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1. NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OPPN
Pobudnik izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno gradnjo Avto Detr –
del EUP ME53, v nadaljevanju OPPN, je podjetje AVTO DETR, avtoservis in trgovina d.o.o.,
Slovenska cesta 66, 1234 Mengeš, ima namen zgraditi novo poslovno stavbo z avtomehanično
delavnico in avtosalonom, na parc. št. 310/7 in 312/9, obe k.o. Mengeš, v naselju Mengeš v
občini Mengeš.
Parceli sta po namenski rabi občinskega prostorskega načrta za občino Mengeš (Uradni vestnik
občine Mengeš, št. 5/13 - v nadaljevanju OPN) stavbno zemljišče. V naravi sta že delno pozidani
s stavbami in parkirišči. Nahajata se v območju strnjene, mestne, obcestne stanovanjske
pozidave. Na njih se legalno opravlja dejavnost popravil, prodaje in parkiranja osebnih vozil.
Stavbno zemljišče je po podrobnejši namenski rabi prostora v OPN opredeljeno kot območje
stanovanjskih površin z dejavnostmi – enodružinska pozidava (SSd/3). V enoti urejanja prostora
EUP ME53. V OPN za predmetni parceli ni predvidena izdelava OPPN.
Potreba po pripravi OPPN se je izkazala na podlagi idejne zasnove, ki jo je izdelalo podjetje
RB inženiring d.o.o., Glavičeva ulica 27, 12434 Mengeš, februar 2021, ki je analizirala lokacijo,
funkcijo in tehnologijo novega objekta v odnosu do obstoječe pozidave ter prometa. V idejni
zasnovi so se določili gabariti in oblikovni pogoji poslovnega objekta, ki sledijo tudi usmeritvam
in zahtevam avtomobilskih blagovnih znamk. Obstoječ OPN tovrstne gradnje ob Slovenski cesti
sicer dopušča, vendar z določenimi omejitvami glede kapacitete in oblikovanja, ki preprečujejo
izvedbo nameravane investicije:
- Najbolj problematična je omejitev, ki v 99. členu za območja SSd (stanovanjske površine
z dejavnostmi – enodružinska gradnja) dopušča trgovske stavbe le do 150,00 m2 BTP
objekta ali dela objekta. Uporabna površine trgovskega dela predvidene stavbe meri cca
385m2 in s tem presega predpisano omejitev.
- V 112. členu je določeno, da je na območju ME53 dovoljen tip stavbe »a« in »b«, ki sta
na podlagi 56. člena prostostoječa objekta (enostanovanjska prostostoječa stavba, ki se z
nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami, dvojčki) in nizki strnjeni objekti (vrstne
hiše). Novi poslovni objekt ne sodi v nobeno od teh dveh tipologij.
- V 112. členu je določen faktor odprtih zeleni površin nad 30%, kar je nemogoče
zagotoviti na gradbeni parceli novega poslovnega objekta, katerega dejavnost zahteva
pritlično zasnovo ter veliko zunanjih parkirnih in prometnih površin.
- 56. člen glede oblikovanja streh predpisuje simetrične dvokapnice z naklonom 36° do 42°
stopinj, 112. člen pa omejuje maksimalno višino na 10,5m. Oblikovanje takšne strehe pri
predvidenem objektu ne pride v poštev, oz. bi zaradi večjih tlorisnih dimenzij in visoke
svetle višine delavnice, presegala dovoljeno višino. Predvidena je ravna streha, ki ohranja
višinski gabarit v merilu okoliških objektov.
Pripravo OPPN omogoča 16. odstavek 121. člena OPN, ki dopušča izvedbo OPPN-jev, ki v OPN
niso posebej opredeljeni, če se za enoto ali podenoto urejanja prostora izkaže investicijski interes
in ta ni v nasprotju s strateškim delom OPN.
V strateškem delu OPN se predvideva razvoj gospodarskih dejavnosti poleg drugih območij, tudi
v južnem delu naselja Mengeš, kjer sta obravnavani parceli pobudnika. Prav tako je v strateškem
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delu OPN določeno, da se sanirajo neurejena območja in da se zapolnjujejo nepozidana območja
znotraj obstoječe pozidave, kar ustreza primeru parcel pobudnika.
Izdelan OPPN bo pravna podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo poslovne stavbe.
2. PREDLOGI NAMERAVANE REŠITVE Z OBRAZLOŽITVIJO GLEDE
UPOŠTEVANJA NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV TER DRUGIH
RAZVOJNIH IN VARSTVENIH DOKUMENTOV
2.1

