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OPOZORILO 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO PREDPISA PREDSTAVLJA ZGOLJ 
INFORMATIVNI DELOVNI PRIPOMOČEK, GLEDE KATEREGA ORGAN NE JAMČI 

ODŠKODNINSKO ALI KAKO DRUGAČE 
 
 
 

ODLOK 
 

O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA 
O2 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA i 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
(predmet in podlaga za lokacijski načrt) 

S tem odlokom se, ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Kamnik, 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana 
občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 – dopolnitev v letu 2003 za območje Občine 
Komenda – v nadaljevanju Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 12/03), sprejme lokacijski načrt 
območja O2 Poslovno proizvodne cone Ozka dela – v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt. 
Lokacijski načrt je izdelal UB, Urbanistični biro, družba za urejanje okolja, d. o. o., iz Kamnika 
pod številko projekta 02/2004 v maju 2004 in ga dopolnil v avgustu in oktobru 2004.  
 
 

2. člen 
(vsebina in namen lokacijskega načrta) 

Lokacijski načrt določa mejo oziroma obseg ureditvenega območja O2 poslovno proizvodne 
cone Ozka dela, funkcijo oziroma namembnost območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost 
stavb, objektov in naprav, merila in pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko 
oblikovanje stavb, objektov, naprav in ureditev, merila in pogoje za prometno urejanje in 
komunalno infrastrukturno urejanje in opremljanje območja, rešitve in ukrepe za varovanje 
okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost 
izvajanja posegov, obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev, odstopanja ter nadzor 
nad izvajanjem tega odloka. 
 
 

3. člen 
(sestava lokacijskega načrta) 

Lokacijski načrt je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.  
(1) Tekstualni del lokacijskega načrta sestavljajo: 
(1.1.) odlok o lokacijskem načrtu 
(1.2.) priloge lokacijskega načrta: 

- povzetek za javnost; 
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- izvleček iz strateškega prostorskega akta (prostorskih sestavin dolgoročnega in 
družbenega plana občine Komenda), ki se nanaša na prostorsko ureditev območja 
O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela; 

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z naslednjo podrobnejšo vsebino: 
o funkcija območja urejanja; 
o urbanistično arhitektonska rešitev območja; 
o ureditev prometne in komunalno energetske infrastrukture; 
o prostorske ureditve po posameznih območjih; 
o ocena stroškov in 
o etape izvajanja lokacijskega načrta; 

- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve lokacijskega načrta; 
- seznam parcel v območju lokacijskega načrta; 
- razpoložljiv zemljiškoknjižni seznam lastnikov; 
- smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora; 
- geotehnično poročilo; 
- poročilo o vplivih na okolje; 
- spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta; 
- stališče do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave lokacijskega 

načrta; 
- program opremljanja zemljišč in 
- strokovno mnenje o varovanju zalog in zdravstveni ustreznosti pitne vode na 

vodovarstvenem območju ( Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, št. VVV-5/04, 03. 
03. 2004 ). 

(2) Grafični del lokacijskega načrta sestavljajo: 
(2.1.) povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Komenda v 
merilu 1:25000 in 1:5000. 
(2.2.) lokacijski načrt v ožjem pomenu z naslednjo podrobnejšo vsebino: 

- umestitev območja urejanja v prostor v merilu 1:1000; 
- ureditvena situacija lokacijskega načrta v merilu 1:1000; 
- načrt gradbenih parcel (parcelacija) z etapnostjo izvedbe v merilu 1:1000; 
- zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture v merilu 1:1000; 
- zasnova projektnih rešitev energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 

ter omrežja zvez v merilu 1:1000; 
- rešitve in ukrepi varovanja okolja in ohranjanja narave, kulturne dediščine ter 

trajnostne rabe dobrin v merilu 1:1000; 
- rešitve in ukrepi varovanja okolja in ohranjanja naravne dediščine ter trajnostne rabe 

naravnih dobrin v merilu 1:1000; 
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v merilu 

1:1000 in 
- tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel v merilu 1:1000. 

 
 
 

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA 
 

4. člen 
(ureditveno območje lokacijskega načrta) 

Ureditveno območje lokacijskega načrta skladno Prostorskim sestavinam dolgoročnega in 
družbenega plana občine Komenda obsega površine obstoječih stavbnih zemljišč zahodno 
od naselja Žeje ob regionalni cesti Vodice – Moste. Površine območja leže tik ob meji s 
sosednjo občino Vodice, južno od regionalne ceste. Večinoma so obkrožene z gozdnimi 
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površinami, med katerimi se v redkih delih nahajajo kmetijska  zemljišča. V ureditvenem 
območju lokacijskega načrta se nahajajo sledeče parcelne številke: 1333/1, 1333/2, 1333/3, 
1333/4, 1333/5, 1333/6, 1333/7, 1333/8, 1333/9, 1333/10, 1333/11, 1333/12, 1333/13, 
1333/14, 1333/15, 1333/16, 1333/17, 1333/18, 1333/19, 1333/20, 1333/21, 1333/22, 
1333/23, 1333/24, 1333/25, 1333/26, 1333/27, 1333/28, 1333/29, 1333/30, 1333/31, 
1333/32, 1333/33, 1333/34, 1333/35 in 1315, vse k. o. Moste.  
Površina celotnega ureditvenega območja znaša 18,52 hektarja. 
 
 

5. člen 
(območje posegov izven ureditvenega območja lokacijskega načrta) 

Izven ureditvenega območja lokacijskega načrta, opredeljenega v predhodnem členu tega 
odloka, se s tem odlokom ureja tudi območja novogradenj komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture, cestnega priključka in deloma vključevalnega pasu z 
bencinskega servisa. V tem območju se za potrebe navezave na regionalno cesto nahajajo 
zemljišča sledečih parcelnih številk, k.o. Moste: 1121/1 del, 1163 del, 1167 del, 1171/2 del 
in 1171/3 del ter za potrebe realizacije glavne zbirne ceste območja še parcelne številke 
1341 del, 1345 del, 1346 del in 1350 del, vse k.o Moste. Za zagotovitev komunalne 
opremljenosti poslovno proizvodne cone je potrebno območje urejanja priključiti na 
komunalno infrastrukturo, ki se nahaja izven ureditvenega območja. Poteki teh priključkov 
so določeni v grafičnem delu lokacijskega načrta in obsegajo dele sledečih parcelnih številk, 
vse k.o. Moste, razen pri alineji (4), kjer so dodatno navedene tudi druge katastrske občine: 
(1.) kanalizacija: 1353, 1355, 1358, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1429, 932, 1430, 933, 

934, 1428, 1427, 1426, 1424; 
(2.) vodovod: 1418/3, 1435, 853; 
(3.) telekom: 1418/3 in 
(4.) plin: 1418/3 in 1310/2,  k. o. Moste, 856, k. o. Nasovče ter v soglasju z Občino Vodice 
      parc. št. v  k. o. Vodice in k. o. Bukovica.  
 
Poleg navedenih zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja lokacijskega 
načrta možno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne številke v kolikor se v postopku izdelave 
koncepta sosednjih območij, oziroma priprave projektne dokumentacije komunalne 
infrastrukture na podlagi strokovno preverjenih rešitev izkaže to za potrebno. Med drugim je 
tako za potrebe sonaravnega urejanja meteornih voda potrebno urediti vodni zadrževalnik, 
ki izven ureditvenega območja lokacijskega načrta posega na zemljišča parcelnih številk 
1353, 1355, 1358, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, vse k. o. Moste, do njega pa 
poteka meteorna kanalizacija, ki izven ureditvenega območja lokacijskega načrta prečka 
parceli 1353 in 1358, obe k. o. Moste.  
 
Možnost povečave površin, namenjenih umeščanju stavb in površin gradbenih parcel ter 
drugih ureditev (razen vodnega zadrževalnika, krožišča in druge infrastrukture) izven 
ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, ki je razvidna iz grafičnega dela tega 
lokacijskega načrta (črtkane črte jugovzhodno od ureditvenega območja tega lokacijskega 
načrta) se bo urejala z lokacijskim načrtom območja O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka 
dela – II. faza.      
 
