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Na podlagi določil 118. člena, v povezavi in smiselni uporabi 108. člena  Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017) so v nadaljevanju oblikovana 
izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta trgovskega centra 
v Komendi v  območju EUP z oznako MO 12 v Občini Komenda. 
 
 
Vsebina izhodišč: 
 
(I.) NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OPPN MO 12 KOMENDA;  

 
(II.) KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE REŠITVE; 

 
(III.) POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 

JAVNO IN DRUŽBENO INFRASTRUKTURO; 
 

(IV.) OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA NADREJENEGA PROSTORSKEGA AKTA ZA 
OBRAVNAVANO OBMOČJE TER DRUGI RAZVOJNI IN VARSTVENI DOKUMENTI; 
 

(V.) OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN MO12 KOMENDA. 
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I. 
(NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OPPN MO12 KOMENDA) 

 
(1.1.) Občina Komenda je na podlagi izkazanih potreb gospodarskih subjektov 
(povpraševanje po živilskih trgovinah) po poslovnih in stanovanjskih površinah na 
širšem območju naselja Komenda, pristopila k izdelavi OPPN MO 12 Komenda.  
OPPN je prostorski akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve. Sprejet 
OPPN je podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj, v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev ter določajo pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. 
Namen občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-trgovsko in 
stanovanjski kompleks Komenda je na območju EUP z oznako MO 12 potrebno 
načrtovati kompleksno poslovno-trgovsko in stanovanjsko gradnjo z gradnjo 
(prometne in komunalne) gospodarske javne infrastrukture. 
 
(1.2.) Na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz občinskega prostorskega načrta 
in izraženih razvojnih bo izdelan osnutek OPPN MO 12 Komenda.  
Osnutek OPPN MO 12 Komenda bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da k 
njemu predložijo prva mnenja v katerih bodo navedli tudi potrebe nosilcev urejanja 
prostora, ki jih bo občina ustrezno vključila v dopolnjen osnutek OPPN MO 12 
Komenda. 
 
 

II. 
(KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE REŠITVE) 

 
(2.1.) Obravnavano območje OPPN MO 12 Komenda se nahaja na severnem delu 
naselja Moste pri Komendi, ob križišču regionalnih cest Mengeš – Brnik in Kamnik – 
Vodice (avtocesta A2).  
 
Površina območja obsega zemljišča parcelnih številk oz. dele parcelnih številk 468/4, 
472/2, 472/12, 473/3, 473/4, 482/1, 485/1 in 572/8 del vse k.o.: Kaplja vas in znaša 
okvirno 1,65 ha. 
 
(2.2.) Izdelava OPPN je določna v Občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 06/13, 10/17). Območje OPPN MO 12 Komenda je v 
prostorskem aktu opredeljeno kot stavbno zemljišče. Obravnavano območje EUP z 
oznako MO 12 je namenjeno centralnim dejavnostim – C (poslovno-trgovski in 
stanovanjski kompleks), del zemljišča s parc. št. 572/8 k.o. Kaplja Vas pa je namenjeno 
prometni infrastrukturi – P. 
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(2.3.) Usmeritve za urejanje območja so določene v Odloku o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 06/13, 10/17) v poglavju III/4.2 
Usmeritve za izdelavo OPPN.  
 
Za pripravo OPPN MO 12 Komenda je potrebno upoštevati skupne usmeritve, ki so 
podane v (1) odstavku 92. člena in sicer: 
 
'' (1) Če podrobne usmeritve za posamezne EUP oziroma podEUP v nadaljevanju tega 
odloka ne določajo drugače, je pri pripravi OPPN potrebno upoštevati naslednje 
skupne usmeritve: 
- zasnova pozidave naj upošteva prostorske danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in 
geomorfološke značilnosti lokacije, 
- zasnova parcelacije mora omogočiti smotrno prometno, komunalno in energetsko 
oskrbo, 
- v območju se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje, dostopnost 
zelenih in rekreacijskih površin, 
- upoštevati je potrebno potek obstoječih prometnic in v primeru drugačne prometne 
ureditve ponovno vzpostaviti obstoječe povezave med posameznimi območji, 
- OPPN se lahko izvaja etapno, pod pogojem, da je posamezna etapa prostorsko in 
funkcionalno zaključena enota, ki vključuje predvidene zelene površine in gospodarsko 
javno infrastrukturo iz prejšnje alineje, 
- pri posegih na registrirana arheološka najdišča je treba praviloma že v postopku 
priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve 
vsebine in sestave najdišča, 
- območja se mora obravnavati celovito z naravovarstvenega, kulturnovarstvenega, 
okoljskega prostorskega, infrastrukturnega in drugih vidikov, 
- upoštevati je treba tudi določila (6.) odstavka 50. člena odloka.'' 
 
