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1. OBMOČJE OPPN
1.1. PREDSTAVITEV OBMOČJA
Območje obravnave zajema traso nove južne povezovalne ceste v JV delu Mengša.
Predvidena cestna povezava poteka po ravninskem predelu južnih predelov Mengša.
Na predvideni trasi prečka potok Pšata in se navezuje na obstoječo ulično mrežo
Mengša, ki poteka v smeri S-J.
Območje OPPN obsega celotno enoto urejanja ME 58 PC OPPN ter del enot urejanja
ME 57/1 ZD in ME 64 SSc OPPN, kot posledica obveznega priključevanja na južno
povezovalno cesto enot urejanja ME 56 SSd in ME 64 SSc OPPN.
Območje OPPN obsega naslednje katastrske parcele oziroma dele katastrskih parcel v
enoti urejanja ME 58 (vse k.o. Mengeš): 2961/18; 2961/36; 2961/35- del; 2962/3-del;
2843-del; 527/3 – del; 527/10; 526/18-del; 2925/53-del; 509/3-del; 510/1-del; 2925/51del; 511/1-del; 512-del; 489/1-del; 490-del; 494-del; 2834/1-del; 479/3-del; 479/1-del;
478/1-del; 477/1-del; 477/3-del; 472/1-del; 472/2-del; 470/2-del; 470/1-del; 469/3-del;
469/2-del; 469/7-del; 466/4-del; 2962/5.
Območje OPPN obsega naslednje katastrske parcele oziroma dele katastrskih parcel v
enoti urejanja ME 57 (vse k.o. Mengeš): 509/3-del; 2925/52-del; 2925/53-del; 511/1del; 511/2- del; 513/2-del; 513/13-del; 485/12-del; 485/14-del;
Območje OPPN obsega naslednje katastrske parcele oziroma dele katastrskih parcel v
enoti urejanja ME 64 (vse k.o. Mengeš): 513/13-del; 511/2-del;
Območje OPPN obsega naslednje katastrske parcele oziroma dele katastrskih parcel v
enoti urejanja ME 61/1 (vse k.o. Mengeš): 465/2-del.
Seznam parcelnih številk je oblikovan na podlagi trenutnega katastrskega stanja in
predvidenega območja OPPN in se v postopku do njene uveljavitve lahko dopolni oz.
spremeni.
Celotno območje OPPN meri 14778,15 m2.
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Slika 1: Ortofoto posnetek z oznako območja OPPN; Vir: PISO

1.2. NAMEN PRIPRAVE OPPN
Občina načrtuje novo cestno povezavo med obstoječim krožnim križiščem na Slovenski
cesti na vzhodni strani in Ropretovo cesto na zahodni strani. Na predvideno
povezovalno cesto se navezuje Liparjeva in Omejčeva cesta. Namen nove prometne
povezave je razbremenitev središča mesta obstoječih prometnih tokov, ki so usmerjeni
v JZ del Mengša.
V sklopu južne povezovalne ceste se predvidi tudi vso potrebno javno gospodarsko
infrastrukturo, ki bo služila komunalnemu urejanju ceste in stavbnih zemljišč v njenem
vplivnem območju, vključno z navezavo na enoti urejanja prostora ME 56 in ME 64, kjer
je predvidena nova stanovanjska pozidava.

6

OPPN za območje urejanja EUP ME 58 PC OPPN, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc | izhodišče | 8525 | januar 2020

2. VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENACIJA
2.1. IZVLEČEK IZ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
2.1.1. NAMENSKA RABA
Območje se ureja na podlagi določil Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Mengeš (v nadaljevanju OPN), ki za predmetno prometno infrastrukturo predvideva
izdelavo OPPN.
Predvidena cesta, ki določa območje OPPN, posega v celotno enoto urejanja prostora
(v nadaljevanju EUP) ME 58 za katero je določena podrobnejša namenska raba PC
(površine cest), ter v del EUP ME 57/1 z namensko rabo ZD (druge urejene zelene
površine) ter v del EUP ME 64 SSc (stanovanjske površine – enodružinska gradnja).
Zaradi izvedbe navezave na Ropretovo cesto na skrajni SZ strani območje delno posega
tudi v EUP ME 61/1 SK. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ME 57/1 in ME 64
dopuščajo gradnjo napajalne ceste za stanovanjski območji ME 56 SSd in ME 64 SSd
do južne povezovalne ceste, tako da v čim večji meri ohranjajo zelene površine in
vegetacijo ob Pšati. Podrobni prostorski pogoji za ME 61/1 SK predvidevajo ureditev
prometne navezave na južno obvoznico.