 
 

III.  NAMEMBNOST OBMOČJA IN UMESTITEV NAČRTOVANE  
UREDITVE V PROSTOR 
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6. člen 
(namembnost območja lokacijskega načrta) 

Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno izgradnji poslovno proizvodne cone. 
Lokacija se nahaja v širšem območju, ki ga opredeljuje tudi regionalna prometnica, ki 
predstavlja ključno povezavo Gorenjske in Štajerske regije. To daje območju urejanja 
poseben poudarek atraktivnosti, zato je poslovno proizvodna cona razdeljena na 
funkcionalne celote, ki se stopnjujejo od poudarjene poslovno trgovsko gostinske na vstopu 
v območje in ob glavni zbirni prometnici, preko kombinirane poslovno skladiščne oz. 
servisne celote do obrtno proizvodne celote na zahodu. Ob regionalni cesti je določen 
bencinski servis. 
 
 

7. člen 
(umestitev načrtovane ureditve v prostor) 

Umestitev načrtovane poslovno proizvodne cone sledi planskim usmeritvam. Izhaja iz 
prevladujoče funkcije območja in se prilagaja večjim že znanim uporabnikom prostora ter 
načrtovani opciji širitve cone proti jugovzhodu. Ureditveno območje se deli na več 
funkcionalnih celot in sicer: 
 
(1) FC1 in FC2, funkcionalni celoti najširšega spektra dejavnosti, ki se nahajata vzdolžno ob 
glavni zbirni cesti območja in sta namenjeni obrtni, trgovski, gostinski, prenočitveni, servisni, 
skladiščni dejavnosti in manjši proizvodni dejavnosti; obsegata več (FC 1 od Fe 1/1.1 do Fe 
1/7 oziroma FC 2 od Fe 2/1.1 do Fe 2/6) funkcionalnih enot, pri čemer je v slednjo vključena 
funkcionalna enota Fe 2/6, ki bo uporabljena v primeru širitve poslovno proizvodne cone na 
jugovzhod oziroma se na njej določa možnost postavitve samostojne kontejnerske 
telekomunikacijske centrale;  
 
(2) FC3, funkcionalna celota obrtne, gostinske, proizvodne, servisne, skladiščne in trgovske 
dejavnosti, ki se nahaja vzhodno od funkcionalne celote FC 2 in obsega več funkcionalnih 
enot; funkcionalna enota Fe 3/2 je namenjena bencinskemu servisu; 
 
(3) FC4, funkcionalna celota, ki obsega površine južno od sekundarne zbirne ceste območja 
in je podobno kot FC3 namenjena obrtni, poslovni, proizvodni, servisni, skladiščni in trgovski 
dejavnosti, obsega sedem funkcionalnih enot, pri čemer se Fe 4/4, po že izvedeni izgradnji 
plinovodnega omrežja zemeljskega plina, nameni enaki dejavnosti, kot celotno območje FC 
4, enako tudi Fe 4/1; območje celotnega zadrževalnika se lahko nameni tudi za turistično 
rekreativno dejavnost z možnostjo parkiranja obiskovalcev ob južnem in vzhodnem robu 
območja.  
 
(4) FC5, funkcionalna celota največjega uporabnika prostora je namenjena poslovno 
skladiščni in trgovski dejavnosti večjega logističnega centra z zunanjimi, obsežnimi 
manipulativnimi površinami; obsega dve funkcionalni enoti Fe 5/1.1 in Fe 5/1.2; 
 
(5) FC6, funkcionalna celota ne zahodnem delu območja je namenjena obrtni, proizvodni, 
skladiščni in trgovski dejavnosti in obsega šest funkcionalnih enot; Fe 6/6 in Fe 6/4 pa 
predstavljata funkcionalni enoti z možnostjo parkiranja osebnih oziroma tovornih vozil ali 
postavitev večjega ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov; 
 
(6) FCI1, funkcionalna celota prometne infrastrukture, ki poteka skozi območje in tvori 
primarno prometno hrbtenico območja; sestavlja jo šest funkcionalnih enot, pri čemer prva, 
Fe I1/1 določa notranjo glavno zbirno cesto območja, locirano med križišče na regionalni 
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cesti (Fe I1/4 predstavlja del križišča znotraj ureditvenega območja) in južno sekundarno 
krožišče, ki združuje glavno zbirno cesto, sekundarno zbirno cesto in opredeljuje iztek v 
plansko načrtovano območje širitve II. faze poslovno proizvodne cone na jugovzhod; na 
glavno zbirno cesto sta pravokotno vpeti dve napajalni prometnici, prva FeI 1/2 opredeljuje 
dovoz vozil v območje največje funkcionalne enote Fe 5/1 logističnega centra in v 
funkcionalno enoto Fe 1/1, druga Fe I1/3 napaja večino funkcionalne celote FC3 (z izjemo 
bencinskega servisa Fe 3/2) in funkcionalni enoti Fe 2/1 in Fe 2/2 ob vstopu v območje; 
funkcionalna enota Fe I1/5 določa drugo najpomembnejšo prometnico v območju, 
sekundarno zbirno cesto, ki napaja funkcionalne celote Fe 4, 5 in 6 in se v zahodnem izteku 
nadaljuje v Fe I1/6, ki predstavlja zaključek sekundarne zbirne ceste z obračališčem in dvoje 
iztekov iz obračališča; na območju Fe I1/1 se na površinah med Fe 1/1 in notranjo glavno 
zbirno cesto določa možnost postavitve informacijske točke (panoja) tako, da ne bo ovirana 
preglednost prometnih površin;  
 
(7) FC TP, funkcionalna celota energetske oskrbe območja, ki jo določa dvoje funkcionalnih 
enot elektro transformatorskih postaj, prva Fe TP1 v območju FC 2 in druga Fe TP2 v 
območju FC 4. 
 
 
 

IV.  MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN 
KRAJINSKO OBLIKOVANJE 

 
8. člen 

(usmeritve za urbanistično oblikovanje) 
(1) Poslovno proizvodna cona Ozka dela leži v vedutno izpostavljenem območju strnjenih 
gozdnih površin, ki jih s severa obkrožajo kmetijske površine polj med Žejami in Vodicami. 
Lega v prostoru narekuje varovanje robnih zelenih vegetacijskih barier, ki omilijo poglede na 
območje urejanja. 
 
(2) Funkcionalne celote dejavnosti, ki predstavljajo zaokrožene sklope, so deljene na 
funkcionalne enote, ki predstavljajo gradbene parcele. Gradbene parcele se ločijo glede na 
tipologijo funkcionalne celote, ki ji pripadajo in sicer: 
 
(2.1.) v FC1 in FC2 so funkcionalne enote (gradbene parcele) načeloma, z izjemo robnih, 
tlorisnih dimenzij 35,00 m × 50,00 m; znotraj njih je določen robni, 3,00 m širok varstveni 
(zeleni) pas, ki se ne pozida, ohranja zeleno funkcijo z možnostjo izrabe v smislu 
infrastrukturnega koridorja in delno večnamenske izrabe (parkiranje osebnih vozil v zelenju);  
posamezna gradbena parcela ima sredinsko, z gradbenimi linijami določen zazidljivi del 
parcele, znotraj katerega se določa maksimalna možna izraba za potrebe gradnje stavb in 
posebej določeni maksimalni obseg površin, namenjen gradnji kletnih etaž, znotraj katerega 
oziroma ob njem se določa možnost izvedbe uvozov v kletne etaže; obvezno je upoštevanje 
vsaj dveh gradbenih linij, pri čemer je ena obvezno cestna; znotraj zazidljivega dela parcel 
se določa tudi možnost prepleta parkirnih površin in zelenja ter parkovnih površin; 
 
(2.2.) v FC3 so gradbene parcele oblikovane v urbanističnem rastru, ki se prilagajo 
razpoložljivi površini zazidljivega dela trikotno oblikovane funkcionalne celote; v okviru 
vsake gradbene parcele je ob meji določen 3,00 m širok varstveni zeleni pas, ki se ne pozida 
in ga je možno izrabiti za infrastrukturni koridor, oziroma v vogalnih delih ob napajalni 
prometnici, v primeru potrebe, nameniti dodatnemu energetskemu ali ekološkemu otoku; 
posamezne gradbene parcele imajo sredinsko, z gradbenimi linijami določen zazidljivi del, 
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za katerega urbanistično oblikovanja veljajo enaka določila kot za zazidljive dele v 
funkcionalnih celotah FC1 in FC2; izjema je načrtovan bencinski servis v Fe 3/2, v katerem 
je urbanistično oblikovanje podrejeno specifiki podrobnejše namenske rabe, ki jo določa 
namembnost bencinskega servisa in načrtovane ureditve v Fe 3/3, ki so razvidne iz 
grafičnega dela in usklajene z II. fazo realizacije cone;  
 
(2.3.) v FC4 in FC 6 veljajo enaka določila kot za FC3, upoštevajoč možnost tudi poslovne 
dejavnosti in vključujoč izjemo energetskega otoka Fe TP2) in dela zadrževalnika meteornih 
voda v Fe 4/6a; posebna določila veljajo za pozidavo znotraj gradbenih linij na gradbenih 
parcelah Fe 4/2, 4/3, 4/4 in 4/5, kjer gradbene linije s prikazom možnosti povečave stavb ter 
gradnje kleti predstavljajo tudi maksimalen možen horizontalni gabarit stavb; glede na 
izvedeno priključitev območja na plinovodno omrežje se za gradbeno parcelo Fe 4/4 
uporabljajo splošna določila za FC 4, upoštevajoč tudi tokratne spremembe in dopolnitve*. 
(*op. avtorja čistopisa: tu so mišljene spremembe in dopolnitve odloka iz Uradnih objav 
glasila Občine Komenda št. 08/16).  
 