Poleg določil iz 92. člena je za OPPN MO 12 Komenda potrebno upoštevati tudi 
podrobnejše usmeritve za tangirane EUP, ki so določene v 94. členu odloka in sicer: 
 
''Območji EUP z oznako MO 12 v Komendi: 
- območje se namenja centralnim dejavnostim.'' 
 
(2.4.) Za pripravo OPPN MO 12 Komenda bo upoštevana že izdelana strokovna podlaga 
– Urbanistični načrt Komende in Most, potrebno pa bo izdelati tudi nove strokovne 
podlage in sicer: 
 - geodetski načrt 
 - hidrološko-hidravlična analiza 
 - prikaz stanja prostora 
 - elaborat ekonomike 
 - druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora 
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(2.5.) Grafični prikaz območja s prikazom zasnov načrtovanih objektov in drugih 
posegov v prostor je razviden iz delovnega osnutka OPPN MO 12 Komenda. 
 
(2.6.) Območje se nahaja ob križanju pomembnejših cest (križišče glavne in regionalne 
ceste), ki povezujeta Gorenjsko in Štajersko. Prav tako se nahaja relativno blizu 
letališča (Brnik). Križanje državnih cest Mengeš – Brnik in Kamnik – Vodice je v Mostah, 
kjer se uredi nove cestne priključke s krožiščem. Nova cestna povezava med Gorenjsko 
(A2) in Štajersko (A1) avtocesto se bo uredila z rekonstrukcijo glavne ceste GII 104 na 
odseku Mengeš – Žeje in regionalne ceste RII 413 na odseku Žeje – Vodice.  
 
Za prometno razbremenitev jedra Most se načrtuje obvozno cesto severno in vzhodno 
od Most, na grafiki je predstavljena v dveh variantah in se potencialno lahko izteče do 
cestne povezave med Mostami in Komendo ter celo do glavne ceste proti Kranju. 
Z rekonstrukcijo glavne ceste GII 104 na odseku Mengeš – Žeje in regionalne ceste RII 
413 na odseku Žeje – Vodice (sprejeta državna prostorska akta) se bo uredila nova 
glavna cestna povezava Želodnik – Mengeš – Vodice med Gorenjsko avtocesto - A2 in 
Štajersko avtocesto - A1. Hkrati je predvidena ureditev osrednjega križišča 
(načrtovano je krožno križišče) državnih prometnic v Žejah, kjer se na načrtovano 
glavno cesto priključujeta obstoječa glavna cesta GII 104 na odseku Moste (Žeje) – Sp. 
Brnik in regionalna cesta RII 413 na odseku Moste (Žeje) – Duplica. 
Ob starem delu regionalne ceste je na zahodni strani predviden pločnik. 
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Slika 1: Prikaz načrtovanih ureditev prometnega omrežja in javnega potniškega 
prometa. 
 
(2.7.) Na območju se načrtuje gradnja dveh poslovno-trgovskih stavb s stanovanji v 
zgornjih nadstropjih. Višinsko so pogojeni s 66. členom odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 06/13, 10/17), kjer so 
usmeritve podane v prvi alineji drugega odstavka: 

''(2.1) Zunaj cone letališč se med ovire za zračni promet štejejo: 
- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali 
umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 
metrov, 
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter 
daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po 
dolžini več kot 75 metrov, 
- objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 
metrov, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, 
visokonapetostnih vodov in podobno.'' 

Višinski gabarit objekta je lahko pod pogoji pristojnega nosilca urejanja prostora tudi 
višji od določil prejšnjega odstavka iz odloka OPN Občine Komenda, vendar ne sme z 
najvišjimi deli stavbe in konstrukcij, vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, 
gradbenimi žerjavi posegati v vzletno oziroma končno omejitveno ravnino Letališča 
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Jožeta Pučnika Ljubljana, ki se nahaja na nadmorski višini 408 metrov (temu primerno 
se lahko prilagaja tudi število etaž). 
 
