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Na podlagi poziva Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš (v nadaljevanju: Občina
Mengeš), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53

1. Podatki o vlogi
Občina Mengeš je z vlogo št. 3505-1/2021 z dne 18. 6. 2021, prejeto dne 29. 6. 2021, pozvala
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in
konkretne smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr – del
EUP ME53.
Na spletni strani občine je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o začetku priprave (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 3/2021, 24.6.2021)št.
3505-0008/2021 z dne 22. 6. 2021)
- Izhodišča za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno gradnjo
Avto Detr – del EUP ME53, (izdelala Proplan Ivanka Kraljič s.p., junij, 2021).

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v
register nepremične kulturne dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana
na kulturno dediščino.

3. Konkretne smernice
Na območju OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 ni registriranih enot kulturne
dediščine. Konkretnih smernic za načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo.Za
zagotavljane varstva kulturne dediščine zadoščajo prostorsko izvedbeni pogoji veljavnega OPN
Občine Mengeš.

Lep pozdrav,
Pripravila:
Barbara Mlakar
sekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Kranj, tajnistvo.kr@zvkds.si
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DIREKCljA REPUBLIKE SlOVENljE ZA VODE
Sektor obmoeja srednje Save
Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
F: 01 28040 74
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Stevilka: 35020-123/2021-2
Datum: 5.8.2021
Zveza: 3505-1/2021

Direkeija Republike Siovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
elena v povezavi s tretjim in' petim odstavkom 110. clena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS,
st. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. clena Zakona 0 vodah (Uradni list RS, st. 67/02, 2/04-ZZdrlA, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podrocja upravljanja z vodami
za pripravo Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za poslovno gradnjo AVTO DETR del EUP ME53, v obcini Menges

I.

Pri pripravi Obeinskega podrobnega prostorskega nacrta za poslovno gradnjo AVTO DETR -del EUP
ME53, v obcini Menges (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani zupana sprejet sklep 0
pripravi OPPN st. 3505-1/2021 z dne 18.6.2021 (v nadaljevanju: Sklep) in izhodisCa za pripravo
OPPN, ki jih je izdelala druzba PROPlAN, Ivanka Kralji6, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krsko, st. OPPN07/21, junij 2021, (v nadaljevanju: Izhodisea za pripravo OPPN) je treba upostevati Splosne smerniee
s podrocja upravljanja z vodami ter naslednje konkretne smerniee oz. usmeritve:
1.

Pri nacrtovanju prostorskih ureditev je treba upostevati usmeritve za nacrtovanje, podane v
Obcinskem prostorskem nacrtu obcine Menges v clenih, ki obravnavajo varstvo voda oziroma
poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmocja.

2.

V OPPN mora biti tekstualno in graficno ustrezno obdelana in prikazana tudi:
eelotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozieija objektov (obstojecih in predvidenih),
ureditev okoliee, vsa obstojeea in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja na
vodna in priobalna zemljisca, pri cemer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,
predvidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmocju urejanja.

3.

Glede na to, da se obravnavani poseg nahaja znotraj vodovarstvenega obmoeja z oznako eona 3, je potrebno dosledno upostevati vse pogoje iz Odloka 0 varstvenih pasovih vodnih virov
Domzale I., II., 111., IV., V. in DG I. Poleg drugih pogojev in prepovedi je v tem pasu obvezno:
- odpadne in tehnoloske odpadne vode odvajati v javno kanalizaeijo
- organizirati gradbisca tako, da je onemogoceno onesnazenje podtalniee
- sanirati obstojeca skladisca nafte in naftnih derivatov ter nevarnih in skodljivih snovi
- voditi nadzor nad tesnjenjem cistern za tekocine in snovi nevarne za vodo
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Postavitev sanitarij na gradbiscu ni dovoljena, razen ce se uporabljajo kemicna stranisca
ali ee je urejeno odvajanje iz stranise v javno kanalizacijo.
Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlocajo snovi skodljive za vodo ni
dovoljena.
Prepovedano je odvajati neoeisceno odpadno vodo (tudi odpadno poiarno vodo)
neposredno v povrsinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.
Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omreija s standardiziranimi postopki.
Za vse posege v varstvene pasove, ki jih omogoca in dovoljuje odlok, razen za gradnjo
individual nih stanovanjskih his, mora investitor pridobiti na investicijski program oceno
vpliva predvidenega posega na vodni vir
Prepovedano je odvajati neociseeno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.
Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlocajo snovi skodljive za vodo ni
dovoljena.
V kolikor je predviden izpust meteornih voda ali oeiscenih odpadnih voda v vodotok, mora
biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom breiine in ne sme segati v svetli profil
vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko.

