
 
 

Št. projekta: 2019/OPPN-5/1      1 | 21 
 

 

 
 
 

OBRAZLOŽITEV  
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  

ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU  
OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA 

IN STROKOVNE PODLAGE 
(spremembe št. 4) 

 
 
 
 
 
 

identifikacijska številka 1299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTEV. PROJEKTA: 2019/OPPN-5/2      DATUM: 25.julij 2019  
 

  



OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 – Gmajnica IN STROKOVNE PODLAGE 

Št. projekta: 2019/OPPN-5/2      2 | 21 
 

 
 

OBRAZLOŽITEV  
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  

ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA 
(sprememba št.4) 

IN STROKOVNE PODLAGE 
 
 
 
 
NAROČNIK:  MIX d.o.o., podjetje za trgovino z gradbenim in instalacijskim materialom 

in prevozne storitve d.o.o. 
Stegne 15,  
1000 Ljubljana  

 
 
 
PRIPRAVLJAVEC:  OBČINA KOMENDA,  

Zajčeva cesta 23,  
1218 Komenda 

 
 
 
IZDELOVALEC:  ARCHITECTA d.o.o.,  

Cesta Zore Perello Godina 2,  
6000 Koper 

 
 
 
 
 
ŠTEV. PROJEKTA: 2019/OPPN-5/2 
 
 
 
DATUM: 25.MAJ 2019  
 
 
 
 
  



OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 – Gmajnica IN STROKOVNE PODLAGE 

Št. projekta: 2019/OPPN-5/2      3 | 21 
 

 
 
 
PODATKI O IZDELOVALCU  
 
 
 
PROJEKTANTSKO PODJETJE:  

 
ARCHITECTA d.o.o., projektivni biro,  
Cesta Zore Perello Godina 2,  
6000 Koper  
 
DIREKTOR: Nebojša Vranešić, univ. dipl. inž. arh.  
 
 
 
ŠTEV. PROJEKTA: 2019/OPPN-5/1 
 
 
 
DATUM: MAJ 2019  
 
 
 
 
 
 
 
PRI IZDELAVI NALOGE SO SODELOVALI:  
 
Nebojša VRANEŠIĆ univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0963 A  
Erik STOJANOVIĆ KOCJANČIČ univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1378 A  
Žiga Kobal mag.inž.arh. 
Valentina Kocjančič Stojanović univ. dipl. prav. 
 
 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 – Gmajnica IN STROKOVNE PODLAGE 

Št. projekta: 2019/OPPN-5/2      4 | 21 
 

VSEBINA 
 
 
I. Tekstualni del:  
 
1. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 
 
2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE 
 

3. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 
 
4. OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA S PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE 

NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR  
 

5. OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO SD OPPN 
 

6. STROKOVNE PODLAGE  
 

6.1. Prikaz namenske rabe prostora iz OPN 
6.2. Prikaz obstoječe ureditve LN 
6.3. Prikaz obstoječe ureditve katastra 
6.4. Prikaz obstoječe / izvedene komunalne infrastrukture 
6.5. Geodetski načrt s prikazom območja spremembe 
6.6. Ureditvena situacija 
6.7. Prikaz števila stanovanjskih enot in izračun parkirnih mest 
6.8. Prikaz spremenjene komunalne infrastrukture 

 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 – Gmajnica IN STROKOVNE PODLAGE 

Št. projekta: 2019/OPPN-5/2      5 | 21 
 

I. Tekstualni del:  
 
1. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE  
 
1.1. SPLOŠNO 
Na obravnavanem območju je v veljavi LN KO-13 GMAJNICA - Odlok o lokacijskem načrtu območja KO 
13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/04, 06/06, 06/07-obv.razl., 07/07, 08/16). 
Vse pobude se nanašajo na območje, ki je v celoti urejeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica  (UO GOK, št. 06/06). 
 
Zaradi spremenjenih razmer na trgu nepremičnin in zaradi usklajevanja prostorske zasnove s 
spremembami OPN (dodatne zahteve po parkirnih mestih) bo predvidena sprememba in 
dopolnitev LN KO-13 GMAJNICA omogočala dokončanje prostorskega urejanja območja, 
uskladitev z dejanskim stanjem na terenu, povečanje zmogljivosti za mirujoči promet območja in 
gradnjo spremenjene tipologije objektov. 
 
