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OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 – izhodišča za pripravo
Vaša vloga št. 3505-1/2021 z dne 13. 5. 2021

Na Upravi RS za zaščito in reševanje smo prejeli vašo vlogo, v kateri prosite za predloge za
pripravo izhodišč OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53.
Predlogov za pripravo izhodišč nimamo. V nadaljnjem postopku naj se pri pripravi osnutka
prostorskega akta upoštevajo splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in varstva pred požarom, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.
Pri pripravi OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 je treba s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati
določbe Uredbe 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. 89/08);
- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati
tehnične rešitve gradnje;
- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati
način gradnje.
Pri pripravi OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 je treba s področja varstva
pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;
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-

opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:
- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III.
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi
zagotovitve virov vode za gašenje;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Poslano:
- naslovnik (obcina@menges.si).

Darko But
sekretar
generalni direktor
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Pri odgovoru se sklicujte na našo številko!

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 –
izhodišča
Zveza: vaša vloga št. 3505-1/2021 z dne 13. 5. 2021, ki smo jo prejeli dne 17. 5. /2021
Občina Mengeš je v fazi postopka za začetek priprave kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo
za podajo potreb ali pripomb oz. predlogov na pripravljena izhodišča za Občinski podrobni prostorski
načrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53.
Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:
 predlog izhodišč.
Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 118. člena in v povezavi s 108.
členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive /
posredovane dokumentacije sporoča, da
NIMA POTREB ALI PRIPOMB OZ. PREDLOGOV S PODROČJA OBRAMBE
ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Občinski
podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
višja svetovalka

Mojca Geč Zvržina
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:
– naslovniku na e-naslov.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

OBMOCNA ENOTA KRANJ
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA VARSTVO NARAVE
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Stevilka zadeve: 3563-0012/2021-2
Datum: 18. 5. 2021

OBCINA MENGES
Siovenska eesta 30
1234 Menges

Zadeva: Obeinski podrobni prostorski naert za poslovno gradnjo AVTO DETR - del EUP ME53 (OPPN),
na zemljiseu s pare. st. 310/7 in 312/9 obe k.o. Menges, obeina Menges - mnenje k izhodiseem,
117. elen ZON

Z vlogo st. 3505-1/2021 z dne 13. 5. 2021, prejeto dne 17.5.2021 ste naslovni zavod zaprosili za mnenje k
izhodiseem za pripravo OPPN za poslovno gradnjo Avto DETR - del EUP ME53 na zemljiSeu 5 pare. st. 310/7
in 312/9 abe k.o. Menges, obeina Menges.
Pripravo OPPN omogoea 16. odstavek 121. elena OPN obeine Menges, ki dopusea izvedbo OPPN-jev, ki v
OPN niso posebej opredeljeni, ee se za enoto ali podenoto urejanja prostora izkaze investicijski interes in ta
ni v nasprotju s strateskim delom OPN. Predmetni OPPN je skladen s pogoji iz OPN obeine Menges.
Predmetna izhodisea so izdelana skladno 5 118. elenom Zakona a urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS,
st. 61/17) in predstavljajo podlago za sprejem sklepa a zaeetku priprave Obeinskega podrobnega
prostorskega naerta za poslovno gradnjo AVTO DETR - del EUP ME53, na zemljiseu s parco st. 310/7 in 312/9
abe k.o. Menges, obeina Menges.

Gradivo je dostopno na spletni strani ObCine Menges in obsega:
tekstualni del: Izhodisea za izdelavo delnega OPPN za poslovno gradnjo AVTO DETR - del EUP ME53,
st. projekta OPPN-07/21, maj 2021, izdelovalec PROPlAN, Ivanka Kraljic, s.p., Kovinarska 9, 8270
Krsko,
graficni del: izsek iz OPN (1:2500), geodetski naert z mejo obmoeja urejanja (1: 500), katastrski naert z
mejo obmocja urejanja (1: 500), situacija obstojeeega stanja (1:500); ureditvena situacija (1: 500) ter
zbirna situacija infrastrukture (1:500).
Pobudnik za pripravo izhodisc je zasebni investitor podjetje AVTO DETR, avtoservis in trgovina d.o.o.,
Siovenska cesta 66, 1234 Menges.
Obravnavano obmoeje dveh parcel je po namenski rabi obeinskega prostorskega nacrta za obcino Menges
(Uradni vestnik obcine Menges, st. 5/13 - v nadaljevanju OPN) stavbno zemljisee. V naravi sta parceli ze
delno pozidani 5 stavbami in parkirisei. Nahajata se v obmocju strnjene, mestne, obcestne stanovanjske
pozidave. Na njih se legalno opravlja dejavnost popravil, prodaje in parkiranja osebnih vozil. Stavbno
zemljisee je po podrobnejsi namenski rabi prostora v OPN opredeljeno kat obmoeje stanovanjskih povrsin z
transakcijski racun: 01100-6030254420, identifikacijska stevilka za DDV: 51 53845285