4.

V skladu z doloeili Pravilnika 0 kriterijih za doloeitev vodovarstvenega obmoeja (Uradni list RS.
64/04, 5106, 58/11, 15/16) je za gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del za katere
pricakuje, da pomenijo tveganje za onesnaienje potrebno izdelati analizo tveganja
onesnaienje, ki naj bo del strokovnih podlag za naertovanje OPPN. Gradnja je dovoljena Ie,
bode v dokumentaciji nacrtovani zascitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja
onesnaienje sledi, da je tveganje za onesnaienje zaradi te gradnje (posega) sprejemljivo.
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5.

Projektna reMev odvajanja in eiscenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo 0 emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, s1. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo 0 odvajanju in
ciscenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, s1. 98/2015 in 76/17).

6.

Pri pripravi OPPN je potrebno upostevati Uredbo 0 emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrievanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, s1. 10/99,40/04 in 41/04 - ZVO-1)

7.

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in ociseene na naein kot to predvideva
Uredba 0 emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS s1. 47/05).

8.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.el. ZV-1 in sicer na tak naein, da bo
v eim veeji moini meri zmanjsan odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je
potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri eemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni moino, kar je potrebno racunsko dokazati, je
moino padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne
kanalizacije sirsega obmoeja), stevilo izpustov naj bo eim manjse. Pri tem je potrebno
ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretocno sposobnost vodotokov ter podati resitve
za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrievanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike).

9.

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred skodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. el.
ZV-1, in izvaja driava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske jayne sluibe in sistema
civilne zascite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na obmocju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali povezovalnih
poti, povsod tam, kjer bode dostopi z gradnjo prekinjeni.
10. Vsi posegi v prostor morajo biti naertovani tako, da se ne poslabsuje stanja voda, da se
omogoea varstvo pred skodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in
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obmoeij, varovanih po predpisih 0 ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano (5. elen ZV-1).
11.

za

vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151.a clenom Zakona 0 vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
poseg na vodnem in priobalnem zemljiseu;
poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu 0 vodah;
poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
poseg na varstvenih in ogrozenih obmocjih;
poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vracanja vode v vodonosnik;
hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko dele ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

12. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogrozenih obmocjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

II.
Mnenja smo, da kljub legi na vodovarstvenem obmocju s planom naCrtovani posegi, ob upostevanju
konkretnih smernic in zakljuckov strokovnih podlag in izvedbo potrebnih ukrepov za varstvo voda,
verjetno ne bode pomembneje vplivali na okolje z vidika upravljanja z vodami.

o bra z I 0

zit e v:

Stranka Obeina Menges, Siovenska cesta 30, 1234 Menges je na podlagi javno objavljenega Sklepa 0
pripravi obeinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN), z dopisom s1. 3505-1/2021, prejetim
dne 28.6.2021 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. elena v povezavi s petim
odstavkom 110. elena ZUreP-2, poda konkretne smernice.
Javno objavljeno gradivo vsebuje:
Gradivo - Izhodisca za pripravo OPPN z grafieno podlogo
Sklep 0 zaeetku priprave
ZV-1 v petem odstavku 61. elena doloca, da ministrstvo poda smernice k naertovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi 0 prostorskem naertovanju.
Obmocje OPPN se nahaja v obeini Menges, v juznem delu naselja Menges, ob glavni mestni
prometnici, Siovenski cesti, znotraj obstojee:e, strnjene, obcestne stanovanjske pozidave.
ObmoCje OPPN je velikosti cca 0,36ha in obsega pare. s1. 31017 in 312/9,obe k.o. Menges. Predmet
ureditvenega naerta je gradnja nove poslovne stavbe z avtomehanicno delavnico in avtosalonom:
Na obmoeju poseganja ni evidentiranih vodotokov. Obmoeje po razpolozljivih podatkih ni poplavno
ogrozeno. Lokacija lezi na vodovarstvenem obmoCju z oznako - cona 3. Po razpolozljivih podatkih
obmocje ni erozijsko ogrozeno.
Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v I. tocki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

3

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drZavni nosilee urejanja prostora pri eeloviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomicnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje 0
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami in predlagan
obseg vsebin in informaeiji, ki morajo biti vkljucena v okoljsko porocilo.