Slika 2: Izsek iz OPN Občine Mengeš, Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe z mejo
obravnavanega območja: Vir: PISO
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Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ME 58 določajo:
- Trasa mora upoštevati določila DLN obvoznica Mengeš. Cesta obsega prečni
profil: cestno telo 2 x 3,00m, obojestranski pločnik in kolesarsko stezo. Na
južnem robu se obvezno zasadi drevored.
- Ob trasi obvoznice se uredi vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo.
- Obvezno se uredi priključno napajalno cesto za območja ME 56 SSd in ME 64
SSc. Pri prečkanju ceste čez Pšato se v največji možni meri ohranja obrežna
vegetacija zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.
- V okviru izdelave OPPN je potrebno podrobneje ovrednotiti vpliv hrupa na
okolico ter skladno s tem opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za
zmanjševanje obremenjenosti s hrupom v okolici.

2.1.2. HIDROGRAFIJA
Območje OPPN prečka vodotok Pšata. OPN določa skupne prostorsko izvedbene
pogoje za varstvo voda in za priobalno zemljišče:

Slika 3: Vodna zemljišča; Vir: Atlas okolja

-

Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno
predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka
vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši
odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih,
kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana
obstoječa stabilnosti brežin vodotokov.
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-

-

Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka
morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost
struge vodotoka.
Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju.
Vsi posegi na območju vodotokov se gradijo na način, ki ribam omogoča
prehod.
Vsi vodotoki in stoječe vode na območju Občine Mengeš imajo 5 m pas
priobalnega zemljišča.
Dopustne posege v priobalno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču
vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
Posege v strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih se izvaja tako, da se ohrani
obrežna vegetacija v širini vsaj 5 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke
steblike) na obeh straneh struge. Kjer lesne vegetacije ni, se naj ponovno zasadi
avtohtone mehkolistne listavce lokalnega izvora (jelša, vrbe, veliki jesen…) in
plodonosne grmovnice (črni trn, brogovita, leska, bezeg ipd.).

Del območja OPPN leži v vodovarstvenem območju (VVO III). OPN določa:

Slika 4: Vodovarstvena območja; Vir: Atlas okolja

- Pri posegih znotraj vodovarstvenih območij potrebno izvajati vse potrebne
ukrepe, s katerimi se preprečuje ali zmanjša morebiten negativni vpliv na vire
pitne vode (priklop objektov na kanalizacijo, ureditev parkirišč z lovilci olj,
ustrezna ureditev območij za pretakanje ali skladiščenja nevarnih snovi,
ustrezno ponikanje padavinske vode ipd.).
- Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je treba v
primeru neskladja tega odloka s pogoji ministrstva, pristojnega za vode,
upoštevati pogoje slednjega.
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2.1.3. GOSPODARSKA IN JAVNA INFRASTRUKTURA
Območje OPPN je delno komunalno opremljeno. Po območju OPPN poteka ali ga
prečka
vodovodna,
kanalizacijska,
plinovodna,
elektro
energetska
in
telekomunikacijska infrastruktura, ki jo bo potrebno skladno s pogoji upravljavcev
ustrezno zaščititi oz. prestaviti.

Slika 5: Gospodarska in javna infrastruktura - vodovod in kanalizacija; Vir: PISO

Slika 6: Gospodarska in javna infrastruktura - energetika; Vir: PISO
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Slika 7: Gospodarska in javna infrastruktura - el. komunikacije; Vir: PISO
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3. OPIS PREDLAGANE PROSTORSKE UREDITVE
3.1. PROMENA UREDITEV
V prvi fazi se predvidena povezovalna cesta začne pri zahodnem kraku krožnega
križišča na Slovenski cesti in poteka zahodno do zbirne krajevne ceste (Liparjeve ceste).
Stacionaža odseka je 0,0+0,00 – 0,2+70,00. Na tem odseku je predviden tudi potek
regionalne državne kolesarske povezave, ki do južne povezovalne ceste poteka po
Slovenski cesti, v nadaljevanju pa proti občini Trzin in MOL sledi Liparjevi cesti. Na tem
odseku se povezovalna cesta uredi kot dvosmerna cesta, z voznima pasovoma 2 x 3,25
m, zelenico 1,80 m, dvosmerno kolesarsko stezo v širini 2,50 m in hodnikom za pešce
1,50 m.

