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1. IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: _ _ _ _

2. OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE
Katastrska občina: 1905 – Moste
Parcelne številke: 2158, 2159, 2160
Občina: Komenda

Slika 1: prikaz območja lokacijske preveritve na DOF (vir. PISO).

3. SEZNAM PODATKOVNIH VIROV
-

-

-

-

Prostorski akti občine:
o
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine
Komenda st. 06/13);
o
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Glasilo občine
Komenda, št. 10/2017);
podrobni prostorski načrt:
o
Odlok o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza
(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/08);
o
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno
proizvodne cone Ozka dela – II. faza, za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6
(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 08/16);
o
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza (spremembe
št. 2, Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 11/20);
Zakon o urejanju prostora (ULRS 61/2017), v nadaljevanju kot ZureP-2;
spletni portal PISO (https://www.geoprostor.net);
e-geodetski podatki, GURS (http://egp.gu.gov.si/egp/);
arhitekturna zasnova, ASK 4 d.o.o.

4. NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE
S to lokacijsko preveritvijo se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
prostorskega izvedbenega akta LN območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – ozka dela II. faza
(Glasilo Občine Komenda, št. 02/08, 08/16, 11/20; v nadaljevanju kot LN PPC Komenda) za doseganje
gradbenega namena (izvedba pomožnega objekta) na parc. št. 2158, 2159, 2160, vse k.o. Moste,
skladno z drugo (2) alinejo 127. člena in s tretjo (3) točko 129. člena ZureP-2.
Odstopanje od PIP ne zahteva drugačne namenske rabe prostora.
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4.1 INVESTICIJSKA NAMERA ZA GRADNJO
Na območju lokacijske preveritve stojita dva medsebojno povezana proizvodno poslovna objekta.
Podjetje, ki je tudi investitor te lokacijske preveritve, opravlja dejavnost proizvodnje senzorjev zasuka in
pomika, za katero je potrebna izjemno visoka stopnja čistoče.
Pri proizvodnji nastajajo kovinski (Al, Fe, magneti) in papirnati odpadki, ki zaradi svoje vrednosti za
ponovno uporabo in predelavo ne smejo biti na prostem, izpostavljeni vremenskim vplivom. V glavni
proizvodni objekt pa zaradi vpliva na kvaliteto proizvodov ne sodijo.
V procesu proizvodnje nastajajo neskladni izdelki in elektronski odpadki, ki morajo biti do odvoza na
predelavo zaradi ISO in »Automotive« standardov stalno pod nadzorom. Morajo biti zavarovani –
zaklenjeni, saj so zaradi vrednosti pogosto tarča tatov. Njihovo zbiranje na dislocirani lokaciji pa
popolnoma omeji morebitni ponovni vnos v proizvodni proces in s tem povezano veliko poslovno škodo za
podjetje.
Podjetje je tudi zelo ekološko naravnano. En od njegovih ciljev je slediti načelom krožnega gospodarstva
in zagotoviti pogoje za ponovno rabo in predelavo proizvodnih ter ostalih odpadkov v čim večjem obsegu,
kar bo novi pomožni objekt omogočal. Kvaliteta odpadkov, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, se
bistveno poslabša in so zato manj primerni za ponovno rabo in predelavo. V tem primeru je bistveno
težje dosegati cilje krožnega gospodarstva z odpadki.
Interes podjetja je, da se v neposredni bližini obstoječega glavnega objekta postavi pomožni oz.
pripadajoči objekt, v katerem bodo odpadki, namenjeni ponovni uporabi in predelavi, varovani in zaščiteni
pred vremenskimi vplivi. Postavitev takšnega objekta pa po veljavnem LN ni možna.
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5. OPIS LOKACIJSKE PREVERITVE
5.1 NAVEDBA MOREBITNIH LOKACIJSKIH PREVERITEV
V območju LN PPC Komenda z EUP ŽE 9 so bile izvedene tri lokacijske preveritve:
- Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za FEP 21/2, Uradno glasilo Občine Komenda, št.
7/2020;
- Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za FEP1/1.1 in FEP 1/1.2, Uradno glasilo Občine
Komenda, št. 7/2020;
- Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za 14/16, Uradno glasilo Občine Komenda, št. 6/2019.

5.2 NAVEDBA VELJAVNIH PIP NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE
5.2.1 PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA PO OPN:
-

oznaka enote urejanja prostora (EUP): ŽE-9;
oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (PEUP): ŽE 9/1;
osnovna namenska raba prostora: stavbna zemljišča – območja proizvodnih dejavnosti (I);
podrobna namenska raba prostora: IG – gospodarske cone;
oznaka načina urejanja: OPPN – veljaven (O2/1).

Slika 2: izsek iz prikaza območij podrobnejše namenske rabe OPN Komenda, list 6, s prikazom območja lokacijske
preveritve.
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5.2.2 OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE PO LN PPC KOMENDA:
-

funkcionalna celota: FC4,
funkcionalna enota (Fe): P 4/1 in P 4/2;
tip stavbe: II;
faktor izrabe (FI): 0,92 za P4/1 in 0,95 za P4/2;
faktor prostornosti (FP): 3,24 za P4/1 in 3,34 za P4/2;
faktor zazidanosti (FI): 0,23 za P4/1 in 0,24 za P4/2.

Slika 3: izsek iz LN PPC Komenda iz lista 3/4 s prikazom območja lokacijske preveritve.

Slika 4: izsek iz LN PPC Komenda iz lista 3/3 s prikazom območja lokacijske preveritve.
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5.2.3 VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, DOPUSTNIH GRADENJ, DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA
NAMEN (7. člen LN):
Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno
izgradnji poslovno proizvodne cone, ki vključuje, glede
na obseg in lokacijo v širšem prostoru, obsežno plejado
kompatibilnih namembnosti, ki dopolnjujejo že začeti
poslovno proizvodni kompleks ob regionalni cesti.
Območje je razdeljeno na funkcionalne celote, ki se
stopnjujejo od poudarjeno poslovne in trgovske
dejavnosti ob primarni zbirni cesti (A), ki vodi od
obstoječega krožnega križišča v smeri jugovzhoda preko
celotnega območja, do proizvodnih, skladiščnih in
storitvenih dejavnosti ob sekundarnih (B1, B2) in

terciarnih (C1, C2) zbirnih cestah. V stičišču dveh
razvojno pomembnejših prometnic, primarne zbirne
ceste (A) in primarne povezovalne ceste (3) se
opredeljuje intenzivnejši fokus prepleta poslovno
trgovskih, kulturnih in razvedrilnih dejavnosti.
Poudarjeno gostinski, hotelski, družbeni in razvedrilni
programi se v prehodu v mirnejše pisarniške programe
nadaljujejo tudi ob robovih cone. Navedene dejavnosti
po posameznih območjih so priporočilne narave in se
lahko prilagajajo potrebam posameznih investitorjev.

