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Izhodišča za pripravo SD LN št. 2 so oblikovana z namenom omogočanja 
investicijske namere večih investitorjev po bodisi širitvi, bodisi smiselni 
zaokrožitvi svojih programov na lokacijah kjer že delujejo ali nameravajo svoje 
dejavnost na teh lokacijah šele začeti pa jim obstoječa merila in pogoji za 
posege v prostor to v določenih segmentih ne omogočajo.
Aktivnosti v zvezi s celovito izvedbo poslovne cone Komenda potekajo že vse 
od preloma tisočletja, ko so bila začeta intenzivnejša prizadevanja. Po 
realizaciji prve faze cone je po večletni pripravi in postopku Občinski svet 
Občine Komenda na svoji 14. seji 21. februarja 2008 sprejel Odlok o 
lokacijskem načrtu območja 02/1 Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka 
dela – II. faza, s katerim so bile določene urbanistične in krajinske rešitve II. 
faze poslovno proizvodne cone Komenda, lokacijski in tehnični pogoji ter 
usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ter drugi pogoji, zahteve in 
ukrepi za izvedbo načrtovanih rešitev. Na tej podlagi je bila v zadnjih letih 
zgrajena prometna in ostala gospodarska javna infrastruktura ter številni 
poslovni objekti. Izvedena je tudi rekultivacija robnih površin območja, 
sonaravno so urejeni zbiralniki meteorne vode. Ob realizaciji načrtovanih 
posegov se je v smislu zagotavljanja racionalnejše in uporabnikom prijaznejše 
ureditve območja pokazala potreba za prostorsko modifikacijo možnosti izrabe 
posameznih gradbenih parcel, za manjše dopolnitve možnosti združevanj 
parcel oz. maksimalnih tlorisnih gabaritov v nekaterih funkcionalnih enotah ter 
s tem omogočanja za uporabnike racionalnejše izrabe razpoložljivih površin, za 
minimalne korekcije možnosti uvozov v posamezne funkcionalne enote ter 
preverbo možnosti dodatne izrabe površin ob obstoječih oz. načrtovanih 
objektih na vzhodu območja, kar vse predstavlja izhodišče za pripravo 
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.

S tokratnimi 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.

Prva izmed treh lokacij, ki so predmet sprememb in dopolnitev obravnava 
gradnje v funkcionalni enoti Fe P6/4 ter posege z njo neposredno povezanima 
enotama Fe Z5/22 in Fe Z5/23. Veljavni lokacijski načrt na teh zemljiščih 
določa možnost gradnje večjega objekta poslovno proizvodnih, skladiščnih in 
storitvenih dejavnosti z ustreznimi zunanjimi, manipulativnimi površinami ter 
površinami za mirujoči promet, hkrati pa v delu teh zemljišč določa preplet 
parkirnih in parkovnih površin v smislu dopolnjevanja programov osnovne 
enote. S SD LN št. 2 se modificira tlorisne in delno vertikalne gabarite 
načrtovane stavbe, deloma alocira postavitev v prostor s čimer se omogoči 
optimalna organizacija manipulativnih zunanjih površin, nujnih za obratovanje 
objekta, hkrati pa se dopušča možnost kasnejše, smiselne zaokrožitve 
funkcionalnih delov stavb v okviru gradbenih meja, kot so prikazane v 
grafičnem delu SD LN št. 2.N št. 2.

 Druga izmed lokacij, ki so predmet sprememb in dopolnitev obravnava 
gradnje v funkcionalnih enotah Fe P13/14, Fe P13/15, Fe P13/16 in Fe P13/17. 
Veljavni lokacijski načrt določa v 7. členu odloka zanje proizvodne, skladiščne 
in storitvene dejavnosti ter opredeljuje tudi tipološke skupine stavb, ki so 
dovoljeni na posamezni gradbeni parceli. Za konkretne lokacije so predpisani 
tipi z oznakami IV in V, tlorisnih gabaritov bodisi 34 m × 34 m, bodisi 34 m × 84 
m in višinskega gabarita (K) + P + 3 (14,00 m nad koto urejenega terena). 

Glede na to, da so na večini sosednjih zemljišč dopuščena povezovanja 
maksimalnih tlorisnih gabaritov stavb in združevanja gradbenih parcel, se s SD 
LN št. 2 dopušča tudi na funkcionalnih enotah Fe P13/14, Fe P13/15, Fe 
P13/16 in Fe P13/17 enake možnosti. S tem se smiselno poenotijo merila in 
pogoji za gradnjo z merili in pogoji na sosednjih zemljiščih. 