dejavnostmi - enodruiinska pozidava (SSdj3). V enoti urejanja prostora EUP ME53. V OPN za predmetni
parceli ni predvidena izdelava OPPN. Obmocje OPPN je velikosti cca 0,36 ha.
Po pregledu izhodisc za pripravo OPPN naslovni zavod ugotavlja, da na obravnavanem obmocju ni
zavarovanih obmocij narave, obmocij Natura 2000, naravnih vrednot ali obmocij pomembnih za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, kar je ustrezno ugotovljeno tudi v izhodiscih v poglavju 2.3. Varstveni rezimi na
obmocju OPPN, str. 12.
Menimo, da so izhodisca za pripravo obravnavanega OPPN z vidika varstva narave ustrezna. Naslovni zavod
v tem postopku ne izdaja pogojev in usmeritev.

5 spostovanjem!

Pripravil(a):
Spela Premelc
naravovarstvena svetovalka

Metod Rogelj
visoki naravovarstveni svetnik,
Vodja OE Kranj

DOk.ument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a clenom UUP.
Z odcitanjem QR kode lahko preverite elektronski pod pis.

Poslati: naslovnik, arhiv, tU.

OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
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DOMŽALE

Št.: 3407-216/2021-2
Datum: 21.5.2021

Vaš znak: 3505-1/2021
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (ZGS) na osnovi vloge občine Mengeš (v
nadaljevanju: občina) ter na podlagi na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP2; Uradni list RS, št. 61/17), izdaja naslednje
PR E DLO G I IN PR I PO M BE K IZ HO DI Š ČEM Z A IZD E L AV O D EL N E G A
O BČ IN S K EG A P O D R O BN EG A P R O ST O R S KE G A N AČ RT A Z A P O SLO V NO
G R AD N JO AVT O D ET R – D EL E U P M E 53
Po pregledu gradiva izhodišč za izdelavo delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za
poslovno gradnjo AVTO DETR – del EUP ME53 (projektant: PROPLAN, Ivanka Kraljić, s.p., Kovinarska
9, 8270 Krško, maj 2021), objavljenega na spletnem strežniku Občine Mengeš ugotavljamo, da se
načrtovana prostorska ureditev nahaja sredi naselja.
Obravnavano območje zajema zemljišča s parc. št. 310/7 in 312/9 k.o. Mengeš in ne posega na
območje gozdnih zemljišč, niti v območje gozdnega prostora. Izvedba plana ne bo imela vpliva na gozd
in gozdni prostor.
Na podlagi navedenega ne podajamo predlogov in pripomb k predstavljenim izhodiščem za izdelavo
prostorskega akta.
Pripravila:
Mojca STUPAN KOBILICA
višja sodelavka I

mag. Viktor MIKLAVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana

POSLATI:


Naslovniku, po el. pošti (Robert.Spenko@menges.si)

V VEDNOST:


ZGS, KE Domžale (ke.domzale@zgs.si)
Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 (0)1 24-10-624, fax.: +386 (0)1 24-10-640, www.zgs.si, e-pošta: OELjubljana@zgs.si

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

Naš znak: MEN-S924/21-B.Zupančič
Datum: 24.05.2021
Vaš znak: 3505-1/2021

OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

SMERNICE za pripravo OPPN za poslovno gradnjo
AVTO DETR - del EUP ME53

za objekt:
investitor:
parc. št.:

OPPN za poslovno gradnjo AVTO DETR - del EUP ME53
Občina Mengeš
310/7, 312/9
kat. občina:
Mengeš

PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje
plinske infrastrukture v občini Mengeš) izdaja SMERNICE za pripravo OPPN za poslovno gradnjo AVTO
DETR - del EUP ME53 in sicer:
•
•
•
•
•
•

V OPPN je že zgrajeno plinovodno omrežje.
Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi koridorji.
Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost gradnje plinovodnega omrežja.
Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane
odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
Vsi novi objekti naj se priključijo na omrežje zemeljskega plina.
Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432

Številka: 4201-47/2021-2
Datum: 25. 05. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za hrano in ribištvo
Sektor za ribištvo
Ga. Simona Dolinšek
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Zadeva:

Mnenje v postopku priprave OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr-del EUP
ME53

dne 18. 05. 2021 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli poziv
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo k podaji
mnenja na izhodišča za pripravo OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr-del EUP ME53 v občini
Mengeš, z vidika naše pristojnosti.
Po pregledu gradiva, dostopnega na http://www.menges.si/objave/prostorski-akti katero
vsebuje:
-

