URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 5/2019, 9. april 2019

URADNI VESTNIK
-

Na podlagi 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C,
57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 - odl. US,
14/2015 - ZUJFO in 61/2017 - ZureP-2), 273. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 – ZureP-2) ter 17.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
1/2015) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 6. redni seji
dne 28.3.2019 sprejel

(2)

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA OBMOČJE ME 12 IG OPPN

I.

3. člen
(sestavni deli OPPN)
SPLOŠNE DOLOČBE

-

1. člen
(predmet odloka)
(1)
(2)
(3)

(4)

S tem Odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje ME 12 IG OPPN (v nadaljevanju:
OPPN).
Ta odlok določa prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja OPPN.
Območje OPPN je določeno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/2013, 6/2013, 8/2017) (v nadaljevanju: OPN Občine Mengeš).
OPPN je pod številko projekta P 128510 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., v septembru 2018.

-

-

2. člen
(vsebina odloka)
(1)
-

rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanja narave,
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
etapnost izvedbe,
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
Ta odlok določa predvidene prostorske ureditve, pogoje
za gradnjo novih objektov in posege na obstoječih ureditvah, pogoje za urejanje zunanjih utrjenih in zelenih
površin ter pogoje za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

Odlok določa:
območje OPPN,
vplive in povezave s sosednjimi območji,
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih
ureditev,
načrt parcelacije,
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafični
del in priloge.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
Načrt namenske rabe prostora
- Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Mengeš
s prikazom lege območja OPPN				
M 1:2000
Vplivi in povezave s sosednjimi območji
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji		
M 1:10000
Načrt območja z načrtom parcelacije
- Območje OPPN na geodetskem posnetku			
M 1:500
- Načrt parcelacije z zakoličbo 				
M 1:500
Načrt prostorske ureditve
- Ureditvena situacija (začasna prometna ureditev)		
M 1:500
- Ureditvena situacija (končna prometna ureditev)		
M 1:500
- Zbirna situacija komunalnih vodov				
M 1:500
- Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami				
M 1:500
(3) OPPN ima naslednje priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost,
- spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 5/2019, 9. april 2019
1190

II.

OBMOČJE OPPN

bližini (na kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, električno in telekomunikacijsko omrežje).
(5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani v
grafičnem načrtu »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji«.

4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje OPPN obsega območje enote urejanja prostora (v
nadaljevanju: EUP) z oznako ME 12 IG v celoti in je prikazano v grafičnem delu.
(2) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov tega
OPPN in poteka na severni strani po južni parcelni meji
zemljišč s parc. št. 1504/16, 1504/12, 1504/14, 1504/16,
1504/7, 1504/4, 1504/10, 1504/8, 1505/5, 1505/1, nato
obsega skrajni južni del zemljišča s parc.št. 1505/6, naprej
poteka po južni meji zemljišč s parc.št. 1505/8, 1498/20,
preko 1499/6, vse k.o. Mengeš, kjer meji na sosednjo
gospodarsko cono in območje centralnih dejavnosti; na
vzhodni strani poteka po zahodni parcelni meji zemljišča
s parc. št. 1499/2, k.o. Mengeš, ki v tem delu predstavlja
območje centralnih dejavnosti; na južni strani poteka po
severni parcelni meji zemljišča s parc. št. 2938/6, k.o.
Mengeš, ki predstavlja vodno zemljišče. Na zahodni strani
poteka meja po parcelni meji zemljišča s parc.št. 2906/3,
k.o. Mengeš, ki predstavlja občinsko cesto.
(3) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča in dele zemljišč s parc. št.: 1499/6, 1499/7, 1502/2, 1502/1, 1502/6,
1505/6, 1502/7, 1514/2, 1515/2, 1517/2, 1519/2, 1520/2,
1522/2, 1523/2, 1526/3, 1526/4, vse k.o. Mengeš in meri
cca. 1,8 ha.

III.

IV.

ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot območje gospodarske
cone. Načrtovane prostorske ureditve na obravnavanem
območju predvidevajo ureditev parkirnih površin za
osebna in tovorna vozila, na vzhodnem delu območja
(znotraj gradbene meje) pa možnost gradnje novega
objekta (stavbe). Nove ureditve s svojo funkcijo dopolnjujejo območje obstoječe industrijske cone na severni
strani, znotraj katere se nahajajo tudi obstoječi poslovni
in skladiščni objekti investitorja OPPN (na delu EUP
ME 10 ter v ME 11).
(2) Skladno z OPN Občine Mengeš obravnavano območje predstavlja gospodarsko cono (IG), ki je namenjena za širitev dejavnosti na območju EUP ME 10 IG in ME 11 IG
(bivši Hidrometal).
7. člen
(vrste dopustnih gradenj)

VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje OPPN se nahaja na severovzhodnem delu občine
Mengeš in sicer južno od obstoječe industrijske cone Mengeš (EUP ME 10 IG in ME 11 IG) in severno od vodotoka
Pšata. Obravnavano območje je na južni strani omejeno z
vodotokom Pšata, na severni strani z obstoječo industrijsko
cono, ki sega do državne ceste Moste - Mengeš, na zahodni
strani z obstoječo občinsko cesto, na vzhodni strani pa z obstoječimi stavbnimi zemljišči, ki so neposredno ob obravnavanem območju še nepozidana, dalje proti vzhodu, proti
državni cesti, pa je obstoječa stanovanjska pozidava.
(2) Teren je razmeroma raven in v naravi predstavlja večinoma
travnik.
(3) Območje OPPN je prometno dostopno preko obstoječih občinskih cest, ki potekajo preko obstoječe industrijske cone
na severni strani območja in se navezujejo na občinsko cesto Vodice – Mengeš.
(4) Ureditve znotraj območja OPPN se bodo glede na njihove
potrebe priključevale na obstoječa infrastrukturna omrežja
znotraj obravnavanega območja ali v njegovi neposredni

Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj:
− gradnja novih objektov, vključno z dozidavami in nadzidavami,
− rekonstrukcija objektov,
− vzdrževanje objektov,
− odstranitve objektov,
− spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
8. člen
(vrste dopustnih objektov in dejavnosti)
(1)

