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1 OBMOČJE OPPN
1.1 Predstavitev območja
Predmet priprave izhodišč je območje industrijske cone, ki leži na severozahodnem robu Mengša. Območje se
navezuje na glavno državno cesto G2104/1138, ki obravnavano območje omejuje na severovzhodni strani.
Navedena prometnica predstavlja glavno povezavo med Komendo, Letališčem Jožeta Pučnika in delom gorenjske
regije. Z ureditvijo manjkajočega dela mengeške obvoznice se predvidevajo spremebe v zasnovi in samem
odvijanju prometa v industrijski coni. Obstoječa državna cesta bo po izgradnji obvoznice prevzela kategorijo
občinske ceste.
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta M28/2 obsega parcele: 1506/1, 1506/3, 1506/4, 1506/18,
1506/19, 1506/20, 1506/21, 1506/23, 1506/42, 1506/44 in 1506/46 vse k.o. Mengeš.
Velikost območja obravnave meri cca. 6970 m2.

Slika 1: Prikaz območja sprememb in dopolnitev OPPN
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Slika 2: Pogled na območje iz vzhoda

1.2 Namen priprave OPPN
Ob upoštevanju Zakona o urejanju prostora (ZUreP‐2), uveljavljenega 1. 6. 2018, se v postopku priprave OPPN
pripravijo izhodišča za pripravo OPPN. Namen gradiva, ki obsega spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
M28/2‐TRIK, EUP ME 09 IG OPPN, je izdelava usmeritev za ureditev prometnega omrežja v industrijski coni
Mengeš – Topole ter navezava na državno cestno omrežje.
V industrijski coni so predvidene širitve obstoječih dejavnosti. V pripravi je prostorski izvedbeni akt (OPPN), saj
obstoječe prometno omrežje s svojimi tehničnimi parametri ne omogoča nemotenega odvijanja predvsem
težkega tovornega prometa. Ob izgradnji mengeške obvoznice se bodo zaradi reorganizacije prometa spremenile
prometne razmere na območju OPPN in njegovi navezavi na ožje in širše javno prometno omrežje.
Predvideva se, da bo prometa na območju industrijske cone Mengeš – Topole veliko manj, hkrati pa se zagotovi
visok nivo prometne prepustnosti. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen na obvoznico, in sicer bo do
industrijske cone dostopal iz severozahodne smeri ter preko obstoječe severne dostopne ceste (JP 753653), ki je
s svojimi tehničnimi elementi za prevzemanje takšne vrste prometnih obremenitev neprimerna. Za te namen je
potrebno dostopno cesto posodobiti. Posodobitev obsega razširitev prečnega profila in prilagoditev priključnih
radijev. Spremembe bodo omogočile prevoznost za večja tovorna vozila in s tem napajanje industrijske cone.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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2 OPIS PREDLAGANE PROSTORSKE UREDITVE
2.1 Prometna ureditev
Prometna ureditev zagotavlja dostopnost do industrijske cone Mengeš – Topole. Spremembe prometne ureditve
obsegajo dve nesemaforizirani križišči na območju industrijske cone Topole. V kapacitetni analizi predvidene
prometne ureditve pa se med obstoječima obravnavanima križiščema predvidi dodatno nesemaforizirano
križišče. Prometne razmere na območju OPPN se z vzpostavitvijo dodatnega nesemaforiziranega križišča, preko
katerega se novo dostopno cesto naveže na glavno cesto G2‐104/1138 Moste – Mengeš (Gorenjska cesta), ne
poslabšajo.
Križišča na območju Gorenjske ceste (G2‐104/1138 Moste – Mengeš)
Križišče Gorenjske ceste in ulice Jama (K1) se ohrani kot trikrako nesemaforizirano križišče, z dodatnim voznim
pasom za leve zavijalce na jugovzhodnem kraku Gorenjske ceste. Glede na predviden prometni režim se na
neprednostni ulici Jama ohrani zgolj možnost desnega zavijanja na Gorenjsko cesto za vsa vozila.
Geometrija križišča Gorenjska cesta – Gorenjska cesta pri Tehmax d.o.o. (K2) se prilagodi, in sicer se križišče uredi
tako, da ne posega v parcele ob zahodnem robu povezovalnega odseka Gorenjske ceste (JP753653), hkrati pa
križišče omogoča prevoznost tudi večjih tovornih vozil. Povezovalni odsek Gorenjske ceste se na glavno cesto