Izhodišča za izdelavo delnega OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53
(OPPN), vključno z grafičnimi prilogami (Urejanje prostora, arhitektura Ivanka Kraljić
s.p., Krško, maj 2021),

ugotavljamo, da ureditveno območje predmetnega OPPN obsega zemljišči s parcelami št.
310/7 in 312/9-del, obe k.o. Mengeš, v občini Mengeš. Pobudnik izdelave OPPN ima namen
zgraditi poslovno stavbo z avtomehanično delavnico in avtosalonom. Parceli sta v naravi že
delno pozidani s stavbami in parkirišči.
Ugotavljamo da se območje načrtovanega OPPN ne nahaja ob in na območju varovalnega
pasu površinskih vodotokov in vodnih teles. Na izhodišča za pripravo OPPN za poslovno
gradnjo Avto Detr-del EUP ME53 podajamo pozitivno mnenje.

Pripravila:

Direktor:

Tjaša Kodela, mag. geog.

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet

Poslati:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, v vednost po elektronski pošti: gp.mkgp@gov.si,
- Občina Mengeš, obcina@menges.si, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, sasa.leksan@gov.si,
v vednost po elektronski pošti,
- ZZRS arhiv, tu.
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Rok Benda <rok.benda@gmail.com>

Fw: predlog OPPN
Robert.Spenko@menges.si <Robert.Spenko@menges.si>
Za: Rok Benda <rok.benda@gmail.com>

01. junij 2021 14:24

----- Posredoval Robert Špenko/MENGES/OBC dne 01.06.2021 14:23 ----Od: Sabina Zupan <sabina.zupan@jkp-prodnik.si>
Za: "Robert.Spenko@menges.si" <Robert.Spenko@menges.si>
Kp: Marko Kocjancic <marko.kocjancic@jkp-prodnik.si>
Datum: 01.06.2021 13:42
Zadeva: predlog OPPN

Spoštovani.

Pošiljamo vam predlog k izhodiščem za pripravo OPPN za poslovno gradnjo Detr – del EUP ME 53.

VODOVOD

Na območju predvidene širitve obstoječe dejavnosti z gradnjo novega poslovnega objekta z avtomehanično
delavnico, avto salonom in garažami poteka javno vodovodno omrežje vod NL DN 100. Obstoječega javnega
vodovoda ni mogoče prestaviti, zato ga je potrebno na območju predvidene širitve ukiniti.

Ukinitev obstoječega javnega vodovoda NL DN 100 na Slovenski cesti je potrebno izvesti z blindo. Na Glavičevi
ulici je potrebno obstoječi javni vodovod NL DN 100 zaključiti z nadzemnim hidrantom. Ob ukinitvi javnega
vodovoda je potrebno urediti vodovodni hišni priključek za objekt Slovenska cesta 64.

Lep pozdrav,

Sabina Zupan, univ. dipl. inž. vod. in kom.

Soglasodajalka | t. 01 729 54 30 | sabina.zupan@jkp-prodnik.si

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230
Domžale
t. 01 729 54 30 | f. 01 729 54 50 | www.jkp-prodnik.si | info@jkp-prodnik.si
Oskrba s pitno vodo | ravnanje z odpadki | odvod odpadnih voda | pogrebna dejavnost
Za eno tono papirja moramo posekati 17 dreves. Pomislite na
okolje, preden natisnete sporočilo.
To elektronsko sporočilo lahko vsebuje zaupne informacije in je
namenjeno izključno naslovniku. V kolikor ste
sporočilo prejeli pomotoma vas prosimo, da o tem obvestite
pošiljatelja, sporočilo pa nemudoma izbrišete.
Kakršnokoli razkritje, posredovanje ali kopiranje vsebine tega
sporočila je prepovedano.
Vsebina tega sporočila odraža mnenje pošiljatelja in ne nujno
mnenj in stališč podjetja Prodnik d.o.o.
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DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 4787000
F: 01 4787425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

OBCINA MENGES
Siovenska cesta 30
1234 Menges

Stevilka:
Datum:

Zadeva:
Zveza:

35034-41/2021-2550-2
07.06.2021

Sooblikovanje izhodisc za pripravo Obcinskega podrobnega prostorskega
nacrta za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53
Vas dopis s1. 3505-1/2021 z dne 13. 5.2021