V območju funkcionalnih enot FE 1 in FE 2 je dopustna
gradnja naslednjih objektov in dejavnosti (po klasifikaciji vrst objektov CC-SI):
- 21121
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste,
- 21122 Samostojna parkirišča,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine.
- Dopustna je tudi postavitev vratarnice ob zahodnem uvozu na 		
parkirišče.
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(2)
- 12510
- 12520
- 12304
- 12203
- 12301
- 12420
- 22130
(3)

-

Poleg zgoraj navedenih so v območju funkcionalne enote FE 2 dopustni tudi naslednji objekti in dejavnosti (po
klasifikaciji vrst objektov CC-SI):
Industrijske stavbe, kjer se v procesih proizvodnje ne
uporabljajo nevarne in škodljive snovi, ki lahko onesnažijo podzemno vodo,
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (ni dopustna
gradnja skladišč nafte in naftnih derivatov in drugih nevarnih ter škodljivih snovi, večjih od 200 m³),
Stavbe za storitvene dejavnosti,
Druge poslovne stavbe,
Trgovske stavbe (do 2000,00 m² BTP),
Garažne stavbe,
Daljinska komunikacijska omrežja (bazne postaje za
mobilno telefonijo, tudi ko gre za manj zahtevne in zahtevne objekte).
Na celotnem območju OPPN je dopustna tudi gradnja
novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in druge
gospodarske infrastrukture in urejanje zelenih in utrjenih
zunanjih površin (po klasifikaciji vrst objektov CC-SI):
222: Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja,
21121: Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste.

9. člen
(delitev ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na štiri (4) funkcionalne enote, ki tvorijo zaključene celote in se urejajo
enotno. Meje funkcionalnih enot so razvidne iz grafičnih
načrtov tega OPPN.
(2) Funkcionalna enota FE 1 obsega osrednji del območja in
meri cca. 1,3 ha.
(3) Funkcionalna enota FE 2 leži vzhodno od FE 1 in meri cca.
0,15 ha.
(4) Funkcionalni enoti FE 3 in FE 4 predstavljata skrajni vzhodni in zahodni del območja, kjer se ohranja obstoječe zelene
površine. Funkcionalna enota FE 3 meri cca. 0,1 ha, funkcionalna enota FE 4 pa cca. 0,25 ha.

10. člen
(funkcionalna enota FE 1)
(1)
(2)
(3)

Funkcionalna enota FE 1 predstavlja pretežen in osrednji del obravnavanega območja, na katerem je predvidena ureditev parkirišča.
Parkirišče lahko obsega celotno območje FE 1, lahko je
tudi manjše.
V funkcionalni enoti FE 1 je dopustna tudi postavitev
vratarnice ob zahodnem uvozu na parkirišče, max. tlorisnih dimenzij 2,5 x 2,5 m, etažnosti: P, višine največ
3,5 m.

11. člen
(funkcionalna enota FE 2)
(1)
(2)

(3)

Znotraj funkcionalne enote FE 2 je določena gradbena meja (GM), ki določa prostor za umeščanje
ene ali več novih stavb.
Gradbena meja (GM) je črta, ki je novo načrtovane
stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo
ali pa so od nje odmaknjene v notranjost parcele,
namenjene gradnji.
Prostor znotraj gradbene meje (GM) se lahko nameni tudi drugim ureditvam, ki jih dopušča ta odlok
(npr. parkirišča, dovozi, zelene površine in podobno).
12. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

(1)

(2)

Na celotnem območju OPPN je skladno z veljavno
Uredbo o razvrščanju objektov dopustna postavitev
tistih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih na
območjih z namensko rabo IG dopušča OPN Občine Mengeš.
Poleg tega je na območju FE 1 in FE 2 dopustno
tudi umeščanje objektov, ki so kot celota dani na trg
kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov,
ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njihovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska
dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi (npr. montažni šotori, tipski pisarniški
kontejnerji, ipd.).

13. člen
(odmiki)
(1) Lega in odmiki novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb
so določeni z gradbeno mejo (GM). Gradbeno mejo lahko
presegajo nadstreški in zunanja stopnišča.
(2) Gradbena meja na severni strani poteka po meji OPPN,
vendar je na severni strani dopustno graditi do gradbene
meje le v primeru, da je investitor tudi lastnik sosednjega
zemljišča na severni strani ali kadar je pridobljeno soglasje
lastnika sosednjega zemljišča za manjši odmik. Sicer mora
biti odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od meje sosednjega zemljišča na severni strani najmanj 4,00 m.
(3) Postavitev vratarnice je dopustna izven gradbene meje,
odmik vratarnice od meje sosednjih zemljišč mora znašati
najmanj 1,00 m, manjši odmik je možen ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(4) Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti od
meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj 0,50 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj. Komunalni vodi lahko segajo do parcelne meje.
(5) Odmik enostavnih in nezahtevnih objektov mora znašati
1,00 m od meje sosednjega zemljišča.
(6) Če lastnika sosednjih zemljišč soglašata, se ograje po-
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stavljajo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov. Če
se lastnika sosednjih zemljišč ne sporazumeta, mora biti
ograja od sosednjega zemljišča oddaljena toliko, da se z
gradnjo ne posega na sosednje zemljišče, vendar ne manj
kot 0,30 m.

(12)

(13)

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin je potrebno med izvajanjem gradbenih del zavarovati vegetacijo pred poškodbami. Po končanih delih je potrebno
sanirati poškodbe, odstraniti odvečni gradbeni material
ter urediti okolico.
Pred pričetkom del mora izvajalec odstraniti rodovitno
prst, jo deponirati na gradbeni parceli in po končanih
delih uporabiti za urejanje okolice objekta.

