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1 UVOD
Območje poslovno proizvodnega kompleksa Lek se nahaja na območju dveh občin: občine Mengeš in občine Domžale.
Na območju obstoječega kompleksa Lek je sprejet občinski podrobni prostorski načrt:
‐

Na območju občine Domžale: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek
Mengeš‐Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2009; dodatni sklep Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 10/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
ureditveno območje Lek Mengeš‐Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/2016).

‐

Na območju občine Mengeš: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek
Mengeš‐Domžale, (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.: 6/09), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš‐Domžale (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št.: 6/16).

Za območje širitve je z z nadrejenimi prostorskimi akti:
‐
‐

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/13, 6/13‐
popravek, št. 8/17 in 9/18) in
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2018),

Na obeh straneh občin je predpisana izdelava podrobnega občinskega prostorskega načrta.
Obveznost izvedbe natečaja in obveznost izvedbe variantnih rešitev ni predpisana.
V okviru izkazane investicijske namere oziroma interesa za razvoj poslovno proizvodnega območja se izdela kot 1. faza
razvoja območja Lek občinski podrobni prostorski načrt, ki obsega del območja enote urejanja prostora »ME 90 IP« v
občini Mengeš. Površina območja OPPN znaša okvirno 3,59 ha.
Enota urejanja prostora je v občinskem prostorskem aktu namenjena območjem za proizvodno dejavnost‐površinam za
industrijo (oznaka podrobnejše namenske rabe prostora: IP).
Območje OPPN obsega parcele:
‐

V občini Mengeš: 2869/7, 2871/5, 875/8, 875/9, 876/10, 889/3, 889/4, 889/5, 891/1, 892, 866/8, 866/9,
862/54, 862/56, 868/5, 868/6, 883/15, 883/16, 883/18, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 900, 907/1, 907/2, 908/1,
908/2, 911, 912/2 in 912/3.; vse k.o. 1938 – Mengeš.

Območje OPPN leži neposredno ob obstoječem območju Lek (ME 79 IP ‐ občina Mengeš), natančneje severno in zahodno
od obstoječe industrijske cone Lek Mengeš. Območje OPPN se bo navezovalo na krožišče ob cestah G2 1139, G2 1388,
LC 253021, LC 253022 in JP 753512.
Območje v večjem delu meji na kmetijska zemljišča (severno in delno zahodno), na območje stavbnih zemljišč
obstoječega območja Lek (ME 79 IP ‐ občina Mengeš), območja energetske infrastrukture (ME 81 E ‐ občina Mengeš) ter
območje razpršene poselitve (KE 018 A ‐ občina Mengeš).
Območje načrtovanih ureditev hkrati predstavlja s pobudo izraženo območje za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta za širitev območja Lek Mengeš ‐ 1. faza (v nadaljevanju OPPN LEK 1. faza), ki jo je v imenu naročnika
(Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana) oblikoval Locus d.o.o.. Ne glede na območje, izraženo s
pobudo, se z načrtovanjem zagotovi celovitost infrastrukturnih objektov in naprav ter določi faze njihove izgradnje.
Programski predlog pobudnika oziroma investitorja zajema:
‐
‐
‐
‐

Ureditev novega glavnega prometnega vstopa v industrijsko cono Lek Mengeš iz zahodne strani iz krožišča
povezovalne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice oziroma mengeške obvoznice;
Ureditev nove glavne severne ceste v območju industrijske cone Lek Mengeš;
Ureditev novih parkirnih površin na zahodni strani industrijske cone Lek Mengeš;
Ureditev novih razvojnih površin za razvoj dejavnosti v razširjenem severnem delu industrijske cone med
obstoječo cono in novo severno cesto.

Pobudnik in investitor je na Občino Mengeš, kot izhodišče za nadaljnje prostorsko načrtovanje, podal pobudo za izdelavo
prostorskega akta. Pobudi je priložil izhodišča oz. koncept prostorskega razvoja družbe Lek na lokaciji industrijske cone
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Mengeš. S pripravo izhodišč je investitor jasno izrazil svojo investicijsko namero, hkrati pa z izhodišči pripravil tudi analizo
stanja in robnih pogojev za pripravo novega izvedbenega prostorskega akta.
Občinska strokovna služba občine Mengeš je pobudo pregledala ter ocenila, da je programsko in vsebinsko ustrezno
izhodišče za nadaljnje prostorsko načrtovanje.
V nadaljnjem prostorskem načrtovanju bo v postopku priprave OPPN treba pripraviti še nekatere strokovne podlage na
osnovi določil OPN Mengeš, kakor tudi na podlagi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

4 I 24

2 Območje OPPN
2.1 Širši opis območja
Družba Lek d.d. na lokaciji Mengeš‐Domžale deluje znotraj območja, ki se delno nahaja v Občini Mengeš in delno v Občini
Domžale.