priključi z zavijalnimi radiji R1:R2:R3=24:12:36 m (zahodni rob) oziroma R7 m (vzhodni rob), pri čemer se na
vzhodnem robu zagotovi dodaten povozni pas, ki se ga definira z radijem R8 m. Nov prometni režim križišča
predvideva, da je iz jugovzhodnega kraka Gorenjske ceste prepovedano zavijanje v levo za tovorna vozila, prav
tako pa je za tovorna vozila prepovedano zavijanje v desno iz neprednostnega odseka Gorenjske ceste na glavno
cesto G2‐104/1138.
Med križiščema K1 in K2 se v novi prometni ureditvi predvidi dodatno nesemaforizirano trikrako križišče, preko
katerega se na glavno cesto G2‐104/1138 Moste – Mengeš naveže nova notranja cesta, ki preko območja
predvidenega za širitev industrijske cone poteka v smeri sever–jug. Križišče oziroma nov priključek se uredi z
zavijalnimi radiji R12 m (zahodni rob) oziroma R8 m (vzhodni rob), predviden prometni režim pa za tovorna vozila
ne predvideva možnosti levega zavijanja iz glavne ceste na nov priključek.
Križišča na območju ulice Jama (LC 253041)
Priključki na ulico Jama se večinoma na spreminjajo. Manjše spremembe so predvidene zgolj na severnem kraku
križišča ulice Jama in povezovalnega odseka Gorenjske ceste (JP 753653), ki se ga zaradi zamika osi na Gorenjski
cesti kot posledica ureditve ustreznih zavijalnih radijev in hodnika za pešce, prestavi za cca. 5,5 m proti vzhodu.
Zavijalni radiji na zahodnem robu povezovalne Gorenjske ceste se izvedejo tako, da omogočajo prevoznost večjih
tovornih vozil (R1:R2:R3=20:10:30 m), na vzhodnem robu pa se predvidi zavijalni radij R8 m. Glavna prometna
smer na križišču ulica Jama – Gorenjska cesta (JP 753653) je predvidena iz severnega kraka (Gorenjska cesta) na
zahodni krak (ulica Jama).
Podobno kot na območju glavnega odseka Gorenjske ceste (G2‐104/1138 Moste – Mengeš) se v sklopu nove
prometne ureditve dodaten cestni priključek uredi tudi na ulici Jama, pri čemer se preko novega priključka na
ulico Jama naveže novo notranjo cesto, ki preko območja predvidenega za širitev industrijske cone poteka v smeri
sever–jug, med Gorenjsko cesto in ulico Jama.
Ureditev cestnih povezav na območju urejanja
Ureditev glavne ceste G2‐104/1138 Moste – Mengeš (Gorenjska cesta) in LC 253041 (Ulica jama) ostane tudi po
novelaciji prometne ureditve nespremenjena. Glavna cesta G2‐104/1138 Moste – Mengeš je urejena kot
dvopasovna cesta (širina voznih pasov 2 x 3,25 m) z enostranskim nivojsko ločenim hodnikom za pešce širine 1,50
m. Širina voznih pasov na dvopasovni lokalni cesti LC 253041 je 6,00 m (2 x 3,00 m), ob cesti pa so urejeni
obojestranski nivojsko ločeni hodniki za pešce, širine 1,50 m (severni rob) oziroma 2,50 m (južni rob).
Povezovalni odsek Gorenjske ceste (JP 753653), ki v smeri sever– jug poteka med G2‐104/1138 in LC 253041, se
glede na predvideno ureditev v strokovnih podlagah iz aprila 2018 zamakne za 5,5 m proti vzhodu, s čimer se
lahko ob zahodnem robu ceste vzdolž celotnega odseka uredi enostranski nivojsko ločeni hodnik za pešce v širini
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2,0 m ter dodaten pas za vzdolžno parkiranje vozil ob vozišču (10 PM), ki se ga od hodnika za pešce loči z dodatnim
varovalnim pasom širine 0,5 m.
Zaradi zagotavljanja normalne prevoznosti večjih tovornih vozil se cesto JP 753653 uredi v širini 7,00 m (2 x 3,50
m).
Na območju predvidenem za širitev industrijske cone, ki ga obdajajo glavna cesta G2‐104/1138 Moste – Mengeš
(Gorenjska cesta), lokalna cesta LC 253041 (ulica Jama) in javna pot JP 753653 (povezovalni odsek Gorenjske
ceste), je v sklopu nove prometne ureditve predvidena ureditev nove notranje cestne povezave, ki preko
obravnavanega območja v smeri sever–jug poteka med novima cestnima priključkoma na G2‐104/1138 Moste –
Mengeš in LC 253041. Nova notranja cesta se uredi kot dvosmerna cesta s širino 5,50 m, brez ločenih ureditev za
kolesarje in pešce.

