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(2) Kazalo vsebine 
 

(1) Naslovnica s podatki o podrobnem načrtu  
   
(2) Kazalo vsebine  
   
(3) Tekstualni del:  
 (3.1.) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu 

območja 02/1 Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza 
(predlog) 

 

 (3.2.) Osnovni odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 Poslovno proizvodne 
cone Komenda – Ozka dela – II. faza  

 

    
(4) Kartografski del z grafičnimi načrti  
  Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta  
 1. Načrt namenske rabe prostora:  
 1/5 Lega prostorske ureditve v širšem območju v merilu 1:5000  
   
 2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije:  
 2/1 Ureditveno območje s prikazom površin načrtovanih trajnih in začasnih 

objektov v merilu 1:2000 
 

 2/2 Grafični prikaz vplivnega območja na posameznih parcelah v merilu 1:2000  
 2/3 Ureditveno območje z mejo in lego v širšem območju (pregledna 

topografska karta) v merilu 1:5000 
 

 2/4 Načrt parcelacije v merilu 1:2000  
   
 3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in 

povezav s sosednjimi območji: 
 

 3/1 Razporeditev javnih in skupnih površin z njihovo funkcionalno in oblikovno 
zasnovo v merilu 1:2000 

 

 3/2 Lega objektov na zemljiščih v merilu 1:2000  
 3/3 Tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje v merilu 1:2000  
 3/4 Regulacijski elementi in lege objektov na zemljišču v merilu 1:2000  
 3/5 Vplivi načrtovane prostorske ureditve na urbane in krajinske strukture in 

povezave s sosednjimi območji v merilu 1:5000 
 

 3/6 Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture v merilu 1:2000  
 3/7 Situacija komunalnih vodov v merilu 1:2000  
 3/8 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave ter trajnostno rabo 

naravnih dobrin v merilu 1:2000 
 

 3/9 Etapnost izvedbe v merilu 1:2000  
    
(5) Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi  
    
(6) Priloge  
 (6.1.) Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na 

obravnavano območje 
 



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 
02/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE  KOMENDA – OZKA DELA  
- II. FAZA (SPREMEMBE ŠT. 2) 

 

PREDLOG RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., Domžale 

 

Št. proj.: 08/2019  JULIJ 2020 

 (6.2.) Izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta  
 (6.3.) Prikaz stanja prostora  
 (6.4.) Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta  
 (6.5.) Smernice in mnenja  
 (6.6.) Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta  
 (6.7.) Povzetek za javnost (faza dopolnjen osnutek)  
 (6.8.) Okoljsko poročilo  
    
(7) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca  

 
 
 
Opombe:  
- Priloga (6.5.) Mnenja in  (7) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca bosta priloženi v nadaljnjih fazah 

priprave prostorskega akta. 

 




