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URADNI VESTNIK
Na podlagi 37. člena Odloka o občinskih
cestah v občini Mengeš ( Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 7/2013) izdajam naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH
POVRŠIN
KJER JE UVEDENO ČASOVNO
OMEJENO PARKIRANJE
I.
Javne parkirne površine, kjer je uvedeno
časovno omejeno parkiranje so:
1. Javno parkirišče pri VVZ Gobica vzdolž
Šolske ceste. Parkiranje na tem območju
je omejeno na največ trideset (30) minut.
Po preteku tega časa je uporabnik dolžan
odpeljati vozilo iz območja kratkotrajnega parkiranja. Kratkotrajno parkiranje je
omejeno vsak delavnik od ponedeljka do
petka med 07.00 uro in 16.00 uro.
2. Javno parkirišče pri Pošti Mengeš
vzdolž ceste Trdinov trg. Parkiranje na tem
območju je omejeno na največ šestdeset
(60) minut. Po preteku tega časa je uporabnik dolžan odpeljati vozilo iz območja
kratkotrajnega parkiranja. Kratkotrajno
parkiranje je omejeno vsak delavnik od
ponedeljka do petka med 08.00 uro in
18.00 uro.
3. Javno parkirišče pri Kulturnem domu
Mengeš ob Slovenski cesti. Parkiranje na
tem območju je omejeno na največ šestdeset (60) minut. Po preteku tega časa je
uporabnik dolžan odpeljati vozilo iz območja kratkotrajnega parkiranja. Kratkotrajno parkiranje je omejeno vsak delavnik
od ponedeljka do petka med 08.00 uro in
17.00 uro.
II.
Parkiranje na javnih parkirnih površinah iz
tega sklepa ni omejeno ob sobotah, nedeljah in dela prostih praznikih.

III.
Uporabnik, ki želi parkirati vozilo na javnih parkirnih površinah iz tega sklepa,
mora v vozilo namestiti parkirno uro in
ustrezno označiti čas prihoda na parkirno
mesto. Parkirna ura mora biti v vozilu nameščena na vidnem mestu pod prednjim
vetrobranskim steklom.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
Številka : 371-57/2013
Datum : 17.12.2013

Župan
Franc Jerič

Na podlagi določil 55., 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/2007; v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt) in na podlagi 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) sprejme župan Občine Mengeš
SKLEP
o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
območje enote urejanja
LO 10 IK, Loka pri Mengšu
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako LO 10 (v nadaljevanju OPPN – LO 10) se nahaja ob lokalni
cesti na Dobeno v oddaljenosti cca 1km
od naselja Loka pri Mengšu. Na podlagi
Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN (UVOM št. 5/2013 z 11.10.2013) ima
določeno namensko za kmetijsko proizvodnjo (IK). Za enoto je predvidena izdelava
OPPN, zato nam je lastnik zemljišč oziro-

ma investitor na območju podal pobudo za
izdelavo le-tega.
2. člen
(območje urejanja in predmet
občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 327 in 326 obe k.o. Loka pri
Mengšu in meri cca. 5744 m2. Dostop je z
javne poti (št. odseka 6827688). Na območju se predvideva izgradnja steklenjakov
(plastenjakov), poslopja za hrambo kmetijske mehanizacije z pomožnimi prostori
za zaposlene in pisarno, ureditev površin
za intenzivno gojitev okrasnega cvetja in
zelenjave.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih
pogojev za izgradnjo objektov in potrebno
gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale
ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Ur. list. RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
- OPN,
- strokovnih podlag,
- smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo
pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo
potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na
podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, investicijske
namere uporabnika prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Uporabi se obstoječe strokovne podlage
pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
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5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih
posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih
fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe
CPVO ter usklajevanje smernic
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in
priprava gradiva za javno razgrnitev, 1.
obravnava na OS
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava
6. faza – priprava stališč do pripomb,
7. faza – izdelava predloga,
8. faza – posredovanje in pridobivanje
mnenj
9. faza – priprava usklajenega predloga in
gradiva za OS, sprejem na OS
10. faza – priprava končnega akta
11. faza – objava v Uradnem vestniku Občine Mengeš
Terminski plan ne vključuje čas postopka
CPVO. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v
skladu z določili veljavnega zakona potekal
istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu
OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja
prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. varstvo voda:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608,
1000 Ljubljana
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj,
Planina 3, 4000 Kranj,

5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z
odpadki na lokalni ravni:
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
7. cestno omrežje
Občina Mengeš, Slovenska cest 30,
1234 Mengeš
8. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 LJUBLJANA
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Podrečje 48
1230 Domžale
Če se v postopku priprave OPPN načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice
in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in
mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš
Pobudnik oziroma naročnik OPPN je:
podjetje HUBAT d.o.o., Dobeno 75, 1234
Mengeš.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje
dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere
in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš ter na svetovnem spletu.
Številka: 3503-1/2014-1
Datum: 9. 1. 2014

Župan
Franc Jerič
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