Slika 1:Pogledi na območje Lek
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Slika 1:Vpetost območja Lek v širši prostor

Območje Lek Mengeš leži na kmetijski ravnici in je na južni strani omejeno z regionalno cesto v prihodnosti pa je na tem
delu načrtovana hitra cesta Želodnik‐Mengeš‐Vodice. Obstoječe območje Lek Mengeš leži na območju dveh občin:
Občine Domžale in Občine Mengeš. Območje Lek Mengeš na vzhodni strani (na območju občine Domžale) meji na
železnico in posredno na stanovanjsko gradnjo naselja Preserje, na zahodni strani (na območju občine Mengeš) pa na
infrastrukturni elektroenergetski koridor ter preko le tega na obvoznico Mengeš. Na severni strani območje na območju
obeh občin meji na večji kompleks kmetijskih zemljišč.
Prometno je območje zelo dobro navezano na ožji in tudi na širši prostor. V prihodnosti pa bo z načrtovano hitro cesto
območje povezano tudi na avtocesti A1 Ljubljana – Maribor in A2 Ljubljana – Kranj ter na letališče Brnik.
Območje ima z vseh strani še proste površine, ki zagotavljajo ustrezne odmike ter lahko služijo mejnim ureditvam za
zmanjšanje vplivov na mejna poselitvena območja. Iz tega vidika območje ni konfliktno do poselitvenih območij oziroma
je morebitne vplive mogoče ustrezno reševati z omilitvenimi ukrepi. Podrobno bodo omilitveni ukrepi načrtovani v fazi
priprave OPPN.
Predmet OPPN so prostorske ureditve v enoti urejanja prostora ME 90 IP v občini Mengeš, ki pa se urbanistično,
prometno in funkcionalno navezujejo tudi na obstoječe ureditve v enoti urejanja prostora ME 79 IP v občini Mengeš.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

6 I 24

Slika 1: Vpetost območja OPPN v širši prostor

2.2 Opis dosedanjega razvoja družbe LEK na lokaciji Mengeš‐Domžale
Lek je začel svojo razvojno pot leta 1946 na sedanji lokaciji v Mengšu in je v začetni fazi proizvajal zdravila za potrebe
tedanje skupne države. Tekom razvoja in širitve dejavnosti je lokacija Mengeš postajala proizvodna enota za zdravilne
učinkovine, ki so osnova vsakega zdravila. V začetku so bile to razmeroma enostavne učinkovine, ki so postajale vse bolj
razvojno in proizvodno zahtevne. V 70. in 80. letih se je lokacija usmerila v razvoj in proizvodnjo generičnih učinkovin z
dodano vrednostjo, ki izvira iz kakovosti procesov in postopkov, kar omogoča dolgoročno prisotnost na svetovnih trgih.
Doseganje svetovnih standardov je stalna in ključna usmeritev podjetja. Podjetje Lek je že konec 70. let prejšnjega
stoletja uspešno opravilo presojo ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA), ki od takrat približno na 3 leta redno
prihaja v Mengeš. Proizvodnja zdravilnih učinkovin je v pretežni meri namenjena porabi za lastne potrebe, saj se
praktično vse učinkovine pretvorijo v zdravila v lastni proizvodni mreži ‐ to je vertikalna integracija. Glede na življenjske
krivulje izdelkov tako stalno prihaja do ukinitev določenih izdelkov, ki so nadomeščeni z novimi bolj naprednimi
učinkovinami. Ta razvoj gre predvsem v smer novih naprednih tehnologij, tako na področju proizvodnih procesov kot na
ostalih podpornih procesih na področju ekologije in energetike.
V zadnjih dveh desetletjih je družba Lek d.d. tako precej spremenila razvojni in proizvodni program z novimi naprednimi
učinkovinami, ki zahtevajo visoko usposobljen kader v razvoju in proizvodnji. Kot rezultat novih pristopov in novih
področij je konec 80. let v Mengšu začela s svojo dejavnostjo tudi biofarmacevtika na področju podobnih bioloških
zdravil. Od ekipe, ki je na začetku delovanja štela zgolj 5 sodelavcev, so prerasli v kolektiv, ki danes zaposluje več kot 400
ljudi. Nadaljnje redne naložbe v nove laboratorije omogočajo, da je biofarmacevtika danes ključni generator rasti
lokacije, predvsem v razvojnem delu.
Nadaljnji gospodarski razvoj biofarmacevtike in drugih dejavnosti v družbi Lek d.d. je velikega pomena za gospodarski
razvoj občine, regije in države ter za razvoj novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Na obstoječi lokaciji, ki se
je razvila v razvojno‐industrijsko območje ter Sandozov center odličnosti za celične kulture in razvoj bioloških procesov,
deluje edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji, v katerem ima 80 % zaposlenih najmanj
visokošolsko izobrazbo in je močno vpet v slovenski znanstveno‐raziskovalni prostor. Družba Lek d.d. namreč predstavlja
enega izmed močnejših gospodarskih subjektov v tem delu Slovenije in na lokaciji Mengeš‐Domžale že sedaj zaposluje
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več kot 1.000 ljudi. S širitvijo pa bi se ponudba delovnih mest še povečala, kar vključuje tudi delovna mesta za mlade
strokovnjake z visoko izobrazbo.