Slika 3: Ureditev novega notranjega cestnega omrežja na območju OPPN

Na podlagi izvedene kapacitetne analize je bilo ugotovljeno, da je predvidena prometna ureditev na območju
industrijske cone Mengeš Topole z vidika zagotavljanja ustreznih prometnih razmer oziroma prometne
prepustnosti ustrezna.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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2.2 POZIDAVA OBMOČJA
Na območju med načrtovanimi prometnicami se določi območje možne pozidave, znotraj katerega je dopustna
max. 60 % izkoriščenost za stavbe, ob pogoju zagotovitve zadostnih površin za mirujoči promet in manipulacijo.
Maksimalna kota slemena in vertikalni gabariti so skladi z določili osnovnega akta. Objekti so lahko podkleteni.
Ob lokalni cesti se na severovzhodni in južni strani območja upošteva v aktu določena gradbena meja. Odmik od
prečnih cest znotraj območja OPPN znaša minimalno 5 m. Zelene površine se zagotavlja ob robovih gradbene
parcele ter ob parkirnih površinah.
Dovozi in dostopi na gradbeno parcelo se uredijo iz prečnih cest znotraj območja OPPN. Variantno se za parkirne
površine dopušča možnost ureditve vzporedno s prečnima cestama znotraj območja.

Slika 4: Predlog določitve območja možne pozidave

2.3 Komunalna ureditev
Objekti na območju OPPN se navezujejo na obstoječo in planirano komunalno infrastrukturo, in sicer v skladu z
določili Odloka o zazidalnem načrtu za ureditveno območje M28/2 V Mengšu ter Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje M28/2 v Mengšu:
‐

Vodovodno omrežje, poteka pod javnimi površinami tako, da je omogočeno vzdrževanje in priključitev.
Vodovod mora biti krožno povezan brez slepih krakov. Predvidi se navezava na vod 1AC250 in obnova
dotrajanih salonitnih vodov v območju ZN. Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno
omrežje s postavitvijo nadzemnih hidrantov. Hidrantna mreža kompleksov mora biti vezana na javni
vodovod za odjemnim mestom. Objekt 10 na FE 11 se priključi na javno vodovodno omrežje na vod NL
DN 150 , ki poteka v cestnem telesu glavne ceste Topole‐Mengeš.
Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno omrežje s postavitvijo nadzemnih hidrantov.
vezano na javni vodovod za odjemnim mestom.
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‐

Kanalizacijsko omrežje se izvede v ločenem sistemu. Na projektirano kanalizacijsko omrežje se predvidi
priključitev predvidenih objektov in možnost priključitve stanovanjskih objektov ob glavni cesti, ki še
niso priključeni na javno komunalno omrežje. V primeru, da v času dograditve ne bo možen priklop na
javni kanal odpadnih vod, se začasno uredi tipska čistilna naprava na območju funkcionalne enote FE6,
ki se po priključitvi na javni kanal odstrani. Objekti ki bodo imeli kletne prostore sami zagotovijo
prečrpavanje na predvideni nivo kanalizacije. Površinske in drenažne vode s parkirišč in površin
namenjenih prometu so speljane preko lovilcev olj in maščob v meteorno kanalizacijo. Izkopi na
območju ne smejo preseči globine 5 m. Kanalizacijsko omrežje se izvede v ločenem sistemu. Za objekt
10 na FE 11 se predvidi priključek na novo zgrajeni kanalizacijski vod PVC 250 , ki poteka v cestnem telesu
glavne ceste Topole‐Mengeš. Meteorne vode na območju FE11 se preko lovilca olj in maščob ponika na
območju FE 11.