PREDLOGI NAMERAVANE REŠITVE

a) OBMOČJE OPPN
Območje OPPN je velikosti cca 0,36 ha in obsega parc. št. 310/7 in 312/9, obe k.o. Mengeš.
Meja OPPN na severni strani poteka po meji parc. št. 210/7, k.o. Mengeš in ob dostopni poti do
obstoječih stanovanjskih hiš, na vzhodu ob Slovenski cesti, glavni mestni ulici, na jugu po meji
parcele št. 312/9, k.o. Mengeš in ob obstoječi stanovanjski pozidavi, na zahodu po meji parc. št.
312/9 in 310/7, obe k.o. Mengeš in ob obstoječi stanovanjski pozidavi.
b) LOKACIJA OPPN
Območje OPPN se nahaja v občini Mengeš, v južnem delu naselja Mengeš, ob glavni mestni
prometnici, Slovenski cesti, znotraj obstoječe, strnjene, obcestne stanovanjske pozidave.

Lokacija v širšem prostoru z okvirnim območjem OPPN

4

Izhodišča za OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53,
– Proplan, Ivanka Kraljić s.p.

Lokacija v mestu z okvirnim območjem OPPN

Ožja lokacija z okvirnim območjem OPPN
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c) PREDMET IN PROGRAM OPPN
Predmet OPPN je umestitev v prostor in določitev pogojev za oblikovanje in gradnjo
poslovnega objekta z možnostjo postavitve pomožnih objektov ter pogojev za zunanjo ureditev
parcele.
Program OPPN se nanaša na:
- rušitev objekta nadstrešnice za parkiranje vozil in avtopralnice ter pomožnega objekta,
- gradnjo poslovnega objekta zunanjih gabaritov cca 21,70 x31,70 m in etažnosti K+P+1
(višine do 9,50 m):
- pritličje - avtomehanična delavnica (cca 5 servisnih mest),
- pritličje - avto salon (ločeni prostori za dve znamki),
- klet – parkirišče, shramba, garderobe in sanitarije za zaposlene,
- nadstropje – pisarne, skladišče;
- gradnjo nadkrite vhodno/izhodne rampe ob poslovnem objektu za dostop vozil v kletno
garažo, tlorisne velikosti cca 3,50 x 25,0 m;
- zunanjo ureditev:
- vhod na parcelo z dvoriščnimi vrati,
- ureditev parkirnih mest (cca 30 PM) in peščenih površin;
- infrastrukturno ureditev parcele:
- prestavitev obstoječe trase javnega vodovoda,
- prestavitev voda telekomunikacij,
- izvedba interne sanitarne kanalizacije s priključevanjem na Glavičevo ulico,
- izvedba meteorne kanalizacija za odvodnjavanje utrjenih površin in strehe objekta
ter ureditev ponikovalnega polja,
- izvedba vodovodnega hišnega priključka,
- izvedba hišnega priključka na električno omrežje,
- izvedba hišnega priključka telekomunikacije,
- izvedba hišnega priključka na plin;
- ohranitev obstoječih objektov:
- stanovanjske hiše z garažo,
- delavnice,
- trgovine in
- pomožnih objektov.
Osnovni koncept
Območje OPPN je vizualno deljeno na območje poslovne dejavnosti, ki zavzema večji del
zemljišča na severu in jugu in na območje stanovanjske hiše, ki je v jugozahodnem vogalu
območja OPPN. Območje stanovanjske hiše je z zelenimi površinami in živo mejo ločeno na
severu in vzhodu od poslovnega dela.
Glavni dostop na območje OPPN in za obstoječ ter novi poslovni objekt je z vzhodne strani, s
Slovenske ceste, ki je državna cesta II. reda - G2/1496 in je glavna mestna cesta/hrbtenica v
naselju. Z zahodne strani je omogočen sekundarni dostop z javne poti JP 753143, Glavičeve
ulice, ki je predvsem namenjen dostopu do obstoječe stanovanjske hiše.
Novi poslovni objekt je umeščen v severovzhodni vogal območja urejanja in je od Slovenske
ceste odmaknjen za cca 3,5 do 5,0 m ter od severne meje 4,5m. Objekt se s svojo trgovsko
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dejavnostjo (avtosalon) direktno navezuje na javni prostor, in sicer na pločnik ob Slovenski cesti
V jugovzhodnem delu območja se ohranjata obstoječa poslovna objekta - avtomehanična
delavnica in salon, ki bo v novi zasnovi namenjen izdaji avtomobilov. Med novim in obstoječim