2.3 Opis dejavnosti na lokaciji
Razvoj in proizvodnja učinkovin
V Farmacevtskih učinkovinah v Mengšu nastaja 80 odstotkov vseh neantiinfektivnih Sandozovih zdravilnih učinkovin.
Manjši del proizvodnje še vedno temelji na rastlinskih ekstraktih. Na lokaciji deluje tudi proizvodnja zdravil (probiotik).
V letu 2016 so v Mengšu dosegli nov mejnik – začeli so proizvajati tehnološko zahtevne učinkovine za enega
najpomembnejših Novartisovih originatorskih zdravil. To je pomemben dosežek, saj so s tem v Slovenijo prvi pripeljali
inovativno farmacevtsko industrijo. Znanje, dolgoletne izkušnje in kakovostna proizvodnja učinkovin so prispevali k
odločitvi Novartisa, da je za to naložbo izbral prav lokacijo v Mengšu.
Biofarmacevtika Mengeš
Sandoz je pionir in globalni vodja v podobnih bioloških zdravilih. Ima vodilni nabor izdelkov v razvoju, vključno z
monoklonskimi protitelesi, največjim in najhitreje rastočim delom svetovnega trga bioloških zdravil. Trenutno ima
Sandoz v različnih fazah razvoja več podobnih bioloških molekul.
Biofarmacevtika Mengeš je edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji ter sodi med najpomembnejše
Sandozove lokacije za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Tu proizvajajo tudi eno od treh Sandozovih
podobnih bioloških zdravil (epoetin alfa). Vsa tri podobna biološka zdravila je odobrila Evropska agencija za zdravila in
so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji. V letu 2017 je Novartis za naložbe v Sloveniji namenil skoraj 170 milijonov evrov,
od leta 2003 je tako v Sloveniji vložil za več kot 2 milijardi evrov sredstev. Od tega je bila več kot 1,1 milijarde evrov
namenjena naložbam v razvoju, drugo pa posodabljanju in širitvi proizvodnih kapacitet.

2.4 Obseg ureditvenega območja
Ureditveno območje OPPN obsega naslednje parcele:
‐

V občini Mengeš: 2869/7, 2871/5, 875/8, 875/9, 876/10, 889/3, 889/4, 889/5, 891/1, 892, 866/8, 866/9,
862/54, 862/56, 868/5, 868/6, 883/15, 883/16, 883/18, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 900, 907/1, 907/2, 908/1,
908/2, 911, 912/2 in 912/3.; vse k.o. 1938 – Mengeš.
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Slika 2: Območje OPPN

2.5 Opis območja OPPN
Območje OPPN predstavlja nepozidano območje enote urejanja prostora ME 90 IP v občini Mengeš. Na obravnavanem
območju se ne nahaja nobena stavba. Območje je v celoti ravninsko.
Območje prostorskega akta okvirno meri 3,59 ha in leži neposredno ob obstoječem območju Lek (enota urejanja
prostora ME 79 IP v občini Mengeš) natančneje severno in zahodno od obstoječega območja. Dostop do območja bo
prestavljala nova prometna povezava, ki se priključuje neposredno v krožišče ob cestah G2 1139, G2 1388, LC 253021,
LC 253022 in JP 753512.
Območje v večjem delu meji na kmetijska zemljišča (severno in delno zahodno), na območje stavbnih zemljišč
obstoječega območja Lek (ME 79 IP v občini Mengeš), območja energetske infrastrukture (ME 81 E v občini Mengeš) ter
območje razpršene poselitve (KE 018 A v občini Mengeš).