 
1.2. VSEBINA POBUDE 
Pobudnik, lastnik in investitor MIX d.o.o., na obravnavanem območju, ki leži v k.o. Mlaka, v funkcionalnih 
celotah FC S7 in FCR 18, FC S8 in FC S9 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA predlaga, da 
se sprejmejo sledeče spremembe: 
 
1.2.1. v funkcionalnih celotah FC S7 in FCR 18 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA na 

zemljiških parcelah št. 216/131, 216/132, 216/133, 216/134, 216/135, 216/136, 216/137, 
216/138, 216/139, 216/140, 216/141, 216/142, 216/143, 216/144, 216/145, 216/146, 216/147, 
216/148, 216/157, vse k.o. Mlaka) se omogoči: 

 
- spremembo tipologije zazidave dela območja na katerem je predvidena gradnja deset 

enostanovanjskih stavb tipa dvojček (na lokaciji, kjer so sedaj predvidene tri (3) 
večstanovanjske stavbe);  

- ureditev otroškega igrišča in ureditev parkirišča z osemintridesetimi (38) PM s potrebno 
navezavo na obstoječe krožno krožišče na občinski cesti ob skrajni jugozahodni meji 
obravnavanega območja (na lokaciji, kjer je sedaj travnik, rekreativne površine);  

- ureditev potrebnih površine za pešce; 
 

vse s pripadajočimi prometnimi, komunalnimi in energetskimi ureditvami.  
 
1.2.2. v funkcionalni celoti FC S8 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA se omogoči: 
- uskladitev z dejanskim stanjem, tako da se določi največje število stanovanjskih enot v 

večstanovanjskih objektih tipa A. Znotraj maksimalnega gabarita večstanovanjskega objekta 
je mogoče zgraditi do največ 9 stanovanjskih enot;  

- ob objektu A9, v strokovni podlagi LN (grafični karti) delu zelene površine ob objektu, ki 
je sedaj opredeljeno kot javna zelena površina (parceli št. 216/163 in 216/175, obe k.o. Mlaka), 
sprememba namembnosti v zasebno zeleno površino.  

 
1.2.3. v funkcionalni celoti FC S9 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA na območju obstoječih 

parkirišč na parcelah 216/55 in 216/60 k.o. Mlaka, zaradi uskladitve z dejanskim številom 
stanovanjskih enot v objektih tipa A, ureditev deset (10) dodatnih PM (na parcelah št. 216/150 
in 216/152, obe k.o. Mlaka). 
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE  
 
2.1 OPIS OBMOČJA NA KATEREGA SE NANAŠA POBUDA  
 
2.1.1 Širše območje  
Območje, na katerega se nanaša pobuda, se nahaja v naselju Gmajnica, severo-vzhodno od osrednjega 
predela Komende in južno od Podboršta pri Komendi. Na zahodni stani območja se nahaja potok/vodotok 
Pšata, proti zahodu omejuje območje interna ulica Gmajnice, na jugo območje meji z opuščenim kanalom 
Govinjek.  
 

 
Slika 1: Širše območje, vir: (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=komenda)  
  

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=komenda
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2.1.2 Ožje območje  
Pobuda se nanaša na del območja, ki ga obravnava Sprememba LN iz leta 2006 in obsega cca 3,7 ha.  
 
Predlog spremembe in dopolnitve LN obravnava parcele št.: 216/131, 216/132, 216/133, 216/134, 
216/135, 216/136, 216/137, 216/138, 216/139, 216/140, 216/141, 216/142, 216/143, 216/144, 216/145, 
216/146, 216/147, 216/150, 216/152, 216/157, 216/163, 216/175, vse k.o. Mlaka v skupni izmeri 11.067 
m². 
 
Parcele ležijo v naselju Gmajnica, severno od hipodroma. 
 
