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Na podlagi vloge Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš (v nadaljevanju vlagatelj), št.
3505-1/2021 z dne 25. 11. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in
8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-1/2021 z dne 25. 11. 2021, ki smo jo prejeli 1. 12. 2021, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje
k osnutku OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53. Vlagatelj je do gradiva
omogočil elektronski dostop preko spletnega strežnika.
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr –
del EUP ME53 izdaja pozitivno mnenje.
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Številka: 350-72/2021-15
Datum: 22. 12. 2021
Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski
podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53,
Občina Mengeš
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na
okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP
ME53, Občina Mengeš, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil
Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka I

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-45/2021-6 (256) z dne 20. 12.
2021.
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Zadeva:

Prvo mnenje za plan Obeinski podrobni prostorski naert za poslovno gradnjo Avto Detr
- del EUP ME53, Obeina Menges

Skladno z va so vlogo st. 350-72/2021-13 z dne 02.12.2021 vam posredujemo prvo mnenje po 111.
elenu Zakona 0 urejanju prostora (Ur. I. RS, st. 61/17) za segment zdravje Ijudi za plan Obeinski
podrobni prostorski naert za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53, Obeina Menges.
Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz dopisa Obeine Menges, pod st. 3505-1/2021 z dne 25.11.2021,
ki je bil kat nosilcu urejanja prostora posredovan Ministrstvu za zdravje in je bil prilozen vasi vlogi.
V pregled za izdelavo mnenja sma prejeli naslednjo dokumentacijo objavljeno na spletni povezavi
http://www.menges.si/objave/prostorski-akti:
•

Obeinski podrobni prostorski naert za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengsu;
faza: osnutek; izdelovalec: PROPLAN, Ivanka Kraljic S.p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krsko; st.
OPPN-07/21; datum: november 2021.

•

Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vade; izdelovalec: GEO-AQUA,
Trg MDB 9,1000 Ljubljana, st. projekta: GA 1751/21; datum: november 2021.

•

Izhodisea za izdelavo delnega obeinskega podrobnega prostorskega naerta za poslovno
gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 (OPPN); izdelovalec: PROPLAN, Ivanka Kraljic s.p.,
Kovinarska 9, 8270 Krsko; st. projekta: ni pod atka; datum: junij 2021.

Kat izhodisee za izdelavo mnenja sma uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:
•

Drugi odstavek 4. elena Zakona a zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, st. 72/06-uradno preeiseeno 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 - ZSVarPreC, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPS, 64/17 - ZZDej-K, 36/19,
189/20 - ZFRO in 51/21).

•

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, naerta ali drugega splosnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.1. RS, st. 9/2009.
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•

Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stalisea 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).

Pri izdelavi mnenja smo upostevali tudi:
•

Predlogi in pripombe na predlog izhodise za segment zdravje Ijudi za plan Obeinski podrobni
prostorski naert za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Obeini Menges, pod st.
350-45/2021-2 (256) z dne 14. 06. 2021 in

•

Mnenje 0 verjetnosti pomembnejsih vplivov plana na okolje in konkretne smernice za
segment zdravje Ijudi k izhodiseem za plan: Obeinski podrobni prostorski naert za poslovno
gradnjo Avto Detr - del EUP ME53, Obeina Menges, pod st. 350-45/2021-4 (256) z dne 20.
07.2021.

Mnenji je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni institut za javno zdravje.
1.

PREVERITEV UPOSTEVANJA SPLOSNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splosnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje se ni objavilo.
Nacionalni institut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja st. 350-45/2021-4 (256) z
dne 20. 07. 2021 navedel pogoje pod katerimi izvedba plana ne bo pomembno vplivala na zdravje
in poeutje Ijudi in oblikoval konkretne smernice za pripravo osnutka plana.
Konkretne smernice in pogoji NISO bili ustrezno upostevani.
Upostevani niso bili naslednji pogoji in konkretne smernice:
•

V osnutku plana morajo biti upostevani vsi ukrepi za varovanje okolja, ki so v zgoraj citiranih
Izhodiseih navedeni v poglavju e) Vplivi na okolje.