2.6 Namen priprave OPPN
Družba Lek trenutno deluje znotraj območja, ki se delno nahaja v občini Mengeš in delno v občini Domžale. V obeh
občinah se obstoječe območje ureja z veljavnima OPPN. Na območju občine Mengeš se območje ureja na podlagi Odloka
o občinskem podrobnem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš – Domžale« (Uradni vestnik občine Mengeš št.
6/09). Na območju občine Domžale pa Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek
Mengeš‐Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2009; dodatni sklep Uradni vestnik Občine Domžale, št.
10/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno
območje Lek Mengeš‐Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/2016).
Obstoječe območje je skoraj v celoti pozidano in ne omogoča zadostnih prostih površin za širjenje poslovno –
proizvodnih zmogljivosti.
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Ob razvoju dejavnosti bo družba potrebovala tudi prostor za nove razvojne in proizvodne površine ter nove skladiščne
površine, zaradi povečanja števila zaposlenih pa bo potrebno zagotavljati tudi nova parkirna mesta. Znotraj obstoječega
območja ni možno zagotoviti vseh novih objektov in parkirnih mest, ki jih že sedaj primanjkuje, zato se bo to zagotavljalo
v okviru priprave OPPN.
Na območju OPPN v občini Mengeš so tako načrtovane nove proizvodne in skladiščne površine, nova parkirna mesta
(cca 700 parkirnih mest) ter vsi potrebni objekti in prostorske ureditve za protipožarno varnost (protipožarni center z
vodnim rezervoarjem).
Novi objekti so načrtovani severno od obstoječe cone, v skrajno severozahodnem delu načrtovane širitve je predviden
tudi nov glavni uvoz na območje. Uvoz na območje se bo zagotavljal z obstoječega krožnega križišča, kjer se predvidi nov
(dodatni) dostop na območje poslovno ‐ proizvodne cone Lek Mengeš.
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3 VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA
3.1 Izvleček iz občinskega prostorskega načrta (OPN)
Za območje v občini Mengeš z oznako »ME 90 IP« je z nadrejenim prostorskim aktom »Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/13, 6/13‐popravek, št. 8/17 in 9/18)« predpisana izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Obveznost izvedbe natečaja in obveznost izvedbe variantnih
rešitev ni predpisana. Z OPN določeno območje je namenjeno območjem za proizvodno dejavnost ‐ površinam za
industrijo (oznaka podrobnejše namenske rabe prostora: IP). V nadrejenih prostorskih aktih so zapisane usmeritve,
katere bodo v OPPN smiselno povzete.
V OPN so za predmetno območje zapisane usmeritve za izdelavo OPPN:
» Zagotovi se novi dostop na območje razširjene industrijske cone, ki se navezuje na obstoječe krožno križišče. Obstoječi
dostopi se ohranjajo in rekonstruirajo skladno s celovito rešitvijo prometa v območju.
Pred pripravo OPPN je potrebna izdelava strokovne podlage za celostno urejanje območja, ki naj vsebuje:








analizo robnih pogojev glede sedanjih in razvojnih območij;
prometno študijo, ki obsega analizo dejanskega stanja na področju urejanja prometa, prometno analizo in
prometni model in načrt ukrepov za dolgoročno urejanja prometa za vse vrste prometa;
prostorsko zasnovo gradenj v območju po ključnih sklopih dejavnosti;
zasnovo omrežja komunalne in energetske infrastrukture v območju in navezave na omrežje gospodarske javne
infrastrukture;
analizo krajinske slike na širšem območju vključno z odprtim prostorom in usmeritve za krajinsko oblikovanje
območja;
usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov;
načrt trajnostne mobilnosti delovanja družbe Lek na lokaciji Mengeš z upoštevanjem vseh vidikov mobilnosti
(javni potniški, mirujoči ter peš in kolesarski promet ter drugi ukrepi za izboljšanje stanja na področju urejanja
prometa).