(2.4.) v FC5, ki je namenjen logističnemu centru s spremljajočimi programi poslovnih in 
trgovskih dejavnosti, načrtovana zunanja ureditev hkrati predstavlja tudi izhodišče 
realizacije, gradbena linija pa maksimalno možni horizontalni gabarit stavbe; posebej so, za 
potrebe funkcioniranja centra, v grafičnem delu prikazani maksimalni tlorisni gabariti 
nadsrešnic. 
 
(3) Tlorisni gabariti stavb, kjer je obvezno upoštevati določila drugega (2) odstavka tega 
člena, so z gradbenimi linijami razvidni iz grafičnega dela lokacijskega načrta – ureditvena 
situacija v merilu 1:1000; vertikalni gabariti stavb so z etažnostjo vezani na posamezne 
dejavnosti, pri čemer stavbe v najvišjem delu ne smejo presegati višine 14,00 m nad koto 
pritličja, v globino pa ne več kot 8,00 m pod koto urejenega terena, pri čemer morajo biti 
zagotovljene tehnične rešitve gradnje, ki preprečujejo možnosti vpliva podtalnice oz. visokih 
voda na kleti. Pritličja stavb lahko segajo maksimalno 1,40 m nad koto urejenega terena. Za 
jugovzhodni prizidek poslovnega dela stavbe v funkcionalni enoti Fe 5/1.1 velja, da je  
maksimalni vertikalni gabarit stavbe (K) + P + 3, prizidek pa ne sme presegati višine 17,80 
m nad koto urejenega terena. Dopustni gabariti kleti so razvidni iz grafičnega dela. 
 
(4) Ograje, ki razmejujejo posamezne funkcionalne celote in so postavljene na parcelno 
mejo so enotne, tipske iz žičnega pletiva v zeleni barvi na nosilcih zelene barve; višina ograj 
je maksimalno 2,00 m. Ob ograjah so z notranje strani dovoljene strižene živice iz avtohtonih 
vrst, razen v delih, kjer je določena intenzivna zelena bariera iz visokorasle, avtohtone 
drevesne vegetacije; lokacija zelene bariere je razvidna iz 23. člena odloka in grafičnega 
dela lokacijskega načrta – rešitve in ukrepi varovanja okolja in ohranjanja narave ter 
trajnostne rabe naravnih dobrin v merilu 1:1000 (ureditev zelenih površin). 
 

 
9. člen 

(usmeritve za arhitektonsko oblikovanje) 
Odlok določa tudi arhitektonska načela oblikovanja stavb. Za stavbe veljajo naslednja 
skupna določila oblikovanja: 
 
(1) stavbe v posameznih funkcionalnih enotah iste funkcionalne celote morajo biti 
oblikovane po enotnih oblikovalskih izhodiščih, tako glede izbora materialov fasad, okenskih 
in vratnih odprtin, z upoštevanjem tehnoloških značilnosti posamezne dejavnosti; 
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(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; 
 
(4) stavbe so lahko grajene klasično ali montažno; 
 
(5) na območjih funkcionalnih enot z oznakami Fe 5/1.1 in Fe 3/3 se v skladu z grafičnim 
delom dovoljuje postavitev šotorov za potrebe dejavnosti ter nadkritje parkirnih mest, pri 
čemer pa mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene, obiskovalce 
in tovorna vozila;   
 
(6) V funkcionalnih enotah je dovoljena gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnja, če 
skupna zazidana površina osnovne legalno zgrajene stavbe in zazidane površine 
pomožnega objekta (ki je stavba) ne presega maksimalne dovoljene zazidane površine, 
predvidene v lokacijskem načrtu in ostaja znotraj gradbenih linij, šotore in nadkritje parkirnih 
površin iz predhodne alineje je možno postaviti v okviru opredeljenih površin ob stavbah, 
kot je opredeljeno v ureditveni situaciji;  
 
(7) 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; 
 
(8) ob glavni zbirni cesti območja se linijsko zasadi drevesno vegetacijo, ki se smiselno 
nadaljuje tudi v načrtovano II. fazo poslovno proizvodne cone na jugu; 
 
(9) ob realizaciji poslovno proizvodne cone je potrebno nadomestiti del izkrčenega 
gozdnega roba ob zahodni meji s prepletom visokorasle drevesne vegetacije in grmovnic 
(avtohtona vegetacija – hrast, bukev, beli gaber, navadni javor) v širini vsaj 10 metrov, kar 
je razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta – list 6: rešitve in ukrepi varovanja okolja 
in ohranjanja narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe dobrin v merilu 1:1000; v okviru 
teh površin je možna delna večnamenska izraba (parkiranje osebnih vozil v zelenju), razen 
v funkcionalnih enotah Fe 4/7 in Fe 6/6;   
 
 

10. člen 
(usmeritve za krajinsko oblikovanje) 

(1) Ureditveno območje se nahaja v gozdnem delu občine, obdaja ga gozd, ki je uvrščen v 
oddelek 31VO3, ki ima na 2. stopnji poudarjeno higiensko zdravstveno funkcijo in funkcijo 
varovanja naravne dediščine, zato se drevesno vegetacijo smiselno ohranja oziroma 
nadomešča v pasu ob regionalni cesti. V primeru ugotovitve nekvalitetne drevesne 
vegetacije oz. v primeru nujnih posegov v varovalni gozdni pas ob cesti se ta po zaključku 
del sanira z ustreznimi izravnalnimi ukrepi prepleta zelenja, parkirnih in parkovnih površin. 
 
(2) Vzdolž vseh ključnih prometnic se določa obojestransko zasaditev visokorasle linijske 
drevesne vegetacije s poudarki ob uvozih v posamezno funkcionalno enoto; 
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(3) Robne površine območje se v delih, kjer območje urejanja sega na rob kmetijskih 
površin, zasade z visokoraslo avtohtono vegetacijo; 
 
(4) Ob vstopu v območje, ob glavni in sekundarni zbirni cesti ter v 3,00 metrskem robnem 
pasu ob parcelnih mejah, razen v delih, kjer je v grafičnem prikazu to določeno drugače, se 
določa urejene zelenice, ki se lahko zasade z grmičevjem, oziroma zatrave in redno 
vzdržujejo; v funkcionalnih enotah Fe 5/1.1, Fe 5/1.2 in Fe 3/3 se novi umestitvi stavb 
prilagodijo tudi zunanje ureditve, kar je razvidno iz grafičnega dela;  
 
(5) V skrajnem južnem delu območja se v funkcionalni enoti Fe 4/6a sonaravno uredi del 
zbiralnika meteorne vode s poudarjeno biotopsko funkcijo, preostali del se izvede južno na 
površinah funkcionalne enote FE 4/6b. 
 
 
 

V. MERILA IN POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO OPREMLJANJE OBMOČJA 
 
 

11. člen 
(prometno priključevanje območja) 

Območje lokacijskega načrta se prometno navezuje na regionalno cesto R2-4131080 ter se 
hkrati nahaja ob trasi nove predvidene glavne ceste Želodnik – Vodice. Določa se centralni 
priključek na regionalno cesto s (trikrakim) križiščem. Pri nadaljnem načrtovanju priključka 
glavne zbirne ceste območja na regionalno cesto ter pri določitvi priključka bencinskega 
servisa na regionalno cesto (levi zavijalci) je potrebno ustrezno upoštevati interna navodila 
DRSC (oktober 2001) ter na podlagi projektnih pogojev DRSC izdelati poseben projekt ter 
nanj pridobiti mnenje DRSC. 
 