 

 
Slika 2: Ožje območje, vir: (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=komenda  

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=komenda
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2.1.3 PRIKAZ NAMENSKE RABE PROSTORA 
 
NAMENSKA RABA PROSTORA 

 
 

 
 
 

 
Slika 3: Namenska raba (MOP), vir: (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=komenda)  
  
 
NAMENSKA RABA: 
Po OPN leži območje pobude na stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo:  
Stanovanjska dejavnost – večstanovanjske hiše – javne zunanje površine 
območja centralnih dejavnosti (C) in območja stanovanj (S). 
  

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=komenda
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2.1.4 PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  
 

Območje leži v neposredni bližini komunalno opremljene stanovanjske pozidave, kjer je opremljenost z 
obstoječimi komunalnimi in energetskimi vodi večinoma že izvedena. Potrebne bodo posamične 
prilagoditve in sekundarni vodi.  

 
Prikaz obstoječe komunalne opreme / vodovod in kanalizacija 
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Energetska omrežja 
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Telekomunikacijsko omrežje 
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Prometna infrastruktura 

 

 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 – Gmajnica IN STROKOVNE PODLAGE 

Št. projekta: 2019/OPPN-5/2      13 | 21 
 

2.1.5  Varovana območja 
 
Vodovarstvena območja 

 

 
 
Predviden poseg se nahaja znotraj območja poplavnih površin 100-letnih poplav Q100. 
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Kulturna dediščina 

 

 
 

Predviden poseg se nahaja znotraj vplivnega območja kulturne dediščine - Podboršt. 
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Varovana območja narave 
Glede varovanja narave ni posebnih omejitev. 

 
Gozdovi 
Glede varovanja gozdov ni posebnih omejitev. 
 
Plazljiva in erozijsko nevarna območja 
Območje ni ogroženo zaradi plazljivosti terena ali erozije. 
 
Potresno nevarna območja 
Območje predvidene zazidave je potresno ogroženo. Območje je opredeljeno s pospeškom tal (g) 
0,225. 
 
Obremenjenost s hrupom 
Za območje ni posebno določna stopnja varstva pred hrupom. Območje je namenjeno stanovanjem. 
 
Varstvo zraka 
Za varstvo zraka je treba pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse predpise za varstvo 
zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije. 
 
Varstvo tal 
Glede varovanja tal ni posebnih omejitev. 
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3. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUŽBENO INFRASTRUKTURO V 
POVEZAVI Z IZDELAVO SD OPPN  LN 

 
3.1. Komunalna oprema območja 
V okviru veljavnega LN so bile predvidene priključitve bodočih objektov na javno komunalno infrastrukturo. 
Celotno območje je že komunalno urejeno / opremljeno.  
 
Pobuda predvideva spremenjeno zasnovo dela območja – spremenjena lega, kapaciteta in velikost 
objektov. Pobuda obravnava manjše število bivalnih enot, zato bo obremenitev obstoječe infrastrukture 
manjša kot je bila sprva načrtovana. 
 
Zaradi drugačne zasnove bo potrebna samo delna gradnja sekundarnih vodov in priključevanje na 
obstoječo / že zgrajeno infrastrukturo.  
 
3.1.1. Vodovod 
Predvideni objekti bodo na javno vodovodno omrežje navezani s priključkom na vodovod DN150, ki 
poteka po južnem robu območja. Načrtovanje in izvedba novega javnega voda ni potrebna. 
 
3.1.2. Kanalizacija za odvajanje odpadnih voda 
Predvideni objekti se bodo na javno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo navezali v okviru že 
zgrajene infrastrukture. Načrtovanje in izvedba novega javnega voda ni potrebna. 
 
3.1.3. Kanalizacija za odvajanje padavinskih voda 
Predvideni objekti se bodo na javno kanalizacijsko omrežje za odvod padavinske vode navezali v okviru 
že zgrajene infrastrukture. Načrtovanje in izvedba novega javnega voda ni potrebna. 
 
3.1.4. Oskrba z energijo 
Za oskrbo predvidenih objektov z energijo za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode so že 
predvideni lokalni viri. 
 
3.1.5. Elektro omrežje 
Predvideni objekti se bodo na zgrajeno elektro omrežje priključevali v okviru obstoječe infrastrukture. 
Načrtovanje in izvedba novega javnega voda ni potrebna. 
 