1. Vloga obcine
Obeina Menges je z dopisom s1. 3505-1/2021 z dne 13. 5. 2021 na Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
posredovala vabilo k podaji pripomb in predlogov za oblikovanje izhodise za pripravo
Obeinskega podrobnega prostorskega naerta za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53
(OPPN). Izdelovalec predloga Izhodise za pripravo navedenega prostorskega akta je podjetje
PROPLAN s.p., Kovinarska 9, 8270 Krsko, odgovorna prostorska naertovalka: Ivanka Kraljie,
univ. dipl. inz. arh., spec. arh. urb.
K vlogi so bila prilozena naslednja grad iva v digitalni obliki:
Izhodisca za izdelavo delnega obeinskega podrobnega prostorskega naerta za
poslovno gradnjo Avto Detr - del eup ME53 (OPPN) - tekstualni del;
Izhodisea za izdelavo delnega obeinskega podrobnega prostorskega naerta za
poslovno gradnjo Avto Detr - del eup ME53 (OPPN) - graficni del.
S predvidenim prostorskim aktom se predlaga ureditev obmoeja namenjenega izgradnji
poslovne stavbe z avtomehanieno delavnico in avtosalonom. Predvidena je izdelava delnega
OPPN in sicer Ie za zemljisea spare. s1. 310/7 in 31219, obe k.o. Menges, v obsegu 0,36 ha.
Stavbno zemljisee je po podrobnejsi namenski rabi prostora v OPN Menges opredeljeno kot
obmoeje stanovanjskih povrsin z dejavnostmi - enodruzinska pozidava (SSd/3), v enoti urejanja
prostora EUP ME53. V OPN Menges za predmetni parceli ni predvidena izdelava OPPN.
2. Pravna podlaga
Postopek priprave OPPN je doloeen v 118. in 119. clenu ZUreP-2. Iz 118. elena ZUreP-2 izhaja,
da odloeitev za pripravo OPPN temelji na odlocitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiseih za
pripravo OPPN, ce se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe obcine in ni predviden v OPN,
ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Ce usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej
podane ali celovite, se pripravijo izhodisea za pripravo OPPN ob smiselni uporabi doloeb 108.

elena ZUreP-2. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo doloebe, ki
veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
Postopek priprave OPPN, kot je doloeen z ZUreP-2, se formalno priene 5 sprejetjem sklepa 0
zaeetku postopka priprave OPPN, 5 katerim se potrdijo izhodisea za pripravo OPPN. Obeina
sklep skupaj z izhodisei javno objavi v prostorskem informaeijskem sistemu in 0 objavi obvesti
~rZavne nosilee urejanja prostora, ki sodelujejo pri eeloviti presoji vplivov na okolje, ter jih
pozove, da v 30 dneh podajo mnenje 0 verjetnosti pomembnejsih vplivov OPN na okolje.
Ministrstvu je 5 40. clenom ZUreP-2 dodeljena vloga drzavnega nosilea urejanja prostora za
podroeje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja
prostora skrbi za upostevanje:
- skladnosti z driavnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- doloeitve omrezja naselij z vlogo in funkeijo naselij;
- obmocij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, siritve in zaokrozitve naselij ter posamiene poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih znacilnosti naselij in krajine.
Navedene vsebine so vsebovane v splosnih smernieah s podroeja razvoja poselitve in v
veljavnih predpisih s podroeja urejanja prostora. Do objave splosnih smernie na podlagi ZUreP2 se smiselno uporabljajo Splosne smerniee 5 podroeja razvoja poselitve st. 35001-14/2013/1 z
dne 29. 1. 2013, objavljene na spletni strani ministrstva na naslovu:
>>http://www.mop.gov.silfileadmin/mop.gov.si/pageuoloads/podroeja/dpn/smerniee/usmerjanje
poselitve.pdf{( .
Smerniee so akti, v katerem nosilei urejanja prostora konkretizirajo dolocbe predpisov in drugih
aktov s svojega delovnega podroeja za potrebe priprave prostorskih aktov in v zdruzenem
postopku naertovanja in dovoljevanja. Smerniee se delijo na splosne in konkretne. Splosne
smerniee pripravijo nosilei urejanja prostora vnaprej in so del drZavnega prostorskega reda.
Konkretne smerniee se izdajo na zaprosilo pripravljavea prostorskega akta, kadar ta presodi, da
mu splosne smerniee ne zadoseajo ali ee to narekujejo posebnosti naertovane prostorske
ureditve ali obmocja urejanja.
3. Priporocila za oblikovanje izhodisc
Ministrstvo je v zvezi z oblikovanjem izhodise za pripravo prostorskih aktov po ZUreP-2 dne 1.
10. 2019 na svoji spletni strani objavilo Usmeritve za oblikovanje izhodisc za pripravo OPPN v
skladu z ZUreP-2. Z objavo navedenih usmeritev je ministrstvo zelelo pripravljaveem OPPN
podrobneje predstaviti vsebine, na katere morajo biti pozorni pri oblikovanju izhodise.
V skladu z doloebami 108. elena ZUreP-2 se izhodisea oblikujejo ob sodelovanju udelezeneev
urejanja prostora. V ta namen se obeina pri oblikovanju izhodise lahko posvetuje z nosilci
urejanja prostora in drugimi udelezenei urejanja prostora.
V zvezi 5 posredovanim gradivom ministrstvo predlaga, da obeina v nadaljevanju postopka
uposteva naslednja pravila:
3.1. Upostevanje temelinih pravil ZUreP-2
ZUreP-2 doloea temeljna pravila urejanja prostora. Pri pripravi osnutka OPPN je treba
upostevati temeljna pravila urejanja prostora, se posebej pravila glede raeionalne rabe prostora
(20. elen), prepoznavnosti naselij in krajine (21. elen), notranjega razvoja naselja (26. elen),
zagotavljanja zadostnih javnih povrsin v naseljih (29. elen) in gospodarske jayne infrastrukture