(2.8.) Južni del območja je poplavno ogroženo in se nahaja v majhni in preostali 
poplavni nevarnosti. Ob območju poteka razbremenilni kanal reke Pšate.  
 
Za ta območja je občina je v okviru priprave OPN pristopila k celostnemu razreševanju 
poplavne varnosti. V ta namen je naročila izdelavo poplavne študije, ki je določila 
razrede poplavne nevarnosti za sedanje stanje ter celostne ukrepe za zagotavljanje 
poplavne varnosti. 
 

 
 
Slika 2: prikaz poplav in poplavnih dogodkov na območju MO 12 
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III. 
(POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 

JAVNO IN DRUŽBENO INFRASTRUKTURO) 
 
Potrebne investicije v komunalno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in 
družbeno javno infrastrukturo bodo opredeljene v elaboratu ekonomije, ki bo izdelan 
v fazi priprave osnutka OPPN MO 12 Komenda. 
 
Podatki o komunalni infrastrukturi bodo pridobljeni v sodelovanju z upravljavci 
gospodarske javne infrastrukture in pristojnimi institucijami občine oziroma na podlagi 
izdelanih strokovnih podlag. 
 
 
 

IV. 
(OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA NADREJENEGA PROSTORSKEGA AKTA ZA 

OBRAVNAVANO OBMOČJE TER DRUGI RAZVOJNI IN VARSTVENI DOKUMENTI) 
 
(4.1.) Hierarhično nadrejen prostorski akt je Občinski prostorski načrt Občine 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 06/13, 10/17). Obravnavano območje se skladno 
členitvam teritorija občine Komenda na enote urejanja prostora (EUP), nahaja v EUP z 
oznako MO 12 z namensko rabo »C« območje centralnih dejavnosti in »P« območje 
prometne infrastrukture. Za izdelavo OPPN so v odloku določene splošne usmeritve za 
izdelavo OPPN (92. člen). 
 
(4.2.) Območje OPPN MO 12 Komenda se ne nahaja na nobeni enoti kulturne 
dediščine.  
OPPN MO 12 Komenda se nahaja na vodovarstvenem območju 3. varstvenega režima 
(VVO III) in na območju ogroženem zaradi poplav zato je za obravnavano območje 
potrebno izdelati hidrološko-hidravlično analizo. 
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Slika 3: Izsek območja veljavne namenske rabe po OPN s podloženim DOF. 
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Slika 4: Izsek območja (EUP MO 12) iz veljavnega OPN. 
 
 
  



 
UB URBANISTIČNI BIRO, družba za urejanje okolja, d.o.o., Kamnik 

Kolodvorska 2, 1240 Kamnik 
Tel.: (01) 7245 710, Fax (01) 7246 711 

 

 
 

UB URBANISTIČNI BIRO, d.o.o. Kamnik 

V. 
(OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN MO 12 KOMENDA) 

 
Okvirna časovnica postopka je podana na podlagi predpisanega postopka priprave 
ZUreP-2 in se lahko spreminja, glede na zahteve in pogoje nosilcev urejanja prostora 
(uvedba postopka CPVO) ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi 
udeleženci. 
 

 
(1) preveritev ustreznosti sklepa na MOP, objava 
sklepa in izhodišč o pripravi OPPN 

14 dni 

(2) pridobitev konkretnih smernic in mnenj NUP 
glede vplivov na okolje 

30 dni  

(3) pridobitev odločbe o CPVO 21 dni 
(4) izdelava strokovnih podlag izdelava osnutka 
OPPN 

45 dni 

(5) usklajevanje z NUP, preveritev ustreznosti 
osnutka OPPN na MOP, pridobitev prvih mnenj 
NUP, usklajevanje z NUP 

30 dni 

(6) izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni 
(7) objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in 
obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN 

7 dni 

(8) javna razgrnitev, javna obravnava OPPN in 
prva obravnava na OS 

30 dni 

(9) stališča do pripomb, potrditev in objava 14 dni + 14 dni 
(10) izdelava predloga OPPN 30 dni 
(11) preveritev ustreznosti predloga OPPN na 
MOP, pridobitev drugih mnenj NUP in 
usklajevanje z NUP 

30 dni 

(12) izdelava usklajenega predloga OPPN 14 dni 
(13) potrditev OPPN na MOP 30 dni 
(14) obravnava in sprejem na OS na OS 
(15) objava odloka v uradnem glasilu po sprejemu na OS 

 

 
 
 
 
 
 


