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1. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02 PO-
SLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA 
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Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07 in 108/09) in 31. člena Statuta Ob-
čine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09 je 
Župan Občine Komenda 26. junija 2012 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 

lokacijskega načrta območja
 02 Poslovno proizvodne cone Ozka dela 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

Občinski svet Občine Komenda je na 4. izredni  seji dne 11. novembra 
2004 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu območja 02 Poslovno proizvo-
dne cone Ozka dela, s katerim so bile določene urbanistične in krajinske 
rešitve prve faze današnje poslovno proizvodne cone Komenda, lokacij-
ski in tehnični pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov 
ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo načrtovanih rešitev. Na tej 
podlagi je bila zgrajena prometna in ostala gospodarska javna infra-
struktura ter večina poslovnih objektov. Izvedena je tudi rekultivacija 
robnih površin območja z zasaditvijo visokorasle drevesne vegetacije, 
sonaravno je urejen tudi zbiralnik meteorne vode s poudarkom na bio-
topski funkciji.

Po realizaciji načrtovanih posegov se je v smislu zagotavljanja racio-
nalnejše in uporabniku uporabnejše ureditve dela območja pokazala 
potreba za prostorsko modifi kacijo urbanističnih in programskih rešitev 
v funkcionalni enoti Fe 5/1.1., ki predstavlja največjo funkcionalno 
enoto umeščeno v osrednji del območja. Če bi se v postopku izdelave 
sprememb in dopolnitev pokazala potreba, se ob soglasju pristojnih 
nosilcev urejanja prostora modifi kacije lahko opravijo tudi v drugih 
funkcionalnih enotah.  

2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

Površine območja, kjer bi se le v delu funkcionalne enote Fe 5/1.1. izve-
dle spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se nahajajo ob glavni 
prometnici – regionalni cesti R2 – 4131080 in zavzemajo 8,99 ha stavb-
nih zemljišč.  V območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
bodo lahko po potrebi vključene tudi dodatne površine znotraj območja 
lokacijskega načrta.
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3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne podlage oz. rešitve prostorskih ureditev, ki so predmet spre-
memb in dopolnitev lokacijskega načrta, izdela izbrani načrtovalec oz. 
projektna družba na podlagi projektne naloge, ki jo pripravi pobudnik 
izdelave sprememb in dopolnitev in verifi cira strokovna služba pripra-
vljavca ter smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: 
NUP).

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se vodi 
v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 
in 108/09). S tem sklepom se ob upoštevanju zakonsko predvidenih 
postopkov določijo naslednji okvirni roki njegove priprave.

(1) objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta:  junij 2012,
(2) izdelava eventuelnih strokovnih podlag oz. rešitev ter osnutka 
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 60 dni od objave skle-
pa,
(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta: 60 dni po pridobitvi smernic; če bo potrebno izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), 
se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede 
javna obravnava in prva obravnava na OS Občine Komenda; v prime-
ru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava tudi okoljsko po-
ročilo,
(6) priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pri-
pomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(7) priprava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30 
dni po sprejemu stališč do pripomb,
(8) pridobitev mnenj NUP k predlogu sprememb in dopolnitev loka-
cijskega načrta: 30 dni po prejemu predloga,
(9) sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolni-
tvah lokacijskega načrta (druga obravnava) na Občinskem svetu Ob-
čine Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP,
(10) objava odloka v uradnem glasilu po sprejemu na Občinskem 
svetu Občine Komenda.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogo-
jev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci, lahko spremenijo.
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Proti našemu 
dolžniku se 
vodi postopek 
osebnega ste-
čaja. Rok za 
prijavo terja-
tev smo zamu-
dili, ker sploh 
nismo vedeli, 
da je bil posto-
pek začet. Ali 
imamo še ka-
kšne možnosti, 

da bo naša terjatev poplačana?
Z oklicem o začetku postopka osebnega 

stečaja so upniki pozvani, da v roku 3 mesecev 
po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter lo-
čitvene in izločitvene pravice (v nadaljevanju 
bomo zaradi preglednosti govorili le o terjatvi). 
Naveden je tudi zadnji dan tega roka. Oklici so 
objavljeni na spletnih straneh Agencije RS 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 
na portalu eOBJAVE (kot to določa 122. člen 
ZFPPIPP – Zakon o fi nančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju). Upniki so dolžni sami spremljati 
ali je bil proti dolžniku – fi zični osebi začet 
postopek osebnega stečaja. Enako dolžnost 
imajo upniki pravnih oseb. Vendar pa je v 
primeru zamude roka za prijavo terjatve v 

PRAVNI NASVETI

Poplačilo terjatve v postopku osebnega stečaja

Irena Hacin Kölner

postopku osebnega stečaja položaj tega 
upnika bistveno boljši kot položaj upnika, 
ki je svojo terjatev zamudil prijaviti v po-
stopku stečaja nad pravo osebo. Upnik, ki v 
stečajnem postopku nad pravno osebo zamudi 
rok za prijavo terjatve, izgubi pravico od ste-
čajnega dolžnika zahtevati izpolnitev te obve-
znosti in pravico do poplačila iz razdelitvene 
mase. Sodišče bi prepozno vloženo prijavo 
terjatve zavrglo. Izjema velja za nekatere 
prednostne terjatve in terjatve za plačilo davka, 
kot je določeno v 6. odst. 296. člena ZFPPIPP. 