•

VODA:
o

Pokrite prometne vozne povrsine in parkirisea ter garaze, zlasti podzemne garaze
morajo biti urejene v obliki zadrzevalnega sistema - lovilne sklade, brez odtokov,
neprepustna za vodo, tlaki morajo biti odporni na vse snovi, ki se v njej lahko
nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto kolieino nevarnih
snovi oziroma tekoein.

o OPOMBA:
Predlagamo, da se v osnutku Odloka izraz »podtalnica« nadomesti z izrazom
»podzemna voda« (20. elen in drugi), v skladu z izrazi veljavnih predpisih npr. Zakon 0
vodah (Uradni list RS, st. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12,100/13,
40/14,56/15 in 65/20).
•

HRUP:
o

2.

Redno naj se spremljajo in upostevajo pripombe stanovalcev in po potrebi naj se
izvajajo dodatni omilitveni ukrepi. Pri tem je pomembno, da se motnje odpravijo v
najkrajsem moznem casu, saj je tudi kratkotrajna izpostavljenost hrupu, ki povzroea
velik stres, zaradi motenj spanja in utrujenosti lahko privede med drugim do nesree
v prometu in na delovnem mestu.

PREVERITEV UPOSTEVANJA PREDPISOV 5 PODROOA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA
ZDRAVJE

Menimo, da drugi odstavek 4. elena Zakona 0 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, st. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana NI bil
upostevan do stopnje kotje to predvideno s predpisi s podroeja varovanja okolja.
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3.

MNENJE 0 SPREJEMUIVOSTI VPLlVOV IZVEDBE PLANA NA OKOUE ZA SEGMENTZDRAVJE IN
POCUTJE UUDI

Menimo, da vplivi izvedbe plana Obeinski podrobni prostorski naert za poslovno gradnjo Avto Detr
- del EUP ME53, kot je to opisano v osnutku plana, z vidika vplivov na zdravje in poeutje Ijudi NISO
sprejemljivi.
Odlok je treba ustrezno dopolniti.
POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLlVOV NA ZDRAVJE LJUDI:
Izhodisea, ki so bila uporabljena za mnenje
naslednja:

0

verjetnem pomembnem vplivu na zdravje Ijudi, so

•

Odloeitve 0 sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za
onesnazenost okolja, ki so doloeene z veljavno slovensko zakonodajo 5 podroeja okolja (npr.
za onesnazenost zraka, hrup v naravnem in zivljenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter
drugih nacionalnih predpisih 5 podroeja ravnanja z okoljem, ki doloeajo mejne vrednosti,
pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi 5 podroeja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje
z odpadki, itd.).

•

V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in poeutje Ijudi pri oceni smiselno upostevamo
tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.

•

Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejsih vplivov
na zdravje Ijudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje Ijudi najverjetneje ne bo veeja, kot
je zajeta v mejne vrednosti, ki so doloeene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z
mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih ueinkov. 1

•

Pri izdelavi mnenja smo upostevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega veasu
zivljenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spostovali pripadajoeo veljavno
okoljsko zakonodajo in drugo pripadajoeo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja
Ijudi.
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Zadeva:

Prvo mnenje OPPN za enoto urejanja AVTO DETR DEL EUP ME 53, v
nadaljevanju »OPPN«

Zveza:

Vloga Obcine Menges, s1. 3505-1/2021

1. VLOGA OBCINE
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, je dne 1. 12.
2021 prejelo vlogo Obcine Menges s1. 3505-1/2021 z dne 25. 11. 2021, za Prvo mnenje v
postopku priprave OPPN za enoto urejanja AVTO DETR DEL EUP ME 53, v nadaljevanju
»OPPN« na podlagi 111. clena Zakona urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17, v nadaljnjem
besedilu ZUreP-2).
Digitalno gradivo predloga izhodisc za OPPN je bilo dostopno na spletni strani obcine Menges:
http://WNW.menges.si/objave/prostorski-akti.