(33. elen). V gradivu osnutka OPPN naj bode v obrazlozitvi in utemeljitvi podane opredelitve
glede upostevanja navedenih temeljnih pravil.

3.2. Upostevan;e pravil PRS
V skladu z 266. elenom ZUreP-2 je po njegovi uveljavitvi ostala v veljavi Uredba 0 prostorskem
redu Siovenije (Uradni list RS, st. 122/04 in 33107 - ZPNaert; v nadaljnjem besedilu: PRS). V
skladu z 2. elenom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo
poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen predvidenega OPPN
ministrstvo meni, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila:
- pravila za naertovanje poselitve (23. Clen),
- pravila za notranji razvoj poselitvenih obmoeij (26. elen),
- pravila za naertovanje grajene strukture (87.- 94. elen);
- pravila za naertovanje obmoeij zelenih povrsin (95. elen);
- pravila za naertovanje povrsin za mirujoei promet (97. elen);
- pravila za opremljanje zemljise za gradnjo (100. elen).
V gradivu osnutka OPPN naj bode v obrazlozitvi in utemeljitvi podane opredelitve glede
upostevanja navedenih pravil.
3.3. Upostevan;e d%eb Pravi/nika 0 vsebini. ob/iki in naeinu priprave obCinskeqa podrobneqa
prostorskeqa nacrta (Uradni list RS, sf. 99/07 in 61/17 - ZUreP-2)
Vsak OPPN mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki
doloea vsebino, obliko in naein priprave OPPN v skladu z ZUreP-2, se ni sprejet. Iz 301. elena
ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do uveljavitve novega podzakonskega akta kot
predpis iz tretjega odstavka 48. elena ZUreP-2 uporabljajo doloebe Pravilnika 0 vsebini, obliki in
naeinu priprave obeinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list RS, st. 99/07 in 61/17
- ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Ta v 3. clenu doloca obvezno vsebino OPPN, v 17.
elenu vsebino tekstualnega deta OPPN in v 17. elenu vsebino grafienega dela OPPN.
Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka OPPN, preverilo ali je pravilnik ustrezno upostevan.
3.4. Sk/adnost z nadrejenimi prostorskimi akti
V skladu s petim odstavkom 49. elena ZUreP-2 mora biti OPPN skladen z OPN. Pri pripravi
osnutka mora obcina navesti, kako vsebina OPPN sledi doloeilom veljavnega OPN Menges. V
primerih, kadar urejanje z OPPN ni predvideno v OPN, a se za obmoeje enote urejanja ali za
manjse obmoeje znotraj posamezne enote urejanja prostora pokaze investicijski interes, se za
tako obmoeje lahko izdela OPPN, ee ta ni v nasprotju s strateskimi usmeritvami prostorskega
razvoja obeine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veliajo za predlagano
obmoeje (tretji odstavek 2. elena pravilnika).
V elaboratu so v poglavju »1. Namen in potreba po pripravi OPPN« navedene omejitve glede
kapacitete in oblikovanja objektov, ki izhajajo iz veljavnega OPN Menges. Idejna· zasnova
ureditve obmoeja, kjer so doloeeni gabariti in oblikovni pogoji poslovnega objekta, so v
nekaterih delih v ocitnem neskladju s prostorskimi izvedbenimi pogoji iz OPN. Glede na prej
navedeni pogoj iz pravilnika je treba temu ustrezno prilagoditi resitve v OPPN.