Investicijska namera je skladna s 7. členom LN.
5.2.4 USMERITVE ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE (9. člen LN):
(I.) Glede na načrtovan obseg dejavnosti ter lego
posameznega objekta v širšem prostoru cone
(funkcionalne celote) oz. na posamezni gradbeni parceli
(funkcionalne enote) so maksimalni gabariti stavb, ki so
dovoljeni na posamezni gradbeni parceli razdeljeni v
šest tipoloških skupin:
...
TIP II: določa se jih 54, predstavlja objekt maksimalnih
tlorisnih dimenzij 17 × 34 m (enako kot tip I), a
višinskega gabarita (K) + P + 3 (14 m nad koto
urejenega terena);
(II.) Tlorisni gabariti stavb so v lokacijskem načrtu
opredeljeni z maksimalnimi gabariti stavb, ki so opisani
v predhodnem tekstu tega člena in so prikazani v
kartografskem delu načrta. Glede na nujnost
prilagoditve
novooblikovanih
zemljiških
parcel
razpoložljivemu prostoru, v katerega je umeščenih
dvaindvajset funkcionalnih celot, so tudi površine
namenjene stavbam različne. Opredeljene so z
velikostjo posamezne gradbene parcele (funkcionalne
enote), znotraj katere se vselej ohranja robni
nepozidani pas minimalne širine 8 m, razen pri
nekaterih gradbenih parcelah ureditvenega območja
(FeP 1/3, FeP 2/8, FeP 3/4, FeP 3/5, FeP 3/6, FeP
10/1, FeP 11/4, FeP 15/10, FeP 17/8, FeP 18/1 in FeP
18/3 ter Fe P3/1, Fe P3/2, Fe P3/4, Fe P3/5, Fe P3/6,
Fe P4/1, Fe P5/1, Fe P7/10 in Fe P11/1, FeP 6/4, FeZ
5/22, FeZ 5/23, FeP 12/4, FeP 12/5, FeP 13/14, FeP
13/15, FeP 14/12 in od FeP 19/1 do FeP 19/8), kjer je
robni nepozidani pas razviden iz kartografskega dela
(list 3/3: tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje),
enako tudi povečave maksimalnih tlorisnih gabaritov.
Preostanek je, ob upoštevanju vrste omejitvenih
faktorjev (zagotovitev zadostnih površin za mirujoči
promet, manipulacijo tovornih in osebnih vozil, peš
dostopi, ipd.) namenjen gradnji stavb. Vertikalni
gabariti stavb so, razen za objekt tipa VI in objektov
tipa VII, omejeni z višino 16,5 m (tip I in modificiran tip
V v FeP 6/4 ter FeP 2/2 in FeP 2/3) oz. za vse ostale
14 m nad koto urejenega terena, pri čemer mora biti

kota pritličja usklajena s konceptualnimi rešitvami
projektov odvajanja padavinskih vod. Znotraj tako
oblikovanega volumna je možna izvedba več etaž, pri
čemer pa so bruto površine stavb in specifika dejavnosti
neposredno vezani z zagotovitvijo zadostnih površin za
mirujoči promet zaposlenih in obiskovalcev.
Opredeljene so tudi opcijske možnosti gradnje garažnih
hiš, ki pa niso obvezujoče, dopušča možnost lokacij
avtobusnih postajališč ter v primerih, ko se na
posameznih zemljiščih, namenjenih gradnji, stavba ne
zgradi ali zgradi le delno, površine lahko namenijo
parternim parkirnim ureditvam ali garažnim hišam. Za
vse funkcionalne enote v okviru celot poslovno
proizvodnih karejev se določa maksimalna vrednost
faktorja izrabe gradbene parcele (FI), faktorja
prostornosti na gradbeno parcelo (FP), faktorja
zazidanosti na gradbeno parcelo (FZ), maksimalna
višina objektov, ki je določena s tipom objekta,
maksimalna prostornina objektov (P) in površina
funkcionalne enote oz. gradbene parcele (GP).
Določene so tudi gradbene linije in meje oz.
regulacijske linije ter pod posebnimi pogoji združevanje
posameznih gradbenih parcel.
(III./I.) Funkcionalne celote namenjene gradnji stavb
(dvaindvajset celot) se dele na:
…
(4) FC P4, funkcionalna celota ob obstoječem vodnem
zadrževalniku določa gradnjo dvoje stavb tipa II;
obsega površino 0,55 hektarja.
(IV.) Ograje, ki razmejujejo posamezne funkcionalne
celote in so postavljene na parcelno mejo so enotne,
tipske iz žičnega pletiva; višina ograj je maksimalno
2 m. Ob ograjah so z notranje strani dovoljene strižene
živice iz avtohtonih vrst, razen v delih, kjer je določena
intenzivna zelena bariera prepleta, avtohtone in
parkovne drevesne vegetacije; lokacija zelene bariere je
razvidna iz 11. člena odloka in kartografskega dela
lokacijskega načrta (FZ1 in FZ3).

Investicijska namera ni skladna z 9. členom LN glede robnega nepozidanega pasu.
URBI Oblikovanje prostora, d.o.o.
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5.2.5 USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE (10. člen LN):
Odlok poleg urbanističnih določa tudi arhitektonska
načela oblikovanja stavb. Za stavbe veljajo naslednja
skupna določila oblikovanja:
(1) stavbe v posameznih funkcionalnih enotah iste
funkcionalne celote (še posebej to velja za linijo ob
primarni zbirni cesti A) morajo biti oblikovane po
enotnih oblikovalskih izhodiščih, tako glede izbora
materialov fasad, okenskih in vratnih odprtin, z
upoštevanjem tehnoloških značilnosti posamezne
dejavnosti; odstopanja od oblikovalskih izhodišč so v
smislu kvalitetnih rešitev možna za oblikovanje stavbe v
FeP 3/1, FeP 3/4 in FeP 14/12 ter Fe P3/5 in Fe P3/6;
(2) nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni z
zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki
omogoča odvodnjo meteorne vode s streh; izbor kritin
in barva kritin mora biti načeloma enotna;
(3) napušči streh niso dovoljeni; strehe so načeloma
skrite za fasadnimi elementi oz. oblogami fasad;

dovoljujejo se konzolni nadstreški nad vhodi,
transparentni stekleni vetrolovi in nadstreški po
prehodni odobritvi pristojne strokovne službe občine;
(4) stavbe so lahko grajene klasično ali montažno;
(5) v funkcionalnih enotah je dovoljena gradnja in
postavitev pomožnih objektov v skladu s Pravilnikom o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči, če skupna površina
osnovnega objekta, zgrajenega na podlagi gradbenega
dovoljenja in površina pomožnega objekta ne presega
maksimalne dovoljene zazidane površine, predvidene v
lokacijskem načrtu in ostaja znotraj gradbenih linij;
(6) na vseh prostih površinah znotraj območja urejanja
se zasadi intenzivno visokoraslo drevesno vegetacijo, ki
ublaži poglede na peto fasado in hkrati omogoča
ohranjanje nekaterih vrst faune;