Na robove območij industrijske cone se umeščajo pretežno neproizvodni objekti manjših tlorisnih gabaritov in višin in z
manjšimi okoljskimi vplivi (razvojni laboratoriji, uprava, logistika, parkirišča, okoljska infrastruktura, ipd.). Zagotoviti je
potrebno višinsko strukturiranost območja. Ureditev območja proti odprti krajini naj se intenzivno ozeleni z avtohtonimi
drevesi.
Z dodatnimi ukrepi za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje (zmanjšanje električne moči, senčila in preusmeritveni
zasloni, senzorski sistemi, upravljanje, ipd.) naj se dodatno zmanjšajo negativni vplivi svetlobnega onesnaženja.
Na registriranem arheološkem območju Mengeš – Arheološko območje Kamnica (EŠD 30598) je potrebna izvedba
dodatnih predhodnih arheoloških raziskav z namenom natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča. Raziskave se
morajo opraviti v okviru postopka priprave načrtovanega podrobnega izvedbenega akta (OPPN). Rezultati raziskav
morajo biti upoštevani pri pripravi predloga OPPN. Obseg in faznost predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna
javna služba. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturen dediščine. Na podlagi rezultatov predhodnih
arheoloških raziskav se bodo določili nadaljnji ukrepi varstva arheoloških ostalin (nadaljnje predhodne arheološke
raziskave).
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno za posege v varovalni pas. oz. varnostni pas prenosnega plinovoda pridobiti
soglasje operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.
Območje leži v III. vplivnem varstvenem pasu vodovarstvenih območij zato je pri nadaljnjem načrtovanju potrebno
upoštevati veljavni odlok o varstvenih pasovih vodnih virov.
Potrebno je upoštevati tudi zaščitne ukrepe:
-

izvesti dodatne analize tveganja v fazi projektov za gradbeno dovoljenje
ponikanje odpadnih vod ni dovoljeno
vode s ceste in parkirnih površin se ponikajo preko lovilcev olj
odpadne industrijske vode morajo biti neprepustno speljane iz vodovarstvenega območja na KČN

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV OBMOČJA LEK 1. FAZA

-

ponikanje odpadnih industrijskih in komunalnih voda ni dovoljeno
meteorne vode s streh se spelje v ponikanje
meteorne vode z utrjenih površin, cest in parkirišč se pelje v javno kanalizacijo, le izjemoma se jo ponika preko
lovilcev olj
garaže morajo biti vodotesne, s prečrpavanjem voda v kanalizacijo
obvezno je urejeno zbiranje in dovoz odpadkov
dno objektov, izpustov mora biti najmanj 2m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni
delovišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero
za začasne prometne in gradbene površine se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge
urbanizirane površine. Te površine morajo biti določene pred začetkom izvajanja del
pri ureditvenih delih se smejo uporabljati le tehnično brezhibna vozila in naprave, ki morajo biti opremljena z
nevtralizacijskim sredstvom
redno se mora preverjati puščanje motornih olj in maziv
sanitarije na delovišču, razen kemičnih stranišč ali sanitarij z odtokom v kanalizacijo, niso dovoljene
izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadržujejo na območju gradnje, morajo biti seznanjeni
z ukrepi varstva podzemne vode.
ter ostale zaščitne ukrepe, ki izhajajo iz študije Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne voda
(Geo‐Aqua št. GA 1423/18, avgust 2018)

Padavinske vode naj se spelje preko internega sistema odvodnje v ponikanje na zelenice na rob območja urejanja.
V primeru, da se bodo na območje umeščali obrati manjšega ali večjega tveganja za okolje, morajo biti umeščeni tako,
da njihova vplivna območja, na katerih bi ob večji nesreči v obratu lahko prišlo do škodljivih posledic za ljudi in okolje, ne
bodo segala na območja, na katerih se stalno ali začasno zadržuje večje število ljudi, na pomembnejšo infrastrukturo ali
na varovana ter zavarovana območja po predpisih o ohranjanju narave.
Vplivno območje se določi za vsak obrat posebej v skladu s predpisom, ki določa merila za določitev najmanjše razdalje
med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo.«

Slika 3: Izsek iz kartografskega dela (namenska raba) OPN Občine Mengeš (vir: Občine Mengeš)

Naročnik je že v fazi izdelave strokovne podlage in bo do osnutka OPPN končana ter ustrezno vključena v OPPN.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Meja območja OPPN je skladna z območjem EUP v veljavnih OPN. V postopku priprave OPPN se lahko meja v okviru
stavbnih zemljišč še korigira.

3.2 Varstveni režimi
Varovanja:









Območje arheološkega najdišča EŠD 30598 Mengeš – Arheološko območje Kamnica skoraj v celoti pokriva
območje OPPN. (vir: Ministrstvo za kulturo, http://giskd.situla.org/, oktober 2018)
Ekološko pomembno območje Šmarna gora – Skaručenska ravan (Narava – EPO) leži zgolj v 100 metrskem
vplivnem območju in ne leži v območju predvidenega OPPN. (vir: MOP Agencija RS za okolje,
http://gis.arso.gov.si, november 2018)
Varstveno območje vodnih virov Domžale 2 III. varstveni režim leži na celotnem območju OPPN. (vir: DRSV,
http:/gis.arso.gov.si, november 2018)
Po Karti potresne nevarnosti se območje predvidenega OPPN uvršča v območje, kjer projektni pospešek tal
dosega vrednosti: 0.225 g. (vir: MOP ARSO, http:/gis.arso.gov.si, november 2018)
Neposredno na južnem robu OPPN poteka nova načrtovana glavna cesta Želodnik – Mengeš – Vodice za katero
je sprejet državni lokacijski načrt (Uradni list RS št. 48/2004; v nadaljevanju DLN). (vir: MOP,
http://www.pis.gov.si/)
Čez območje OPPN poteka DV 110 kV Domžale – Kamnik 2, znotraj območja je tudi razdelilna transformatorska
postaja RTP 110/20 kV Mengeš. (vir: Občina Mengeš, PISO)