‐

Kontejnerji za odpadke so postavljeni znotraj posameznih funkcionalnih celot. Predvideno je ločeno
zbiranje odpadkov. Ob dostopnih cestah se zagotovita dva ekološka otoka minimalnih dimenzij 5,5 m x
3,5 m. Z nevarnimi odpadki se ravna v skladu z veljavnimi predpisi in pravilniki.

‐

Za predvidene objekte in obstoječe objekte na območju je potrebno predvideti novo transformatorsko
postajo, ter podzemno priključitev na električno omrežje. Javna razsvetljava se napaja iz obstoječe
cestne razsvetljave. Glavna prometnica, ki deli območje se osvetljuje z do štiri metre visokimi lučmi
istega tipa. Za objekt 10 na FE 11 se predvidi priključek ter podzemno priključitev na električno
omrežje in na novo transformatorsko postajo , ki je zgrajena na območju ZN.

‐

Objekti bodo predvideno ogrevani individualno z lahkim kurilnim oljem ali na plin, po izgradnji plinskega
omrežja je predvideno ogrevanje na plin.

‐

Telekomunikacijsko omrežje se napaja iz obstoječe poštne centrale. Eventualna križanja komunalnih
vodov se izvede pod nivojem z obstoječim telekomunikacijskim omrežjem.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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3 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI
3.1 Izvleček iz občinskega prostorskega načrta (OPN)
Namenska raba
Na območju EUP ME 09, kjer je določena podrobnejša namenska raba IG, Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Mengeš predvideva izdelavo OPPN. V okviru podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev z
usmeritvami za pripravo OPPN za enote in podenote urejanja prostora za območja naselij je določeno urejanje,
ki je skladno z določili veljavnega ZN za ureditveno območje M28/2 v Mengšu (Ur.v.OM 9/2002) ter Odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje M28/2 v Mengšu (Ur.v.OM 04/2008).

Slika 5: Prikaz namenske rabe in območij enot urejanja prostora
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3.2 Izvleček iz občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje in dovoljene tolerance
Na območju OPPN, ki je namenjeno lociranju proizvodnih, proizvodno obrtnih in proizvodno storitvenih
dejavnosti, so predvideni objekt 8 (FE9), objekt 9 (FE10) in objekt 10 (FE11).
Funkcionalna enota (FE9):
OBJEKT 8 – trgovsko poslovni objekt
Maksimalne dimenzije objekta 20,00 m x 23,90 (8,30)m
Kota pritličja 0,00 = 325,00 m
Kota slemena maksimalno 9.30 m nad koto pritličja
Vertikalni gabarit (K) P+1
V kletni etaži dovoljena ureditev parkiranja – podzemna garaža ali poslovnih prostorov
Funkcionalna enota (FE10):
OBJEKT 9 – trgovsko poslovni objekt
Maksimalne dimenzije objekta 20 m x 28,30 (24,00) m
Kota pritličja 0,00 = 324,90 m
Kota slemena maksimalno 9.30m nad koto pritličja
Vertikalni gabarit (K) P+1
V kletni etaži dovoljena ureditev parkiranja – podzemna garaža ali poslovnih prostorov
Funkcionalna enota (FE11) obsega:
OBJEKT 10 – trgovsko poslovni objekt
Maksimalne dimenzije objekta 41,70 m x 43,50m
Kota pritličja 0,00 = 324,90m
Kota slemena maksimalno 9.30m nad koto pritličja
Vertikalni gabarit (K) P+1
V kletni etaži dovoljena ureditev parkiranja – podzemna garaža ali poslovnih prostorov
Skupni pogoji za oblikovanje objektov:
‐ Objekti so grajeni iz klasičnih gradbenih materialov ali montažni.
‐ Horizontalni gabariti predvidenih objektov so v predvidenih dimenzijah s toleranco do ‐15 % ob
upoštevanju vseh potrebnih odmikov in predpisanih gradbenih linij.
‐ Toleranca kote pritličja ±0,30 m.
‐ Kletne etaže je možno graditi do nivoja, ki ne ogroža podtalnice ter v skladu s pogoji pristojne službe.
‐ Strehe objektov so praviloma ravne oziroma dvokapnice v naklonu do 15 stopinj, enotne svetle barve.
‐ Fasade so oblikovane tako, da lahko segajo mimo strehe. Barve fasade so v svetlih tonih.
‐ Ob vhodih v objekte je možno izvesti nadstreške. Nadstreški namenjeni javnim dostopom so poudarjeno
oblikovani. Nadstreški so lahko konzolni ali pa montažni.
‐ Možna je osvetlitev s strešnimi okni ali svetlobnimi kupolami, ki osno sledijo odprtinam na fasadi.
Površina, tlorisa svetlobnih kupol ne sme presegati 30 % celotne strešine.
‐ Dovoljene so tolerance –10 %.
Gradbene parcele so lahko omejene z ograjo, in sicer je lahko ta transparentna do višine 2,20 m ali iz žive meje.
Gradbene parcela funkcionalne enote FE11 pa je lahko ograjena s transparentno ograjo do višine 2,20 m in ne z
živo mejo.
Gradbene parcele na območjih funkcionalne enote FE9, FE10 in FE11:
Funkcionalna enota
kvadratura
FE9
cca. 996 m2
FE10
cca. 1261 m2
FE11
cca. 2491 m2