Investicijska namera ni skladna z 10. členom LN glede izvedbe pomožnega objekta znotraj gradbenih linij
in maksimalne dovoljene zazidane površine.
5.2.6 PROMETNO UREJANJE ZNOTRAJ OBMOČJA (13. člen LN):
Vsak objekt za poslovno, trgovsko, skladiščno ali
proizvodno dejavnost ima na svojem funkcionalnem
zemljišču predvidena lastna parkirna mesta za vozila, ki
bodo vozila do objekta. Pri uvozih na gradbeno parcelo
se pravokotno na javno cesto določi možnost skupnega
prometnega koridorja obeh tangiranih gradbenih parcel
(funkcionalnih enot) v širini 6 m (2 x 3 m), ki se uredi s
služnostnimi pogodbami. Okoli posameznih objektov
morajo biti zagotovljene ustrezne poti za manipulacijo
in urgentna vozila. Dopušča se tudi izvedba dodatnih
dovozov, ki se optimalno prilagajajo prostorskim
rešitvam znotraj posamezne gradbene parcele
(manipulativne površine; vrste vozil, ki uporabljajo
dovoz; lokacije površin mirujočega prometa znotraj
gradbene parcele), pri čemer lokacije dovozov
upoštevajo že zgrajeno in načrtovano gospodarsko
javno infrastrukturo na mikrolokaciji. Podrobni tip

dovoza in utemeljitev za njegovo umeščanje se definira
v fazi izdelave projektne dokumentacije, kjer se opredeli
tudi strokovna presoja uvozov, s čimer mora soglašati
tudi pristojna strokovna služba občine.
Pri izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati,
glede na namembnost oz. dejavnost, naslednje
minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
- poslovni prostori s strankami 1 PM/30 m2 neto
površine
- poslovni prostori brez strank 1 PM/2 zaposlena
- obrtni in industrijski obrati
1 PM/50 m2 neto
površine + 1 PM/2 zaposlena
- skladišča
1 PM/100 m2 neto površine ali 1 PM/2
zaposlena
- trgovine
1 PM/30 m2 koristne prodajne
površine oz. min. 2 PM + 1 PM/2 zaposlena.

Investicijska namera je skladna s 13. členom LN. Zagotovljene se ustrezne poti za manipulacijo in
urgentna vozila. Zagotovljeno je minimalno število parkirnih mest za obrtne in industrijske obrate skladno
z gradbenim dovoljenjem za obstoječa objekta.
5.2.7 SPLOŠNA MERILA IN POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA (14. člen LN):
Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambnozaščitnim zahtevam in so v skladu s predpisi, ki urejajo
to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je
potrebno upoštevati zasnove upravljavcev posameznih
gospodarskih infrastruktur.
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji
nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne
odmike med infrastrukturnimi vodi ter pogoje in
URBI Oblikovanje prostora, d.o.o.

smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne
infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven
območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo),
potrebni za opremljanje območja urejanja.
Načrtovana komunalna oprema gradbenih parcel
obsega: dovoz, javni vodovod za sanitarno in požarno
vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektriko,
javno razsvetljavo, plin, CATV in telekomunikacijsko
omrežje. Za zagotovitev možnosti realizacije
7

Lokacijska preveritev FeP 4/1 in 4/2 – LN PPC Komenda, Občina Komenda
ID _ _ _ _

načrtovane gospodarske infrastrukture se na vseh
gradbenih parcelah v 3 metrskem pasu ob cestah
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Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko,
vodovod, plin in kanalizacijo, vse gradbene parcele pa
morajo imeti priključek na javno cesto.

Investicijska namera je skladna s 14. členom LN.
5.2.8 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA (15. člen LN):
Na obravnavanem območju ponikanje meteorne vode ni
mogoče, saj geološka sestava tal tega ne dopušča. Za
odvodnjavanje meteorne vode se zgradi meteorna
kanalizacija. Meteorno vodo je potrebno odpeljati v
odprte odvodnike preko sistema zadrževalnikov. Glede
na količino vode se uredi več zbiralnikov meteorne
vode. Vodo s streh, vozišč in hodnikov za pešce se

preko meteorne kanalizacije vodi direktno v sistem
zadrževalnikov v funkcionalnih celotah FZ1 in FZ3, po
potrebi tudi drugih, vodo s parkirišč in dvorišč pa se
priključi na meteorni kanal preko ustreznih lovilcev olj.
Prav tako se preko ustreznih lovilcev olj odvaja
meteorno vodo z vozišč.

Investicijska namera je skladna s 15. členom LN. Voda s strehe pomožnega objekta bi se preko meteorne
kanalizacije odvajala direktno v sistem zadrževalnikov.

5.2.9 RAVNANJE Z ODPADKI IN NJIHOVO ODLAGANJE (20. člen LN):
Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo.
Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki
so postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcel in
so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu
pooblaščene organizacije ter z določitvijo več možnih
lokacij ekoloških otokov. Lokacije ekoloških otokov so
načrtovane na lokacijah o oznakami Fe P6/4 jug, Fe

P8/11 sever, Fe P13/14, Fe P14/10 in Fe P16/7 oziroma
prikazane v grafičnem delu. Na območju transporta
zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov iz
proizvodnih dejavnosti mora biti ločeno od komunalnih
odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo veljavni
predpisi.

Investicijska namera je skladna z 20. členom LN. Zbiranje posebnih odpadkov iz proizvodnih dejavnosti bi
bilo urejeno v pomožnem objektu, skladno s predpisom o urejanju odpadkov.
5.2.10

SPLOŠNI POGOJI VAROVANJA OKOLJA (22. člen LN):

Vse stavbe morajo biti načrtovane v skladu s prepisi o
mehanski odpornosti in stabilnosti, požarni varnosti v
stavbah, o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v
stavbah ter ostalo veljavno zakonodajo. Pri izdelavi
projektne dokumentacije je potrebno upoštevati, da:
(1) ne bodo uhajali strupeni plini,
(2) v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,
(3) ne bo emisij nevarnega sevanja,
(4) ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal,
(5) ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda,
dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
(6) ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici
nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih.
S tem lokacijskim načrtom so določene regulacijske
oziroma gradbene linije, vertikalni gabarit pa je
omejen, zato se za osenčenje sosednjih površin upošteva
določila 22. člena Pravilnika o projektni in tehnični
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05). Vsi
objekti morajo biti načrtovani tako, da na
nepremičninah v okolici nameravane gradnje pri
uporabi ali obratovanju ne bo prihajalo do
nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so

zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka
oziroma poškodbe zaradi eksplozije.
Območje tega lokacijskega načrta sodi skladno z
občinskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi v
območje IV. stopnje varstva pred hrupom. V okolici
lokacijskega načrta prevladujejo območja s IV. in III.
stopnjo varstva pred hrupom. V času gradenj na
območju je potrebno predvideti vse ukrepe, da bo
obremenitev okolja s hrupom čim manjša.
Vplivno območje posameznih objektov je potrebno pri
izdelavi projektne dokumentacije zaradi dejstev in
okoliščin, ki jih ob izdelavi lokacijskega načrta ni
možno predvideti, po potrebi dopolniti.
Med obratovanjem cone se lahko poveča svetlobno
onesnaženje zato je potrebno uporabiti ekološke
(popolnoma zasenčene) svetilke ter žarnice brez emisij
UV svetlob. Ohišje luči mora biti neprodušno zaprto.
Emisije svetlobe, ki presegajo 50 nW/cm² nad
vodoravnico niso dovoljene. Ob 22. uri je potrebno
zmanjšati svetilnost oziroma urediti samodejno
izklapljanje svetil. Uporabo svetlobnih reklamnih
napisov je potrebno omejiti, prepovedana je uporaba
laserjev.

