/02), in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za 
spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda, št. 01/05) Občina Komenda objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJA-
NJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V 

OBČINI KOMENDA ZA LETO 2011

1. PREDMET RAZPISA je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna 
za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju 
občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).

Razpisna sredstva so namenjena za:

spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše a. 
urejenosti kraja,
spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine: b. 

sanacija vlage,  ■
obnova ali nadomeščanje posameznih delov,  ■



Glasilo občine Komenda Štev. 4/2011, 29. julij 2011URADNE OBJAVE
ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v dana-  ■

šnjem času,
ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.  ■

spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin c. 
in notranjih prostorov.

Spodbude se dodeljujejo za: 
nepremično kulturno dediščino: (vaška jedra, stavbe, njihove dele   ●

ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalno-
sti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami 
in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti, 
povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim ži-
vljenjem, naselbinska območja, arheološka najdbišča in predmeti) 
in
premično kulturno dediščino: (arhivsko gradivo, knjižnično gradi-  ●

vo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostno-
zgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antro-
pološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo 
zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na  območju 
Občine Komenda).

Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja, 
vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne dediščine na območju 
občine Komenda.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje   ●
sredstva ali
so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno   ●

dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno 
soglasje lastnika objekta.

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev 
za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine  (Uradne objave 
GOK, št. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne dokumentacije.

4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD 
znaša za leto 2011   4.500,00 EUR.
5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2011 (do 30.11.2011) v 
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.  Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s 
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na 
podlagi tega razpisa in sicer s strani sofi nancerja.

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni 
strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine 
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva 
objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 23. september 2011.

Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuver-
ti s pripisom:

» JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA 
SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE 

DEDIŠČINE ZA LETO 2011 - NE ODPIRAJ« 
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.

8. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.
Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na 
Občini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.št. 01/72 47 409.

Številka: 620-0001/2011
Komenda, 8.7.2011

Tomaž Drolec,
župan
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Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda  (Uradne objave Glasila 
občine Komenda, št. 02/2009) in 4. člena Odloka o ustanovitvi vaških 
odborov (Uradni list RS, št. 65/99) je Občinski svet občine Komenda na 
6. redni seji dne 21.7.2011 sprejel

  
SKLEP O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI NASOVČE

1.
Vaški odbor vasi Nasovče šteje 7 (sedem) članov.

2.
Za člane Vaškega odbora vasi Nasovče se imenujejo:

DORNIK ROK, Nasovče 12, 1218 Komenda, rojen 14.8.1978,  ●
PLEVEL ROMAN, Nasovče 16 a, 1218 Komenda, rojen   ●

25.2.1975,
BARLE ANTON, Nasovče 9, 1218 Komenda, rojen 12.1.1957,   ●
MALEŠ IVAN, Nasovče 33, 1218 Komenda, rojen 4.8.1943,  ●
PLEVEL DOMINIK, Nasovče 16, 1218 Komenda, rojen   ●

3.1.1976,
KOBE MARKO, Nasovče 2, 1218 Komenda, rojen 11.12.1969,  ●
ZMRZLIKAR PETER, Nasovče 5, 1218 Komenda, rojen   ●

10.12.1946. 
 

3.
Prvo sejo Vaškega odbora vasi Nasovče skliče župan občine Komenda 
v roku 20 dni po imenovanju članov.

4.
Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila občine 
Komenda.

Številka:  032-0005/2011-2
Komenda, 21.7.2011

Tomaž DROLEC
Župan