14. člen
(splošni pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

Na obravnavanem območju se drevesna vegetacija
ohranja v čim večji meri. Če obstoječih dreves in živic
ni možno ohranjati, jih je potrebno nadomestiti.
Ob južnem robu območja OPPN se uredi zeleni pas
v min. širini 2,00 m, v katerem se predvidi ureditev zelene bariere z drevnino (visoka vegetacija ali
visokorasle grmovnice). Zelena bariera se predvidi
z namenom, da se zastre pogled proti industrijski
coni.
Nove parkirne površine na nivoju raščenega terena je
potrebno zasaditi z najmanj 1 visokodebelnim drevesom na 5 PM.
Za nove zasaditve je treba izbirati avtohtone rastlinske
vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.
Izbor rastlin za zasaditve mora upoštevati rastiščne razmere, varnostno zdravstvene zahteve ter uporabo vrst,
ki dobro prenašajo mestno klimo, zmrzal, sušo in soljenje v zimskem času.
Obstoječa pešpot ob vodotoku naj se ohranja. Pešpoti v
času gradnje ni dopustno uporabljati za pomožne gradbiščne površine ali dostop.
Ob gradnji objektov je potrebno zagotoviti ustrezen
faktor odprtih zelenih površin (FOZP), ki mora znašati
min. 20% površine gradbene parcele.
Faktor odprtih zelenih površin (FOZP) je razmerje med
površino zelenih in tlakovanih odprtih površin, namenjenih zunanjemu bivanju, ki služijo skupni rabi uporabnikov objekta, zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne
služijo kot prometne površine in površine za uporabo
in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkirišča in
prostori za ekološke otoke), ter celotno površino gradbene parcele.
Višinske razlike na zemljišču je treba urejati s travnatimi brežinami.
Dopustna je gradnja opornih zidov, kadar to zahteva
strmina terena.
Za zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti območja je
bila izdelana strokovna podlaga »Hidrološko – hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti in razredov
poplavne nevarnosti na območju OPPN ME-12 IG v
Mengšu« (izdelovalec: Inštitut za vodarstvo Ljubljana, št. projekta: P13/16, datum: avgust 2016), iz katere izhaja, da se del območja OPPN nahaja na območju
preostalega razreda poplavne nevarnosti. Skladno z zaključki študije izravnava terena na območju FE 1 in FE
2 ne bo imela negativnih vplivov na poplavno varnost
sosednjih zemljišč.

15. člen
(oblikovanje objektov)
(1)
(2)
(3)

(4)
-

-

(5)
-

Oblikovanje objektov naj se prilagaja funkciji in okoliškim objektom v obstoječi industrijski coni severno
od obravnavanega območja.
Kota pritličja ±0,00 stavb mora znašati min. 323,10
m n.v..
Višina objektov in s tem etažnost naj se prilagaja sosednjim območjem urejanja (višina max. 10 m, kot je
določeno v sosednji EUP ME 11). Gradnja kleti je dopustna ob upoštevanju omejitev v prostoru (območje
se nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti).
Oblikovanje fasad:
Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavna in poenotena po celi fasadi, nizu
oz. območju.
Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot
poudarkov).
Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv ter barve v spektru različnih zemeljskih barv. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav slepih fasad.
Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo
urbanistično - arhitekturno kakovost.
Oblikovanje streh:
Za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo
vse vrste streh, vendar naj bodo po enem kompleksu poenotene.
Za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne, lahko tudi
enokapne strehe majhnega naklona (do 8°).
Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih
celic; postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe,
lahko so tudi sestavni del strehe.
Dovoljena je kritina v črni, sivi, temno sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

V.

NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
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(1) Območje OPPN je razdeljeno na štiri (4) funkcionalne
enote znotraj katerih se lahko določi ena ali več gradbenih
parcel.
(2) Zakoličbene točke funkcionalnih enot so določene v državnem koordinatnem sistemu in so razvidne iz grafičnega
dela OPPN.
(3) Popis zakoličbenih točk se izdela na osnovi geodetskega
posnetka. V nadaljnjih fazah projektiranja se, na podlagi
danih izhodišč, zakoličbene točke dokončno določijo, glede na postopke ureditve meje in parcelacije.

(4)
(5)

(6)
17. člen
(pogoji za gradbene parcele)
(1) Gradbena parcela lahko obsega celo funkcionalno enoto
oz. se v posamezni funkcionalni enoti lahko predvidi več
gradbenih parcel. Dopustno je tudi združevanje več FE v
eno gradbeno parcelo v kolikor je lastništvo zemljišč znotraj teh FE enotno.
(2) Velikost in oblika gradbene parcele morata upoštevati:
- velikost in tlorisno zasnovo objektov,
- predpisane odmike od sosednjih zemljišč,
- namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov in
ureditev,
- možnost priključitve na infrastrukturne objekte in naprave,
- naravne razmere,
- omejitve uporabe zemljišča.
(3) Velikost in oblika gradbene parcele morata zagotoviti:
- spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni
in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),
- predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska
in druga reševalna vozila,
- potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja
požara na sosednje parcele.

VI.

POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
18. člen
(splošni pogoji)

(1) Preko obravnavanega območja OPPN potekajo obstoječi
komunalni vodi in sicer: vodovod, kanalizacija, plinovod.
V bližini območja potekajo tudi obstoječi vodi elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja. Potek je
razviden iz grafičnega načrta »Zbirna situacija komunalnih vodov«.
(2) Za predviden objekt in ureditve na območju OPPN v
obravnavanem območju ni potrebna gradnja gospodarske
javne infrastrukture.
(3) Na območju OPPN je dopustna gradnja stavbe v FE 2, ki
se na infrastrukturna omrežja lahko priključi preko obsto-

(7)

ječih priključkov v sosednji EUP ME 11. Priključevanje
na komunalno infrastrukturo se določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objekta.
Za parkirišča, ki morajo biti asfaltirana ali betonirana, se
zagotovi odvajanje padavinskih vod, ki morajo biti ustrezno očiščene, ter osvetlitev internega značaja.
Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo
objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis
ne določa, če gre za način oskrbe ali samooskrbe, ki sledi
napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in
z njim soglaša pristojna služba Občine Mengeš.
Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne
infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca
posamezne gospodarske javne infrastrukture. Upoštevati
je potrebno tudi skupne prostorsko izvedbene pogoje za
prostorski razvoj na območjih varovalnih pasov grajenega
javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture, ki so
določeni v 77. členu OPN Občine Mengeš.
Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo
vodi gospodarske javne infrastrukture praviloma potekati
v skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med
vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.
19. člen
(cestno omrežje)