Investicijska namera je skladna z 22. členom LN.
URBI Oblikovanje prostora, d.o.o.
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TLA (23. člen LN):

Izvajanje posegov v območju urejanja poslovno
proizvodne cone bo glede na obseg načrtovanih
posegov imelo močan vpliv na konfiguracijo terena ter
ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s
tem odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal.
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine se uporabi infrastrukturne površine in
površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji
se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so
tehnično brezhibni ter le materiali, ki pri predpisani
uporabi ne povzročajo škode za okolje. S transportnih
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov
je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin
ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti
nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki

vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških
površinah.
(2) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu
rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti
za sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z
izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z
določili predpisov, ki določajo obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov in z določili predpisov, ki določajo
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po
končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in
zasaditvena dela na razgaljenih površinah.
(3) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na
zemljišče, na katerem ima investitor pravico
razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je
upoštevati določila poglavja obveznosti investitorjev in
izvajalcev.

Investicijska namera je skladna s 23. členom LN.
5.2.12

UKREPI ZA ZAŠČITO VODA (25. člen LN):

Ker so posegi predvideni na vodovarstveno sorazmerno
občutljivem območju, je smiselno pri načrtovanju in
izvedbi upoštevati sledeče usmeritve:
(1.) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da
ne pride do čezmernega poslabšanja stanja voda
in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim
delovanjem voda.
(2.) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja
padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora
biti usklajena z zakonodajo.
(3.) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni
kanalizacijski sistem.
(4.) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo na

gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali
podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod
predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in
pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva v okolje.
Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji
odstranijo vsi, za potrebe gradnje postavljeni provizorji
in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je
potrebno ustrezno krajinsko in protierozijsko ureditev
vseh prizadetih površin.

Investicijska namera je skladna s 25. členom LN.
5.2.13

VARSTVO PRED HRUPOM (28. člen LN):

Obravnavano območje bo po izgradnji stavb sodilo v
območje IV. stopnje varstva pred hrupom.
Območje cone je v prostor umeščeno tako, da ne
povzroča čezmernih obremenitev delovnega okolja. Na

vseh robnih delih je načrtovan pas visoke drevesne
vegetacije, ki vizualno in protihrupno varuje
neposredno okolje.

Investicijska namera je skladna z 28. členom LN.
5.2.14

VARSTVO ZRAKA (29. člen LN):

Vsi ukrepi zelenih barier imajo tudi funkcijo varovanja
pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov,
delno pa ima to funkcijo tudi ostala zasaditev v prostoru
cone. Med obratovanjem poslovno proizvodne cone
dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:

(1) zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami
pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
(2) preprečevanje prašenja odkritih delov trase in
gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih
površin ter preprečevanje raznosa materiala z
gradbišča in
(3) sprotno kultivirati območja večjih posegov.

Investicijska namera je skladna z 29. členom LN.
URBI Oblikovanje prostora, d.o.o.
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VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM (30. člen
LN):

Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih
nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in
površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske
poti in površine. Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki
med objekti za preprečitev prenosa požara oziroma
zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev).
Na vodovodnem omrežju bo zaradi zagotovitve zadostne
količine požarne vode, zgrajeno hidrantno omrežje z
nadzemnimi hidranti. V fazi realizacije stavb je v

primerih, kjer bi zaradi upoštevanja dovoljenih
odstopanj od načrtovanih rešitev bilo potrebno to
dodatno preveriti z vidika varstva pred požarom
ustrezne požarne ukrepe, vezane na medsebojne odmike
stavb, zagotoviti v projektni dokumentaciji.
Po podatkih Agencije RS je na območju lokacijskega
načrta vrednost projektnega pospeška tal 0,225
(potresna nevarnost), čemur je pri pripravi projektne
dokumentacije prilagoditi tehnične rešitve gradnje.

Investicijska namera je skladna s 30. členom LN.
5.2.16

DOVOLJENA ODSTOPANJA (36. člen LN):

(1) Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna
odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z
oblikovalskega,
prometno-tehničnega
ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Dovoljena so
odstopanja od vertikalnih gabaritov stavb za tehnične
dele stavb do + 2,00 m nad zgornjo dovoljeno višinsko
koto stavb. V primeru, ko je iz strokovno utemeljenih
razlogov potrebno, da je posamezni tehnični del stavbe
višji od dovoljenega iz prejšnjega stavka se ta dopušča
zgolj v primerih ko v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja to preveri in odobri pristojna občinska
strokovna služba;
(2) Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj
območja lokacijskega načrta in ob priključkih na
omrežje oskrbovanih sistemov so dovoljena v skladu s
konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju
strokovno korektnih tehničnih rešitev. Odstopanja od
lokacij
infrastrukturnih
vodov
na
območju
lokacijskega načrta so dovoljena, vendar ne smejo
vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in
zunanjo ureditev. Določilo prejšnjega stavka ne velja za
uvoze na gradbene parcele. Pri uvozih na gradbene
parcele so možna odstopanja v smislu širitve uvozov.
Pri načrtovanju prometne infrastrukture se dovoljuje
tudi odstopanje od lokacij uvozov, vendar le v primeru,
ko se lokacija uvoza z enega roba gradbene parcele
premakne na drugi rob gradbene parcele.
(3) Gradbene parcele (funkcionalne enote) znotraj
funkcionalnih celot od FC P1 do FC P22 je dovoljeno
združevati, pod pogojem, da se upoštevajo maksimalni
tlorisni gabariti stavb, ki so določeni na posamezni
gradbeni parceli. Dovoljeno je tudi povezovanje
tlorisnih gabaritov stavb znotraj posameznih
funkcionalnih celot, kot je to z gradbenimi mejami
prikazano v grafičnem delu;
(4) Na gradbenih parcelah se lahko maksimalni
tlorisni gabariti stavb povečajo, tako kot je razvidno iz
kartografskega dela teh sprememb in dopolnitev LN,