 
12. člen 

(prometno urejanje znotraj območja in južno krožišče) 
(1) Osnovno prometno povezavo predstavlja glavna os (glavna zbirna cesta) na katero se 
priključujejo sekundarna zbirna cesta ter dvoje napajalnih cest. Na jugovzhodnem delu 
območja se bo na glavno os priključila tudi predvidena II. faza poslovno proizvodne cone. 
Glavna os je namenjena dvosmernemu prometu vseh vrst vozi, tudi težkih tovornjakov s 
priklopniki in vlačilcem, zato so vozišča širine 7.00 m (2 x 3.50 m) z vmesnim zelenim pasom. 
Ob vozišču je obojestranski  pločnik širine 1.60 m. Na glavni osi, ki je pretežno namenjena 
poslovni dejavnosti, so predvidena poševna parkirišča za osebna vozila. Na koncu 
sekundarne napajalne ceste na zahodni strani se določa obračališče ustreznih dimenzij, kjer 
bodo lahko vsa vozila, tudi tovornjaki in vlačilci, obračala in se vračala na izhodišče, to je na 
priključek na regionalno oz. glavno cesto. 
 
(2) Za dostop do posameznih objektov so predvideni posamezni dovozi ustreznih širin in 
radijev  za potrebne dovoze. Vsak objekt za skladiščno ali proizvodno dejavnost ima na 
svojem funkcionalnem zemljišču predvidena lastna parkirna mesta za vozila, ki bodo vozila 
do objekta. Okoli posameznih objektov morajo biti zagotovljene ustrezne poti za 
manipulacijo in urgentna vozila.  
 
(3) Glede na to, da gre za izključno poslovno – proizvodno cono in da bo promet namenjen 
le za dovoze, odvoze, za zaposlene in stranke, predvidena hitrost vozil ne bo večja od 40 
km/h. Večina cest je določena v premah, smeri se spreminjajo le v križiščih.   Radiji v 



NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

9/24 

 

križiščih bodo prilagojeni najzahtevnejšim vozilom (vlačilci, kamioni s priklopniki). Iz 
navedenega sledi tudi enakomeren prečni nagib, ki bo služil ustreznemu odvodnjavanju 
ceste in bo preprečeval zastajanje vode na vozišču. Prečni nagib vozišča bo lahko 
enostranski ali strešni, odvisno od višinske ureditve ostalega območja.  
 
(4) Vozišče bo omejeno z robniki, dvignjenimi nad nivo vozišča. Hodniki za pešce bodo 
omejeni z nizom garnitnih kock v nivoju hodnika za pešce in zelenice za hodnikom. 
 
(5) Uvozi bodo izvedeni kot križišča z uvoznimi radiji, tisti manjši pa tudi preko vgreznjenih 
robnikov. Tudi pešpoti in hodniki se bodo zaključevali z vgreznjenimi robniki, tako da bo 
območje prijazno za gibanje invalidov.  
 
(6) Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne sloje. Pred izdelavo projekta bo 
potrebno izdelati geološko-geomehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnično 
poročilo z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene površine vozišč in parkirišč bodo 
v asfaltni izvedbi. Površine pločnika so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugače trajno 
tlakovane. 
 
(7) Vse ostale površine, ki niso namenjene prometu ali hoji, naj bodo urejene in zatravljene. 
 
(8) Za varno vodenje prometa je predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna 
in horizontalna cestno prometna signalizacija. 
 
(9) Ob območju urejanja je variantno  določeno tudi južno krožno križišče, ki se ustrezno 
dimenzionira. V primeru, da se krožno križišče ne realizira sočasno z izvedbo ostale 
prometne ureditve poslovno proizvodne cone se določa začasna prometna povezava glavne 
in sekundarne napajalne ceste preko jugovzhodnega dela funkcionalne enote Fe 1/7; v tem 
primeru se osnovno upoštevani posegi na funkcionalni enoti Fe 1/6 ne realizirajo dokler ni 
zgrajeno krožno križišče in funkcionalna enota Fe 1/7 funkcijsko pripojena Fe 1/6. 
 
(10) Glede na obseg poslovno proizvodne cone se dopušča na obstoječih in načrtovanih 
prometnicah določitev lokacij avtobusnih postajališč, ki morajo biti označena z za to 
določenimi horizontalnimi in vertikalnimi prometnimi oznakami.   
 
 

13. člen 
(odvodnjavanje) 

(1) Za odvodnjavanje območja poslovno proizvodne cone se določa ločen sistem 
kanalizacije. Fekalne vode iz vseh objektov se vodijo po ločeni vodotesni kanalizaciji v 
predviden javni fekalni kanal. Priključno mesto je na skrajnem jugu območja. Občina 
Komenda določa gradnjo novega fekalnega kanalizacijskega omrežja po vsej občini in 
priključevanje na centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik. Po priključitvi bo območje 
poslovno-proizvodne cone vključeno v ta sistem in na skupno čistilno napravo. Vse 
morebitne tehnološke vode je potrebno pred izpustom v javni fekalni kanal  ustrezno 
predčistiti.   

 
(1.1) V območju  se predvideva odtok fekalne vode Q = 3.00 do 5.00 l/sek 
 
(2) Za odvodnjavanje meteorne vode se zgradi meteorna kanalizacija. Strehe, vozišča in 
hodniki za pešce se preko meteorne kanalizacije vodijo direktno v zadrževalnik na južnem 
delu, prakirišča in dvorišča se priključi na meteorni kanal preko ustreznih lovilcev olj. 



NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

10/24 

 

 
(2.1.) Po hidrotehničnem poročilu se predvideva 1x letno 30 minutni naliv z izdatnostjo 1800 
l/sek. Na tak naliv se predvideva dimenzioniranje meteorne kanalizacije. Glede na količino 
vode se določa vsaj tri glavne zbiralnike metorne vode. 
 
(2.2.) Na obravnavanem območju ponikanje meteorne vode ni mogče, saj geološka sestava 
tal tega ne dopušča, zato je meteorno vodo potrebno odpeljati v odprte odvodnike. Na 
južnem delu izven območja je manjši potok, ki po podatkih hidrotehničnega poročila lahko 
sprejme le od 4.00 do 5.00 l/sek vode. Zato je pred izlivom določen zadrževalnik, ki bo 
zadržal vode ob hudih nalivih. Površina območja sonaravno izvedenega zadrževalnika 
znotraj območja lokacijskega načrta je okvirno 1700 m2, preostale potrebne površine 
zadrževalnika se določijo neposredno ob območju (Fe 4/6a).  Zadrževalnik  bo potrebno 
ustrezno hortikulturno urediti in zavarovati. 
 
Direkten pretok iz zadrževalnika v potok bo izveden z dušilko, to je s cevjo, ki bo prepuščala 
dovoljeno količino vode. Nižje ležeči del vode bo prečrpavan, za kar se določa  ustrezno 
črpališče. 
 
 

14. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 

(1) Območje poslovno proizvodne cone bo napajano iz javnega vodovodnega omrežja. Na 
območju urejanja ni zgrajenega vodovodnega omrežja. Območje bo mogoče napajati iz 

javnega omrežja  in sicer iz vodovoda 1 AC  250 mm. Za navezavo na omenjeni vodovod 
se določa potek izven območja urejanja, skladno 5. členu tega odloka. Glede na velikost 
posameznih požarnih sektorjev se določa najmanjša požarna obremenitev Qpož= 20.00 
l/sek in vsaj še 3.00 l/sek potrošnje vode. Zaradi tega je potrebno zgraditi napajalni in notranji 
krožni vod. Za požarno zaščito se določa nadtalne hidrante na medsebojni razdalji do 80 m. 
Večji kompleksi znotraj območja bodo imeli priključke iz krožnega voda in znotraj svojega 
funkcionalnega zemljišča svoje hidrantno omrežje, ki bo vodeno preko vodomerov. Ostali, 
predvsem poslovni del z manjšimi objekti, bo vezan na javne hidrante. Posamezni objekti 
bodo preko priključkov priključeni na glavni vod. Po potrebi se bo v poslovnem delu zgradilo 
dodatne krožne vode okoli objektov.  
(2) Priklop napajalnega voda na obstoječi vodovod Komenda - Vodice mora biti tehnično 
izveden tako, da bo Občini Vodice zagotavljal nemoteno oskrbo s pitno vodo v sorazmernem  
deležu, določenim dne 08. 10. 2001 med Komunalo Kranj in Javnim komunalnim podjetjem 
Prodnik v pogodbi št. 0071/01. Ta delež ne velja ob morebitnem požaru in posledični potrebi 
po požarni vodi.     
 
