
Na podlagi 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 

list RS št. 61/17), je v zvezi z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – poslovno proizvodne cone 

Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2), ki je potekala od 30. 09. 2019 do 29. 10. 

2019, ter obravnavo dokumenta na pristojnih odborih in občinskem svetu, Župan Občine 

Komenda proučil pripombe in predloge in zavzel naslednja  

 

 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV  

 

 

 

A) V knjigo pripomb in predlogov so bili v času javne razgrnitve med 30. 09. 2019 in 29. 

10. 2019 vpisani oziroma vloženi naslednji predlogi in pripombe:   

 

 

a)   Občinska uprava, zanjo Marjan Potočnik (vpisano 29. 10. 2019): 

 

- V 7. členu, ki govori še o osrednji zeleni obvodni potezi, naj se bolj fleksibilno 

opredelijo možne dejavnosti po posameznih funkcionalnih enotah.    

Stališče: predlog se upošteva – v tekstualni del odloka naj se vnesejo ustrezne 

korekcije, ki bodo omogočale večjo fleksibilnost dejavnosti po posameznih 

funkcionalnih enotah.     

 

- 9. členu, točki III/II in III/III naj se dopolni z možnostjo postavitve urbane opreme 

in igral v območjih »Z«. 

Stališče: predlog se upošteva – v tekstualni del odloka naj se vnese ustrezno 

dopolnilo.    

 

- v 9. členu naj se v točki IV (ograje) črta tekst, da so dovoljeni tipi ograj razvidni iz 

pravilnika o obratovanju cone. 

Stališče: predlog se upošteva – pravilnik namreč (še) ne obstaja, določila o tipu 

ograje so dovolj jasne že brez tega.     

 

- v 13. členu naj se briše obveza za podpis pogodbe za dodatna parkirna mesta le z 

upravljalcem cone v primeru pomanjkanja parkirišč na lastni parceli.   

Stališče: predlog se upošteva – taka pogodba se lahko podpiše s katerimikoli 

drugimi lastniki parkirišč.  

 

- gradbena parcela FeP 10/6 naj se v grafiki razdeli na dva dela (npr. na FeP 10/6.1 in 

FeP 10/6.2), da bosta po novem dve gradbeni parceli sledili katastrski razdelitvi 

Stališče: predlog se upošteva, saj je ta enota geodetsko razdeljena že od prodaje 

oz. nakupa enote v dveh delih.   

 

- Podobno, kot je to že v 1. fazi cone, naj se na vseh gradbenih parcelah ob cestah 

določi 3 m pas, ki se po potrebi nameni infrastrukturnim koridorjem.  

Stališče: pobuda se upošteva in se ustrezno vnese v tekstualni del odloka.  

      

 



 

b) Jože Koželj, pripomba ustno na zapisnik dne 01. 10. 2019: 

 

Investitor predlaga, da se na parcelah 2144 in 2145, k. o. Moste, znotraj okvira 

obstoječih gradbenih linij namesto dveh ločenih objektov dopusti možnost gradnje 

združenega objekta tlorisa 34 m x 68 m. 

Stališče: predlog se upošteva.     

   

 

c)    družba G OGRINC, vloženo v knjigo pripomb in predlogov 04. 10. 2019: 

 

Investitor na parcelah 2223 in 2224, k. o. Moste, načrtuje gradnjo prizidka. V ta namen 

potrebuje možnost združevanja objektov in manjše odmik od meja, kot je to trenutno 

predpisano. Vlogi prilaga soglasje mejaša.    

Stališče: predlogu investitorja se ugodi pod naslednjimi pogoji: 
- rešitev mora biti dopustna s stališča požarne varnosti (požarni odmiki, dostopnost 

intervencijskih vozil…),  

- na gradbeni parceli se mora zagotoviti dovolj parkirišč in zadostne manipulacijske 

površine,  

- za vse odmike od sosedov, manjše od do sedaj predpisanih, mora zagotoviti soglasja 

lastnikov. 

     

 

            d)   UNI  &  FORMA,  d.  o.  o.  (zanj  CSE  projekt,  d.  o.  o.),   vloženo  v  knjigo  

                  pripomb in predlogov 10. 10. 2019: 

 

Investitor predlaga, da se mu na parcelah 2200 in 2201, k. o. Moste, omogoči gradnja 

enotnega objekta tlorisnih dimenzij 34 m x 67 m. 

Stališče: predlog se upošteva.  