URBI Oblikovanje prostora, d.o.o.

pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v
garažni hiši ali drugi gradbeni parceli znotraj območja
zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in
manipulacijo.
(6) Na gradbenih parcelah FeP 4/1 (kjer se delno
alocira položaj stavbe proti severu) in FeP 4/2 se lahko
maksimalni tlorisni gabariti stavb povečajo, tako kot je
razvidno iz kartografskega dela LN (tip IV), tako
povečani gabariti pa se lahko tudi medsebojno
povežejo, kot je razvidno iz kartografskega dela LN.
Povečava maksimalnih tlorisnih gabaritov in povezava
sta dovoljeni pod pogojem, da se na gradbeni parceli
lahko pa tudi v garažni hiši, ki se jo dovoljuje graditi
tudi na gradbeni parceli Fe P3/6 ali pa na njenih
parternih površinah oz. v neposredni bližini na
severovzhodnem in jugovzhodnem delu Fe Z3/1 (v
skladu s pogoji iz 9.člena) zagotovijo zadostne površine
za mirujoči promet in manipulacijo.
(21) Odstopanja iz prvega odstavka ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati
organi in organizacije v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.
(22) Gradbene parcele je, enako kot združevati,
dovoljeno tudi razdruževati (deliti), pri čemer je delitev
gradbenih parcel možna v razmerjih med 50:50 in
40:60 ob pogoju, da ima takšna novooblikovana
gradbena parcela zagotovljen dostop/dovoz iz obstoječe
prometnice, zadostne površine za mirujoči promet in
manipulacijo ter vse priključke na gospodarsko javno
infrastrukturo. Pri združevanju gradbenih parcel se
skladno novooblikovani gradbeni parceli lahko
načeloma preoblikuje tudi tip objekta oziroma se lahko
oblikuje več tipov objektov, pri čemer nova maksimalna
zazidana površina enega ali več novih objektov na novi
gradbeni parceli ne sme presegati seštevka posameznih
maksimalnih zazidanih površin na prvotnih
posameznih gradbenih parcelah. Možnosti združevanj
so z gradbenimi mejami prikazane v grafičnem delu. V
primeru razdruževanj gradbenih parcel se objekt deli na
dva dela, ki pa skupaj ne smeta presegati tlorisne
površine prvotno načrtovanega objekta;
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Investicijska namera je skladna z 22. členom LN. Gre za tehnično in okoljevarstveno primernejšo rešitev.
Odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom, z njim soglaša občina. Skladnost z javnim interesom je
podrobneje predstavljena v poglavju 6.2.1.

5.2.17 POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV ZA LASTNE POTREBE - MAJHNIH STAVB IN MAJHNIH
STAVB KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (61. člen OPN):
(1) Objekti za lastne potrebe morajo biti praviloma
(kadar za območje oziroma okolico ni značilno
drugačno oblikovanje oziroma gre za objekte, katerih
oblikovanje je podrejeno tehnoloških procesom)
oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovne
stavbe. Ute oziroma senčnice je dovoljeno oblikovati
tudi kot oblikovne posebnosti.
(2) V primeru, da objekti za lastne potrebe predstavljajo
dozidavo k osnovnemu objektu, jih je potrebno
oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.

(3) Pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni
tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna
odstopanja od določil tega člena.
(4) Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le
gradbenih parcelah stavbe, h kateri se gradijo, in sicer
najdlje za čas njenega obstoja, pri čemer je potrebno
upoštevati dovoljeno stopnjo izkoriščenosti zemljišč
določeno za posamezno EUP oz. podEUP, kar je
razvidno iz Preglednice 5.

Investicijska namera je skladna z 61. členom LN, oblikovanje pomožnega objekta – »zbiralnice
odpadkov« je podrejeno tehnološkemu procesu.

5.2.18 ODLAGANJE ODPADKOV (72. člen OPN):
(1) Zbiranje nenevarnih (posebnih) in nevarnih
odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih
odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo
veljavni predpisi.
(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za
odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti
praviloma v objektu ali na pripadajoči gradbeni parceli
umeščeno tako, da je dostopno vozilom za odvoz. Če to
zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo
za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni
površini (vendar izven prometnih površin).
(3) Ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij) se
praviloma umeščajo na utrjene površine javnega

značaja. Oblikovanje in umestitev v prostor naj bosta
taka, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim
manjši.
(4) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva
predelava za ponovno uporabo oziroma se jih odvaža
na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov.
Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja
tudi povezano s sanacijo nelegalnih kopov mineralnih
surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi
predpisov iz varstva okolja.
(5) Odvečne količine neonesnaženega materiala,
izkopanega med gradbenimi deli se lahko uporabi za
ureditev visokih pregrad suhih zadrževalnikov.

Investicijska namera je skladna z 72. členom OPN. Zbiranje nenevarnih proizvodnih in industrijskih
odpadkov bo ločeno od komunalnih ter namenjeno ponovni uporabi in predelavi. Glej obrazložitev v
podpoglavju 5.2.9.

5.3 NAVEDBA INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ OD PIP
Za doseganje gradbenega namena (izvedba pomožnega objekta) se dopusti individualno odstopanje
od naslednjih prostorskih izvedbenih pogojev Odloka o LN PPC Komenda:
5.3.1

36. ČLEN, 6. TOČKA (DOVOLJENA ODSTOPANJA):