V kolikor pa upnik zamudi rok za prijavo 
terjatve v postopku osebnega stečaja, njego-
va terjatev ne preneha, ampak se še vedno 
upošteva pri razdelitvi razdelitvene mase, 
če je priznana (prizna jo stečajni upravitelj) 
do izdelave načrta razdelitve. V primeru, da 
razdelitvena masa ne zadošča za poplačilo 
upnikove terjatve, pa lahko upnik preosta-
nek terjatve uveljavlja proti stečajnemu 
dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka 
(382. člen ZFPPIPP). Vendar pa lahko dolžnik 
do zaključka postopka osebnega stečaja vloži 
predlog za odpust obveznosti. Upniki so o za-
četku postopka odpusta obveznosti obveščeni 
z oklicem sodišča, ki je prav tako objavljen na 
spletnih straneh AJPES-a. Odpust obveznosti 
učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, 
ki so nastale do začetka postopka osebnega 

stečaja, ne glede na to ali je upnik terjatev pri-
javil ali ne. S pravnomočnostjo sklepa o odpu-
stu obveznosti upnik ne more več sodno zahte-
vati, da mu dolžnik plača terjatev, ki v 
stečajnem postopku še ni bila poplačana. V 
kolikor pa jo dolžnik plača prostovoljno, tega 
ne more zahtevati nazaj (gre namreč za natu-
ralno obveznost). Kljub pravnomočnosti sklepa 
o odpustu obveznosti, pa ta za večino predno-
stnih terjatev ne učinkuje. Primeroma navaja-
mo, da odpust ne učinkuje za terjatve na podla-
gi zakonite preživnine, odškodnine za škodo 
nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivno-
sti itd. (podrobneje v 408. členu ZFPPIPP).
Čeprav ste zamudili rok za prijavo terja-

tve, to še vedno lahko storite. Vaša terjatev 
bo poplačana, če bo terjatev priznana do iz-
delave načrta razdelitve in če bo na razpolago 
premoženje za poplačilo. Spremljajte pa ali bo 
dolžnik vložil predlog za odpust obveznosti, saj 
takemu predlogu kot upnik lahko tudi ugovarja-
te in s tem preprečite, da bi dolžnikova obve-
znost do vas postala neiztožljiva. Če pa bi imeli 
do dolžnika prednostno terjatev, npr. terjatev na 
plačilo zakonite preživnine, bi poplačilo lahko 
dosegli kljub temu, da bi bile dolžniku pravno-
močno odpuščene njegove obveznosti.

Odvetnica Irena Hacin Kölner
tel. 031 347 989

email: irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA (NUP) IN POSTOPEK NJIHO-
VEGA VKLJUČEVANJA

NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev lokacijskega načrta in so določeni s tem sklepom ter se 
vključujejo v postopek skladno z veljavno zakonodajo.

Občina Komenda osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načr-
ta pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo 
smernice. V smernicah NUP za obravnavano območje konkretizirajo 
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje v istem roku občini sporoči, ali je za spremembe in dopol-
nitve lokacijskega načrta potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic 

nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih 
za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje k 
predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Če NUP v pred-
pisanem roku ne predložijo mnenja, občina brez nadaljuje s postopkom 
oziroma s sprejemom dokumenta brez teh mnenj.

NUP, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj 
so:

(1) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve;
(4) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, podro-
čje urejanja z vodami;
(5) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat 
za kulturno dediščino;
(6) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija za promet, po-

dročje letalstva, urejanje in nadzorovanja civilnega letalstva;
(7) Zavod RS za varstvo narave;
(8) Komunalno podjetje Kamnik d.d.;
(9) Direkcija RS za ceste,  
(10) Občina Komenda;
(11) Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije 
d.d.;
(12) Geoplin plinovodi d.d.;
(13) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere 
se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM

Stroške izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta nosi po-
budnik izdelave. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Ko-
menda.

7. OBJAVA SKLEPA

Sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na ob-
činskih spletnih straneh ter začne veljati z dnem objave v uradnem gla-
silu.

Št. 3500-0005/2012
Komenda, dne 15. junij 2012 
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