poslovnim objektom se ohranja obstoječ dostop z dvoriščnimi vrati in ograjo za kontrolo
dostopa. Ob dovozu na južni strani novega poslovnega objekta se uredijo nova parkirišča za
stranke. Dodatna parkirišča za stranke in zaposlene se uredijo zahodno od novega poslovnega
objekta.
Faznost
V prvi fazi se izvede klet in pritličje novega poslovnega objekta, v kasnejših fazah se lahko klet
podaljša proti zahodu pod novo parkirišče, v velikosti cca 22,00 x 22,60 m. Stavba se lahko tudi
nadgradi z enim nadstropjem.
Pogoji za oblikovanje objektov
Tlorisna oblika nove poslovne stavbe je pravokotnik (21,70 x 31,70 m + povečava kletnega dela
22,0 x 22,60 m), s čemer se v največji meri izkoristi sama parcela in na primeren način
organizira program investitorja. Predviden najvišji višinski gabarit znaša 9,50m nad koto
urejenega terena ±0,00. Klet je v celoti vkopana v teren. Dostop do kleti je predviden po zunanji
nadkriti rampi v naklonu 15% ter iz notranjega dela stavbe preko notranjih stopnic in dvigala.
Streha novega poslovnega objekta je ravna, zaradi same tipologije tovrstnih poslovnih stavb ter,
da s svojo višino ne izstopa iz silhuete mesta.
Fasada novega poslovnega objekta je lahko steklena, obešena ali ometana.
Za novo gradnjo se določijo regulacijski elementi v prostoru, kot so:
- regulacijska linija – je meja med javnim in zasebnim prostorom,
- gradbena linija – je črta, na katero morajo biti s fasado ali delom fasade postavljeni
objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti,
- gradbena meja – je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojim najbolj
izpostavljenim delom stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje
odmaknjeni v notranjost zemljišča.
- faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) - je razmerje med zazidano površino (po SIST
ISO 9836 - tlorisna projekcija zunanjih dimenzij največjih etaž stavbe nad terenom, brez
balkonov, napuščev, nadstreškov nad vhodi, ipd.) in celotno površino gradbene parcele.
V izračunu FZ se upoštevajo nezahtevni in enostavni objekti ter vsi ostali objekti na
predmetnem zemljišču (parceli). FZ=0,8.
Novi poslovni objekt in morebitne njegove dozidave ali gradnja pomožnih nezahtevnih in
enostavnih objektov je možno graditi na površini, ki jo določajo gradbena linija in gradbena
meja, ob upoštevanju dovoljenega faktorja zazidanosti.
d) PROMETNA IN OSTALA INFRASTRUKTURNA UREDITEV
Promet
Dostop na območje OPPN je omogočen z vzhoda (Slovenska cesta – poslovni oz. glavni uvoz) in
zahoda (Glavičeva ulica – stanovanjski oz. pomožni uvoz).
Na vzhodni strani območja OPPN poteka Slovenska cesta, glavna državna cesta II. reda,
G2/1496, ki je hkrati glavna mestna ulica/hrbtenica in južna vpadnica v mesto Mengeš.
Slovenska cesta je asfaltirana cesta za dvosmerni promet, široka je cca 6,5 m z obojestranskima
7
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hodnikoma za pešce, ki sta širine cca 1,6 m. S Slovenske ceste se uredi poslovni uvoz s
postavitvijo ograje in dvoriščnih vrat za kontrolirani vhod strank in zaposlenih.
Na zahodni strani do območja OPPN poteka asfaltirana javna pot JP 753143, Glavičeva ulica, ki
je zbirna stanovanjska cesta, široka cca 4,00 m z minimalnimi hodniki za pešce (š<1m). Z
Glavičeve ulice je dostop do stanovanjske hiše.
Na območju OPPN se uredi krožni interni promet z interno cesto, ki je asfaltirana in široka cca 67 m. Ob njej se uredijo parkirna mesta za stranke in zaposlene.
Prostor med novo poslovno stavbo in hodnikom za pešce ob Slovenski ceste ter med novo
poslovno stavbo in južnim parkiriščem se nameni za peš promet in se tlakuje.

