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(6.6.) Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 
 
NAMEN PRIPRAVE 
 
S spremembami in dopolnitvami prostorskega izvedbenega akta se načrtuje 
modifikacija meril in pogojev za posege v  prostor na treh lokacijah poslovno 
proizvodne cone, vse tri se nahajajo v severovzhodnem delu osrednjega kompleksa 
cone. Konkretno območje, na katerega nanašajo SD LN št. 2 vključuje funkcionalne 
enote Fe P6/4, Fe Z5/22, Fe Z5/23, Fe P13/14, Fe P13/15, Fe P13/16, Fe P13/17, 
Fe P11/1, Fe Z5/5, Fe Z5/6, Fe P5/7, Fe P5/8 in Fe P5/9. Kot je navedeno že v 
izhodiščih za pripravo je predmet načrtovanja redefiniranje površin za umeščanje 
objektov na funkcionalni enoti Fe P6/4 in Fe P11/1 ter temu primerna modifikacija 
urbanističnih faktorjev, preoblikovanje določil možnosti umeščanja dejavnosti na delih 
funkcionalnih enot Fe Z5/22, Fe Z5/23 in Fe Z5/7 ter preoblikovanje usmeritev za 
preplet dejavnosti na funkcionalnih enotah Fe Z5/22, Fe Z5/23, Fe Z5/6, Fe Z5/7, Fe 
Z5/8 ter Fe Z5/9. Določajo se tudi, podrobno kot je sicer na skoraj celotnem območju 
cone, možnosti združevanja in razdruževanja gradbenih parcel in objektov v 
funkcionalnih enotah Fe P13/14, Fe P13/15, Fe P13/16 in Fe P13/17. 
 
 
ZAKONSKA PODLAGA 
 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) se pripravlja na podlagi Zakona o urejanju 
prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017) in v skladu s Pravilnikom o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2). Pri pripravi se upoštevajo tudi drugi področni predpisi. 
 
 
POSTOPEK PRIPRAVE 
 
Priprava prostorskega akta (OPPN) se je začela na podlagi pobude investitorja, izhodišč za 
pripravo sprememb in dopolnitev in Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta območja 02/1 – poslovno proizvodna cona Komenda – Ozka dela – II. faza 
(spremembe št. 2), št. 3500-0002/2019, ki ga je dne 15. 03. 2019 sprejel župan Občine 
Komenda. 
Občina je sklep skupaj z izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev objavila na spletnem 
strežniku občine na naslovu: http://komenda.si. V juliju 2019 je občina zaprosila za 
identifikacijsko številko, ki se bo za ta akt vodil v zbirki prostorski aktov v prostorskem 
informacijskem sistemu. V skladu s 53. členom ZUreP-2 je bila za navedeni prostorski akt 
dodeljena identifikacijska številka 1295 (dopis št. 35040-84/2019/2 z dne 10. 07. 2019). 
 
Na podlagi 119. člena, v povezavi s tretjim (3) odstavkom 110. člena ZUreP-2 so bili v 
mesecu juliju 2019 državni nosilci urejanja prostora (DRSV, Ministrstvo za zdravje, ZRSVN, 
Ministrstvo za kulturo) zaprošeni za podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 
sprememb in dopolnitev na okolje. Svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 
sprememb in dopolnitev na okolje so v mesecu juliju in avgustu 2018 podali vsi štirje državni 
nosilci urejanja prostora. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov 
na okolje je z odločbo št. 35409-183/2019/5 z dne 26. 08. 2019 odločilo, da pri pripravi SD 

http://komenda.si/
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LN območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 
2) celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. Na podlagi izdelanih strokovnih 
podlag in izhodišč je bil izdelan osnutek sprememb in dopolnitev. Le –ta je bil v mesecu  juliju 
2019 posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev prvih mnenj. Svoje prvo mnenje 
so posredovali vsi nosilci urejanja prostora razen Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, 
OE Kranj in SODO Maribor. Na podlagi prejetih prvih mnenj je bil izdelan dopolnjen osnutek, 
ki se ga javno razgrinja. 
 
  
Dosedanji koraki: 

- izhodišča za pripravo SD LN 
- sklep o začetku priprave SD LN 
- pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje 

za SD LN in odločitev o potrebnosti izvedbe CPVO  
- priprava osnutka SD LN 
- javna objava osnutka SD LN in poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo 

svoja mnenja 
- priprava dopolnjenega osnutka SD LN 

 
Trenutna faza postopka: 

- javna razgrnitev in javna obravnava 
 
Nadaljnji koraki: 

- prva obravnava SD LN na Občinskem svetu 
- sprejem stališč do pripomb prejetih v času javne razgrnitve 
- priprava in javna objava predloga SD LN in poziv nosilcem urejanja prostora, 

da podajo svoja mnenja 
- sprejem na Občinskem svetu  
- javna objava sprejetega odloka  

 
 
 