(1) Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Dovoljena so
odstopanja od vertikalnih gabaritov stavb za tehnične dele stavb do + 2,00 m nad zgornjo dovoljeno
višinsko koto stavb. v primeru ko je iz strokovno utemeljenih razlogov potrebno da je posamezni tehnični
del stavbe višji od dovoljenega iz prejšnjega stavka se ta dopušča zgolj v primerih ko v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja to preveri in odobri pristojna občinska strokovna služba;
(2) Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na
omrežje oskrbovanih sistemov so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob
upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev. Odstopanja od lokacij infrastrukturnih vodov na
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območju lokacijskega načrta so dovoljena, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih
površin in zunanjo ureditev. Določilo prejšnjega stavka ne velja za uvoze na gradbene parcele. Pri uvozih
na gradbene parcele so možna odstopanja v smislu širitve uvozov. Pri načrtovanju prometne
infrastrukture se dovoljuje tudi odstopanje od lokacij uvozov vendar le v primeru, ko se lokacija uvoza z
enega roba gradbene parcele premakne na drugi rob gradbene parcele.
Gradbene parcele (funkcionalne enote) znotraj funkcionalnih celot od FC P1 do FC P22 je dovoljeno
združevati, pod pogojem, da se upoštevajo maksimalni tlorisni gabariti stavb, ki so določeni na
posamezni gradbeni parceli. Dovoljeno je tudi povezovanje tlorisnih gabaritov stavb znotraj posameznih
funkcionalnih celot, kot je to z gradbenimi mejami prikazano v grafičnem delu;
Na gradbenih parcelah se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb povečajo, tako kot je razvidno iz
kartografskega dela teh sprememb in dopolnitev LN, pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa
tudi v garažni hiši ali drugi gradbeni parceli znotraj območja zagotovijo zadostne površine za mirujoči
promet in manipulacijo.
Maksimalni tlorisni gabarit stavb na gradbenih parcelah FeP 2/2 in FeP 2/3, nadalje FeP 3/1 in FeP 3/4
ter FeP 3/5 in FeP 3/6 se lahko povečajo tako, da se medsebojno povežejo, maksimalni tlorisni gabarit na
gradbeni parceli FeP 3/1 pa se lahko v pritličju poveča tako, kot je razvidno iz kartografskega dela.
Povezava in povečava maksimalnih tlorisnih gabaritov sta dovoljeni pod pogojem, da se na gradbeni ali
bližnji parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9.člena) zagotovijo zadostne površine za
mirujoči promet in manipulacijo.
Na gradbenih parcelah FeP 4/1 (kjer se delno alocira položaj stavbe proti severu) in FeP 4/2 se lahko
maksimalni tlorisni gabariti stavb povečajo, tako kot je razvidno iz kartografskega dela LN (tip IV), tako
povečani gabariti pa se lahko tudi medsebojno povežejo, kot je razvidno iz kartografskega dela LN.
Povečava maksimalnih tlorisnih gabaritov in povezava sta dovoljeni pod pogojem, da se na gradbeni
parceli lahko pa tudi v garažni hiši, ki se jo dovoljuje graditi tudi na gradbeni parceli Fe P3/6 ali pa na
njenih parternih površinah oz. v neposredni bližini na severovzhodnem in jugovzhodnem delu Fe Z3/1 (v
skladu s pogoji iz 9. člena) zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo. Izjemoma
se dopusti gradnja pomožnega objekta izven gradbenih linij oz. do parcelne meje na parc. št. 2160, k.o.
Moste, pri čemer se površina pomožnega objekta ne šteje v maksimalno dovoljeno zazidano površino.
V funkcionalni celoti FC P6 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah FeP 6/5,
FeP 6/6, FeP 6/8, FeP 6/10 in FeP 6/11, povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni gabariti
medsebojno povežejo na načine, ki so razvidni iz kartografskega dela LN, pod pogojem, da se na
gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9.člena) zagotovijo zadostne površine
za mirujoči promet in manipulacijo.
V funkcionalni celoti FC P7 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah FeP 7/4,
FeP 7/6 in FeP 7/8 ter Fe P7/11, Fe P7/12, Fe P7/13 ter Fe P7/14 povečajo, tako da se določeni
maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo, pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi
v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9. člena) ali bližnjih gradbenih parcelah, zagotovijo zadostne površine
za mirujoči promet in manipulacijo. Maksimalni tlorisni gabariti stavb se skladno določilom 6. člena
tokratnih sprememb in dopolnitev odloka lahko povečajo tudi na gradbenih parcelah od Fe P7/3 do Fe
P7/14, od Fe P8/1 do Fe P8/12 ter od Fe P14/3 do Fe P14/16;
V funkcionalni celoti FC P8 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah FeP 8/5,
FeP 8/7, FeP 8/9 in FeP 8/11 ter FeP 8/13 in FeP 8/14 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni
gabariti medsebojno povežejo, pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v
skladu s pogoji iz 9. člena) zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
V funkcionalni celoti FC P9 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah FeP 9/3,
FeP 9/4, FeP 9/5 in FeP 9/6 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni gabariti medsebojno
povežejo, pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz
9.člena) zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo. Gradbene parcele FeP 9/3,
FeP 9/4, FeP 9/5 in FeP 9/6 je možno tudi deliti kot je razvidno iz kartografskega dela LN. Maksimalni
tlorisni gabariti stavb iz tako razdeljenih gradbenih parcel so prav tako razvidni iz kartografskega dela
LN (tip IV). Dopušča se možnost izvedbe odprtega kanala ob JZ robu funkcionalne celote FC P9 kot
povezava med dvema zadrževalnikoma, pri čemer je vodo iz zadrževalnika obstoječe poslovne cone – I.
faza je potrebno voditi tako, da se ne bo v območje jelševja spirala organska masa, ki se bo usedala na
dno zadrževalnika.
V funkcionalni celoti FC P12 in deloma FC P13 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih
parcelah (za FC P12 na gradbenih parcelah od FeP 12/4 do FeP 12/13, za FC P13 pa na gradbenih
parcelah FeP 13/10, FeP 13/12 ter od Fe P13/14 do FeP 13/17) povečajo, tako da se določeni
maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo na načine, ki so razvidni iz kartografskega dela LN,
pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9. člena)
zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
V funkcionalni celoti FC P14 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah FeP
14/10, FeP 14/12, FeP 14/13, FeP 14/14 in FeP 14/15 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni
gabariti medsebojno povežejo na načine, ki so razvidni iz kartografskega dela LN, pod pogojem, da se na
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gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9. člena) zagotovijo zadostne površine
za mirujoči promet in manipulacijo. Višinski gabarit objekta tipa VI, je lahko pod pogoji pristojnega
nosilca urejanja prostora lahko tudi višji od določenega v 9. členu tega odloka, vendar ne sme z
najvišjimi deli stavbe in konstrukcij, vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, gradbenimi žerjavi
posegati v vzletno oziroma končno omejitveno ravnino Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, ki se nahaja
na nadmorski višini 408 metrov (temu primerno se lahko spremeni tudi število etaž), višinski gabarit
povezav med objektoma tipa I in VI je lahko največ enak višinskemu gabaritu tipa I, višinski gabarit med
objektoma tipa V in VI pa največ enak višinskemu gabaritu tipa V.
V funkcionalni celoti FC P16 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah od FeP
16/3 do FeP 16/6 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo, pod
pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9. člena) zagotovijo
zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo. Dopušča se možnost smiselnega nadaljevanja
odprtega kanala v FeP 16/1 in FeP 16/2, kot povezava med dvema zadrževalnikoma pri čemer je vodo iz
zadrževalnika obstoječe poslovne cone – I. faza je potrebno voditi tako, da se ne bo v območje jelševja
spirala organska masa, ki se bo usedala na dno zadrževalnika.
V funkcionalni celoti FC P17 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah od FeP
17/1 do FeP 17/3 in na gradbenih parcelah FeP 17/7 in FeP 17/8 povečajo, tako da se določeni
maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo na načine, ki so razvidni iz kartografskega dela LN,
pod pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9. člena)
zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo
V funkcionalni celoti FC P19 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah od FeP
19/1 do FeP 19/8 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo na
načine, ki so razvidni iz kartografskega dela LN, pod pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovijo
zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
V funkcionalni celoti FC P20 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah FeP 20/1
in FeP 20/3 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo, pod
pogojem, da se na gradbeni parceli lahko pa tudi v garažni hiši (v skladu s pogoji iz 9.člena) zagotovijo
zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
V funkcionalni celoti FC P21 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah od FeP
21/1 do FeP 21/3 povečajo, tako da se določeni maksimalni tlorisni gabariti medsebojno povežejo, pod
pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
Na gradbeni parceli FeP 22/2 se lahko maksimalni tlorisni gabariti stavbe poveča tako, da se določena
maksimalna tlorisna gabarita medsebojno poveže, pod pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovijo
zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
V primeru, da se na območju funkcionalnih celot FC P19 in FC P21 lastniški odnosi uredijo tako, da je
lastništvo vseh gradbenih parcel enako, se lahko cesta na FeI 7/4 ukine, gradbeno parcelo pa se kot
prometne oziroma manipulacijske površine priključi stavbam znotraj funkcionalnih celot FC 19 in FC 21.
Maksimalne tlorisne gabarite stavb v FC P19 in FC P21 se lahko v tem primeru tudi poveča, tako da se
jih medsebojno poveže (preko ceste) na načine, ki so razvidni iz kartografskega dela LN, pod pogojem, da
se na gradbeni parceli zagotovijo zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.
Lokacije garažnih hiš, ki so razvidne iz kartografskega dela, je dovoljeno spremeniti. Dopušča se
umeščanje avtobusnih postajališč na in ob prometnicah v območju urejanja. Spremeniti je dovoljeno tudi
lokacije črpališč (zadrževalnikov) padavinskih vod, ki so razvidni iz kartografskega dela.
Odstopanja iz prvega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati
organi in organizacije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
Gradbene parcele je, enako kot združevati, dovoljeno tudi razdruževati (deliti), pri čemer je delitev
gradbenih parcel možna v razmerjih med 50 : 50 in 40 : 60 ob pogoju, da ima takšna novooblikovana
gradbena parcela zagotovljen dostop/dovoz iz obstoječe prometnice, zadostne površine za mirujoči
promet in manipulacijo ter vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo. Pri združevanju
gradbenih parcel se skladno novooblikovani gradbeni parceli lahko načeloma preoblikuje tudi tip objekta
oziroma se lahko oblikuje več tipov objektov, pri čemer nova maksimalna zazidana površina enega ali več
novih objektov na novi gradbeni parceli ne sme presegati seštevka posameznih maksimalnih zazidanih
površin na prvotnih posameznih gradbenih parcelah. Možnosti združevanj so z gradbenimi mejami
prikazane v grafičnem delu. V primeru razdruževanj gradbenih parcel se objekt deli na dva dela, ki pa
skupaj ne smeta presegati tlorisne površine prvotno načrtovanega objekta;
Gradbene parcele z oznakami Fe P7/3, Fe P7/5, Fe P8/1 ter Fe P3/6, je možno, ob zagotovitvi vseh
robnih pogojev iz predhodne alineje, deliti tudi asimetrično.«;
Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu, ki so posledica natančnejše stopnje
obdelave podatkov.
V funkcionalnih enotah FeZ 5/23 in FeZ 5/7 se dovoljeni posegi v skladu z določili podpoglavja (III./III.)
9. člena odloka
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OBRAZLOŽITEV INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA V 36. ČLENU, 6. TOČKA:

Z lokacijsko preveritvijo, po 129. členu ZUreP-2, se za potrebe konkretne investicije, ki bi omogočila
obstoječemu proizvodno poslovnemu objektu izvedbo pomožnega objekta za potrebe varnega zbiranja
proizvodnih odpadkov za ponovno uporabo in predelavo, preverja možnost manjšega individualnega
odstopanja od predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev v 6. točki 36. člena veljavnega LN PPC
Komenda.
Predlagano odstopanje je v skladu s tretjo (3) alinejo tretjega (3) odstavka 129. člena ZUreP-2, ki na
obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih dovoljuje izvedbo pomožnih objektov, ki jih
prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost obstoječih objektov.
Dopustna odstopanja se določijo zgolj za glavni objekt na FeP4/1 in 4/2 zaradi specifične potrebe po
varovanem in zaščitenem zbiranju proizvodnih odpadkov, namenjenih za ponovno uporabo in predelavo,
ob glavnem objektu.
Izjemoma se dopusti postavitev pomožnega objekta izven gradbene linije brez upoštevanja faktorja
zazidanosti, ki velja za gradbeno parcelo.
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6. UTEMELJITEV INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ OD
PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
Investicijska namera (gradnja pomožnega objekta) v tej lokacijski preveritvi ne zadosti
posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju (izvedba pomožnega objekta izven
gradbenih linij) v LN PPC Komenda.
Skladno s 3. tč. v 3. odstavku 129. člena ZureP-2 občina Komenda zato z izvedbo te lokacijske preveritve
dopušča individualno odstopanje od navedenega izvedbenega pogoja na obstoječih zakonito zgrajenih
objektih na stavbnih zemljiščih za izvedbo pomožnega objekta, ki po prostorskih izvedbenih pogojih v LN
PPC Komenda ni dopusten v predlaganem obsegu.
Predlagano odstopanje od PIP z LP ne vpliva na celotno rešitev, predvideno z LN.

6.1 INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PIP NE ZAHTEVAJO DRUGAČNE RABE
PROSTORA
Individualna odstopanja od PIP navedena v poglavju 5.3 ne zahtevajo drugačne namenske rabe
prostora od IG – gospodarske cone. Odstopanja so skladna z namensko rabo v OPN Komenda in LN PPC
Komenda.