3.5. E/aborat ekonomike kot obvezna strokovna pod/aga za pripravo prostorskih aktov
V 62. elenu ZUreP-2 so dolocene obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov. Kot
obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN se izdela elaborat ekonomike. V
Uradnem list RS, st. 45/19, je bil objavljen Pravilnik 0 elaboratu ekonomike, ki podrobneje
doloca vsebino in obliko elaborata ekonomike.
3.6 Spremlja;oce qradivo prostorskega akta

V skladu z 52. elenom ZUreP-2 mora vsak prostorski izvedbeni akt imeti tudi spremljajoee
gradivo prostorskega izvedbenega akta. To vsebuje:
- izvleeek iz hierarhicno visjega prostorskega akta;
izhodisea za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar zakon zahteva njihovo
pripravo;
podatke iz prikaza stanja prostora in druge podatke, na katerih temeljijo resitve akta;
strokovne podlage, na katerih temeljijo resitve akta;
konkretne smernice in mnenja, ce so bila podana;
obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta;
povzetek za javnost;
okoljsko porocilo v skladu 5 predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ce je bilo izdelano.

4. Usmeritve za pripravo OPPN
Ministrstvo ugotavlja, da je v izhodiscih obravnavano manjse obmocje, za katerega je
predvidena izdelava OPPN, ki ni predviden v OPN Menges. Skladno z veljavno zakonodajo se
obmocje OPPN doloci na podlagi proucitve naravnih znacilnosti in ustvarjenih razmer v
prostoru, razvojnih interesov in morebitnih ze sprejetih odloeitev 0 bodocem razvoju, torej na
podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag. Obmocje OPPN se doloei tako, da je moino
celovito naCriovati prostorsko ureditev z vsemi potrebnimi funkcionalnimi povrsinami. Obmoeje
OPPN naceloma sovpada z obmocjem enote urejanja prostora, lahko pa se z OPPN ureja tudi
manjse obmocje znotraj posamezne enote urejanja prostora..
5. Usmerltve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo predlaga, da pripravljavec v nadaljevanju postopka pripravi osnutek OPPN tako, da
bodo upostevana temeljna pravila ZUreP-2, pravila PRS, doloebe pravilnika 0 OPPN, in da bo
zagotovljena skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti. Ministrstvo pripravljavcu akta nadalje
predlaga, da v preambulo Odloka 0 OPPN doda sklic na drugo alinejo eetrte tocke 289. elena
ZUreP-2, ki doloca, da se do zacetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede na
prvi odstavek 119. elena v postopku priprave OPPN ne uporabljajo dolocbe 115. elena ZUreP-2,
temvec obcina sprejme OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in
ko ministrstvo, pristojno za okolje ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje
sprejemljivi.
S spostovanjem,
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Zadeva: Predlogi in pripombe na predlog izhodišč Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 v Občini
Mengeš
V prilogi vam pošiljamo predloge in pripombe na predlog izhodišč Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 v
Občini Mengeš, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, k i jih je pripravil
Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženimi predlogi in pripombami.

S spoštovanjem,
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Breda Kralj
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Priloge:
- predlogi in pripombe Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-45/2021-2 (256)
z dne 14. 6. 2021.
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Zadeva:

Predlogi in pripombe na predlog izhodisc za 5egment zdravje Ijudi za plan Obcinski
podrobni prostorski nacrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Obcini
Menges

Skladno z vasa vlogo st. 350-72/2021-2 z dne 19. 5. 2021 yam posredujemo predloge in pripombe
na predlog izhodisc po 108. clenu Zakona 0 urejanju prostora (Ur. I. RS, st. 61/17) za segment zdravje
Ijudi za plan Obcinski podrobni prostor5ki nacrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v
Obcini Menges.
Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz obvestila Obcine Menges 0 objavi izhodisc za pripravo
obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53, pod st.
3505-1/2021 z dne 13. 5. 2021, ki je bilo kot nosilcu urejanja prostora posredovano Ministrstvu za
zdravje in je bilo prilozeno vasi vlogi.
V pregled za izdelavo predlogov in pripomb smo prejeli naslednjo dokumentacijo objavljeno na
spletnem naslovu http://www.menges.si!obcina-menges/objave/prostorski-akti!:
• Izhodisca za izdelavo delnega obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za poslovno
gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 (OPPN); izdelovalec: PROPLAN, Ivanka Kraljic s.p.,
Kovinarska 9, 8270 Krsko; st. projekta: ni podatka; datum: maj 2021.
Kot izhodisce za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:
• 4. clen Zakona 0 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, st.
72/06 - uradno precisceno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11,
40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPS, 64/17 - ZZDej-K in 36/19).
• Uredba 0 posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
st. 51/14,57/15,26/17 in 105/20).
• Uredba 0 merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana,
programa, nacrta ali drugega splosnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.1. RS, st. 9/2009.
• Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stalisca pristojnosti varovanja zdravja Ijudi
pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni
na spletni strani Ministrstva za zdravje (http://www.mz.gov.sij).