 

15. člen 
(plinovodno omrežje) 

(1) Območje poslovno proizvodne cone Ozka dela je oskrbovano z zemeljskim plinom preko 
sistema plinovodnega omrežja.  
 
(2) Stavbe bodo na plinovodno omrežje priključene s plinovodnimi priključki, ki bodo 
zaključeni s požarnimi omarami. V požarni omari bo v fazi izgradnje interne plinske 
instalacije vgrajen tudi regulator tlaka plina, ki bo reguliral tlak na delovni tlak v objektu. 
Priklop na plinovodno omrežje je obvezen za vse odjemalce. 
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15.a člen 
( uporaba obnovljivih virov energije ) 

( 1 ) Za energetske potrebe objekta je moč inštalirati tudi naprave in postrojenja na osnovi 
obnovljivih virov energije. Predvidene naprave in postrojenja se morajo pri novogradnjah, 
za katere investitorji še niso zaprosili za gradbeno dovoljenje, projektirati v objektih in v 
gabaritih, predpisanih v 8. členu ( usmeritve za urbanistično oblikovanje ). Pri objektih, ki pa 
so že zgrajeni ali že imajo gradbeno dovoljenje, pa se te naprave in postrojenja lahko 
predvidijo tudi v prizidku ( izven v 8. členu predpisanih osnovnih gabaritov in izven grafičnih 
omejitev ), pri čemer je treba upoštevati: 

a) da je ta prizidek namenjen izključno napravam in postrojenjem za koriščenje 
obnovljivih virov energije ter za skladiščenje in pripravo biomase ( v prizidku ne sme 
biti drugih namembnosti ), na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je treba 
pridobiti soglasje pristojne občinske službe, 

b) da je ta prizidek projektiran v minimalnem obsegu, ki je potreben za namestitev 
predvidenih naprav in postrojenj oziroma za skladiščenje in pripravo biomase, 

c) da se ohranjajo linije obstoječih cestnih fasad ( prizidek ne sme z nobenim delom 
segati iz te linije ), 

d) da ima investitor na svoji gradbeni parceli kljub prizidku še naprej zagotovljeno 
ustrezno število parkirnih mest za svojo dejavnost, 

e) da so na gradbeni parceli še naprej zagotovljene manipulacijske površine, potrebne 
za dejavnost,  

f) da se s prizidkom ne okrnijo obstoječe zelene površine, 
g) da prizidek oblikovno sledi konceptu osnovnega objekta. 

 
( 2 ) Kadar gre pri obnovljivih virih za koriščenje biomase, je pri projektiranju in uporabi treba 
upoštevati še naslednja določila: 

a) postrojenja in naprave morajo biti projektirana in zgrajena po najnovejši tehnologiji in 
se morajo uporabljati skladno z našimi in evropskimi predpisi, normativi in ekološkimi 
standardi, 

b) uporablja se lahko le ekološko neoporečna biomasa, 
c) posamezen investitor ta postrojenja in naprave lahko uporablja le za potrebe na svoji 

gradbeni parceli ( morebitnih viškov tako pridobljene energije ne sme oddajati ali 
prodajati drugim subjektom v poslovni coni ), 

d) investitor prve tri kurilne sezone na lastne stroške zagotavlja monitoring izpustov, ki 
jih povzroča koriščenje biomase, rezultate pa vsako leto največ trideset dni po koncu 
vsake kurilne sezone brez posebnega poziva predloži Občini Komenda ( monitoring 
lahko izvaja le organizacija, pooblaščena za tovrstne meritve ), 

e) investitor mora zagotoviti monitoring iz prejšnje alineje tudi po koncu triletnega 
obdobja, rezultate arhivirati in jih na zahtevo Občine Komenda kadarkoli predložiti na 
vpogled, 

f) če rezultati monitoringa ne dosegajo pričakovanih rezultatov, mora investitor prekiniti 
z obratovanjem in pred nadaljevanjem uporabe biomase izvesti ustrezne sanacijske 
ukrepe. 
 
 

15.b člen 
( obveza pridobitve požarnega soglasja ) 

Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se 
dokazuje v elaboratu Zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 
Študije požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu 
o zasnovi in študiji požarne varnosti.   
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16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Načrtovani gradbeni posegi na območju poslovno proizvodne cone zahtevajo izdelavo 
novih elektroenergetskih naprav (izdelava treh transformatorskih postaj, izdelava 20 kV KB 
zanke znotraj predvidenega zazidalnega območja z interpolacijo v obstoječi 20 kV DV, 
oprema predvidenih odjemalcev z NN električnimi priključki iz novih transformatorskih 
postaj). Obravnavano območje ni komunalno urejeno, niti elektroenergetsko opremljeno. Ob 
regionalni cesti Vodice-Moste (cca 50 m severno od ceste) poteka obstoječi 20 kV DV 
Moste, ki je napajan iz RTP 110/20 kV Kamnik in je v okviru svojih elektroenergetskih 
zmogljivosti namenjen napajanju območja Vodic, kamor spada tudi predvidena PPC z 
električno energijo. 
 
(2) Stavbe in objekti se bodo napajali z električno energijo iz obstoječega 20 kV DV Moste, 
ki je napajan iz RTP 110/20 kV Kamnik. Na predvidenem mestu v trasi DV se obstoječi 
leseni N-drog nadomesti s projektiranim betonskim drogom.  
V območju se bodo odjemalci napajali iz treh novih TP. Glavni odjemalec v Fe 5/1, ki bo na 
območju zgradil logistični center, bo priključen na 20 kV v nivoju in bo za svoje potrebe 
zgradil lastno TP, ostali odjemalci poslovnih in proizvodnih objektov pa bodo priključeni na 
NN izvode iz ene od obeh predvidenih distribucijskih TP. Vse nove TP bodo v območju ZN 
PPC ozankane; oprema v SN stikališčih mora biti prilagojena vključitvi novih TP z 
upoštevanjem bodoče izgradnje II. faze širitve poslovno proizvodne cone na jugovzhod. Na 
območju Fe 5/1 se v primeru potrebe po večjih priključnih močeh predvidi razširitev 
transformatorske postaje, ki omogoča vgradnjo dveh transformatorskih enot. Širitev 
obstoječega objekta ne sme onemogočiti dosedanjega stalnega in nemotenega dostopa do 
obstoječe transformatorske postaje na južnem delu objekta. V nasprotnem primeru se mora 
obstoječa transformatorska postaja prestaviti na stalno dostopno mesto, kjer bo omogočeno 
nemoteno vzdrževanje in posluževanje postaje oziroma v okviru funkcionalne enote zgraditi 
nadomestno TP 20/04 kV ekvivalentne moči v obliki individualnega objekta. .    
 
(3) Posamezna transformatorska postaja mora po konstrukciji zasnovi in energetski velikosti 
ustrezati potrebam funkcionalnih celot, ki jim je namenjena. Locirana mora biti v središču 
obtežb zaradi čim ekonomičnejše in tehnično izvedljivejše variante napajalnih 
nizkonapetostnih vodov za posamezne objekte. Zato se poleg načrtovanih dveh energetskih 
otokov (Fe TP1 in Fe TP2, znotraj katerih se TP lahko umesti ) določajo še možnosti 
lociranja trafopoastaj v okviru vogalnih lokacij robnih varovanih infrastrukturnih 3,00 
metrskih koridorjev ob mejah funkcionalnih enot. Transformatorske postaje s transformacijo 
20/0,4 kV in ustrezno močjo morajo biti kabelske izvedbe montažnega tipa, ki so lahko 
prehodne ali vozliščne izvedbe. Opremljene morajo biti z ustreznimi SN bloki in NN 
razdelilci, ki bodo zadostili potrebam odjemalcev. Za lovljenje transformatorskega olja 
morajo imeti vgrajena ustrezna oljenepropustna korita. Lokacije transformatorskih postaj 
morajo biti izbrane tako, da niso moteče za okolje in čim bolj v središče obtežbe. Tip 
transformatorske postaje, velikost transformatorske enote in vsi potrebni detajli, vključno z 
ustreznim ozemljitvenim sistemom, bodo določeni po natančnem izračunu energetskih in 
tokovnih razmer v načrtu za gradbeno dovoljenje oziroma v načrtu za izvedbo. 
 