°

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO PRIPOMB IN PREDLOGOV
Postopek priprave in sprejema obcinskih prostorskih nacrlov je dolocen z ZUreP-2.
Skladno z drugim odstavkom 118. clena ZUreP-2 se, ee usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso
vnaprej podane ali celovite, pripravijo izhodisca za pripravo OPPN ob smiselni uporabi doloeb
108. elena ZUreP-2. Tretji odstavek 108. elena ZUreP-2 dolota, da se izhodisea oblikujejo ob
sodelovanju udelezencev urejanja prostora. V ta namen obcina pri oblikovanju izhodi5C zagotovi
sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali
delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udelezenci urejanja prostora.
Na poziv 51. 3505-1/2021 z dne 1.12.2021 podajamo prvo mnenje v postopku priprave OPPN
za enoto urejanja AVTO DETR DEL EUP ME 53, v nadaljevanju »OPPN«.

3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORATA ZA TRAJNOSTNO
MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO

Pripravljavec je pripravil predlog izhodisc v postopku priprave OPPN za enoto urejanja DETR DEL EUP ME53, v nadaljevanju »OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr« na podlagi podatkov 0
stanju prostora, splosnih smernic drZavnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb. Pri tern
je bil dolian upostevati usmeritve in dolocitve veljavnih drZavnih prostorskih aktov, driavne
razvojne dokumente ter vse relevantne podrocne predpise.
Zaradi zagotavljanja skladnosti s sodobnimi naceli in predpisi v pripravi na podrocju trajnostne
mobilnosti ter skladnosti s smernicami nosilca urejanja prostora, predlagamo, da se pri pripravi
OPPN uposteva:

•

Skladno s Smernicami za umescanje kolesarske infrastrukture v urbanih obmocjih
priporocamo, da se na del parkirnih mest nacrtovanih za avtomobile umesti
zadostno stevilo parkirnih mest za kolesa za zaposlene ter infrastrukturo za
polnjenje elektricnih koles.

•

Skladno z 11. clenom Pravilnika 0 univerzalni graditvi in uporabi objektov
predlagamo, da se uvoz na obmocje OPPN s Siovenske ceste uredi na nacin, da se
plocnik preko uvoza nadaljuje na enakem nivoju oz. z minimalno nivojsko razliko,
kot pred in po uvozu. Z enakim namenom je priporoceno, da se na enakem nivoju
nadaljuje tudi parkirisce.

•

Skladno s prirocnikom Z bela palico po mestu priporocamo, da se linija, ki locuje
obstojeci hodnik za pesce ob Siovenski cesti od obmocja OPPN-ja v tlaku strukturno
ustrezno oznaci - npr. na nacin, da se material oz. struktura materiala loci od tistega
na hodniku za pesce. Za slabovidne je dobrodosla tudi sprememba kontrasta v
primerjavi s hodnikom za pesce.

•

V skladu s prirocnikom Infrastruktura za pesce - splosne usmeritve, z namenom
privlacnosti pes poti in posledicno povecanega stevila pescev priporocamo, da se
med obstojecim objektom na JV in hodnikom za peSce ob Siovenski cesti namesto
tlaka vzpostavi zelena povrsina.

•

Za poslovno cono svetujemo pripravo mobilnostnega nacrta, ki bi podrobneje
opredelil potrebe mobilnosti zaposlenih. Pri izdelavi mobilnostnega nacrta je treba
smiselno upostevati Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih nacrtov za
ustanove.

•

Priporocamo, da se parkirna mesta nacrtujejo skladno s priporocili drzavnega
prostorskega reda Mirujoci promet v urbanih naseljih oz. glede na potrebe.

2

4. SKLEP

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko v skladu 5
tretjim odstavkom 108. elena ZUreP-2 podaja prvo mnenje za pripravo prostorskega akta Obcinskega podrobnega prostorskega plana za enoto urejanja DEL EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD
in ME 64 SSc,. Predlagamo da izvajalec smiselno uposteva ugotovitve iz 3.tocke tega mnenja.

