Odgovori na vprašanja člana Občinskega sveta Roka Burje
1. Občinsko upravo pozivam, naj stopi v stik z Lovsko družino Mengeš. Slednja naj
odstrani oziroma uredi vse poškodovane, opuščene ali kakor koli drugače nevarne
lovske opazovalnice. Ena bolj problematičnih je lovska opazovalnica na parceli
2039, k.o. Mengeš, ki stoji ob stezi Mengeška koča – Rašica in predstavlja
nevarnost za sprehajalce.
Odgovor: Pobudo smo posredovali Lovski družini Mengeš.
2. Direktorica Doma počitka Mengeš je v viziji nadaljevanja dela na tej poziciji
predstavila potrebo po širitvi doma – izgradnja dislocirane enote. Ali lahko občina
Mengeš priskoči na pomoč s svojim zemljiščem (npr. parcela 409, k.o.Mengeš, ki se
sicer nahaja v območju Nature 2000)? Zavedamo se, da parcel Občina Mengeš
nima veliko v lasti. Lahko pa pristopi k problematiki kot pobudnik za pridobitev
zemljišča za izgradnjo dislocirane enote Doma počitka.

Odgovor: Posredujemo Merila in pogoje iz OPN za parcelo 409. k.o. Mengeš. Podroben
odgovor bo podan na seji.
Zemljišče parcela št. 409, k. o. Mengeš
-

katastrska občina: MENGEŠ
številka zemljiške parcele / parcel: 405

1. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE / PARCEL
ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš št.,
5/2013, 6/2013 – popr. 1/2016, 8/2017, 9/2018, 3/2020)
Enota urejanja prostora, kjer leži parcela št. 409 k. o. Mengeš///// delno EUP – ME 69 ZD
OPPN in delno ME 70 ZD OPPN

Predvidena je izdelava OPPN!! Občinski podrobni prostorski načrt
2. PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA
- osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
- podrobnejša namenska raba: ZD
ME 69 ZD OPPN in delno ME 70 ZD OPPN
ZD - druge urejene zelene površine
Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Na teh površinah se ohranja primarna namenska raba.
Dovoljene gradnje:
- Objekti, namenjeni varstvu voda.
- Objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljenje plovil javne gasilske službe,
pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih snovi,
objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi).
- Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda.
- Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.

- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna
igrišča, javni vrtovi, parki.
Osnovne dejavnosti: površine območja so namenjene zaščitni ali drugi funkciji zelenih pasov.
Dopolnilne in spremljajoče dejavnosti: rekreacijske dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti, ki niso dovoljene: trgovina na debelo, bivanje, poslovne dejavnosti, proizvodne
dejavnosti, promet in skladiščenje.
Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.
Usmeritve in pogoji za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora - ME 69 ZD OPPN
ME 69 ZD ZD OPPN - Na območju ni dovoljena gradnja podzemnih komunalnih vodov, zbiralnic frakcij ločeno
zbranih odpadkov, ureditev brežin vodotokov in stopnic. - Usmeritve za varovanje narave: – Vsako zasipavanje
in odlaganje materialov ni dovoljeno. Čez območje se uredi pešpot, ki omogoči sprehajanje okrog obmo- čja
jezera skladno z usmeritvami za varovanje narave. Sprehajalna pot je del sprehajalne poti okoli območja, ki se
navezuje tudi na južno povezovalno cesto in peš povezavami na severu. – Postavitev izobraževalnih in
opozorilnih tabel ob sprehajalni poti , ki opozarjajo na pomembnost območja za obravnavane skupine živali in
opozarjajo na nedovoljen vnos tujerodnih vrst rib in želv ter na primerno obnašanje obiskovalcev na območju
(tudi za lastnike psov, da morajo le-ti biti na povodcih). – Pri morebitnih zasaditvah se naj izbira avtohtone
drevesne in grmovne vrste. – Ukrepi za ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja habitatov obravnavanih vrst se
naj vključijo tudi v postopek priprave OPPN-ja območja. – V območje izvira se naj ne posega, travnika se naj ne
izsušuje ali kakor koli drugače spreminja rastiščnih pogojev. - Vplivno območje varovanega območja Natura
2000. - Pri pripravi OPPN se upoštevajo omilitveni ukrepi navedeni v Okoljskem poročilu in Dodatku k
okoljskem poročilu za varovana območja narave.
Usmeritve in pogoji za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora – ME 70 ZD OPPN
- Skupne določbe, usmeritve za varovanje narave:
- Vodnih rastlin naj se ne odstranjuje.
- Ohranja se obstoječa obrežna drevesna in grmovna vegetacija. Vzdrževanje ustreznega
vodnega režima.
- Ohranjanje obstoječih površin trstičja in upravljanje območja v smeri, da se območja
trstičja še povečajo (predvsem na V stran glinokopa).
772
URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 5/2013, 11. oktober 2013
- Območja, ki so že danes nedostopna za ljudi, se ogradi in ustrezno zavaruje. Vsako zasipavanje in
odlaganje materialov je
prepovedano. Povrne se naj prvotno stanje.
- Postavitev izobraževalnih in opozorilnih tabel, ki opozarjajo na pomembnost območja za
obravnavane skupine živali in
opozarjajo na nedovoljen vnos tujerodnih vrst rib in želv ter na primerno obnašanje obiskovalcev na
območju.
- Preprečevati je potrebno tudi zasipavanje območij, odlaganje gradbenega materiala in smeti kot tudi
onesnaževanje in obremenjevanje
tako vodnega telesa kot vodotokov.
- Obiskovalce se naj usmerja predvsem na J obalo glinokopa (razne športne in rekreativne aktivnosti).
Prav tako se mora
omejiti (prostorsko in časovno) morebitna plovba po glinokopu.
- V potok J od glinokopa (med glinokopom in gozdno cesto) se naj ne posega, ohranja se obstoječa
obrežna vegetacija.
- Ukrepi za ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja habitatov obravnavanih vrst se naj vključijo tudi
v postopek priprave
OPPN-ja območja.
- Pri izvedbi in načrtovanju ukrepov naj sodelujejo tako člani ribiške družine, predstavniki ZRSVN ter
strokovnjak za kačje
pastirje, dvoživke, plazilce in ptice.
- Prav tako je potrebno upoštevati vse varstvene cilje varstva narave, kot izhajajo iz strateških
dokumentov na nacionalni in
evropski ravni, kot tudi vse veljavno pravne režime, veljavne za območja s posebnim varstvenim
statusom.
- Vsi posegi naj se načrtujejo izven območja jezera, ki naj se kot mirna cona prepusti naravi,
vegetacija se ohranja v obstoječem
stanju.

- Na delu območja, kjer se nahajajo obstoječi objekti (SCT) se obstoječe objekte odstrani in na delu
območja uredi skalnjak.
Varstvo narave > Ekološko pomembna območja - EPO: IME: Rašica, Dobeno, Gobavica

Prilagamo še grafični prikaz parcele št. 409 k. o. Mengeš iz OPN