(4) v primerih, ko obstoječa kabelska kanalizacija poteka v površinah, namenjenim 
novogradnjam, je to potrebno pred izvedbo načrtovanih posegov, skladno usmeritvam iz 
smernic in mnenj, prestaviti.  
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17. člen 

(javna razsvetljava in razvodno SN in NN omrežje) 
(1) Na območju celotnega kompleksa je potrebno urediti javno razsvetljavo. Tipi svetilk in 
kandelabrov se določijo enotno. Svetilke morajo biti razporejene tako, da bo jakost osvetlitve 
ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Razvod kablov javne razsvetljave 
se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda. Prižigališča se določi v 
posameznih prostostoječih omaricah ločeno za območja posamezne transformatorske 
postaje.  
V celotnem območju se določi uvlačenje SN in NN kablovodov v ustrezno kabelsko 
kanalizacijo s kabelskimi jaški. Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno 
zagotoviti zadostno število rezervnih cevi zaradi možnosti nadaljnje širitve mreže; ob ceveh 
je potrebno položiti tudi cevi zaradi predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Celoten 
nizkonapetostni razvod kot tudi razvod javne razsvetljave bo izveden z uporabo ustreznih 
zemeljskih kablov.  
 
(2) Za potrebe razvoda SN in NN kablov se po celotnem območju izvede ustrezna 
obbetonirana kabelska kanalizacija z ustreznimi tipskimi betonskimi jaški opremljenimi z 
litoželeznimi pokrovi. V jarek kabelske kanalizacije se položi tudi morebitni pocinkani 
valjanec za potrebe ozemljitev in opozorilni trak. Natančno število potrebnih cevi kabelske 
kanalizacije, število in tip jaškov bo določeno v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oziroma v načrtu za izvedbo. Pri morebitnem približevanju ali križanju ostalih komunalnih 
naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upoštevati navodila DES in soglasja 
prizadetih upravljalcev. 
 
 

18. člen 
(TK KKS omrežje) 

(1) Omrežje zunanjih TK povezav zajema interne kabelske povezave med objekti in 
navezavo na zunanja javna omrežja (telefon, KKS, optika). Upoštevajoč namembnost 
posameznih funkcionalnih enot znotraj območja so določene potrebe po zunanjih TK 
priključkih na javno TK omrežje  v skupnem obsegu 560 priključnih parov.  

Kapaciteta priključkov na posamezne enote je 10-30 simetričnih parov, z izjemo logističnega 
centra v Fe 5/1, kjer je glede na potrebe uporabnika ter možnost CTX priključevanja 
smiselno dimenzionirati priključek na 100 simetričnih parov. 

 

(2) Vse kabelske povezave znotraj območja bodo izvedene v ceveh kabelske kanalizacije, 
zato bodo perspektivne potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali priključkih (optika, 
ethernet, intranet, …) izvedljive z naknadnimi dodatnimi povezavami v kabelski kanalizaciji. 
Za potrebe drugega operaterja (KKS) ali interne kabelske povezave (CNS, video, ..) se v 
kabelski kanalizaciji predvidijo ločeni jaški in svoje cevi. Mesto koncentracije internega 
kabelskega razvoda je v območju križišča na regionalni cesti Vodice – Moste, kjer bo tudi 
točka navezave na primarno omrežje javnega operaterja. V okviru Fe 2/6 se določa 
postavitev samostojne kontejnerske telekomunikacijske centrale, ki se ob primernejši 
tehnični rešitvi lahko predvidi tudi na drugi lokaciji.  

 
 

19. člen 
 (splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje) 

V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s 
pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med 
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infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne 
infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje za 
infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja. 
 
 

20. člen 
(roki za infrastrukturno opremljanje) 

Investitor je v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih 
javnih služb dolžan, da na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč zgradi, 
prestavi, zamenja oz. zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju 
urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo poslovno 
proizvodne cone. 
 
 
 

VI.  REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE 
NARAVE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN 

 
 

21. člen 
(rešitve in ukrepi za varstvo tal) 

Izvajanje posegov v območju urejanja poslovno proizvodne cone Ozka dela  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 prizadane 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. 
 
 

22. člen 
(rešitve in ukrepi za varstvo gozdov) 

(1) Poslovno proizvodna cona posega večinoma v kmetijske površine slabše kvalitete in 
intenzivno drevesno vegetacijo gozda s poudarjeno higiensko-zdravstveno in 
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naravovarstveno funkcijo. Glede na namembnost se vegetacija povsod tam, kjer je to za 
izvedbo načrtovanih rešitev potrebno, krči. Krčitve lahko povzroče biotopsko degradacijo, 
zato mora investitor upoštevati optimalno nadomeščanje ekološke infrastrukture in pogojev 
za socialne funkcije obvodne vegetacije. Konkretizacija rešitev se opredeli na prostih 
površinah znotraj ureditvenega in vplivnega območja urejanja (renaturacija devastiranih 
predelov in linijske obcestne zasaditve). 
 
(2) Pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi je upoštevati naslednje zahteve in usmeritve: 
 
(2.1.) posegi v gozd in gozdni prostor so dovoljeni le znotraj ureditvenega in vplivnega 
območja ter na zemljiščih, ki se nahajajo izven ureditvenega območja in so opredeljena kot 
površine, potrebne za izvedbo infrastrukturnih rešitev, ki predstavljajo korektno 
infrastrukturno umestitev načrtovanih rešitev poslovno proizvodne cone v prostor; 
 
(2.2.) zaradi uravnavanja klimatskih razmer in vedutne izpostavljenosti območja s severa je 
ob regionalni cesti R2-413/1080 potrebno ohraniti oziroma smiselno nadomestiti pas 
stabilnega odraslega drevja, ki se ga nadomesti oziroma ohrani v takšnem obsegu, da je 
možno dopolniti gozdni rob z novo drevesno vegetacijo (obseg varovanega gozdnega pasu 
je prikazan v grafičnem delu lokacijskega načrta – ureditev zelenih površin); 
 
(2.3.) drevesa, ki jih je glede na načrtovano dejavnost v območju poslovno proizvodne cone 
potrebno posekati, se po pridobitvi dovoljenj predhodno označijo s strani pooblaščene 
službe Zavoda za gozdove Slovenije – Krajevne enote Kamnik; 
 
(2.4.) pri gradnji objektov ob gozdnem robu znotraj ureditvenega območja, je priporočena 
varnostna razdalja objekta od obstoječega gozdnega roba enaka eni drevesni višini 
odraslega gozdnega sestoja; pod določenimi pogoji je možna tudi gradnja v manjši 
oddaljenosti, vendar je lastnik sam odgovoren za morebitno škodo, nastalo ob podiranju 
drevja na objekt; upoštevati je določila 10. člena tega odloka (usmeritve za krajinsko 
oblikovanje); 
 
(2.5.) zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in funkcij gozda, je po posegu z 
gradnjo prizadete gozdne površine (npr. zaradi posega načet, oster gozdni rob) potrebno 
sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti: potrebna je sanacija novo nastalega 
gozdnega roba z zasaditvijo ustreznih avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst; sanacijo 
projektant v nadaljnem postopku opredeli s sanacijskim oz. zasaditvenim načrtom; 
 
(2.6.) gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih izven območja lokacijskega načrta 
mora ostati neovirano; do njih je potrebno zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno 
gozdarsko mehanizacijo; investitor je dolžan zagotoviti ureditve dostopa v gozd na vseh 
prekinjenih gozdnih prometnicah (načrtovanje morebitnih novih gozdnih prometnic ali 
deviacij obstoječih ) in 
 
(2.7.) pred sprejetjem prostorskega izvedbenega akta in pred pridobitvijo ustreznih dovoljenj 
je kakršnokoli poseganje v gozd in gozdni prostor, razen običajnega gospodarjenja z 
gozdom znotraj načrtovanega območja, prepovedano. 
 
