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(3) Tekstualni del 
 
 
(3.1.) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 
Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (dopolnjen osnutek) 
 
Na podlagi določil prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 08/15) in Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
območja 02/1 – Poslovno proizvodna cona Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 04/2019), je Občinski svet Občine Komenda na 
svoji …………. redni seji dne ……………. sprejel 
 
 

ODLOK 
 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU 
OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA 

(SPREMEMBE ŠT. 2) 
 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 – Poslovno 
proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
02/08, 06/08, 08/16). Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je izdelala RRD, Regijska 
razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 08/2019 v aprilu 2019 in jih na podlagi 
stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave, stališč Občinskega sveta 
Občine Komenda ter mnenj nosilcev urejanja prostora dopolnila v …………….. leta 2019. 
 
 

2. člen 
 
Spremeni in dopolni se besedilo odloka in grafični del v obsegu kot sledi v nadaljevanju. 
 
 

3. člen 
 
(1) Spremeni in dopolni se besedilo tretjega stavka poglavja (II.) 9. člena (usmeritve za 
urbanistično oblikovanje) odloka in sicer tako, da se za naštevanjem funkcionalnih enot v 
oklepaju doda beseda: »Fe P6/4«. 
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(2) Spremeni in dopolni se tudi besedilo petega stavka istega poglavja, tako, da se besedilu v 
oklepaju, ki se glasi: »(tip I)« doda besedilo, tako da se dopolnjeno besedilo v oklepaju glasi: 
»(tip I in modificiran tip V v Fe 6/4)«. 
 
(3) Spremeni in dopolni se besedilo zadnjega stavka trinajste (13) alineje podpoglavja (III./I.) 
9. člena odloka in sicer tako, da se spremenjeno in dopolnjeno glasi: »Dopusti se možnost 
spremembe tlorisnih in vertikalnih gabaritov stavb tipa I in V, kot je razvidno iz grafičnega 
dela.«. 
 
(4) Dopolni se tudi besedilo podpoglavja (III./III.) 9. člena odloka, tako, da se za obstoječim 
besedilom doda nov stavek, ki se glasi: »V izjemnih primernih se, pod pogoji iz določil 36. 
člena odloka, v delih funkcionalne celote FZ 5, zgolj na stikih s funkcionalno celoto 
namenjeno gradnji stavb, dopušča možnost smiselne zaokrožitve gradnje stavb v okviru 
gradbenih meja kot so prikazane v grafičnem delu.« 
 
 

4. člen 
 
(1) Spremeni in dopolni se besedilo enajstega (11) odstavka 36. člena (dovoljena odstopanja) 
odloka in sicer tako, da se za besedilom: »V funkcionalni celoti FC P12« doda besedilo »in 
deloma FC P13«, nato pa v nadaljevanju besedilo: »od Fe P12/4 do Fe P12/13«  v celoti črta 
in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(za FC P12 na gradbenih parcelah od Fe P12/4 do Fe 
P12/13, za FC P13 pa na gradbenih parcelah od Fe P13/14 do Fe P13/17)«; preostali del 
besedila v nadaljevanju ostane nespremenjen. 
 
(2) Dopolni se besedilo 36. člena odloka z novim, petindvajsetim odstavkom, ki se glasi: »(25) 
V funkcionalnih enotah Fe Z5/23 in Fe Z5/7 se dovoljeni posegi v skladu z določili 
podpoglavja (III./III.) 9. člena odloka.« 
 
 

5. člen 
 
Spremeni in dopolni se besedilo 37. člena odloka tako, da se za besedilom: »in poljskih poti« 
doda besedilo: »ter navezavo funkcionalnih enot na obstoječo robno prometno omrežje v 
območju«. 
 

 
6. člen 

 
Skladno vsebinskim spremembam in dopolnitvam odloka se spremene in dopolnijo tudi 
relevantne karte grafičnega dela. 
 
 

7. člen 
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Ostala določila Odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 – Poslovno proizvodne cone 
Komenda – Ozka dela – II. faza (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/08, 06/08, 
08/16) ostajajo še naprej v veljavi in se uporabljajo ob upoštevanju določb tega odloka.  
 
 

8. člen 
 
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so na vpogled pri pripravljavcu, Občini 
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda in na njegovih spletnih straneh ter na sedežu 
Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 
 
 

9. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
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