(1) Območje OPPN (FE 1 in FE 2) je dostopno preko obstoječega cestnega omrežja znotraj industrijske cone in sicer
preko obstoječih prometnic, ki potekajo preko EUP ME 10
in ME 11 in se na severu navezujejo na občinsko cesto Vodice – Mengeš (LC št. 253041), katera se preko EUP ME
9 navezuje na državno cesto Moste - Mengeš (G2-138).
(2) Predvidena je rekonstrukcija obstoječega cestnega omrežja v industrijski coni v naslednjem obsegu:
- rekonstrukcija občinske ceste JP 753653 (vključno s križiščem A in priključkom na cesto G2-1138) in
- rekonstrukcija priključka občinske ceste JP 753655 na
občinsko cesto LC 253041.
(3) Rekonstrukcija obstoječega cestnega omrežja v industrijski coni mora biti izvedena skladno z izdelano strokovno
podlago »Ureditev prometnega omrežja v industrijski coni
Mengeš – Topole« (izdelovalec: LUZ d.d., št. proj.: 8313,
datum: april 2018).
(4) Prometni dostop do ME 12 (FE 1 in FE 2) se uredi preko križišča A, prilagojeno glede na obstoječi uvoz in širino ceste JP 753653, po rekonstrukciji občinske ceste JP
753653 pa se dokončno uredi prehod z območja ME 10
na občinsko cesto JP 753653 preko križišča A, lahko tudi
semaforizirano križišče.
(5) Priključevanje tovornih vozil na državno cesto Moste Mengeš (G2-1138) se po izgradnji obvoznice Mengeš, iz
območja ME 10, ME 11 in ME 12 vrši izključno preko
občinske ceste JP 753653. Tovorni promet skozi center
Mengša pa bo z izjemo lokalnih dostav prepovedan.
(6) Dopustne so povezave s prometnimi površinami v obstoječi gospodarski coni – območje ME 10 in ME 11.
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(7) Ker v FE 3 in FE 4 s tem OPPN ni predvidenih novih prostorskih ureditev, se dostopi do teh dveh enot določijo naknadno, po določitvi predvidenih prostorskih ureditev, s
spremembami in dopolnitvami tega OPPN. Možno jih je
urediti preko FE 1 in FE 2 oz. do FE 3 preko ME 18 ter do
FE 4 preko ME 10 ali z občinske ceste LC 253041 (odvisno od lastniškega stanja zemljišč).
(8) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni
tako, da ne ovirajo prometa. Dovozi in priključki na cestno
mrežo se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste.

20. člen
(mirujoči promet)
(1)

(2)

V primeru gradnje stavbe znotraj gradbene
meje (GM) je potrebno zagotoviti zadostne
parkirne površine glede na predvideno dejavnost v objektu. Parkirna mesta je možno zagotavljati tudi izven območja OPPN na sosednjih EUP (ME 10 in ME 11).
Parkirna mesta se zagotavljajo skladno z določenimi normativi:

ŠTEVILO PM (NAVEDENE SO BRUTO
TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV)

NAMEMBNOST STAVB
Poslovno trgovske dejavnosti
12203 Druge poslovne stavbe

1 PM/30 m2

12301 Trgovske stavbe (trgovina pod 500 m2 BTP)

1 PM/50 m2, ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi
izdelki)

1 PM/80 m2, ne manj kot 2PM

12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500
m2)

1 PM/35 m2

12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice)

1 PM/40 m2

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno servisne
dejavnosti - frizer, urar, čistilnica, fizioterapija,
avtopralnice, lekarne…)

1 PM/30 m2 ne manj kot 2 PM

Proizvodne dejavnosti
12510 Industrijske stavbe (do 200 m2)

1 PM/30 m2 površine, ne manj kot 2 PM

12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)

1 PM/50 m2 površine

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča

1 PM/150 m2 površine in ne manj kot 3 PM

12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis
motornih vozil)

6 PM/popravljalno mesto

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas (park)

1 PM/600 m2

(3) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in
platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za
vodo in naftne derivate. Ograjene naj bodo z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki naj bodo opremljeni s peskolovi in lovilci olj.
21. člen
(priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo)
Vodovod
(1) Preko območja OPPN poteka obstoječe vodovodno
omrežje in sicer javni vod vodovoda NL DN 100, na
katerega je možno priključevanje za potrebe novih ureditev.
(2) Priključevanje novih objektov na vodovodno omrežje
mora biti v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega
omrežja.

(3) Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje
mora investitor od upravljavca pridobiti soglasje za priključitev.
Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod
(4) Preko območja OPPN poteka javno kanalizacijsko
omrežje (R-PP 500 F).
(5) Odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obstoječih in
novo predvidenih objektov ter odvajanje padavinskih
vod je treba urediti v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014,
98/2015), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015)
ter Odloka o odvajanju komunalne in padavinske vode
v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
6/2009).
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(6) Komunalne odpadne in tehnološke vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo. Tehnološke odpadne vode,
ki v skladu s predpisi niso primerne za odvod v javno
kanalizacijo, morajo biti pred odvodom v javno kanalizacijo ustrezno očiščene.
(7) Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora investitor od upravljavca pridobiti soglasje za priključitev.
(8) Padavinske vode z dvorišč, dovoznih poti ter drugih utrjenih površin ter s streh objektov se preko peskolova
odvaja neposredno v tla oz. vodotok. Padavinske vode
s parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev je
potrebno predhodno očistiti (iztoki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilci olj).
(9) Padavinske vode je potrebno prioritetno ponikati, pri
tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v vodotok.
(10)
V primeru izpusta padavinskih vod v površinske vode, morajo biti v projektni dokumentaciji podani
podatki o srednjih in nizkih pretokih vodotoka. Računsko je potrebno dokazati, da je pretočna sposobnost vodotoka dovolj velika za prevajanje novih količin vode.
(11)
Odvajanje padavinskih vod v vodotok je dopustno preko ustrezno dimenzioniranega zadrževalnika.
Elektroenergetsko omrežje
(12)
Preko območja OPPN potekajo obstoječi elektroenergetski vodi v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d.
(13)
V kolikor so posegi predvideni v območju obstoječih vodov, so možni le, če se zagotovi ustrezna zaščita oziroma po potrebi umik obstoječih vodov skladno
s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Pri tem je potrebno
upoštevati zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih objektov
(Uradni list RS, št. 101/2010).
(14)
V primeru, da je gradnja pogojena s predhodno
prestavitvijo, preureditvijo oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki je v lasti Elektra Ljubljana, je investitor dolžan naročiti izvedbo in
plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.
(15)
V soglasju za priključitev se točneje določijo tehnični pogoji in parametri priklopa predvidenih
objektov na elektroenergetsko infrastrukturo.
Telekomunikacijsko omrežje
(16)
Eventualne obstoječe telekomunikacijske naprave in omrežje je glede na pozidavo potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
Pri projektni rešitvi je potrebno upoštevati izgradnjo
kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK
in kablov.
(17)
V primeru, da je potrebno obstoječe TK vode
prestaviti in zaščititi, je potrebno izdelati projekt zašči-