S spostovanjem,

~~:;,a:~~c
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podsekretarka

Darko Trajanov
generalni direktor

mag. Milena Cernilogar Radez
vodja sektorja

~akvr~~

Poslati:
naslovnik (priporoceno s povratnico)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana, gp.mop@gov.si (elektronsko)
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podjetie za distribucijo električne eneľgiie, d. d.
slovenska cesra 56, sl-1000 Ljubljana

Elektro LjubLjana

ELEKTRO IIUBIIANA d,.d.zadĺstribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Uľ.l.
RS, št' 17 h4,8t|ĺ5, 43lLg - spremernbe in dopolnitve EZ-LB) in Zakona o urejanju pľostora ZureP-z (Ur.l.
Rs, št. 6ĺltl)teľ na podlagi vloge št. 3o9s z dne t. t2. zoŻlizdaja
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PosLoVNo GRADNJo AVTo DETR DEL EUP ME53 VMENGŠU, št. oPPN- o7lzl
Pripr.avlj avec : oBČINA MENGEŠ, SLoVENSKA CESTA 30, t23 I+MENGEŠ
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K dokumentaciji: oBČINSKI PoDRoBNI PRoSToRSKI NAČRT ZA

V prĺmeru potrebe po večji pľiključni moči bo potrebno

postaje.

zgraditi samostojni NN vod iz transfoľmatorske

Vložnik je dne r. Ĺ2. 2o21. zaprosĺl za izdajo mnenja k đokumentaciji oBČINSKI PoDRoBNI PRoSToRSKI
NACRT zA Poslo\nÝo GRADNJO AvTo DETR - DEL EUP ME53 V MENGŚU, št. OPPN-07l27. V priloženi
dokumentaciji oBČINSKI PoDRoBNI PRosToRsKI NAČRT ZA PoSLo\^Io GRADNJo AVTo DETR - DEL
EUP ME53 V MENGŠU, št. oPPN-o7lzt so upoštevane splošne usrneritve glede na elektroenergetsko
omrežje.

Domžale, 3.t. Żo2z

__

Pľípravil/-a:

Diľe}tor DE IIUBLJANA OKOLICA:
Iztok Bartol

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

Naš znak: MEN-S957/21-B.Zupančič
Vaš znak: 3505-1/2021
Datum: 08.12.2021

OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

MNENJE k OPPN za poslovno gradnjo AVTO DETR - del EUP
ME53

PETROL d.d. (kot koncesionar za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
v občini Mengeš) izdaja POZITIVNO MNENJE k OPPN za poslovno gradnjo AVTO DETR - del
EUP ME53:
•

Pred pričetkom kakršnekoli gradnje je potrebno od upravljalca plinovoda pridobiti projektne
pogoje oz. mnenje k projektnim rešitvam. Vlogi za mnenje k projektnim rešitvam mora
investitor priložiti DGD dokumentacijo.

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

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

OBČINA MENGEŠ
SLOVENSKA 30

Številka:
Vaš znak:
Datum:

103216 - LJ/7880-AU
3505-1/2021
17.12.2021

1234 MENGEŠ

Zadeva:

Mnenje k OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR - DEL
EUP ME53 - 1 . MNENJE

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah –
ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije
(Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo POZITIVNO mnenje k
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR - DEL
EUP ME53 - 1 . MNENJE.
Smernice k: OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO
DETR - DEL EUP ME53 - 1 . MNENJE št.: 97958 - LJ/4487-IB, izdane dne 13.07.2021.
Na področju predvidene gradnje je obstoječe TK omrežje. V postopku priprave dokumentacije potrebno
izdelati Načrt telekomunikacij - zaščita in prestavitev obstoječe TK infrastrukture. Potrebno predvideti
navezavo predvidenih objektov na obstoječe TK kapacitete skladno z potrebami predvidenih objektov.
Potrebno pridobiti pozitivno mnenje k PZI.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Orehek Bojan, tel.: 01 500 6115, e-pošta: bojan.orehek@telekom.si
Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Anja Urbančič

Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:

`sig, fd=Podpis soglasja, sl=MC,
st=1, sg=1, rl=1, sd=Telekom
Slovenije d.d`

Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv
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