 

 

e)   FRAPAK BEHEER, BV, vloženo v knjigo pripomb in predlogov 11. 10. 2019:  

 

Investitor želi  ob meji s parcelo 2264 na svojem zemljišču 2261 (obe k. o. Moste) 

postaviti štiri tehnološke silose (odmik silosov min. 4,50 m od meje) premera 3 m in 

višine max. 10,50 m.  

Stališče: pobuda investitorja se upošteva pod naslednjimi pogoji:  

- rešitev mora biti primerna s stališča požarne varnosti (požarni odmiki, dostopnost 

intervencijskih vozil…),  

- na gradbeni parceli se mora zagotoviti dovolj parkirišč in zadostne manipulacijske 

površine,  

- za vse odmike od sosedov, manjše od do sedaj predpisanih, mora zagotoviti soglasja 

lastnikov.    

 

 

            f)   PHARMAHEMP,  d.  o.  o.  (zanj  CSE  projekt,  d.  o.  o.),   vloženo  v  knjigo  

                  pripomb in predlogov 15. 10. 2019: 

 

Investitor predlaga, da se mu na parceli 2234, k. o. Moste, namesto objekta tlorisa 17 m 

x 34 m omogoči gradnja objekta tlorisnih dimenzij 34 m x 34 m. 



Stališče: predlog se upošteva.  

 

 

 

g) FRIGOLOGO, d. o. o. (zanj EM STUDIO, d. o. o.), vloženo v knjigo pripomb in 

predlogov 21. 10. 2019:  

 

Investitor je lastnik objekta na enotah urejanja FeP 19/4 – FeP 19/8, kjer so  sicer možna 

združevanja parcel in objektov, vendar pa ni lastnik  zahodnega pasu (enot FeP 19/1 – 

FeP 19/3). Posledično se zemljišča (in objekti) proti zahodu ne morejo združevati, zato 

predlaga, da se v tolerančni člen dopiše določilo, ki bi tudi v takih primerih dovoljeval 

»približevanje« objekta parcelni meji. Manjši odmiki bi bili možni ob zadostnih 

površinah za parkiranje in manipulacijo ter ob upoštevanju zahtev požarne varnosti (op.: 

pojasnjeno je bilo, da naj bi  investitor v konkretnem primeru potreboval odmik min. 5 

m od parcelne meje).         

Stališče: predlog se smiselno upošteva – v tekstualnem delu odloka naj se pod 

pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirišč in manipulacijskih površin ter ob 

spoštovanju zahtev požarne varnosti doda besedilo, da je na zahodnem robu med 

enotami FeP 19/1, FeP 19/2 ter FeP 19/3 na eni strani in FeP 19/4 ter Fep 19/5 na drugi 

strani dovoljen obojestranski odmik minimalno 5 m od parcelne meje (skupni odmik 

med objekti torej minimalno 10 m). Investitor mora za realizacijo  te pobude dobiti 

soglasje lastnikov parcel 2299, 2300 in 2301, k. o. Moste (enote    FeP 19/1, FeP 19/2 

in FeP 19/3).         

 

 

            h) PC  Komenda,  d.  o.  o.  (zanjo  direktor  Matija  Romšak),  ustno  na zapisnik  

            vpisano v knjigo pripomb 29. 10. 2019:  

 

            Pobudnik   predlaga,  da  se  na  združenih  enotah  FeP 13/10  in  FeP 13/12  omogoči  

            gradnja enotnega objekta 34 m x 84 m.     

            Stališče: predlog  se  upošteva –  v  grafičnem  delu  sprememb  in  dopolnitev  naj se  

            predvidi ta možnost.  

 

 

 

B)  Pripombe in predlogi, podani 02. 10. 2019 na javni obravnavi dokumenta: 

 

Pripomb in predlogov na javni obravnavi ni bilo.  

 

 

 

C)   Pripombe  in  predlogi,   sprejeti  12. 09. 2019 in 11. 06. 2020 na seji Odbora za 

komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja v 1. obravnavi dokumenta:    
 

Pripomb in predlogov ni bilo.  

 

 

 

D)   Pripombe   in   predlogi,   sprejeti   18. 06. 2020   na   seji  Občinskega sveta Občine 

Komenda v 1. obravnavi dokumenta:    



 

Pripomb in predlogov ni bilo.  

 

 

 

 

Stanislav Poglajen, Župan Občine Komenda  

 

 

 

 

Številka: 3500-0002/2019  

Datum: 04. 08. 2020   