Prometno omrežje z okvirnim območjem OPPN

Vodovodno omrežje
Primarna trasa javnega vodovoda poteka ob vzhodni strani Slovenske ceste. Od nje preko
območja OPPN proti zahodu poteka trasa sekundarnega voda, ki delno poteka pod južnim delom
predvidene nove poslovne stavbe in ga je zaradi tega potrebno prestaviti nekoliko južneje zunaj
gabaritov novega poslovnega objekta. Od prestavljene trase vodovoda se odcepi novi vodovodni
priključek za novo poslovno stavbo z lastnim vodomernim jaškom, ki je zunaj objekta.
Kanalizacijsko omrežje
Obstoječa mešana kanalizacija poteka po Slovenski cesti na vzhodu in po Glavičevi ulici na
zahodu območja OPPN. Za novi poslovni objekt se izvede ločeno sanitarna in meteorna
kanalizacija.
Nov kanalizacijski priključek sanitarne kanalizacije se vodi na obstoječo javno mešano
kanalizacijo, ki poteka na zahodu po Glavičevi ulici.
Meteorna kanalizacija s prometnih površin na območju OPPN se vodi preko lovilca olj v
ponikovalno polje, ki se uredi ob južni strani novega poslovnega objekta na območju predvidenih
parkirnih mest. Meteorne vode s strehe novega objekta se direktno vodijo na ponikovalno polje.
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Električno omrežje.
Obstoječi objekti na območju OPPN so priključeni na skupni električni priključek s priključno
merilno omarico na zahodni fasadi stanovanjske hiše. Meritve so ločene za stanovanjsko hišo in
obstoječo poslovno dejavnost. Novi objekt se priklaplja na obstoječe merilno mesto za poslovno
dejavnost.
Telekomunikacijsko omrežje
Območje OPPN ima telekomunikacijski priključek, ki poteka od glavnega voda na vzhodu ob
Slovenski cesti po sredini območja OPPN do stanovanjskega objekta, ki stoji na zahodu območja
OPPN. Trasa obstoječega telekomunikacijskega voda poteka na južni strani novega poslovnega
objekta, preko območja novih parkirišč in preko predvidenega ponikovalnega polja. Zaradi
ureditve ponikovalnega polja je potrebna prestavitev obstoječe trase telekomunikacijskega voda
proti novemu poslovnemu objektu, kjer so predvidene peš površine.
Nova telekomunikacijska omarica se postavi na južni fasadi novega poslovnega objekta.
Plinsko omrežje
Območje OPPN je opremljeno s plinskim priključkom. Glavni plinski vod poteka po vzhodni
strani Slovenske ceste, od njega je čez cesto, proti območju OPPN, že položena plinska
priključna cev, ki se konča ob vzhodni meji OPPN. Nov poslovni objekt se opremi s plinskim
priključkom, ki poteka od obstoječega z južne strani novega objekta. Priključna plinska omarica
se postavi na južni fasadi novega poslovnega objekta.

Infrastrukturno omrežje z okvirnim območjem OPPN
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2.2
SKLADNOST Z OBČINSKIM PROSTORSKIM NAČRTOM
V OPN je območje OPPN opredeljeno, kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski
rabi so to stanovanjske površine z dejavnostmi – enodružinska gradnja (SSd/3). Območje OPPN
je v enoti urejanja prostora ME53.