Tretja izmed lokacij, ki so predmet sprememb in dopolnitev se nanaša na 
merila in pogoje za prostorske rešitve v funkcionalnih enotah Fe P11/1, Fe Z5/5, 
Fe Z5/6, Fe Z5/7, Fe Z5/8 in Fe Z5/9. Veljavni lokacijski načrt, podobno kot v 
primeru prve lokacije, na zemljišču Fe P11/1 določa gradnjo večjega objekta 
poslovno-proizvodnih, skladiščnih in storitvenih dejavnosti z ustreznimi 
zunanjimi manipulativnimi površinami ter površinami za mirujoč promet, hkrati 
pa na preostalih prej opisanih funkcionalnih enotah določa preplet parkirnih in 
parkovnih površin v smislu dopolnjevanja programov osnovne enote Fe P11/1. 
Glede na to, da je osnovna enota že v celoti, skladno veljavnemu prostorskemu 
aktu, realizirana s stavbo in manipulativnimi površinami, se s SD LN št. 2 
dopušča možnost, da se v nekaterih primerih, pod pogoji, kot jih določa 36. 
člen odloka (dovoljena odstopanja), v delih prej naštetih funkcionalnih enot 
celote FC Z5, zgolj v stikih s funkcionalno celoto namenjeno gradnji stavb, 
dopušča možnost smiselne zaokrožitve gradnje stavb v okviru gradbenih meja 
kot so prikazane v grafičnem delu.

V območju poslovno proizvodne cone Komenda je že zgrajena gospodarska javna 
infrastruktura, ki zadošča tudi za načrtovane posege v prostor s tem SD LN št. 2. 
Prometno priključevanje celotnega območja na državno cestno omrežje je 
zadovoljivo rešeno. Območje lokacijskega načrta 02/1 poslovno proizvodne cone 
Komenda – Ozka dela – II. faza se prometno navezuje na glavno zbirno cesto območja 
02, ki se nahaja severno ob obravnavanem območju preko trikrakega krožnega 
križišča. Nanj je priključena primarna zbirna cesta A, ki predstavlja osrednjo 
prometno hrbtenico novonačrtovanega območja.
Poleg centralnega prometnega priključka območja urejanja sistem vzdolžnih zbirnih 
in prečnih povezovalnih prometnic omogoča navezavo okoliških gozdnih in poljskih 
poti na njihove izteke ter s tem zagotavlja nemoteno funkcioniranje okoliških 
površin. Prometnice v območju so načrtovane tako, da omogočajo tudi kasnejše 
priključevanje območja na eventuelno možen prometni terminal ob vzhodnem robu 
območja (železniška povezava letališča Brnik z Ljubljano) z ustrezno prečno 
povezovalno cesto 3 (navezava na prometni terminal, ki bo potekala izven 
ureditvenega območja lokacijskega načrta, ne sme posegati na območje Natura 2000 
in njegovo 100 metrsko območje neposrednega vpliva).
Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, 
ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in so v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove 
upravljavcev posameznih gospodarskih infrastruktur.
Vse sekundarno razvodno omrežje mora biti medsebojno usklajeno izvedeno v 
kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom prometnic in dovozi k 
stavbam. Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomunikacijske vode 
obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
Načrtovana komunalna oprema gradbenih parcel obsega: dovoz, javni vodovod za 
sanitarno in požarno vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno 
razsvetljavo, plin, CATV in telekomunikacijsko omrežje.
Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko, vodovod, plin in kanalizacijo, 
vse gradbene parcele pa morajo imeti priključek na javno cesto. 
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Možna je izvedba več kletnih etaž pod pogojem, da to na
posamezni mikrolokaciji dovoljujejo geomehanske in
druge razmere.
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ZAOKROŽITEV MOŽNOSTI GRADNJE OBJEKTOV IZ I.FAZE

NAMEMBNOST SKLADIŠČ IN GARAŽ

MOŽNOST POVEČAVE ZADRŽEVALNIKA
TIPI STAVB
Predvideno število poameznih tipov stavb (tlorisnih in višinskih
gabaritov) se glede na določila 36.člena odloka in z vsemi
relevantnimi določili 13.člena odloka, še posebej 9.alineje, lahko
tudi spremeni.
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