Stran 1 od 4

1) ZNACILNOSTI POBUDE OZ. IZHODISC
Obmocje OPPN se nahaja v obcini Menges, v juznem delu naselja Menges, ob glavni mestni
prometnici, Siovenski cesti.
Pobudnik izdelave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) za poslovno gradnjo Avto
Detr - del EUP ME53 je podjetje AVTO DETR, avtoservis in trgovina d.o.o. OPPN vkljucuje zemljisca
s pare. st. 310/7 in 312/9, obe v k.o. Menges, na katerih se predvideva siritev obstojece dejavnosti z
gradnjo novega poslovnega objekta z avtomehanicno delavnico, avto salonom in garazami. Zemljisci
sta v naravi ze delno pozidani s stavbami in parkirisci. Nahajata se v obmocju strnjene, mestne,
obcestne stanovanjske pozidave. Na njih se legalno ze opravlja dejavnost popravil, prodaje in
parkiranja osebnih vozil.
Stavbno zemljisce je po podrobnejsi namenski rabi prostora v OPN opredeljeno kot obmocje
stanovanjskih povrsin z dejavnostmi - enodruzinska pozidava (SSd/3).
Programski predlog pobudnika se nanasa na:
- rusitev objekta nadstresnice za parkiranje vozil in avtopralnice ter pomoznega objekta,
- gradnjo poslovnega objekta zunanjih gabaritov cca 21,70 x31,70 m in etaznosti K+P+1 (visine do
9,50m):
- pritlicje: avtomehanicna delavnica (cca 5 servisnih mest),
- pritlicje: avto salon (Ioceni prostori za dve znamki),
- klet: parkirisce, shramba, garderobe in sanitarije za zaposlene,
- nadstropje: pisarne, skladisce;
- gradnjo nadkrite vhodno/izhodne rampe ob poslovnem objektu za dostop vozil v kletno garazo,
tlorisne velikosti cca 3,50 x 25,0 m;
- zunanjo ureditev:
- vhod na parcelo z dvoriscnimi vrati,
- ureditev parkirnih mest (cca 30 PM) in pescenih povrsin;
- infrastrukturno ureditev parcele:
- prestavitev obstojece trase javnega vodovoda,
- prestavitev voda telekomunikacij,
- izvedba interne sanitarne kanalizacije s prikljucevanjem na Glavicevo ulico,
- izvedba meteorne kanalizacija za odvodnjavanje utrjenih povrsin in strehe objekta ter
ureditev ponikovalnega polja,
- izvedba vodovodnega hiSnega prikljucka,
- izvedba hisnega prikljucka na elektricno omrezje,
- izvedba hisnega prikljucka telekomunikacije,
- izvedba hisnega prikljucka na plin;
- ohranitev obstojecih objektov:
- stanovanjske hise z garazo,
- delavnice,
• trgovine in
- pomoznih objektov.
Obmocje OPPN je vizualno deljeno na obmocje poslovne dejavnosti, ki zavzema vecji del zemljiSca
na severu in jugu ter na obmocje stanovanjske hise, ki je v jugozahodnem vogalu obmocja OPPN.
Obmocje stanovanjske hise je z zelenimi povrsinami in zivo mejo loceno na severu in vzhodu od
poslovnega dela.
Glavni dostop na obmocje OPPN in za obstojec ter novi poslovni objekt je z vzhodne strani, s
Siovenske ceste, ki je drzavna cesta II. reda - G2/1496. Z zahodne strani je omogocen sekundarni
dostop z javne poti JP 753143, Glaviceve ulice, ki je predvsem namenjen dostopu do obstojece
stanovanjske hise.
Obmocje OPPN je na vodovarstvenem obmocju - VVO III, 3. vodovarstveni rezim.
Stran 2 od 4