3.1.6. Telekomunikacijsko omrežje 
Predvideni objekti se bodo na zgrajeno TK omrežje priključevali v okviru obstoječe infrastrukture. 
Načrtovanje in izvedba novega javnega voda ni potrebna. 
 
3.1.7. Javna razsvetljava 
Javna razsvetljava je že predvidena v obstoječem LN. 
 
3.1.8. Javno cestno omrežje in mirujoči promet 
Za potrebe celotnega območja se skladno z OPN izvede novo parkirišče z 38PM ter v okviru obstoječih 
parkirišč na severu območja dodatno 10 PM. Novo parkirišče se priključuje na obstoječi rondo z novim 
dvosmernim cestnim priključkom. Spremenjena pozidava z dvojčki se uredi z dovozi na obstoječo cesto. 
 
3.1.9. Družbena infrastruktura 
Načrtovane spremembe in dopolnitve OPPN / LN poselitve bistveno ne spreminjajo, predvidena je gradnja 
manj bivalnih enot. Navedeni posegi ne predstavljajo potrebe za dodatne investicije v družbeno 
infrastrukturo. Za potrebe območja se zgradi otroško igrišče. 
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4. OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA S PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH 
OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR  

 
4.1. Opis načrtovanih prostorskih ureditev  
Predmet pobude se nanaša na del območje LN, ki zajema večje nepozidano zemljišče na južnem delu 
ureditve, kjer se uredi otroško igrišče in parkirišče, centralni otok za stanovanjsko gradnjo, kjer se 
spreminja tipologija objektov, osrednjo cesto, kjer se izvedejo priključki na infrastrukturo ter nekaj manjših 
zemljišč, na katerih se uredijo dodatna parkirišča ali se spremeni raba. 
 
Zemljišče obsega parcele št. 216/131, 216/132, 216/133, 216/134, 216/135, 216/136, 216/137, 216/138, 
216/139, 216/140, 216/141, 216/142, 216/143, 216/144, 216/145, 216/146, 216/147, 216/148, 216/150, 
216/152, 216/157, 216/163, 216/175, vse k.o. Mlaka, v skupni velikosti 11.067 m². 
 
4.2. Opis predloga sprememb po funkcionalnih celotah  
 
4.2.1. Uskladitev z zahtevami LN glede mirujočega prometa 
LN narekuje večje število parkirnih mest po enoti večstanovanjskih objektov, kot so bila z osnovnim 
odlokom LN-KO 13 Gmajnica predvidena in izvedena. LN-KO 13 Gmajnica predvideva (po kasnejši 
obvezni razlagi ter še kasnejši dopolnitvi odloka) 2,5 PM/stanovanjsko enoto večstanovanjskega objekta. 
 
Zaradi uskladitve se v spremembi določijo dodatne površine namenjene mirujočemu prometu v okviru 
zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA glede na razpoložljive prostorske zmožnosti. 
 
ANALIZA ŠTEVILA STANOVANJSKIH ENOT IN PARKIRINIH MEST 
Obstoječa zasnova zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA predvideva 21 enostanovanjskih 
objektov z 42 PM in 15 večstanovanjskih objektov s skupno 105 stanovanjskimi enotami (SE) in 190 PM, 
skupno 126 stanovanjskih enot in skupno 232 PM. 

OBSTOJEČA ZASNOVA 

ŠT. STAN. ENOT (SE) 126 SE 

ŠT. PM / SE 2,5 PM/SE – večstanovanjske stavbe 
2 PM/SE – enostanovanjske stavbe 

ŠT. PM območja 232 PM 

 
Predlog spremembe LN/OPPN zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA predvideva gradnjo 10 
enostanovanjskih objektov tip D (dvojček) na mestu 3 večstanovanjskih objektov tipa A, v 2 
večstanovanjskih objektih v FC S8 se omogoči povečava števila enot na največ 9 oz. 8 tako, da bo 
skupno 87 stanovanjskih enot v objektih tipa A. Skupno število stanovanjskih enot z 
upoštevanjem števila že zgrajenih enot tipa B in C je 118 SE. Za potrebe mirujočega prometa je 
predvidena gradnja dodatnih 38 PM na skupnem parkirišču na južnem delu območja in dodatnih 
10 PM z razširitvijo obstoječih parkirnih površin na severni strani območja. Nove enostanovanjske 
enote tipa D predvidevajo 3PM na gradbeni parceli. Skupno za celotno območje je predvidenih 287 
PM.  
 