 

23. člen 
(rešitve in ukrepi za varstvo narave in kulturne dediščine) 
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(1) Na celotnem območju lokacijskega načrta je v naravi gozd oziroma gozdni habitatni tipi. 
Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjanjo v ugodnem stanju so tisti, ki so na ozemlju 
Republike Slovenije redki, ranljivi, imajo majhno naravno območje razširjenosti ali 
predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip in tisti, katerih 
ohranjanje v ugodnem stanju se izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb oziroma 
je v interesu Evropske unije. 
Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/2003) 
se pred odločitvijo o prostorskih uredivah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s 
predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, 
ugotovi prisotnost habitatnih tipov in njihovo stanje ohranjenosti. Na podlagi določil uredbe 
je izdelano poročilo o vplivih na okolje (Factum, Robert Špendl s.p., maj 2004), ki analizira 
naravne danosti in ustvarjene razmere. 
 
(2) Habitatni tipi se ohranijo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih 
habitatnih tipov zlasti na tistih območjih, na katerih so ti habitatni tipi dobro ohranjeni, 
načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši, in sicer na način in v obsegu: 
 
(2.1) da se ohranja naravna razširjenost teh habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni 
habitatni tipi znotraj te razširjenosti pokriva oziroma z izravnalnimi ukrepi ustrezno regulira; 
 
(2.2.) da se ohranja specifične strukture habitatnega tipa in naravne procese ali ustrezno 
rabo v skladu z varstvenimi cilji in 
 
(2.3.) da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih prosto 
živečih rastlinskih in živalskih vrst. 
 
(3) Neposredno zaledje poslovno proizvodne cone omogoča zagotavljanje vseh zgoraj 
naštetih pogojev, znotraj cone pa se določajo varstvene usmeritve in sicer: 
 
(3.1.) znotraj ureditvenega območja se ob severni meji ureditvenega območja smiselno 
nadomesti obstoječo vegetacijo s  prepletom zelenja, dreves (avtohtona vegetacija – hrast, 
bukev, bali gaber, navadni javor), parkirnih in parkovnih površin; 
 
(3.2.) Upravljavec poslovno proizvodne cone naj zagotovi možnost izvedbe ukrepov, ki bodo 
preprečevali dotekanje s hranili bogatejše vode iz vodnega zadrževalnika v območju Fe 4/6a 
v nižje ležeči vodni zadrževalnik druge faze realizacije poslovno proizvodne cone.   
 
(3.3.) še posebej se ohranja drevje na mokrotnih tleh, kjer se tako ohranjajo potecialni 
habitati dvoživk; takšno območje se zagotavlja v južnem delu poslovne proizvodne cone; 
 
(3.4.) ohranja se obvodni pas z obstoječo vegetacijo (vsaj pet metrov) in povirje potoka v 
južnem delu območja urejanja, kjer se kot biotop za dvoživke uredi zbiralnik meteornih vod,  

s čimer se ohranja tudi potencial habitata dvoživk; v ta namen se izdela načrt ureditve 
biotopa s sodelovanjem zavoda RS za varstvo narave, in 
 
(3.5.) pri načrtovanju in izgradnji vseh posegov v coni, ki segajo v tretje območje 
vodovarstvenega režima, je treba upoštevati določila Odloka o varstvu virov pitne vode na 
območju Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 07/98 in 06/02). 
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(4) Pri načrtovanju posegov v prostor se smiselno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji 
za varstvo ohranjanja habitatnih tipov v ugodnem stanju, navedeni v strokovnem gradivu 
Naravovarstvenih smernic za odlok o spremembi in dopolnitvi LN območja 02 Poslovno 
proizvodne cone Ozka dela (ZRSVN, OE Kranj, februar 2004), ki so priloga temu odloku in 
se hranijo na sedežu Občine Komenda. 
 
(5) Območje LN na vzhodnem robu meji na vplivno območje enote kulturne dediščine EŠD 
14627 – Komenda – malteška komenda. Zaradi ohranjanja značilnosti robov vplivnega 
območja je na vzhodnem robu območja predvideno ohranjanje oziroma vzpostavitev pasu 
visokodebelne vegetacije. 
Ob vseh posegih v zemeljske plasti v delu območja, ki bi bilo v vplivnem območju enote 
kulturne dediščine, velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika 
zemljišča / investitorja /odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da 
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji 
ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi.      
 

 
24. člen 

(ukrepi za posege v tla) 
(1) Na podlagi raziskav je ugotovljeno, da so tla do globine 11,0 m sestavljena iz slojev 
meljnih in peščeno meljnih zemljin, občasno pomešanih z močno preperelim glinastim, 
oziroma meljnim laporjem. Ta, sorazmerno debel preperinski pokrov je razdeljen v dva dela. 
Zgornji sloj, ki poteka do globine 5,0 m je po konsistenci srednje do težko gneten. Nižje 
ležeči sloji melja so po konsistenčnem sestavu poltrdni do celo trdni. 
 
(2) Iz geološkega poročila (GEO, s. p., april 2004) izhaja, da je pri projektiranju v območju 
sonde DP – 5 treba upoštevati v globini 5,60 m do 6,0 m obstoječo kaverno. Poleg kaverne 
je v tej sondi določena tudi bistveno mehkejša struktura meljev v globinah med 5,0 in 9,0 m, 
kjer je bila vrednost penetrometra le N=4 udarce/čevelj (v ostalih sondah je bila vrednost 
N=15 do 25 udarcev/čevelj). 
 
(3) Glede na potencialni pojav podzemne vode je v območju podkletitev stavb možna v 
vodotesni izvedbi, kar se določi v projektni dokumentaciji. Vse lažje objekte na predmetni 
lokaciji je možno temeljiti plitvo. Sistem plitvega temeljenja bo odvisen predvsem od izbrane 
konstrukcije posameznega objekta. Pri temeljenju in vseh gradbenih in drugih posegih v tla 
se upošteva maksimalna dovoljena globina posegov do 8 metrov glede na trenutno koto 
terena.  
 
(3.1.) Klasično grajeni objekti se lahko temeljijo na mreži plitvih pasovnih temeljev. Globina 
temeljev znaša med 0,80 in 1,20 m glede na koto projektirane zunanje ureditve. Za temelje, 
ki bodo vkopani v raščene meljne zemljine, je dopustna nosilnost tal pd=130 do 150 kN/m2. 
Večjo dopustno nosilnost bo mogoče doseči z delno sanacijo tal. V primeru sanacije s 
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tamponom debeline 0,50 m, je možna dopustna obremenitev tal v vrednosti pd=200,0 
kN/m2. 
 
(3.2.) Objekti, grajeni v skeletni konstrukciji, se lahko temeljijo na plitvih točkovnih temeljih.  
Kot dopustno nosilnost raščenih meljnih zemljin se upošteva vrednost med pd=150 do 180 
kPa. Ob upoštevanju sanacije tal s pustim betonom (MB 15) se nosilnost lahko poveča do 
pd=250 kN/m2. 
 
(3.3.) Težje skeletne konstrukcije, kjer bo statična obremenitev tal pod točkovnimi temelji 
presegala vrednost pd=280 kN/m2, bodo temeljene globoko na pilotih. Plitvo temeljenje teh 
objektov bo oteženo predvsem zaradi posedkov, ki se bodo realizirali v coni zgornjih težko 
gnetnih meljev. Navedene ocene temeljenja se nanašajo na lokacije, kjer bodo objekti 
temeljeni v raščenih meljnih zemljinah. Na lokacijah, kjer bo površje nasuto v debelini preko 
2,0 m, lahko pričakujemo bistveno večjo dopustno obremenitev tal in hkrati tudi bistveno 
manjše posedke plitvih temeljev. 
 
(4) V območju poslovne proizvodne cone gradnja komunalnih vodov ne bo predstavljala 
večjih težav. Vsi izkopi se bodo izvajali v zemljini III. kategorije (melji, meljni peski, peščene 
gline). 
 
(5) Pri projektiranju in ob izvajanju povoznih površin v območju se morajo upoštevati 
naslednji parametri: 
 
(5.1.) zemeljski planum predstavljajo meljne zemljine, katerih nosilnost lahko ocenjujemo na 
vrednost CBR=4 do 6 %; 
 
(5.2.) zaradi sorazmerno slabe vodoprepustnosti zemeljskega planuma (k=10-7 n/sek), je 
potrebno zgornji ustroj ščititi tudi pred zmrzlinskimi pojavi; predvidi se sanacija planuma s 
kamnito gredo, katere debelina bo med 0,30 do 0,35 m; 
 
(5.3.) debelina zgornjega nosilnega tamponskega sloja se določa med d=25 in d=30 cm in 
 
(5.4.) vse večje parkovne površine bo potrebno drenirati; vgradnja drenaž se predvidi na koti 
zemeljskega planuma (melja). 
 