3.3 Gospodarska in javna infrastruktura
Območje OPPN je delno komunalno opremljeno. Po območju OPPN poteka ali ga prečka vodovodna, plinovodna,
elektroenergetska in telekomunikacijska infrastruktura, ki jo bo potrebno skladno s pogoji upravljavcev ustrezno zaščititi
oz. prestaviti. Obstoječe območje Lek Mengeš ima interni sistem komunalnega urejanja preko katerega bo navezano
tudi območje OPPN.
Dostop do območja bo prestavljala nova prometna povezava, ki se priključuje neposredno v krožišče ob cestah G2 1139,
G2 1388, LC 253021, LC 253022 in JP 753512.
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Slika 4: Gospodarska in javna infrastruktura ‐ Promet (vir: GURS)
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Slika 5: Gospodarska in javna infrastruktura – Komunala (vodovod in kanalizacija) (vir: GURS)

Slika 6: Gospodarska in javna infrastruktura ‐ Energetika (vir: GURS)
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Slika 7: Gospodarska in javna infrastruktura ‐ Elektronske komunikacije (vir: GURS)
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4 OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
4.1 Koncept prostorskega razvoja
Družba Lek d.d. si s širitvijo lokacije Mengeš želi zagotoviti prostorske pogoje za dolgoročen razvoj predmetne lokacije.
Ob širitvi bo družba potrebovala tudi prostor za nove razvojne in proizvodne površine ter nove skladiščne površine,
zaradi povečanja števila zaposlenih pa bo potrebno zagotavljati tudi nova parkirna mesta. Vseh novih objektov ter
parkirnih mest znotraj obstoječega območja ni mogoče zagotavljati, zato je ureditev rabe stavbnih zemljišč zunaj
sedanjega območja industrijske cone nujno potrebna.
Za potrebe razvoja območja je družba Lek d.d. pripravila več strokovnih podlag s področja razvoja prometa, razvoja
dejavnosti, koncepta razvoja območja (t.i. masterplan) in strokovno podlago v okviru postopka celovite presoje vplivov
na okolje ‐ okoljsko poročilo (pripravljeno je bilo v okviru postopka SD OPN 2 občine Mengeš, vendar okoljsko poročilo
zajema celotno območje Lek Mengeš, torej tudi površine, ki segajo v območje občine Domžale).
Koncept razvoja temelji na:




prestrukturiranju območja navznoter (zasnova prestrukturiranja območja);
umeščanju novih površin za razvojna območja novih stavbnih površin (zasnova širitve);
reševanju problemov prometnih dostopov, notranjega prometnega omrežja, urejanja parkirnih mest in
prilagoditvi razvoja glede na umestitev nove hitre ceste (zasnova prometa).

Za ustrezno bodoče delovanje industrijske cone se zagotovi nov primarni dostop iz zahodne strani preko že obstoječega
krožišča iz obvoznice Mengeš. Ta nov priključek predstavlja primarni logistični dostop za tovorna vozila. Dostop iz juga
se ohrani in služi kot primarni poslovni dostop, pretežno za osebna vozila. Na območju se ustvari nov transportni koridor,
na katerega se vežejo ostale dejavnosti.
Parkirne površine se zagotovijo v delu na jugu, večji del na zahodnem delu ter v novih garažnih hišah na jugu in vzhodu
območja. Parkirna mesta se koncentrirajo na način, da se za parkiranje nameni najmanjši možen obseg zemljišč.
Območje se prestrukturira na način, da se na južni rob območja umešča poslovni del s pisarnami in podpornimi
dejavnostmi (uprava in servisne službe). Na vzhodu se razvija območje biofarmacevtike, na preostalem delu pa razvoj in
proizvodne dejavnosti. Logistiko, skladišča in transport se umešča na severozahodni del enote.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV OBMOČJA LEK 1. FAZA

Slika 8: Koncept prostorskega razvoja

Slika 9: Koncept prostorskega razvoja‐umeščanje objektov

4.2 Funkcija območja in rešitve glede umeščanja načrtovanih objektov in
površin znotraj urejevalnih enot
Členitev območja
Območje OPPN bo razdeljeno na urejevalne enote (v nadaljevanju Ue), ki bodo predstavljaje vsebinsko in prostorsko
smiselno zaokrožene enote z enotnimi določili za gradnjo.

Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno proizvodni dejavnost oz. površinam za industrijo. Dejavnosti bodo na območju razporejene v
skladu s konceptom prostorskega razvoja, kjer bodo na robna območja umeščalo pretežno neproizvodni objekti manjših
tlorisnih gabaritov in višin in z manjšimi okoljskimi vplivi (razvojni laboratoriji, uprava, logistika, parkirišča, okoljska
infrastruktura, ipd.).

Dopustni objekti
Na območje bo dopustno umeščati sledeče objekte:






Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe;
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij: garažne stavbe;
Industrijske in skladiščne stavbe;
vse objekte komunalne infrastrukture neposredno potrebne za delovanje območja in priključitev na omrežje
gospodarske javne infrastrukture;
oziroma druge objekte, če se za to pokaže potreba in dopolnjujejo osnovno dejavnost ter pod oblikovnimi
pogoji odloka. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje, kot objekti, ki so v območju že dopustni.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Dopustno bo tudi umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov.

Pogoji za projektiranje in gradnjo
Bistvena določila, ki urejajo izgled območja, se nanašajo na določitev gradbenih mej, orientacijo stavb, oblikovne
značilnosti stavb in odmike. Ta določila so podana v obsegu, ki omogoča osnovno berljivost in funkcijo območja.
Lega objektov na gradbenih parcelah bo določena z gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni
oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo. Gradbene meje so praviloma vzporedne s
prometnicami. Objekti morajo biti orientirani tako, da so stranice osnovnih kubusov stavb vzporedne s pripadajočimi
gradbenimi mejami. Na podlagi teh določil se vzpostavi osnovna organiziranost prostora.
Predpisana bo dopustna maksimalna višina stavb. Zagotoviti bo potrebno višinsko strukturiranost območja. Maksimalna
višina stavb ne bo presegala višin stavb v obstoječem območju Lek Mengeš.
Oblikovanje stavb bo enostavno, izbrani fasadni materiali morajo odražati poslovni namen stavbe. Z oblikovanjem je
treba zagotavljati kakovosten izgled območja, še posebej robov načrtovane cone.

3.1.1 Parcelacija
Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki bo prikazana v grafičnem delu OPPN.

3.1.2 Območja dopustne pozidave
Znotraj načrtovanih gradbenih parcel so določena območja dopustne pozidave. Območja dopustne pozidave so omejena
z gradbenimi mejami, ki jih stavbe ne smejo preseči.
Največja možna zazidana površina znotraj posameznih ne bo presegala faktorjev v obstoječem območju Lek.

3.1.3 Prometna ureditev
Ureditev prometa na obravnavanem območju ter vpenjanje območja na širšo prometno mrežo je bistvenega pomena
za uspešno funkcioniranje dejavnosti znotraj območja OPPN.
Dostop do območja bo prestavljala nova prometna povezava, ki se priključuje neposredno v krožišče ob cestah G2 1139,
G2 1388, LC 253021, LC 253022 in JP 753512.
Pomembno vlogo pri napajanju območja bo imela nova načrtovana glavna cesta Želodnik – Mengeš – Vodice za katero
je sprejet državni lokacijski načrt. Ureditve v OPPN bodo prilagojene predvidenim ureditvam v DPN.
Na območju OPPN so predvidene tudi ureditve, ki posegajo izven območja OPPN in sicer v obstoječe območje Lek
Mengeš. Potrebno bo vzpostaviti neposredne interne povezave v okviru sprejetih OPPN.
Za podrobne ureditve bodo izdelane dodatne strokovne podlage.

Zelene in javne površine
Na območju bo v skladu s konceptom prostorskega razvoja urejen sistem krajinskih ureditev s poudarkom na ureditvi
območja proti odprti krajini, ki se intenzivno ozeleni z avtohtonimi drevesi.
Za podrobne ureditve bodo izdelane dodatne strokovne podlage.