te oz. morebitne prestavitve obstoječih TK vodov, vsa
dela v zvezi z zaščito in prestavitvami TK kablovodov
izvede Telekom Slovenije d.d.. Za priključitev novih
objektov na TK omrežje je potrebno izdelati ustrezno
projektno dokumentacijo.
Plin
(18)

Na robu območja OPPN poteka obstoječe plinovodno omrežje.
(19)
Vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu
prenosnih plinovodov, se lahko izvajajo le s soglasjem
upravljavca.
(20)
Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
(21)
Vsi novi objekti se lahko priključijo na omrežje zemeljskega plina. Plin naj se uporablja za kuhanje,
ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in
hlajenje.

Ravnanje z odpadki
(22)
Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna, ne smejo pa biti na
prometnih površinah. Takoj po prevzemu odpadkov na
odjemnem mestu je treba posode za zbiranje odpadkov
postaviti nazaj na zbirno mesto.

VII.

REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju se na skrajni vzhodni strani
na zemljišču s parc. št. 1499/6 in na delu zemljišča s
parc. št. 1499/7, k.o. Mengeš nahaja enota registrirane
kulturne dediščine in sicer: EŠD 9718: Mengeš - Arheološko območje Gobavica.
(2) Predhodne arheološke raziskave niso potrebne. Zaradi
varstva arheoloških ostalin je treba vsaj 5 delovnih dni
pred pričetkom zemeljskih del na tem delu obvestiti
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije zaradi zagotavljanja arheološkega
nadzora.
(3) Na celotnem območju urejanja velja splošen varstveni
režim za arheološke ostaline, ki najditelja ali lastnika
zemljišča ali investitorja ali odgovornega vodjo del ob
odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(4) Za posege v območju varovanja kulturne dediščine, je
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
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VIII.

REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
23. člen
(varstvo narave)

Na obravnavanem območju ni območij, ki bi bila varovana s
področja narave.
24. člen
(varstvo voda in varstvo tal)
Vodotok in priobalno zemljišče
(1) Ob južnem robu območja OPPN poteka vodotok II. reda
Pšata s 5 m priobalnim zemljiščem. Meja priobalnega
zemljišča je prikazana v grafičnih prilogah. Pri vseh
posegih na vodno in priobalno zemljišče, ogroženo ali
varstveno območje je treba pridobiti vodno soglasje oz.
mnenje.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen
Zakona o vodah:
- gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno
infrastrukturo,
- gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oz. priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vod),
- zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred
utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaževanjem,
- gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
(3) Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki
sega 5 m od meje vodnega zemljišča (kanal Pšata), je prepovedana, razen za izjeme, navedene v 37. členu Zakona
o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 2/2004 – ZZdrI-A,
41/2004 – ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014
in 56/2015).
(4) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do
poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva
pred škodljivim delovanjem voda.

ditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami«.
(6) Del obravnavanega območja leži znotraj preostalega razreda poplavne nevarnosti. Pri predvidenih dopustnih
posegih je upoštevana Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008).
(7) Kota predvidenega objekta v FE 2 mora biti zaradi kote
100- letnih vod, ki je na območju gradnje na koti 322,60
m n.v. dvignjena vsaj na koto 323,10 m n.v.
(8) Dopustna je izravnava terena, saj se s tem ne povečuje
poplavna nevarnost sosednjih zemljišč.
Varstveni pas virov pitne vode
(9) Obravnavano območje leži znotraj varstvenega pasu virov pitne vode in sicer v vplivnem varstvenem pasu z
blagim režimom zavarovanja (cona 3). Upošteva se Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I., II.,
III., IV., V. in DG I. in ukrepih za varovanje voda (Uradni vestnik občine Domžale, št. 5/1998).
(10)
Za posege, za katere je skladno z zgoraj navedenim odlokom potrebno izdelati analizo tveganja za
onesnaženje podzemne vode, je le-to potrebno zagotoviti v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(11)
Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene
z veljavno zakonodajo s področja varstva voda in okolja.
(12)
V času gradnje je potrebno zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na
gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je
treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev.
(13)
V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopnega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se
ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij in vse z gradnjo prizadete površine ustrezno urediti.

25. člen
(varstvo zraka)
Pri gradnji in obratovanju objektov in urejanju površin je treba
upoštevati predpise s področja varstva zraka.

Poplavna varnost
(5) Za obravnavano območje je bila izdelana strokovna podlaga »Hidrološko – hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti na območju OPPN ME-12 IG v Mengšu«, skladno s katero so bili
določeni razredi poplavne nevarnosti na obravnavanem
območju, ki so prikazani v grafičnem načrtu »Prikaz ure-

26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Obravnavano območje se v skladu z OPN Občine Mengeš nahaja na območju IV. stopnje varstva pred hrupom.
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(2) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred
hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s hrupom. Mejne in kritične vrednosti kazalcev
hrupa so določene s posebnimi predpisi. Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene.
(3) Izdelana je bila strokovna podlaga »Poročilo o modeliranju hrupa za občinski podrobni prostorski načrt za
območje ME 12 IG OPPN« (izdelovalec: Marbo Okolje
d.o.o. Lesce, št. projekta: 59/2018, datum: maj 2018).
Skladno z zaključki izdelane strokovne podlage zaradi
predvidenih ureditev načrtovanje ukrepov protihrupne
zaščite ni potrebno.