Slika 5: Karakteristični prerez južne povezovalne ceste (1. faza)

V drugi fazi se povezovalna cesta (zahodno od križišča z Liparjevo cesto) nadaljuje
do struge potoka Pšata, kjer se izvede krak proti severu do Omejčeve ulice ter se
preko nje naveže na cestno omrežje jugozahodnega dela Mengša. Stacionaža
odseka je 0,2+70,00 – 0,3+60,00, stacionaža severnega kraka 0,0+0,00 – 02+47,97.
Na tem odseku se cesta uredi z dvosmernim voziščem v širini 2 x 3,00 m in hodnikom
za pešce na vzhodni strani v širini 2,00 m. V izteku do Omejčeve ulice se prilagodi
širini ulice t.j. 5,00 m.
V tretji fazi nova povezovalna cesta prečka vodotok Pšato in v smeri severozahod
poteka preko travnikov do Ropretove ceste. Stacionaža odseka je 0,3+60,00 –
0,8+0,00. Navezava na Omejčevo ulico (druga faza gradnje povezovalne ceste) se
uredi v neprednostnem T priključku, ki se ga višinsko prilagodi koti objekta preko
Pšate. Višinska ureditev premostitve preko Pšate upošteva koto visokih voda q100 +
1m. Za potrebe prečkanja vodotoka je predvidena tudi regulacija Pšate.
Na odseku med križiščema z Liparjevo in Ropretovo cesto se povezovalna cesta
uredi z dvosmernim voziščem 2 x 3,25 m, enostransko dvosmerno kolesarsko stezo
širine 2,50 m in hodnikom za pešce v širini 1,50 m. Kolesarska steza in hodnik za
pešce sta od vozišča ločena z varovalnim pasom v širini od 0,50 m do 1,00 m. Ob
južnem robu ceste je predvidena zatravljena bankina širine 1,25 m. Na določenih
odsekih ceste je del bankine izveden kot asfaltna mulda širine 0,60 m. Rekonstruira
se tudi Ropretova cesta od hišne številke 47 do območja nekdanje opekarne ter
krajši odsek Ropretove ceste proti severu. Na teh odsekih Ropretove ceste so vozni
pasovi izvedeni v širini 2,75 m oziroma 3,00 m, hodnik za pešce pa v širini 1,50 m.
Zatravljene bankine se izvedejo v širini 1,00 m.
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Slika 6: Situacija prometne ureditve z mejo območja

Vozišče ima na celotni dolžini in na vseh odsekih enostranski prečni naklon 2,5 %,
hodnik za pešce in kolesarska steza pa sta s sklonom 2,0 % nagnjena proti vozišču.
Na območju križanja z Liparjevo cesto se uredi štirikrako križišče, z dodatnimi pasovi
za leve zavijalce ter z označbami za vodenje kolesarjev za potrebe regionalne
državne kolesarske povezave. Pri križišču z Liparjevo cesto predvidena trasa ceste v
obeh fazah delno prečka območje obstoječe čistilne naprave, vendar objekta ni
potrebno rušiti.
Priključek na obstoječo Ropretovo cesto se uredi kot trikrako križišče s prednostno
smerjo v smeri nove južne povezovalne ceste in naprej proti Slovenski cesti.
Vse prometne površine so urejene v asfaltni ureditvi. Ob robu vozišča so izvedeni
betonski robniki dimenzije 15/25 cm, z višino 12 cm nad koto asfalta, rob na hodniku
za pešce so granitne kocke dimenzij 10/10/10 cm.
Odvodnjavanje je predvideno s cestnimi požiralniki z vtokom pod robnikom, oz.
preko cestnih litoželeznih rešetk. Na mestih, kjer prečni nagib vozišča to omogoča
se meteorna voda odvodnjava z razlivanjem preko bankine.
Na Ropretovi cesti pri hišni številki 47 se obstoječi cevni prepust preuredi zaradi
rekonstrukcije Ropretove ceste v tem delu.
Skupna dolžina načrtovane prometne infrastrukture znaša 1047,97 metrov.
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3.2.

KOMUNALNA UREDITEV

V sklopu OPPN se poleg prometne navezave na EUP ME 56 in ME 64, kjer je predvidena
stanovanjska pozidava ter prometne navezave na Ropretovo ulico v EUP ME 61/1, v
cestno telo po potrebi vključi vso javno gospodarsko infrastrukturo, ki bo služila
komunalnemu urejanju ceste in stavbnih zemljišč v njenem vplivnem območju.
Predvidena je dograditev vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja za odvajanje
odpadnih in padavinskih vod, plinovodnega omrežja, omrežja javne razsvetljave,
elektro energetskega in telekomunikacijskega omrežja.

3.3.

VODNO GOSPODARSKE UREDITVE

Za izvedbo tretje faze prometne ureditve, to je odseka, ki predvideva prečkanje potoka
Pšata, je potrebno zaradi ustrezne geometrije T priključka proti Omejčevi ulici, izvesti
delno deregulacijo vodotoka.
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