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Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za Druge 
spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje 02/1 – poslovno proizvodna 
cona Komenda – ozka dela – II faza

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na 
okolje za Druge spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje 02/1 – poslovno 
proizvodna cona Komenda – ozka dela – II faza, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki 
ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil:                                                                                      dr. Marjeta Recek
Janez Bertoncelj                                                                           vodja Sektorja za obvladovanje                

nalezljivih bolezni, okolje in 
hrano

Priloge: 
- strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-19 / 
NP – 1033546-1 z dne 23. 7. 2019.

V vednost: - MOP

RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o.
Ljubljanska 76
1230 Domžale

e-pošta: borut.ulcar@rrd-domzale.si
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ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Druge 

spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje 02/1 - poslovno 

proizvodna cona Komenda – ozka dela – II faza 

 

Z dopisom št. 350-43/2019-2 ste nas 12.7.2019 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 

plana na okolje za Druge spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje 02/1 - poslovno 

proizvodna cona Komenda – ozka dela – II faza , s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) 

pred vplivi iz okolja.  

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani občine:  

 Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje 02/1 - poslovno 

proizvodna cona Komenda – ozka dela – II faza, št: 08/2019 RRD Domžale, junij 2019, (SDLN2). 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za SDLN treba izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne 

smernice. Ker za konkretne smernice nismo bili pozvani v nadaljevanju podajamo samo mnenje o 

verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje. 

 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja. 

 

S SDLN2 se načrtuje modifikacija meril in pogojev za posege v prostor na treh lokacijah poslovno 

proizvodne cone, ki se nahajajo v severovzhodnem delu osrednjega kompleksa cone. Konkretno območje, 

na katerega nanašajo SDLN2 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  
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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  

 

Po pregledani dokumentacij ugotavljamo, da je predmet SDOLN le besedilo, ki omogoča namere 

investitorjev po širitvi, zaokrožitvi svojih programov na lokacijah, kjer že delujejo ali nameravajo svoje 

dejavnost na teh lokacijah začeti pa jim obstoječa merila in pogoji za posege v prostor v določenih 

segmentih ne omogočajo zato ocenjujemo, da za Druge spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za 

območje 02/1 - poslovno proizvodna cona Komenda – ozka dela – II faza s stališča naše pristojnosti 

varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje. 

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 
  
  
  
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 
 

 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  
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