Ukrepi za varstvo pred požarom
(3) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki
urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je treba
zagotoviti:
- odmike od meje parcel in med objekti ali ustrezne protipožarne ločitve,
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za
intervencijska vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Dovozi do objektov morajo zagotavljati dostop za intervencijska vozila v skladu z veljavnimi predpisi.

27. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Razsvetljava bo internega značaja in ne bo povezana s
sistemom javne razsvetljave.
(2) Vsa razsvetljava na območju OPPN mora biti izvedena skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007,
109/2007, 62/2010 in 46/2013).
(3) Pri osvetljevanju objektov in površin je treba upoštevati
ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih
določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja
okolja. Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra. Za osvetljevanje se lahko
uporabijo samo popolnoma zasenčena svetila z ravnim
zaščitnim steklom.

X.

29. člen
(dopustna odstopanja)
(1)

(2)

(3)
IX.

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM

(4)

(5)
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za načrtovane prostorske ureditve je treba upoštevati naravne omejitve
kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena in temu primerno predvideti in opredeliti potrebne ukrepe.
Ukrepi za varstvo pred potresno nevarnostjo
(2) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je treba projektni pospešek tal (0,225g) ter temu
primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.

DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

(6)

(7)

Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če so v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi
podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč rešitve primernejše z oblikovalskega, prometno – tehničnega ali okolje – varstvenega vidika,
s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski ali
okoljski pogoji.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje odstopanja
posegajo.
Lokacija vratarnice se lahko spremeni, pod pogojem, da so zagotovljeni ustrezni odmiki od sosednjih zemljišč.
Razporeditev in število parkirnih mest lahko odstopata od ureditve, prikazane v grafičnem delu
OPPN, pod pogojem, da je zagotovljen zahtevan
faktor odprtih zelenih površin (FOZP).
Pri prometni, komunalni, energetski in komunikacijski infrastrukturi so dopustna odstopanja od
predvidenih rešitev (kot so lokacije posameznih
infrastrukturnih naprav, poteki infrastrukturnih
vodov in lokacije priključnih mest), če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje nosilcev urejanja prostora.
V skladu z zgornjim odstavkom je dopusten tudi
potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih zemljiščih (tudi izven območja
OPPN), kot je prikazano v grafičnem načrtu
»Zbirna situacija komunalnih vodov«.
Dopustna je tudi gradnja druge infrastrukture, ki
z OPPN ni posebej načrtovana. V tem primeru je
treba pridobiti soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
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XI.

ETAPNOST IZVEDBE

33. člen
(veljavnost)

30. člen
(etapnost izvedbe)
(1)

OPPN se lahko izvaja etapno, vendar
mora biti sočasno z izgradnjo posameznih objektov zagotovljena tudi izgradnja
za obratovanje objekta potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela
infrastrukturne opreme, da se zagotavlja
nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih
objektov.
Možna je fazna ureditev območja, faznost se določi v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2)

XII.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 31-6/7
Datum : 28.3.2019
Franc Jerič,
župan

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

31. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1)

Med izvajanjem posegov na območju
OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in
dostope do vseh obstoječih objektov ter
pri posegih na prometnicah zagotoviti
varen promet. V primeru, da ob gradnji
pride do poškodb obstoječih infrastrukturnih vodov, jih je izvajalec dolžan takoj
obnoviti.
Investitor in izvajalec morata pri posegih
na prometnicah zagotoviti varen promet
oz. zagotoviti, da med gradnjo prometna
varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, namenjene
gradnji, odvečni gradbeni in izkopani
material odpeljati na ustrezno deponijo,
plodno zemljo pa uporabiti za ponovno
ureditev zelenih površin.

(2)

(3)

XIII.

KONČNE DOLOČBE
32. člen
(vpogled)

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 26/14), 6. člena Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/17) in 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 6. redni seji, dne 28. marca 2019
sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019
1. člen
(vsebina)
Občina Mengeš (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi
načrti občine in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, glede na
kadrovske in prostorske razmere v športu ter na osnovi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini Mengeš
(v nadaljevanju: Pravilnik) z Letnim programom športa v občini
Mengeš (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2019 določi:
• vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna,
• višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
• način zagotavljanja sredstev za športne programe in
področja.

OPPN je stalno na vpogled na Občini Mengeš in na Upravni enoti Domžale.

2. člen
(izvajalci LPŠ)
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Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci
LPŠ, kot je to opredeljeno v 3. členu Pravilnika in hkrati izpolnjujejo vse pogoje, kot je to opredeljeno v 4. členu Pravilnika.
3. člen
(vrsta športnih programov in področij)
V letu 2019 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše:
ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP,
NSP),
1.1.2. Šolska športna tekmovanja,
1.1.3. Celoletni športni programi za otroke in mladino
(prostočasni: do 5, do 15 in do 19 let).
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni):
1.2.1. Celoletni športni programi otrok (pripravljalni:
6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.2.2. Celoletni športni programi otrok (tekmovalni:
12/13 in 14/15 let),
1.2.3. Celoletni športni programi mladine (tekmovalni:
16/17 in 18/19 let).
1.2.4. Dodatni programi kategoriziranih športnikov
mladinskega in perspektivnega razreda.
1.3. Kakovostni šport (krajše: KŠ):
1.3.1. Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
1.3.2. Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
1.4. Vrhunski šport (krajše: VŠ):
1.4.1. Dodatni programi kategoriziranih športnikov
mednarodnega razreda.
1.5. Športna rekreacija (krajše: RE):
1.5.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.6. Šport starejših (krajše: ŠSta):
1.6.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V
NARAVI:
2.1. Investicija v novogradnjo (Športna dvorana Mengeš).
2.2. Redno vzdrževanje športnih ploščadi (Mengeš, Loka
pri Mengšu, Topole).
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1. Usposabljanje/izpopolnjevanje strokovnih kadrov
(programi za pridobitev/potrditev trenerskih licenc).
3.2. Strokovna in informacijsko-komunikacijska podpora športu.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Druge športne prireditve (občinskega, regionalnega,
državnega pomena in udeležba športnikov na MT)
4. člen
(obseg športnih programov in področij)

Športi programi in področja iz 3. člena se sofinancirajo:
•
Športni programi: na osnovi določb Pravilnika,
•
Športni objekti in površine za šport v naravi: kot je
predvideno v 6. členu LPŠ,
•
Razvojne dejavnosti:
o Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:
na osnovi določb Pravilnika,
o Strokovna in informacijsko-komunikacijska
podpora športu: kot je predvideno v 6. členu
LPŠ,
•
Organiziranost v športu: na osnovi določb Pravilnika,
•
Športne prireditve: na osnovi določb Pravilnika.

