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(5) Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi 
 
Krovni prostorski akt, ki določa merila in pogoje za urejanje oz. načrtovanje prostora na 
območju občine Komenda je Občinski prostorski načrt (Uradne objave Glasila občine 
Komenda, št. 06/2013), operativni izvedbeni akt pa Lokacijski načrt območja 02/1 - Poslovno 
proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
02/08, 06/08, 08/16). 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda obravnava območje Poslovne cone 
Žeje pri Komendi (oznake EUP po OPN ŽE 7 do ŽE12, območje 02/1 spada v EUP ŽE 9). Sledi 
usmeritvam veljavnega akta, ki je osnovne konceptualne zasnove urejanja prostora ter meril 
in pogojev za posege v prostor na tem območju opredelil že v letu 2008 s sprejetjem odloka 
o lokacijskem načrtu. 
OPN je usmeritve povzel, zato so tokratne spremembe in dopolnitve LN, ki vsebinsko 
bistveno ne posegajo v urejanje območja usklajene z usmeritvami hierarhično nadrejenega 
prostorskega akta. 
Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 – Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela 
– II. faza konkretizira merila in pogoje za posege v prostor na celotnem območju 02/1, hkrati 
dopušča tudi določena odstopanja glede prvotno načrtovanih prostorskih rešitev. Tokratne 
SD LN št. 2 zato, v okviru konceptualnih usmeritev razvoja cone zgolj malenkostno 
modificirajo obseg dopustnih odstopanj na posameznih delih celotnega območja in se s tem 
največkrat prilagajajo že dopustnim odstopanjem za sosednja zemljišča oz. slede že 
realiziranim posegom v neposredni soseščini, za katera so že pridobljena gradbena ali 
uporaba dovoljenja. SD LN so tako smiselno usklajene z usmeritvami izvedbenega akta za to 
območje. 
 
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 (SD LN št. 2). 
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Območje sprememb in dopolnitev 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. 
Predmet načrtovanja je 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. 
 
V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in 
rabo načrtovane prostorske ureditve. 
 
 