2) ZNACILNOSTI VPLlVOV IN OBMOCIJ, KI BODO VERJETNO PRIZADETA ZARADI VPLlVOV PLANA
a) Znacilnosti vplivov
Na osnovi podatkov predstavljenih v uvodoma citiranem predlogu izhodisc pricakujemo predvsem
naslednje pomembne vplive na okolje, ki imajo lahko vpliv tudi na zdravje Ijudi:
Onesnaievanje zraka predvsem zaradi izvajanja dejavnosti in zaradi lokalnega prometa z
vozili.
Obremenjevanje okolja s hrupom zaradi izvajanja dejavnosti, delovanja delovnih strojev in
prometa z motornimi vozili.
Obremenjevanje okolja z vibracijami prav tako zaradi izvajanja dejavnosti, delovanja
delovnih strojev in prometa z motornimi vozili.
Obremenjevanje tal in posledicno tudi podzemnih voda zaradi morebitnega neustreznega
ravnanja z nevarnimi snovmi in nevarnimi odpadki ter skladiscenja nevarnih snovi (npr.
skladiscenje odpadnega motornega olja).
Nastajanje komunalne odpadne vode v povezavi s sanitarijami v poslovnih in servisnih
objektih.
Onesnaievanje tal in posledicno tudi podzemnih voda zaradi nastajanja onesnazenih
padavinskih odpadnih voda na parkiriscih za vozila.
Nastajanje mesanih komunalnih odpadkov in odpadkov povezanih z dejavnostjo
nameravanega posega (odpadna motorna olja, odpadni avtomobilski deli itd.).
b) Znacilnosti obmocij, ki bodo verjetno prizadeta
V okolici obmocja predvidenega OPPN se nahajajo obmocja stanovanj.
V zvezi z onesnazenjem podzemne vode na vodovarstvenem obmocju so lahko prizadeta vsa
obmocja, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnega vira, ki mu pripada vodovarstveno obmocje.
3)

POMEN IN RANUIVOST OBMOCIJ, KI BODO VERJETNO PRIZADETA

Obmocja, ki bi lahko bila prizadeta so obmocja stanovanj v okolici predvidenega plana. Obmocja
stanovanj z vidika vplivov na zdravje Ijudi ocenjujemo kot ranljiva.
Z vidika vplivov na zdravje Ijudi kot ranljivo obravnavamo tudi vodovarstveno obmocje iz katerega
se zajema voda za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. V tem primeru kot ranljivo obmocje
obravnavamo celotno obmocje, ki se iz tega vodnega vira oskrbuje s pit no vodo.

4) PREDLOGIIN PRIPOMBE
ZRAK
V okviru OPPN je treba upostevati in zagotoviti ukrepe za preprecevanje onesnazevanja zraka za vse
zgoraj nastete pricakovane oblike.
VODE
V okviru OPPN je treba upostevati in zagotoviti ukrepe za preprecevanje onesnazevanja tal in
povrsinskih voda in posredno podzemne vode za vse zgoraj nastete pricakovane oblike.

HRUP
V okviru OPPN je treba upostevati in zagotoviti ukrepe za preprecevanje obremenjevanja okolja s
hrupom za vse zgoraj nastete pricakovane oblike. Glede na obmocje stanovanjske soseske naj se pri
stanovanjskih stavbah zagotovi pogoje za obmocje II. stopnje varstva pred hrupom. Stavbe
nacrtovane v OPPN naj se gradijo na nacin, da bodo preprecevale siritev hrupa iz delavnice do
obcutljivih obmocij stanovanjskih stavb. Zelena bariera ni dovolj, za zmanjsanje hrupa v blizini.
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VIBRACIJE
V okviru OPPN je treba upostevati in zagotoviti ukrepe za preprecevanje obremenjevanja okolja z
vibracijami za vse zgoraj nastete pricakovane oblike.
OOPAOKI
V okviru OPPN je treba upostevati in zagotoviti ukrepe za preprecevanje obremenjevanja okolja z
odpadki za vse zgoraj nastete pricakovane oblike.

5) OPOMBE
Mnenje 0 verjetnosti pomembnejsih vplivov prostorskega akta na okolje za segment zdravje Ijudi in
konkretne smernice bodo podane v mnenju po 110. clenu Zakona 0 urejanju prostora (Ur. I. RS, st.

61/17).
POJASNllA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPlIVOV NA ZORAVJE UUOI:
Izhodisca, ki so bila uporabljena za mnenje 0 verjetnem pomembnem vplivu na zdravje Ijudi, so
naslednja:
• Odlocitve 0 sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnazenost
okolja, ki so dolocene z veljavno slovensko zakonodajo s podrocja okolja (npr. za onesnazenost
zraka, hrup v naravnem in zivljenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih
predpisih s podrocja ravnanja z okoljem, ki dolocajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in
podobno (npr. predpisi s podrocja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
• V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in pocutje Ijudi pri oceni smiselno upostevamo tudi
smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
• Navedba v mnenju »da izvedba planajposega verjetno ne bo imela pomembnejsih vplivov na
zdravje Ijudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje Ijudi najverjetneje ne bo vecja, kot je
zajeta v mejne vrednosti, ki so dolocene z okoljsko zakonodajo. Z okoljsko zakonodajo dolocene
mejne vrednosti so stvar politicne odloCitve in ne jamCijo popolne odsotnosti tveganja za pojav
•

negativnih ucinkov na zdravje Ijudi.
Pri izdelavi mnenja smo upostevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v casu
zivljenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spostovali pripadajoco veljavno
okoljsko zakonodajo in drugo pripadajoco zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja Ijudi.
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