Prikaz iz OPN z okvirnim območjem OPPN

V OPN je za EUP ME53 in za SSd/3 gradnja nestanovanjskih stavb za dopolnilne dejavnosti
dovoljena ob Slovenski cesti. Pobudnik želi na parceli (310/7 in 312/9, obe k.o. Mengeš), ki sta
ob Slovenski cesti zgraditi nestanovanjsko stavbo – poslovno stavbo z avtomehanično delavnico,
avto salonom in garažo. Njegov program je usklajen z namensko rabo po OPN.
Na območju EUP ME53 ni z OPN predvidena izdelava OPPN, vendar je na podlagi 16.
odstavka 121. člena Odloka o OPN dovoljena izdelava OPPN, ki v OPN niso posebej
opredeljeni, za enoto ali podenoto urejanja prostora, v kateri se izkaže investicijski interes in ta
ni v nasprotju s strateškim delom OPN za predlagano območje.
Pobudnik je izkazal investicijski interes za gradnjo poslovne stavbe zaradi širitve obstoječe
dejavnosti. Pobudnik bo poleg obstoječega servisa in prodaje vozil razširil ponudno z ene na dve
avtomobilski znamki. Dejavnost želi ohraniti na obstoječi lokaciji, ki je lahko prometno
dostopna, vidna in prepoznavna v tem prostoru ter jo stranke dobro poznajo.
Obrazložitev skladnosti s strateškim delom OPN:
- V 9. členu, prvi odstavek, četrta alineja (cilji prostorskega razvoja) je določeno, da se
razvoj poselitve in dejavnosti prednostno usmerja na območje Mengša in da se za razvoj
prednostno izkorišča prosta, nezadostno in neprimerno izkoriščena obstoječa stavbna
zemljišča. Osrednji in severni del območja OPPN je prosto stavbo zemljišče znotraj
naselja Mengeš in nezadostno izkoriščeno.
- V 9. členu, drugi odstavek, šesta alineja (cilji na področju poselitve) je določeno, da se bo
prednostno razvijalo mesto Mengeš, kot pomembnejše lokalno in občinsko središče z
zagotavljanjem prostorskih pogojev za razvoj ustreznih dejavnosti, tako da se centralne
dejavnosti umeščajo v mestno jedro in njegovo neposredno bližino. Območje OPPN je v
neposredni bližini mestnega jedra, cca 200 m južno od samega mestnega središča. Na
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območju OPPN se bo razvijala servisna, trgovska in prometna (parkirišča) dejavnost, ki
sodijo med centralne dejavnosti.
V 10. členu, prvi odstavek (prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti) je
določeno, da se prednostno razvija mesto Mengeš, kot urbano naselje, pomembnejše
lokalno in občinsko središče in ima poleg bivalnega, oskrbnega in upravnega središča
občine tudi vlogo poslovnega središča občine. Prostorski razvoj se usmerja prvenstveno v
zapolnitev obstoječih stavbnih zemljišč, v prenovo in sanacijo degradiranih območij,
selitev neprimernih dejavnosti na primernejše lokacije za njihov prostorski razvoj ter
širitvami na nove površine po zapolnitvi nepozidanih obstoječih stavbnih zemljišč.
Poslovna dejavnost, ki je že na območju OPPN in se bo širila, bo doprinesla k razvoju
mesta Mengeš, kot poslovnega središča. Trgovsko-servisna dejavnost je locirana na
lokaciji, na kateri se že opravlja ta dejavnost in je na obrobju mestnega središča, ob
mestni vpadnici (Slovenski cesti), ne gre se za neprimerno dejavnost temveč za utečeno
centralno dejavnost na lokaciji, ki pomeni zapolnitev nepozidanih obstoječih stavbnih
zemljišč.
V 27. členu, prvi odstavek (razvoj naselij, notranji razvoj, prenova in širitve) je določeno,
da se razvoj naselij v občini Mengeš prvenstveno zagotavlja z notranjim razvojem,
prenovami delov naselij, celovito prenovo degradiranih območij. Ureditev območja
OPPN pomeni notranji razvoj naselja Mengeš, saj gre pri tem za nepozidano lokacijo
znotraj obstoječe pozidave. Z OPPN se bo uredila degradirana lokacija v mestu.
V 27. členu, drugi odstavek (razvoj naselij, notranji razvoj, prenova in širitve) je
določeno, da se bo naselje Mengeš razvijalo v prvi fazi z notranjim razvojem na
obstoječih poselitvenih površinah: obstoječa stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo
na jugu Mengša, območja za gospodarske dejavnosti na severu in delno na jugu Mengša.
Območje OPPN omogoča zapolnitev nepozidanega stavbnega zemljišča znotraj mesta,
kar predstavlja tudi notranji razvoj mesta. Prav tako je območje OPPN na južnem delu
mesta Mengša, kjer se z OPN dovoljuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kamor sodijo
tudi trgovske in servisne dejavnosti.
V 28. členu, četrti odstavek, prva alineja (razvoj dejavnosti po naseljih), je določeno, da
so območja gospodarskih dejavnosti obstoječa območja s prostimi nepozidanimi
površinami na severu Mengša in manjše površine na jugu Mengša. Območje OPPN je del
proste manjše nepozidane površine na jugu Mengša, kjer je že obstoječa trgovsko
servisna dejavnost. Z OPPN se ne bodo vnašale nove dejavnosti v to območje, temveč le
širila, dopolnila in uredila obstoječa.