°

Plan posega na vodovarstveno obmocje. Odlok varstvenih pasovih vodnih virov Domzale I., II., III.,
IV., V. in DG I. in ukrepih za zavarovanje voda na obmocjih varstvenih pasov z blazjim rezimom
varovanja (eona 3) prepoveduje graditi necisto industrijo in obrt, skladisciti za vodo nevarne snovi ter
izvajati druge dejavnosti, ki bi lahko vplivali na stanje vodonosnika in predstavljajo stalno nevarnost za
onesnazenje podtalniee.
Glede na vrsto predvidenih objektov in njihove velikosti, menimo, da bo mogoce na podlagi zahtevane
analize tveganja dolociti ustrezne ukrepe za zavarovanje voda tako, da izvedba plana ne bo imela
bistvenega vpliva na vode in vodni rezim.

Glede na navedeno je II. tocka mnenja utemeljena.

~

Pripravil:
Damjan Rog ,univ.· I.i
ANALITIK I
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Poslano:
Obcina Menges, Siovenska eesta 30, 1234 Menges, s povratnieo;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska eesta 48,
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si),
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01
F: 01 471 16 37
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

OBČINA MENGEŠ
obcina.menges@menges.si
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
e-naslov: obcina.menges@menges.si

Številka:

350-65/2021-4

Datum:

19. 07. 2021

Zadeva:
Zveza:

Pri odgovoru se sklicujte na našo številko!

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 –
konkretne smernice
vaša vloga št. 3505-1/2021 z dne 18. 6. 2021, ki smo jo prejeli dne 29. 6. 2021

Občina Mengeš je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo konkretnih smernic za
Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53.
Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:
 sklep o začetku priprave,
 izhodišča.
Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 119. člena in v povezavi s 110.
členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive
dokumentacije sporoča, da
NIMA KONKRETNIH SMERNIC S PODROČJA OBRAMBE
ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta 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

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
e-pošta: obcina.@menges.si
cc:
gp.mop@gov.si

Številka: 350-72/2021-8
Datum: 21. 7. 2021

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne
smernice za segment zdravje ljudi k izhodiščem za plan: OPPN za poslovno
gradnjo Avto Detr-Del EUP ME53, Občina Mengeš
Zveza: Dopis Občine Mengeš, št. 3505-1/2021 z dne 18. 6. 2021

V prilogi vam pošiljamo Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne
smernice za segment zdravje ljudi k izhodiščem za plan: OPPN za poslovno gradnjo Avto DetrDel EUP ME53, Občina Mengeš, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz
okolja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.
S spoštovanjem,
Pripravila:
mag. Teja Ilc
sekretarka
dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloga: mnenje NIJZ, št. 350-45/2021-42 (256) z dne 20. 7. 2021

V vednost:
- MOP, gp.mop@gov.si

NIJZ

Nacionalni institut

za javno zdravje

CENTER ZA
ZDRAVSTVENO
EKOLOGIJO

Trubarjeva 2
SI-1000 Ljubljana
t +386 1 2441 400

f +386 1 2441447
www.nhz.si
info@niiz.si

Stevilka: 350-45/2021-4 (256)
Ljubljana, dne 20. 07. 2021

IDDDV:
S144724535
TRR:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Stefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Zadeva:

Mnenje 0 verjetnosti pomembnejsih vplivov plana na okolje in konkretne smernice za
segment zdravje Ijudi k izhodiscem za plan: Obcinski podrobni prostorski nacrt za
poslovno gradnjo Avto Detr-Del EUP ME53, Obcina Menges

Skladno z vasa vlogo st. 350-72/2021-6 z dne 02. 07.2021 vam posredujemo mnenje po 110. clenu
Zakona 0 urejanju prostora (Ur. I. RS, st. 61/17) in konkretne smernice za segment zdravje Ijudi k
izhodiscem za plan Obcinski podrobni prostorski nacrt za poslovno gradnjo Avto Detr-Del EUP ME53.
Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Obcine Menges, pod st. 3505-1/2021 z dne 18. 06. 2021,
ki je bila kot nosilcu urejanja prostora posredovana Ministrstvu za zdravje in je bila prilozena vasi
vlogi.
V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo objavljeno na spletni povezavi
http://www.menges.sjfobjave/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: junij 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 ZM EPIZ-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
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•