Zasnova predvideva zmanjšanje stanovanjskih enot in povečanje števila parkirnih mest glede na 
razpoložljiv prostor znotraj območja. 

PREDVIDENA ZASNOVA 

ŠT. STAN. ENOT (SE) 118 SE 

ŠT. PM / SE 2,5 PM/SE – večstanovanjske stavbe 
3 PM/SE – nove enostanovanjske stavbe 
2 PM/SE – že zgrajene enostanovanjske stavbe 
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ŠT. PM območja 287 PM 

 
4.2.2. FCR 18 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA  
Na zemljiških parcelah št. 216/23, 216/37, 216/157 vse k.o. Mlaka se omogoči ureditev otroškega 
igrišča in ureditev parkirišča z osemintridesetimi (38) PM s potrebno navezavo na obstoječe 
krožno krožišče na občinski cesti ob skrajni jugozahodni meji obravnavanega območja (na lokaciji, 
kjer je sedaj travnik, rekreativne površine);  
 
Obstoječi travnik na parceli št. 216/157 k.o. Mlaka se razparcelira na del za otroško igrišče in površine za 
pešce ter na del namenjen parkirišču za 38PM. 
 
Parkirišče se uredi z ustreznim odvodnjavanjem utrjenih površin, ustrezno dimenzioniranim lovilcem olj, 
ustrezne ukrepe za preprečevanje poplavljanja območja in ustrezno hortikulturno ureditev. 
 
Velikost parkirišča je minimalno 2,5x5,0m, potrebno je predvideti 10% parkirnih površin za gibalno ovirane 
osebe. 
 
Uvoz na parkirišče je iz obstoječega rondoja preko parcele kanala Govinjek na parcelo 216/157 k.o. 
Mlaka. Parkirišče in okolico se opremi z ustrezno javno razsvetljavo in prometno signalizacijo. 
 
Otroško igrišče naj se umesti v parkovno ureditev, ki se navezuje na pešpot ob sosednjem potoku. 
Igrišče naj bo ograjeno. Oprema igrišča naj upošteva standarde za varno uporabo igral. Prostor igrišča 
se lahko koristi tudi za družabna srečanja soseske s pik-nik prostorom. Nameščena igrala naj omogočajo 
uporabo vsem starostnim skupinam. 
 
4.2.3. FC S9 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA 
Na zemljiških parcelah št. 216/150 in 216/152 obe k.o. Mlaka. Na območju obstoječih parkirišč na 
parcelah 216/55 in 216/60 k.o. Mlaka, zaradi uskladitve z dejanskim številom stanovanjskih enot v objektih 
tipa A, predvideva sprememba ureditev deset (10) dodatnih PM. 
 
4.2.4. FC S7 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA  
Na zemljiških parcelah št. 216/131, 216/132, 216/133, 216/134, 216/135, 216/136, 216/137, 216/138, 
216/139, 216/140, 216/141, 216/142, 216/143, 216/144, 216/145, 216/146, 216/147, 216/148, 216/150, 
216/151, 216/152, 216/157, 216/163, 216/175 vse k.o. Mlaka se omogoči spremembo tipologije 
zazidave dela območja na katerem je predvidena gradnja deset enostanovanjskih stavb tipa 
dvojček (na lokaciji, kjer so sedaj predvidene tri (3) večstanovanjske stavbe), ureditev potrebnih 
površin za pešce ter izvedbo pripadajočih prometnih, komunalnih in energetskih ureditev. 
 
Za potrebe gradnje dvojčkov je predvidena nova parcelacija območja.  
 
Določi se nov tip objekta D – dvojček. Nova tipologija zazidave – dvojčki, je zasnovana tako, da se 
dve enostanovanjski stavbi stikata na skupni parcelni meji. Dvojčka sta konstrukcijsko, požarno 
in funkcionalno ločena. Dvojčka sta lahko zamaknjena, oblikovanje dvojčkov naj bo skladno za 
oba dela dvojčka, zasnova naj sledi simetrični, zrcalni ali zasnovi nizov polno-prazno. 
 