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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poslovno trgovski objekt
poslovno trgovski objekt
poslovno trgovski objekt
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Ureditev zelenih površin
Vse zelene površine je možno zasaditi s srednje visokimi in nizkimi pokrovnimi grmovnicami.
Vzdrževalec zelenih površin je na območju posamezne gradbene parcele investitor, skupnih zelenih površin pa
upravljalec skupnih površin.
Pogoji za prometno ureditev prostora
Iz Odloka o zazidalnem načrtu za ureditveno območje M28/2 V Mengšu (Ur.v.OM 9/2002) je povzeto, da se
prometna ureditev na območju OPPN navezuje na obstoječe prometnice. Osrednji prometni osi predstavljata
obstoječa glavna cesta Mengeš – Brnik in lokalna cesta Topole, ki je predvidena za rekonstrukcijo.
Rekonstrukcija lokalne ceste Topole – Mengeš je predvidena na širino vozišča 6,00 m, ker predstavlja nosilko
prometa z obojestransko kolesarsko stezo širine 1,50 m in enostranskim hodnikom za pešce na južni strani širine
1,20 m ter rekonstrukcijo obstoječega križišča z državno cesto G2‐104 (Kranj – Mengeš) in se ureja s posebnim
projektom.
Obravnavano območje se na obodni cesti priključuje z novo povezovalno cesto v smeri sever–jug. Severno križišče
napajalne ceste območja z državno cesto je prometno urejeno samo desno – desno, dokler se ne izvede nove
prometne ureditve širšega območja.
Celotno območje je razdeljeno na šest uporabnikov. Od nove povezovalne ceste se v sredini cone izvede
obojestransko dovoz do uporabnikov. Povezovalna cesta in dovozni cesti sta širine 5,50 m z obojestranskim ali
enostranskim hodnikom za pešce v širini 1,20 m.
Višinska ureditev kompleksa je pogojena z niveletami obodnih cest in niveleto nove povezovalne ceste.
Nulte kote objektov so prilagojene temu pogoju in obstoječim terenskim razmeram kompleksa.
Podana je višinska ureditev posameznih območij.
Navedeni 12. člen osnovnega odloka (Ur.v.OM 9/2002) je dopolnjen z 8. členom Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje M28/2 v Mengšu (Ur.v.OM 04/2008), ki opredeljuje
pogoje za prometno ureditev prostora.
Do območja FE11 se predvidi dostop neposredno z lokalne ceste št. 253040 Mengeš – Topole. Širina dostopne
ceste bo min 5,50m.
Določila za mirujoči promet iz osnovnega odloka se dopolnijo z naslednjimi določili:
Na območju funkcionalne enote FE11 se zagotovijo parkirna mesta tako za zaposlene kakor za obiskovalce. Za
objekta 8 (FE9) in 9 (FE10) se zagotovijo skupna parkirna mesta na območju funkcionalne enote FE12 poleg
parkirnih mest, ki se zagotovijo na območju vsake posamezne funkcionalne enote. Parkirna mesta se lahko
uredijo v kletnih etažah objektov 8, 9 in 10 ob izgradnji izvozno uvozne rampe.
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3.3 Režimi in komunalna infrastruktura
Hidrografija
Območje OPPN leži na vodovarstvenem območju (cona 3). Skupni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo voda
navedeni v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš določajo:
‐

Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je potrebno pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. Pri
posegih na vodovarstvena območja je potrebno upoštevati državne in občinske predpise, ki se
nanašajo na ta območja.

‐

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.

Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje M28/2 V Mengšu navaja, da se območje obravnave nahaja v
vplivnem območju varstvenega pasu vodnega vira z blagim režimom zavarovanja (cona 3). V skladu z določili
občinskega odloka o varstvenih pasovih vodnih virov ter ukrepih za zavarovanje voda ni dovoljena gradnja
ponikovalnic za odpadne vode. Medtem ko se odpadne vode vodijo preko kanalizacijskega omrežja v čistilno
napravo, mora biti meteorna voda s tega področja speljana v površinski vodotok Pšato.

Slika 6: Vodovarstvena območja

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Gospodarska javna infrastruktura
Na območjih cestnih teles, ki obdajajo OPPN, poteka naslednja gospodarska javna infrastruktura: kanalizacijsko,
vodovodno, elektroenergetsko, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje.

Slika 7: Gospodarska javna infrastruktura ‐ vodovod in kanalizacija
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Slika 8: Gospodarska javna infrastruktura ‐ energetika

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Slika 9: Gospodarska javna infrastruktura – telekomunikacijsko omrežje
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4 POSTOPEK PRIPRAVE
V skladu za ZUreP‐2 se postopek priprave OPPN v osnovi deli tri glavne sklope oziroma faze, pri čemer se večinski
del strokovnega dela opravi v fazi priprave izhodišč in osnutka. V drugem delu je večji del aktivnosti namenjen
usklajevanju, dopolnitvam in potrjevanju. Ključni mejniki kot so Sklep o pripravi, odločitev o izdelavi CPVO,
mnenja NUP, javna razgrnitev ipd. so na shemi prikazani v modrih kvadratkih. Na shemi so prikazani tudi okvirni
časovni roki po posameznih fazah.

Slika 10: Shematski prikaz postopka OPPN

AKTIVNOST

ROK

Priprava in uskladitev izhodišč za pripravo OPPN

julij 2020

Priprava sklepa o pripravi OPPN
Pridobitev konkretnih smernic in odločitev ali je potrebno
izvesti CPVO postopek

15 dni po uskladitvi izhodišč

Priprava osnutka

odvisno od nosilcev urejanja prostora
1 mesec po pridobitvi CPVO odločbe in vseh potrebnih
podlag (v primeru CPVO tudi okoljskega poročila)

Pridobitev mnenj na osnutek ter odločbe o ustreznosti
odvisno od nosilcev urejanja prostora
okoljskega poročila ter uskladitev z nosilci urejanja prostora
1 mesec po pridobitvi in uskladitvi mnenj z nosilci urejanja
Priprava dopolnjenega osnutka
prostora
Prvo branje na OS in javna obravnava dopolnjenega osnutka 1 mesec
Sprejetje stališč do pripomb

1 mesec po končani javni razgrnitvi

Priprava predloga

1 mesec po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve

Pridobitev in uskladitev mnenj na predlog

odvisno od nosilcev urejanja prostora

Priprava usklajenega predloga

1 mesec po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev
urejanja prostora.

Sprejem na OS in objava v uradnem glasilu

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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5 PRILOGE
5.1 Strokovne podlage – Novelacija prometne študije za dostop do
IC Mengeš – Topole (v digitalni obliki), Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica
64, 1000 Ljubljana, številka projekta 8695, junij 2020.
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