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.si/)

Pri izdelavi mnenja smo upostevali tudi dopis Predlogi in pripombe na predlog izhodisc za segment
zdravje Ijudi za plan Obcinski podrobni prostorski nacrt za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP
ME53 v Obcini Menges, ki ga je za potrebe Ministrstva za zdravje dne 14. 6. 2021 pod stevilko 35045/2021-2 (256) izdelal Nacionalni institut za javno zdravje.
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1.1

MNENJE 0 VERJETNOSTI POMEMBNEJSIH VPlIVOV PLANA: VERJETNI POMEMBNI
VPlIVI NA ZDRAVJE IN POCUTJE UUDI
ZNACILNOSTIIZHODISC
a) Splosno

0

planu

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 MES3 je podjetje AVTO DETR, avtoservis in trgovina d.o.o. OPPN vkljucuje zemljisca
spare. 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 vozi!.
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/S0m):
- 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,
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- 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.
b) Ugotovitve v zvezi s planom
Obmocje OPPN se nahaja v obcini Menges, v juznem delu naselja Menges, ob glavni mestni
prometnici, Siovenski cesti, znotraj obstojece, strnjene, obcestne stanovanjske pozidave.
Obmocje OPPN je velikosti cca 0,36 ha in obsega pare. st. 310/7 in 312/9, obe k.o. Menges. Meja
OPPN na severni strani poteka po meji pare. st. 210/7, k.o. Menges in ob dostopni poti do obstojecih
stanovanjskih his, na vzhodu ob Siovenski cesti, glavni mestni ulici, na jugu po meji parcele st. 312/9,
k.o. Menges in ob obstojeCi stanovanjski pozidavi, na zahodu po meji pare. st. 312/9 in 310/7, obe
k.o. Menges in ob obstojeci stanovanjski pozidavi.
Stavbno zemljisce je po podrobnejsi namenski rabi prostora v OPN opredeljeno kot obmocje
stanovanjskih povrsin z dejavnostmi - enodruzinska pozidava (SSd/3).
Obmocje OPPN je na vodovarstvenem obmocju - VVO III, 3. vodovarstveni rezim.
Plan se nahaja na obmocju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA KOTUNA IN UUBUANSKO
BARJE (sifra vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraskih in razpoklinskih znacilnosti drugega
vodonosnika ranljiv za posledice razlicnih virov onesnazenja, zaradi cesar so lahko ogrozeni vodni
viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v oddaljenih predelih.
Zahodno od obmocja OPPN, v oddaljenosti priblizno 400 m, tece stalen vodotok Kanal psata.

1.2

ZNACILNOSTI VPUVOV IN OBMOCIJ, KI BODO VERJETNO PRIZADETA ZARADI VPUVOV 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:
Onesnazevanje 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.
Onesnazevanje tal in posledicno tudi podzemnih voda zaradi nastajanja onesnazenih
padavinskih odpadnih voda na parkiriscih za vozila.
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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.

1.3

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 vodovarstveno obmocje iz katerega se
zajema voda za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. V tem primeru kot ranljivo obmocje obravnavamo
ceJotno obmocje, ki se iz tega vodnega vira oskrbuje s pitno vodo.
Za posledice razlicnih virov onesnazenja je ranljiv tudi drugi vodonosnik zaradi kraskih/razpoklinskih
znacilnosti, zaradi cesar so lahko ogrozeni vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v oddaljenih
predelih.

1.4

MNENJE 0 VERJETNEM POMEMBNEM VPLlVU NA ZDRAVJE UUDI:

Na podlagi podatkov 0 znacilnostih plana, podatkov 0 znacilnostih vplivov in obmocij, ki bodo
verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ter podatkov 0 pomenu ranljivosti obmocij, ki bodo verjetno
prizadeta ocenjujemo, da izvedba plana Obcinski podrobni prostorski nacrt za poslovno gradnjo Avto
Detr - del EUP ME53 v obliki in obsegu kot je to opisano v izhodiSCih plana verjetno ne bo imela
pomembnega vpliva na zdravje in pocutje Ijudi.
OPOMBA:
Mnenje je izdelano s predpostavko, da bodo v planu upostevani :
• vsi ukrepi za varovanje okolja, ki so v zgoraj citiranih Izhodiscih navedeni v poglavjih d)
prometna in ostala infrastrukturna ureditev in e) Vplivi na okolje ter
• smernice, podane v nadaljevanju tega mnenja
Stopnja upostevanja navedenega bo preverjena v naslednjih fazah sprejemanja plana.
OBRAZLOZITEV
Rezultati preveritve pricakovanih vplivov na okolje, ki jih bo glede na
• znacilnosti plana,
• znacilnosti vplivov in obmocij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana
• pomen in ranljivost obmocij, ki bodo verjetno prizadeta
povzroCila izvedba obravnavanega plana in imajo lahko vpliv na zdravje in pocutje Ijudi, so pokazali,
da spremembe posameznih sestavin okolja (kakovost zunanjega zraka, obremenjenost okolja s
hrupom, nastajanje komunalnih in onesnazenih padavinskih odpadnih voda, kakovost povrsinskih in
podzemnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki) v obliki in obsegu kot je to opisano v
izhodiscih plana verjetno ne bodo toliksne, da bi lahko pomembneje vplivale na zdravje Ijudi.
POJASNllA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPlIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:
Izhodisca, ki so bila uporabljena za mnenje
naslednja:

0

verjetnem pomembnem vplivu na zdravje Ijudi, so
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•

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 plana/posega 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.

KONKRETNE SMERNICE
HRUP

Hrup avtomehanicne delavnice je po znaCilnostih drugacen od hrupa cestnega prometa. Vsebuje vec
glasnih, obcasnih in prekinjenih zvokov. Ob upostevanju letnega povprecja in kazalca za hrup Ldan,
pa teh razlik ne opazimo. Zato predlagamo previdnost. Obcasni, zelo glasni zvoki in se spremljanje z
vibracijami, lahko povzrocijo pri stanovalcih vecje motnje, kot bi jih pricakovali na osnovi ocene
obremenitve z kazalcem Ldan. Hrup naj se v najvecji mozni meri omeji na obmocje nacrta. Njegovo
sirjenje v okolico, do stanovanjskih zgradb naj se maksimalno omeji. 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 povzroca velik stres, zaradi motenj spanja in utrujenosti lahko privede med
drugim do nesrec v prometu in na delovnem mestu.
2.2

VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiscile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vkljucno z zacasnim skladiscenjem nevarnih
odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, avtomobilski deli, pesticidi) morajo biti urejeni kot
zadrzevalni sistem - lovilna skleda-, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se
v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto kolicino snovi oziroma
tekocin.
Prometne cestne, manipulativne in intervencijske povrsine in povrsine mirujocega prometa (npr.
parkirisca) morajo biti utrjene, odvajanje onesnazenih padavinskih odpadnih voda 5 teh povrsin
mora biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.
Pokrite prometne vozne povrsine in parkirisca 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 kolicino nevarnih snovi oziroma tekocin.
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2.3

SVETLOBNO ONSNAZEVANJE

Razsvetljava cest in javnih povrsin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se nacrtuje tako, da
osvetljenost, ki jo povzroca na oknih varovanih prostorov v sosednjih stanovanjskih stavbah ne bo
presega mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore predpisane v skladu s predpisom, ki ureja
svetlobno onesnazevanje.
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Smernice na izhodisca za pripravo OPPN za enoto urejanja AVTO DETR
DEL EUP ME 53, v nadaljevanju »OPPN«

Zveza:

Vloga Obcine Menges, st. 3505-1/2021

1. VLOGA OBCINE
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, je dne 17.
05.2021 prejelo vlogo Obeine Menges it. 3505-1/2021 z dne 17. 05. 2021, da Smernice na
izhodisca v postopku priprave OPPN za enoto urejanja AVTO DETR DEL EUP ME 53, v
nadaljevanju »OPPN« na podlagi 111. elena Zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17, v
nadaljnjem besedilu ZUreP-2).
Digitalno gradivo predloga izhodilc za OPPN je bilo dostopno na spletni strani obcine Menges:
http://www.menges.si/objave/prostorski-akti.