5. člen
(posebna določila LPŠ)
V letu 2019 se z LPŠ upoštevajo naslednja posebna določila:
• ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN: v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna:
• ŠVOM prostočasno: največ dva (2) programa
v starostnih skupinah: do 5, do 15 in do 19 let,
• ŠVOM usmerjeni: največ dva (2) programa v
starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11,
• ŠVOM usmerjeni: en (1) program v starostnih
skupinah: 12/13, 14/15, 16/17 in 18/19,
• KŠ: največ en (1) program,
• RE: največ pet (5) programov,
• ŠSta: največ dva (2) programa.
• RAZVOJNE DEJAVNOSTI: pri izpopolnjevanju strokovnega kadra se vsakemu izvajalcu prizna:
• največ toliko udeležencev programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v 2019 priznanih
popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira
strokovni kader (programi za pridobitev/potrditev vodniških in/ali trenerskih licenc, ki so
bili izvedeni v letu 2018).
• ŠPORTNE PRIREDITVE IN UDELEŽBA ŠPORTNIKOV NA MT: vsakemu izvajalcu se prizna največ:
• tri (3) športne in/ali rekreacijske prireditve,
• dva (2) udeleženca mednarodnih tekmovanj
(isti tekmovalec se upošteva samo enkrat).
• RAZVRŠČANJE ŠPORTIH PANOG, PROGRAMOV
IN IZVAJALCEV LPŠ
• v 2019 se ne opravi. Vsi izvajalci imajo enak
skupni korekcijski faktor = 1,000.
• določba Pravilnika o minimalnem številu dejavnih tekmovalnih skupin se v letu 2019 ne upošteva!
• izvajalcem športnih programov, ki nimajo ustrezno
usposobljenega/izobraženega strokovnega kadra za delo
v športu, se število točk za strokovni kader pri teh programih korigira s faktorjem 0,000.
6. člen
(višina sredstev občinskega proračuna)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2019 in sicer:
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PODROČJA ŠPORTA

p. p.

2019
sredstva

v%

v % (abs.)

ŠVOM prostočasno: promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja

18029

7.700,00 €

10,04%

0,48%

ŠVOM prostočasno: celoletni športni programi

18013

1.500,00 €

1,96%

0,09%

ŠVOM usmerjeni: celoletni programi in programi kategoriziranih športnikov (MLR, PR)

35.500,00 €

46,28%

2,22%

KŠ in VŠ: uporaba športnih objektov in programi kategoriziranih športnikov (DR, MR)

7.300,00 €

9,52%

0,46%

športna rekreacija: celoletni športnorekreativni programi

6.200,00 €

8,08%

0,39%

šport starejših: skupinska gibalna vadba starejših

1.000,00 €

1,30%

0,06%

izpopolnjevanje v športu

2.000,00 €

2,61%

0,13%

delovanje športnih društev

7.200,00 €

9,39%

0,45%

druge športne prireditve

6.500,00 €

8,47%

0,41%

strokovna in informacijsko-komunikacijska podpora športu

1.800,00 €

2,35%

0,11%

69.000,00 €

89,96%

4,32%

76.700,00 €

100,00%

4,80%

PODROČJA ŠPORTA SOFINANCIRANA Z JAVNIM RAZPISOM (p. p. 18013
SKUPAJ):
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV:
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

p. p.

2019
sredstva

v%

v % (abs.)

športna dvorana Mengeš

16025

1.500.000,00 €

98,68%

93,94%

redno vzdrževanje športnih ploščadi: Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole

16031

20.000,00 €

1,32%

1,25%

100,00%

95,20%

SOFINANCIRANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE:

1.520.000,00 €

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

1.596.700,00 €



7. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

•

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
• sredstva za izvedbo športnih programov (3. člen; tč. 1.1.1.
in 1.1.2.):
 na osnovi neposredne pogodbe z izvajalcem (Zavod za šport Domžale).
•
sredstva za izvedbo športnih programov (3. člen; tč. 1.1.3.,
tč. 1.2., tč. 1.3., tč. 1.4., tč. 1.5. in tč. 1.6.):
 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki
jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
• sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi
(3. člen: tč. 2.1.):
 na podlagi potrjenega proračuna občine in izvedbe postopka javnega razpisa.
•
sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi
(3. člen: tč. 2.2):

•

•

•

na podlagi potrjenega proračuna občine, pogodbe
z izvajalcem ali z javnim naročilom.
sredstva za razvojne dejavnosti (3. člen; tč. 3.1.1. – izpopolnjevanje):
 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki
jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
sredstva za razvojne dejavnosti (3. člen; tč. 3.2. strokovna
podpora športu):
 na podlagi potrjenega proračuna občine, pogodbe
z izvajalcem ali z javnim naročilom.
sredstva za organiziranost v športu (3. člen; tč. 4.1. – delovanje športih društev):
 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki
jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
sredstva za športne prireditve in promocijo športa (3. člen;
tč. 5.1. – druge športne prireditve):
 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki
jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
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100,00%

8. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bo občinska uprava
v skladu z določili Pravilnika izvedla postopke v zvezi z izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2019.

Na podlagi 36. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 30. člena Odloka o pokopališkem redu v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
6/18) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 6. redni seji, dne 28.
marca 2019, sprejel

9. člen
(možnosti prerazporeditev sredstev JR)
V kolikor Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja
razpisa ugotovi, da je število prijav na posameznih področjih manjše
od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tista razpisana področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.