(6) Za fazo izdelave projektne dokumentacije bo potrebno podati predlog zgornjega 
cestnega ustroja. Ta se izdela na osnovi dodatnih raziskav zemeljskega planuma (CBR 
raščenega ali nasutega melja).  
 
 

25. člen 
(rešitve in ukrepi na območjih kmetijskih zemljišč, kjer se izvajajo posegi  

izven ureditvenega območja) 
(1) Pri gradnji poslovno proizvodne cone se omeji gibanje strojev na območje urejanja 
(izključne rabe) in vplivno območje (infrastrukturne navezave območja). Za transporte čim 
manj uporabljati poljske poti. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne smejo 
urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen če ni drugih primernejših rešitev. 
(2) Investitor je dolžan vzpostaviti vse z gradnjo prekinjene dostope na kmetijska zemljišča 
in sicer tako v času gradnje kot tudi po izgradnji poslovno proizvodne cone.  
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26. člen 
(ukrepi varstva pred hrupom) 

Poslovno proizvodna cona je v prostor umeščena tako, da ne povzroča čezmernih 
obremenitev bivalnega in delovnega okolja. V severnem delu, ki je najbliže območju 
prometnice, je ob območju urejanja načrtovan širši pas visokorasle drevesne bariere, ki 
vizualno in protihrupno varuje načrtovane gradnje v območju. 
 
 

27. člen 
(ukrepi za varstvo zraka) 

(1) Vsi protihrupni ukrepi širše zelene bariere ob cesti imajo tudi funkcijo varovanja pred 
prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima to funkcijo tudi zasaditev v 
prostoru cone. Med obratovanjem poslovno proizvodne cone dodatni zaščitni ukrepi niso 
potrebni. 
 
(2) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka: 
(2.1) zakonsko ragulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in 
transportnih sredstvih; 
(2.2.) preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in 
nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča in 
(2.3.) sprotno kultivirati območja večjih posegov.  
 
 

28. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in pred požarom) 

(1) Zaradi izgradnje poslovno proizvodne cone se požarna varnost okolja ne sme bistveno 
poslabšati. Za zagotavljanje ustrezne požarne varnosti je potrebno: 

- zagotoviti potrebne odmike od parcelnih meja in med objekti ter potrebne 
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, 

- zagotoviti vire vode za gašenje,  
- zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska 

vozila.   
 
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe predpisa, ki ureja varstvo pred požarom 
v naravnem okolju.  
 
(3) Po podatkih Agencije RS je na območju lokacijskega načrta vrednost projektnega 
pospeška tal 0,225 (potresna nevarnost).  
 
 
 

VII.  PARCELACIJA 
 
 

29. člen 
(prikaz načrta parcelacije) 

Sestavni del lokacijskega načrta je načrt parcelacije. Načrt parcelacije je sestavni del 
grafičnega dela lokacijskega načrta in prikazuje nove gradbene parcele v odnosu do 
obstoječih parcel. 
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VIII.  ETAPNOST IZVEDBE 

 
 

30. člen 
(etapnost izvedbe posegov) 

(1) Lokacijski načrt se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno 
zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki 
predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept 
urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v 
zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za 
varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v 
posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 
(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah 
izgradnje poslovno proizvodne cone, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi 
s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno 
realizacijo predhodnih etap. 
 
 
 

IX.  OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 
 
 

31. člen 
(splošne obveznosti) 

(1) Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev 
v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi: 

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih 
objektov in zemljišč; 

- organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na 
obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje bistveno ne 
poslabša; 

- odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje in obratovanja poslovno proizvodne cone; 

- za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) 
tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za 
stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer 
se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna 
oddaljenost od gradbišča; 

- vzdrževati vegetacijske pasove ob cesti, ki so element krajinskega urejanja, 
istočasno pa imajo tudi funkcijo pred onesnaženjem neposrednega okoliškega 
prostora; 

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter 
okolico objektov; 

- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje 
poslovno proizvodne cone oziroma priključkov ali zaradi uporabe pri gradnji prekinejo 
ali poškodujejo; 

- začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih 
ureditev povrniti v prvotno rabo. 
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(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, 
pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape ali dela posamezne etape.  
 
 

32. člen  
(monitoring)  

(1) Pred začetkom gradnje je treba:  
- zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na    
- okolje; 
- pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati točke že izvedenih meritev 

ničelnega  stanja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) 
je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena 
informacija o stanju posamezne sestavine okolja; 

- izvesti monitoring podtalnice s piezometrom po programu, ki ga pripravi hidrogeolog; 
- točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje 

podatkov; 

(2) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni 
monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje in z usmeritvami poročila o 
vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov. 
 
(3) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na podlagi neustreznih rezultatov monitoringa, 
so: 
(3.1.) dodatne tehnične in prostorske rešitve, 
(3.2.) dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve, 
(3.3.) sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav, 
(3.4.) sprememba rabe prostora in  
(3.5.) drugi ustrezni ukrepi.  
 
 

33. člen  
(organizacija gradbišča)  

Gradbišče je omejeno na širino odkupljenega zemljišča. Za potrebe gradbišča se uporablja 
že obstoječe komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Gradbišče s svojimi 
ureditvami ne sme pomeniti dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki gozda, razen 
zagotovitve ustreznih robnih zasaditev in realizacije infrastrukture, dodatne transportne poti 
in deponije materiala). Poleg vseh obveznosti navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so 
obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi: 
(1) zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju, 
(2) vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo, pred  
      pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi sanirati, 
(3) obnoviti oziroma sanirati infrastrukturne vode in ostale objekte, če bo na njih pri gradnji  
     cone zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb in  
(4) v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, 
da se prepreči prekomerno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,       
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru       
nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 
 
 

34. člen  
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)  
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Razmejitev investicije pri izgradnji prometne, komunalne in druge infrastrukture se določi 
skladno s predpisi in opredeli v programu opremljanja. 
 
 
 

XI.  ODSTOPANJA 
 
 

35. člen  
(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. 
 
(2) Z lokacijskim načrtom so določeni maksimalni možni tlorisni gabariti stavb (nad in pod 
terenom). Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov v smislu manjšanja načrtovanih 
maksimalnih gabaritov, pri čemer morajo biti razdeljene med stavbami takšne, da 

zagotavljajo 45 kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov. Prav tako mora biti 
zagotovljen požarni odmik med stavbami in upoštevane gradbene linije. 
Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih 
na omrežje oskrbovanih sistemov so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih 
območij 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 zunanje ureditve.  
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.  
 
(3) 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.  
 
 
 

XI.  POSEGI IZVEN OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA 
 
 

36. člen  
(prostorske rešitve)  

(1) Za izvedbo ustreznega priključka na regionalno cesto in priključitev bencinskega servisa 
je potrebo izven lokacijskega načrta  izvesti ustrezno dimenzionirane priključke oz. za glavno 
zbirno cesto križišče; za zagotovitev normalnega funkcioniranja območja se na jugu glavne 
zbirne ceste prav tako izvede krožno križišče. 
 
(2) Za izvedbo oziroma zaokrožitev načrtovanih prostorskih rešitev v funkcionalni enoti Fe 
3/3 se dopušča posege tudi na stavbnih zemljiščih parcelnih številk 2393 in 2394, k. o. Moste.  
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37. člen 
(komunalna in energetska infrastruktura) 

Za priključevanje območja na komunalno in energetsko infrastrukturo se določa komunalne 
koridorje izven območja lokacijskega načrta. Določa se gradnja dela vodnega zadrževalnika 
ob južnem delu območja.  

 
 
 

XII.  NADZOR NAD IZVAJANJEM 
 

38. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.    
 
 
 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

39. člen 
(vpogled v lokacijski načrt) 

Lokacijski načrt je na vpogled pri pripravljavcu, Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda in na Upravni enoti Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 
 
 

40. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
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Datum: 23. 01. 2014 
 
Št.: 3500-0003/2013 
Datum: 20. 03. 2014 
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i Neuradno prečiščeno besedilo vsebuje: 
 Odlok o lokacijskem načrtu območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 07/04),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta območja O2 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 04/06),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta območja O2 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 06/09),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta območja O2 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/14),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta območja O2 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 03/14),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta območja O2 poslovno 
proizvodne cone Ozka dela – funkcionalne enote FE 4/2, 4/3 in 4/4 (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda št. 08/16) 

                                            