Obrazložitev skladnosti z izvedbenim delom OPN:
- V 112. členu OPN je določeno, da je v EUP ME53 na SSd/3 dovoljena gradnja
nestanovanjskih stavb ob Slovenski in Liparjevi cesti. Novi poslovni objekt je
nestanovanjska stavba, ki se gradi ob Slovenski cesti, kar je v skladu z OPN.
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2.3

VARSTVENI REŽIMI NA OBMOČJU OPPN

a) VARSTVO NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Na območju OPPN ni evidentiranega varovanega območja kulturne dediščine, prav tako ni
evidentiranih naravnih vrednot.

Območje varstva kulturne dediščine z okvirnim območjem OPPN

a) VARSTVO VODA
Območje OPPN je na varovanem vodovarstvenem območju – III. varstveni režim.

Površina vodovarstvenega območja - III. vodovarstveni režim (zeleno) z okvirnim območjem OPPN
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3. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO
GOSPODARSKO IN DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO
Zaradi realizacije OPPN na delu EUP ME53 je potrebno:
- delno prestaviti obstoječo traso sekundarnega javnega vodovoda, v dolžini cca 65 m,
- delno prestaviti obstoječi javni telekomunikacijski vod v dolžini cca 60 m.
Morebitne druge investicije v gospodarsko javno infrastrukturo bodo definirane v postopku
priprave OPPN.
Investicije v javno družbeno infrastrukturo niso potrebne.
4. OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN IN IZVEDBO INVESTICIJ
4.1

OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO, IZDELAVO IN SPREJEM OPPN

Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu, ki
je odvisen od vseh sodelujočih v postopku:
FAZA OPPN

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

NOSILEC
NALOGE

POBUDA ZA OPPN

izdelovalec

SPREJEM POBUDE
sprejema župan
IZHODIŠČA

Občina

SKLEP
SMERNICE
USKLAJEVANJE
SMERNIC
OSNUTEK
PRIDOBIVANJE 1.
MNENJA
DOPOLNJEN
OSNUTEK
OBJAVA JR
JAVNA
RAZGRNITEV IN
JAVNA
OBRAVNAVA
STALIŠČA DO
PRIPOMB
USKLAJEVANJE
STALIŠČ
SPREJEM STALIŠČ
sprejema župan
PREDLOG
PRIDOBIVANJE 2.
MNENJA
USKLAJEVANJE
MNENJ
USKLAJEN
PREDLOG
SPREJEM NA
OBČINSKEM
SVETU
OBJAVA ODLOKA

Občina,
izdelovalec

X
X
X
X

izdelovalec

X
Občina,
izdelovalec
izdelovalec

X
X

Občina

X
X

Občina,
izdelovalec

X

izdelovalec

X

Občina
izdelovalec
Občina

X
X
X

izdelovalec
Občina,
izdelovalec
izdelovalec

X
X

izdelovalec

X

Občina

X
X

Občina
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4.2

NOSILCI UREJANJA PROSTORA (NUP)

Pri pripravi OPPN bodo s svojimi izhodišči, usmeritvami, konkretnimi smernicami in mnenji
sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov
na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000
Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske,
urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica
4, 1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
13. Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
14. Zavod za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
15. Javno komunalno podjetje PRODNIK D.O.O., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
16. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
17. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
18. Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Ljubljanska cesta 50, 1527 Ljubljana,
19. Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana, Stegne 19, 1000
Ljubljana,
20. Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
4.3

OKVIRNI ROK ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Rok za izgradnjo poslovnega objekta je predviden letu 2022 - 2023.
Rok za izvedbo prestavitve dela javne trase telekomunikacijskega omrežja je predviden v letu
2022-2023.
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GRAFIČNI DEL:
1) IZSEK IZ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ
2) GEODETSKI NAČRT Z MEJO OBMOČJA UREJANJA
3) KATASTRSKI NAČRT Z MEJO OBMOČJA UREJANJA
4) SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA
5) UREDITVENA SITUACIJA
6) ZBIRNA SITUACIJA INFRASTRUKTURE

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
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