6.2 KRITERIJI DOPUSTNOSTI INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ OD PIP
Skladno s 4. odstavkom 129. člena ZureP-2 predlagano odstopanje od PIP v LN PPC Komenda izpolnjuje
vse naslednje pogoje:
6.2.1 NI V NASPROTJU Z JAVNIM INTERESOM IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Individualno odstopanje v tej lokacijski preveritvi je skladno z javnim interesom:
- z njim soglaša občina;
- območje lokacijske preveritve meji na jugozahodu na zelene obvodne površine z oznako Fe Z3/1 –
pretočni vodni zadrževalnik, ki ne bo nikoli pozidano. Izvedba pomožnega objekta na območju
lokacijske preveritve ne vpliva na vodni zadrževalnik;
- ohranja se obstoječe priključevanje na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo in je
skladno z veljavnim LN;
- ne vpliva na območje javnega uličnega prostora;
- zagotavljanje krožnega gospodarstva in učinkovito ravnanje z odpadki bistveno prispeva k
učinkoviti rabi virov, ti pa so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in
zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja. To vpliva na prihranek pri surovinah in energiji ter na
zmanjšanje količin odpadkov.
Individualno odstopanje v tej lokacijski preveritvi je skladno s cilji prostorskega razvoja občine:
- gospodarski razvoj in ohranjanje zdravega okolja (1. odstavek 6. člena OPN);
- krepitev vloge Poslovne cone Žeje pri Komendi kot enega izmed osrednjih gospodarskih in
zaposlitvenih središč v regiji ter širšem mednarodnem prostoru (točka b. v 2. odstavku 6. člena
OPN);
- posvečanje posebne pozornosti skrbi za okolje (točka g. v 2. odstavku 6. člena OPN);
- Poslovna cona Žeje pri Komendi se razvija kot gospodarsko, razvojno in raziskovalno središče
regije, ki bo konkurenčno tudi na mednarodnem nivoju (2. odstavek 26. člena OPN).
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6.2.2 S PREDLAGANIM ODSTOPANJEM SE LAHKO DOSEŽE GRADBENI NAMEN PROSTORSKEGA
IZVEDBENEGA AKTA OB HKRATNEM UPOŠTEVANJU DRUGIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH
POGOJEV, NAMERAVANA GRADNJA PA NE BO SPREMENILA NAČRTOVANEGA VIDEZA OBMOČJA,
NE BO POSLABŠALA BIVALNIH IN DELOVNIH RAZMER NA NJEM IN POVZROČILA MOTEČEGA
VPLIVA NA PODOBO NASELJA ALI KRAJINE
Predlagano odstopanje od PIP v tej lokacijski preveritvi je skladno z namembnostjo območja LN PPC
Komenda - izgradnja poslovno proizvodne cone, ki vključuje, glede na obseg in lokacijo v širšem
prostoru, obsežno plejado kompatibilnih namembnosti, ki dopolnjujejo že začeti poslovno proizvodni
kompleks ob regionalni cesti (7. člen LN).
Z individualnim odstopanjem od določil prostorsko izvedbenih pogojev ne bo povzročen moteč vpliv na
podobo naselja in krajine, kjer je prevladujoča podoba gradnje za potrebe gospodarstva. Oblikovalski
kriteriji se ne spreminjajo.
Nameravana gradnja tudi ne bo poslabšala delovnih razmer.
6.2.3 S PREDLAGANIM ODSTOPANJEM SE NE ZMANJŠUJE MOŽNOSTI POZIDAVE SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
Možnost pozidave sosednjih zemljišč so nezmanjšane. Sosednja zemljišča so že pozidana (cesta). S to LP
se izvedbeni pogoji in možnosti za gradnjo ne spremenijo niti za lastnike sosednjih zemljišč niti za lastnike
drugih zemljišč v LN PPC Komenda. Predlagano odstopanje ne posega v možnosti drugih investitorjev, niti
ne spreminja pogojev, pod katerimi lahko drugi investitorji realizirajo svojo investicijo.
6.2.4 NI V NASPROTJU S PRAVNIMI REŽIMI ALI SPREJETIMI DRŽAVNIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI
AKTI
Na območju lokacijske preveritve ni območij DPA niti drugih varstvenih oz. pravnih režimov.

6.3 KRITERIJI POTREBNOSTI INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ
Skladno s 3. alinejo v 3. odstavku 129. člena ZureP-2 lahko občina dopusti odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru,
če je izpolnjen vsaj en kriterij:
6.3.1 INVESTICIJSKA NAMERA PREDVIDEVA IZVEDBO POMOŽNIH OBJEKTOV, KI JIH PROSTORSKI
IZVEDBENI POGOJI NE DOPUŠČAJO, ČE SE Z NJIMI DOSEGA BOLJŠA FUNKCIONALNOST
OBSTOJEČIH OBJEKTOV
Obstoječi objekt je zgrajen na stavbnem zemljišču (nam. raba IG po OPN Komenda) na podlagi
gradbenega dovoljenja.
PIP v LN ne dopuščajo izvedbe pomožnega objekta izven gradbenih linij ter kadar skupna površina
osnovnega in pomožnega objekta presega maksimalne zazidane površine.
S postavitvijo pomožnega objekta za zbiranje, zaščito in varovanje proizvodnih odpadkov, namenjenih za
predelavo, se bo dosegla boljša funkcionalnost obstoječega objekta:
- zbiranje proizvodnih odpadkov v glavnem proizvodnem objektu zaradi vpliva na kvaliteto
proizvodov ni možno,
- zbiranje na sedanji lokaciji ob komunalnih odpadkih ni možno, ker ni zaščiteno pred vremenskimi
vplivi in odpadki niso varovani;
- s postavitvijo pomožnega objekta se bodo podjetju znižali stroški za zbiranje odpadkov na drugi
dislocirani lokaciji, omogočeno bo izvajanje krožnega gospodarstva.
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6.4 SKLEPNA UTEMELJITEV
S to lokacijsko preveritvijo se dopustijo odstopanja, ki so skladna z osnovno namero LN PPC
Komenda - to je izgradnja in delovanje poslovno proizvodne cone Žeje. Namenska raba se ne
spreminja.
Odstopanje od PIP v tej lokacijski preveritvi se uporablja izključno za izvedbo pomožnega
objekta za zbiranje proizvodnih odpadkov, namenjenih za ponovno uporabo in predelavo, s
katerim se dosega bistveno boljša funkcionalnost obstoječega poslovno proizvodnega objekta,
kar je dopustno po 3. alineji v 3. odstavku 129. člena ZureP-2.
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6.5 PREDLOG SKLEPA ZA LOKACIJSKO PREVERITEV
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, Uradni list RS, št.
61/17) ter 16. člena Statuta Občine Komenda Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 04/19) je Občinski svet
Občine Komenda na __. redni seji, dne __. __. 2021, sprejel
SKLEP
o lokacijski preveritvi za funkcionalni enoti FeP 4/1 in FeP 4/2
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za FeP 4/1 in FeP 4/2, ki se ureja z Lokacijskim načrtom za območja
O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza, s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 02/08, 08/16, 11/20) in se nanaša na zemljišče s parc. št. 2158, 2159, 2160, k.o. 1905 –
Moste,.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev, določenih v LN za območje O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza, s
spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/08, 08/16, 11/20) tako, da se na
funkcionalnih enotah FeP 4/1 in FeP 4/2 dopusti gradnja pomožnega objekta izven gradbenih linij oz. do parcelne
meje na parc. št. 2160, k.o. Moste, pri čemer se površina pomožnega objekta ne šteje v maksimalno dovoljeno
zazidano površino.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno
dovoljenje ali predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: _____
Številka: _______
Datum: _______
Župan
Stanislav Poglajen
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7. GRAFIČNI PRIKAZI
Grafični del območja lokacijske preveritve vsebuje:
V FORMATU *SHP
ze9-1_izvorno_območje_lp_tm.shp
ze9-1_območje_lp_tm.shp
zkp_obmocja_lp_tm.shp
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izvorno območje za LP, prevzeto iz veljavnega OPN
območje LP v vektorski obliki
izsek iz ZKP za parcele na območju LP, pridobljen s strani GURS
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