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO PRIPOMB IN PREDLOGOV
Postopek priprave in sprejema obeinskih prostorskih nacrtov je dolocen z ZUreP-2.
Skladno z drugim odstavkom 118. clena ZUreP-2 se, ce usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso
vnaprej podane ali celovite, pripravijo izhodisCa za pripravo OPPN ob smiselni uporabi dolocb
108. clena ZUreP-2. Tretji odstavek 108. clena ZUreP-2 doloca, da se izhodilCa oblikujejo ob
sodelovanju udelezencev urejanja prostora. V ta namen obcina pri oblikovanju izhodise 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 It. 3505-1/2021 z dne 17. 05. 2021 podajamo mnenje in predloge 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 DETRDEL EUP ME53, v nadaljevanju »OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr« na podlagi podatkov 0
stanju prostora, splosnih smernic driavnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb. Pri tem
je bil dolzan upostevati usmeritve in dolocitve veljavnih driavnih 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:

Povrsine za pesce naj bode posebej obravnavane tako ob javni cesti, kot znotraj obmocja.
Povrsine za pesce je treba zagotoviti do vhodov v objekte, v primeru mesanih povrsin pa
zagotoviti dodatne ukrepe za umirjanja prometa.

V skladu z 22. clenom Gradbenega zakona priporocamo, da se v Iiniji parkirnih mest takoj za
uvozom iz Siovenske ceste umesti parkirisce za osebe z oviranostjo.

Skladno s Smernicami za umescanje kolesarske infrastrukture v urbanih obmocjih
priporocamo, da se na del parkirnih mest za avtomobile v liniji parkirnih mest takoj za uvozom,
za priporocenim parkiriscem za osebe z oviranostjo umesti zadostno stevilo parkirnih mest
za kolesa za zaposlene ter infrastrukturo za polnjenje elektricnih koles. Pri ostalih parkiriscih
za avtomobile predlagamo pripravo napeljave za polnjenje elektricnih avtomobilov.

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 Iinija, 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 z devetim clenom Pravilnika 0 prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
in prirocnikom Infrastruktura za pesce - splosne usmeritve predlagamo, da se med Siovensko
cesto in nacrtovanim objektom vzporedno s hodnikom za pesce, vzpostavi linija cone varnosti
kamor je ustrezno postavljena urbana oprema in drevored ter cona aktivnosti, da ostane cona
gibanja prosta. Posebej je treba paziti, da ne ovira preglednosti prometa. (shema st. 1)

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.
2

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

4.SKLEP

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko v skladu s
tretjim odstavkom 108. elena ZUreP-2 podaja mnenje za pripravo prostorskega akta Obcinskega podrobnega prostorskega plana za enoto urejanja DEL EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD
in ME 64 SSe,. Pri pripravi izhodi~e OPPN naj pripravljavee smiselno upo~teva tudi predloge iz
trelje tocke.

S spostovanjem,

Pripravila:
Pia Primee

Q'I'I.~I\'

podsekretarka, ~

I\~

mag. Milena Cernilogar Radez
vodja sektorja

Darko Trajanov
generalni direktor

~

z:-?~

Poslati:
naslovnik (priporoceno s povratnieo)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
eesta 48, 1000 Ljubljana, gp.mop@gov.si (elektronsko)
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DOMŽALE

Št.: 3407-216/2021-4
Datum: 2.7.2021

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 110 člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2;
Uradni list RS, št. 61/17), izdaja naslednje
KO N KR ET N E SM ER NI CE Z A N AČ RT O V AN J E IN M NE NJ E O V E RJ ET NO ST I
PO M EM BNE J Š I H V P L IV O V N A O KO LJ E Z A IZD EL AV O O B ČI N SK EG A
PO DRO BN EG A P R O S T O RSK EG A N AČ RT A Z A PO SL O VNO G R AD NJO
AV T O D ET R – D EL E UP M E5 3
Po pregledu gradiva za pridobitev mnenj v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za poslovno gradnjo AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN), pridobitev konkretnih smernic in
mnenj o CPVO, ki obsega:


OPPN AVTO DETR_izhodisca NUP



OPPN AVTO DETR_izhodisca_grafika



OPPN AVTO DETR_izhodisca_txti

in je objavljeno 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 konkretnih smernic za izdelavo prostorskega akta. Izdelava
celovite presoje vplivov na okolje z vidika gozdarstva in lovstva ni potrebna.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na navedenem naslovu.
Lep pozdrav!
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

