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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12–ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in
14/15-ZUUJFO) je v zvezi z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja KO 5 hipodrom / športno
središče (v nadaljevanju: spremembe OPPN) Župan Občine Komenda proučil pripombe in predloge
ter zavzel naslednja

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
A) V knjigo pripomb in predlogov so bili v času javne razgrnitve med 01. 12. 2017 in
30. 12. 2017 vpisani oziroma vloženi naslednji predlogi in pripombe:
a) Konjeniški klub Komenda, Glavarjeva cesta 98, 1218 Komenda (prejeto in vloženo 05.
12. 2017):
-

Zemljišče parc. št. 532/1, k. o. Kaplja vas (v enoti Fe RV 1/1) naj se opredeli kot parkirišče
ali utrjena manipulativna površina za potrebe sejemske dejavnosti.
Stališče: predlog se smiselno (kot opcija) upošteva – enoti Fe RV 1/1 naj ostane sedanja
namembnost, le kot opcija pa se opredeli možnost izvedbe parkirišč oz. manipulativne
površine za potrebe sejma.

-

Na celotnem območju naj se opredeli možnost postavitve začasnih objektov (šotorov,
stojnic…) za potrebe sejemskih in podobnih dejavnosti.
Stališče: predlog se smiselno upošteva. Ta možnost se dovoli pod pogojem uskladitve
z ostalimi uporabniki in pod pogojem, da ostajajo prosti poplavni tokovi.

B) Na javni obravnavi dne 06. 12. 2017 predlogov in pripomb ni bilo.
C) Stališče do pripombe, podane 11. 12. 2107 na seji Statutarno pravne komisije:
a) Na karti »Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture« naj se omejitev hitrosti na tem
območju s 30 km/h zniža na 10 km/h.
Stališče: predlog se upošteva.
D) Stališče do sklepa, sprejetega 07. 12. 2017 na 11. seji Odbora za komunalo, urejanje
prostora in varstvo okolja:
a) Odbor je v prvi obravnavi podal pozitivno mnenje, do druge obravnave pa naj se upoštevajo
pripombe in predlogi, ki bodo podani v času javne razgrnitev oz. naj se obrazloži, zakaj jih ni
moč upoštevati.
Stališče: predlog se upošteva.
E) Stališča do pripomb in predlogov, podanih dne 14. 12. 2017 na seji Občinskega sveta
Občine Komenda:

a) v odloku naj se opredeli možnost prestavitev igral za ulično vadbo v primeru
realizacije parkirišč na FePi2.
Stališče: predlog se upošteva. V tolerancah naj se opredeli možnost prestavitve teh
igral na katerokoli drugo z uporabniki območja usklajeno lokacijo.
b) v povezavi s predlogom Konjeniškega kluba Komenda oz. s poimenovanjem glavne
prometnice na tem območju po Janku Juhantu naj se prouči možnost postavitve
spominskega obeležja (Janko Juhant s kolesom in aktovko).
Stališče: odlok naj na splošno predvidi možnost postavitve urbane opreme, objektov za
oglaševanje, spominskih obeležij ipd. V tem okviru lahko Konjeniški klub oz. druga
zainteresirana oseba poskrbi tudi za postavitev ustreznega obeležja na svoji lokaciji oz.
drugi lokaciji, usklajeni z drugimi uporabniki območja.
c) Občinski svet je ob sprejemu odloka v 1. obravnavi sprejel sklep, da se za drugo
obravnavo upoštevajo pripombe, podane v času javne razgrnitve oz. naj se obrazloži,
zakaj jih ni moč upoštevati.
Stališče: predlog se upošteva.
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