Predviden gabarit posamične enostanovanjske stavbe je 10x9m, največji skupni gabarit dvojčka 
12x18m, etažnosti P+1(M), višina slemena je max 9,0m. Znotraj višinskega gabarita je možna tudi 
drugačna zasnova etaž (mezanin, galerija, mansarda) pod pogojem spoštovanja minimalnih 
standardov za gradnjo stanovanj.  
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Streha objekta sledi tradicionalnemu oblikovanju strehe z naklonom strehe od 35° do 45° in 
tradicionalno barvo in teksturo kritine.  
 
Vsaka enostanovanjska stavba ima lastne priključke na komunalno infrastrukturo:  

- vodovodni priključek min DN15 max DN25 
- elektro priključek min 1x35A max 3x35A 
- priključek na meteorno kanalizacijo DN125 
- priključek na fekalno kanalizacijo DN125 
- priključek na obstoječo cestno omrežje 
- opcijo priključka na plinsko omrežje 

 
V okviru gradbene parcele vsake stanovanjske enote dvojčka se uredi 3PM. 
 
Na gradbeni parceli se lahko uredijo enostavni in nezahtevni objekti do parcelne meje brez soglasij 
lastnikov sosednjih parcel. Skupna površina najbolj izpostavljenih delov vseh objektov (osnovne 
stavbe, pripadajoči nezahtevni in enostavni objekti) znaša največ 50% površine gradbene parcele. 
 
4.2.5. FC S8 zahodnega dela območja KO-13 GMAJNICA  
Sprememba zajema uskladitev z dejanskim stanjem, tako da se določi največje število 
stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih tipa A. Znotraj maksimalnega gabarita 
večstanovanjskega objekta je mogoče zgraditi do največ 9 stanovanjskih enot v objektu A9 in 8 
stanovanjskih enot v objektu A8.  
 
Ob objektu A9, v strokovni podlagi LN (grafični karti) delu zelene površine ob objektu, ki je sedaj 
opredeljeno kot javna zelena površina (parceli št. 216/163 in 216/175, obe k.o. Mlaka), se predlaga 
sprememba rabe/namembnosti v zasebno zeleno površino. 
 
4.3. GRAFIČNA PRILOGA PREDLOGA SPREMEMBE OPPN/LN 
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5. OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO SD OPPN 
Predvideni roki za pripravo SD OPPN so naslednji: 
 
A. Uvodne aktivnosti: 
Pobuda, pogodba o medsebojnih obveznostih 
junij 2019 
 
B. Izhodišča: 
Izhodišča za pripravo, objava sklepa o pripravi, zbiranje smernic NUP, odločba MOP o obvezi izdelave CPVO 
junij 2019 – september 2019 
 
C. Osnutek SD OPPN: 
Izdelava osnutka, predstavitev osnutka javnosti, pridobivanje prvih mnenj NUP, predstavitev osnutka občinskemu 
svetu, javna razgrnitev, stališča do pripomb 
september 2019 – januar 2020 
 
D. Predlog SD OPPN: 
Izdelava predloga, pridobivanje drugih mnenj NUP 
januar 2020 – marec 2020 
 
E. Usklajen predlog SD OPPN: 
Izdelava usklajenega predloga, priprava gradiva za sprejem 
marec 2020 
 
F. Sprejem in objava SD OPPN: 
Potrditev in sprejem na občinskem svetu, objava v Uradnem listu, izdelava končnega gradiva 
april 2020 – maj 2020 
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6. Strokovne podlage:  
 

6.1. Prikaz namenske rabe prostora iz OPN 
6.2. Prikaz obstoječe ureditve LN 
6.3. Prikaz obstoječe ureditve katastra 
6.4. Prikaz obstoječe / izvedene komunalne infrastrukture 
6.5. Geodetski načrt s prikazom območja spremembe 
6.6. Ureditvena situacija 
6.7. Prikaz števila stanovanjskih enot in izračun parkirnih mest 
6.8. Prikaz spremenjene komunalne infrastrukture 

 
 