4.3 Etapnost izvedbe
Objekti v območju OPPN se bodo lahko gradili etapno.
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4.4 Opis zasnove načrtovanih rešitev komunalne infrastrukture in
načrtovanega grajenega javnega dobra ter njihovih zmogljivosti
Za nemoteno funkcioniranje območja je potrebno zagotoviti ustrezno opremljenost zemljišč za gradnjo, kar pomeni
zagotavljanje dostopov na javno cestno omrežje in komunalne priključke. Zagotoviti je potrebno priključitev vseh
infrastrukturnih omrežij v območju (prometna, komunalna, energetska, telekomunikacijska) na obstoječa in predvidena
omrežja gospodarske javne infrastrukture.
S predvidenimi rešitvami se obravnavano ureditveno območje v delu na novo opremi z vso potrebno infrastrukturo,
delno pa se le ta ustrezno dogradi, rekonstruira ali prestavi.

Elektroenergetsko omrežje
Na zahodnem robu območja OPPN poteka DV 110 kV Domžale – Kamnik 2. Na robu območja OPPN se nahaja razdelilna
transformatorska postaja RTP 110/20 kV Mengeš.
Za potrebe obravnavanega ureditvenega območja se ustrezno prestavi oz. dogradi NN omrežje (kabelska kanalizacija,
kablovod) do posameznih porabnikov oziroma priključnih mest.
Novo predvideno omrežje se izvede v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji predmetnega nosilca urejanja
prostora.

Plinovodno omrežje
Preko območja OPPN poteka prenosno plinovodno omrežje v upravljanju Plinovodi d.o.o.
Novo predvideno omrežje se izvede v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji predmetnega nosilca urejanja
prostora.

Telekomunikacijsko omrežje
Za potrebe obravnavanega območja je dopustna dograditev telekomunikacijskega omrežja v skladu s pridobljenimi
smernicami in pogoji upravljavca.

Vodovod
V smeri od severa (zajetje oz. črpališče, ki se nahaja cca. 600 m severno od ureditvenega območja) proti jugu (LC 253021
– Mengeš‐Preserje) območje OPPN prečka obstoječ primarni vodooskrbni vod PVC DN 280.
Novo predvideno omrežje se izvede v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji predmetnega nosilca urejanja
prostora.

Odpadna in padavinska kanalizacija
Na območju OPPN ni obstoječega omrežja javne kanalizacije.
Odpadna kanalizacija
Najbližji obstoječi vodi odpadne kanalizacije se nahajajo na zahodni strani, v sklopu JP 753512 (EUP ME 02) in na vzhodni
strani območja OPPN, v sklopu obstoječega območja Lek Mengeš (EUP ME 79).
Padavinska kanalizacija
Najbližji obstoječi vodi padavinske kanalizacije se nahajajo na vzhodni strani območja OPPN, v sklopu obstoječega
območja Lek (EUP ME 79).
Novo predvideno kanalizacijsko omrežje se izvede v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji predmetnega nosilca
urejanja prostora.
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Javna razsvetljava
Na območju OPPN ni obstoječega omrežja javne razsvetljave.
Dopustna je dograditev omrežja v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji upravljavca.
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5 POSTOPEK PRIPRAVE OPPN
5.1 Osnutek OPPN
Na podlagi Sklepa o začetku priprave OPPN in pripravljenih dodatnih strokovnih podlag se bo pripravil osnutek
prostorskega akta, ki se ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice in mnenja za
načrtovanje.
Nosilci urejanja prostora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000
Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
PLINOVODI D.O.O., Cesta Ljubljanske brigade 11b, , 1001 Ljubljana
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
ELES, d.o.o., Hajdrihova 2
JKP Prodnik d.o.o., Savska cesta c. 34, 1230 Domžale
OBČINA MENGEŠ, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš

Presoja vplivov načrtovanih ureditev na okolje:
1.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se pred tem v postopek vključi še:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

5.2 Dopolnjen osnutek OPPN in javna razgrnitev
Na podlagi prejetih smernic in dopolnjenih strokovnih podlag se bo pripravil dopolnjen osnutek prostorskega akta, v
katerem so bodo upoštevane smernice posameznih nosilcev urejanja prostora. Tako pripravljen akt se bo javno razgrnil.
Do pripomb in pobud, podanih na javni razgrnitvi, se zavzame in poda strokovna stališča. Strokovna stališča potrdi
občina, nato se akt z njimi dopolni.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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5.3 Dokončanje postopka
S stališči dopolnjen akt (predlog OPPN) se posreduje nosilcem urejanja prostora, ki nanj podajo mnenja. Na podlagi
pozitivnih mnenj se akt lahko sprejme na občinskem svetu skladno s statutom. Akt je potrebno objaviti v Uradnem
vestniku Občine Mengeš.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV OBMOČJA LEK 1. FAZA

6 GRAFIČNI DEL
List 1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor, merilo 1:1000
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