CENIK STORITEV POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

10. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

I. Storitev 24-urne dežurne službe-vsak prvi prevoz:
- 24 urna dežurna služba
189,00€

Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor med letom ugotovi, da se sredstva zaradi neizvajanja športnih programov in področij ne bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa pripravi
predlog prerazporeditve, ki ga s sklepom potrdi župan.

I.

Storitve grobarjev:
1. klasični pogreb s krsto

228,00 €

-izkop in zasip grobne jame za krsto vključno z odstranitvijo robnikov in manjših plošč, namestitev in uporaba zabojnika za izkopano zemljo, zaščita sosednjih grobov .

11. člen
(spremembe LPŠ)

2. Pogreb z žaro

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno
pomeni spremembo LPŠ 2019.

53,00 €

- izkop in zasip grobne jame za žaro, v primeru že vgrajene žarne
niše, odgrnitev peska, zemlje nad njo in odpiranje ter zapiranje
žarne niše (dobava in namestitev žarne niše je poseben strošek),
zaščita sosednjih grobov.

12. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2019, se uporabljajo določila Pravilnika.

3. Pogreb z raztrosom pepela

54,00 €

- priprava raztrosnega polja – (dodatna košnja s pobiranjem odrezane trave).
13. člen
(veljavnost LPŠ)
Ta LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.

4. Prva ureditev groba
-pogreb s krsto (izravnava terena v dimenzijah groba, odvoz odvečne zemlje vključno z deponiranjem)
90,00 €
-pogreb z žaro(izravnava terena v dimenzijah groba, odvoz odvečne zemlje vključno z deponiranjem)
45,00 €

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

5. Odstranitev in odvoz vencev, cvetja in sveč z groba in oddaja odpadkov v predelavo in odlaganje
5,00 €

Številka: 26-6/7
Datum : 28.3.2019

II. Storitve pokopališko pogrebnega moštva:
1. Pogreb s krsto vsebuje
66,80 €
-pogrebno moštvo (3 pogrebniki), prevoz oz. prenos krste od mrliške vežice do mesta pokopa, položitev krste v grob.
Franc Jerič,
župan

2. Pogreb z žaro vsebuje
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25,00 €

-pogrebno moštvo (1 pogrebnik), prenos žare od mrliške vežice do
mesta pokopa, položitev žare v žarno nišo oz. v grob.
3. Pogreb z raztrosom pepela vsebuje
-pogrebno moštvo (1 pogrebnik),
-uporaba žare za raztros.

45,00 €

Cena pogrebnega moštva velja za osnovni pogreb do trajanja 45
minut.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 6. redni seji, dne 28. marca 2019, sprejel
.

III. Cene pokopaliških storitev, pristojbin in grobnin za najem
grobnih prostorov znašajo:

SKLEP O POTRDITVI CEN
I.

1. Grobnine
-žarni grob
-enojni grob
-dvojni grob
-trojni grob
-povečan grob
-grobnica(uporaba grobnega prostora)
-raztros pepela
2. Najem mrliške vežice

14,00 €/leto
21,00 €/leto
41,00 €/leto
61,00 €/leto
83,00 €/leto
83,00 €/leto
21,00 €/raztros

Občinski svet Občine Mengeš potrjuje cene za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
1.
-

2.

61,43 €/dan

3. Soglasje za postavitev spomenika
-administrativna dela potrebna za izdajo soglasja,
-materialni stroški,
-po potrebi ogled na terenu.

16,00 €

4. Nadzor upravljavca nad postavitvijo spomenika
-uvedba v delo,
-zakoličba grobnega prostora,
-nadzor nad postavitvijo,
-končni pregled,
-odklepanje in zaklepanje pokopališča.

42,40 €

-

3.
-

4.

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v višini
0,1307 EUR/kg, od tega je:
cena javne infrastrukture ....................... 0,0234 EUR/kg,
cena storitve ............................................ 0,1073EUR/kg.
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2051 EUR/kg, od tega je:
cena javne infrastrukture ........................ 0,0235 EUR/kg,
cena storitve ............................................ 0,1816 EUR/kg.
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpakov v višini 0,1699 EUR/kg, od tega je:
cena javne infrastrukture ......................... 0,0140 EUR/kg,
cena storitve .............................................. 0,1559 EUR/kg.
Navedene cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

Vse cene so brez DDV.
II.
II.
Z dnem uveljavitve tega cenika, preneha veljati Odredba o osnovnih
standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitvi cen v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 2/16).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš in se uporablja od 1. 4. 2019 dalje.

Cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in se uporablja od 1. 4. 2019 dalje.
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Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12
- ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 - ZUJF), Zakona
za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,120/05 in 93/2015) in
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 6. redni seji, dne 28.
marca 2019 sprejel naslednji

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) in 11. člena Odloka o podelitvi priznanj Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 6. redni seji, dne 28. marca 2019 sprejel

SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2019

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš

I.
V letu 2019 Občinski svet Občine Mengeš podeli naslednja priznanja Občine Mengeš

I.
Cene dnevnih programov v Vrtcu Mengeš od 1.4.2019 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje od 1. do 3. leta 510,35 EUR,
2. drugo starostno obdobje od 3. do 6. leta 383,89 EUR.

Zlato Priznanje Občine Mengeš:
- Franc Urbanc, Loka pri Mengšu, Trzinska cesta 20, Mengeš
Srebrni priznanji Občine Mengeš:
- Slavko Sedeljšak, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 31,
Mengeš

II.
Dnevni strošek živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1.
člena tega sklepa znašajo 1,87 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in
ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih
živil, v sorazmerni višini plačila programa vrtca.

-

Igor Loparič, Pibernikova cesta 11, Kamnik

Bronasta priznanja Občine Mengeš
- Primož Jeretina, Levčeva ulica 9, Mengeš

III.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen
programov v vrtcu Mengeš, št. 170-25/6 z dne 17.5.2018.

-

Nina Reščič, Ljubljanska cesta 21e, Kamnik

-

Robert Pogačar, Gmajnica 295, Komenda

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš in se uporablja od 1.4.2019 dalje.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.
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