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A IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVALCA
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B ODLOK

5

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

6

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

7

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

8

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

9

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

10

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

11

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

12

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

13

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

14

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

15

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

16

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

17

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

C KARTOGRAFSKE PRILOGE

1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta občine Mengeš

M 1 : 5000

2. Geodetski načrt s certifikatom

M 1 : 500

3. Geodetski načrt z mejo območja urejanja

M 1 : 500

4. Katastrski načrt z mejo območja urejanja

M 1 : 500

5. Situacija obstoječega stanja

M 1 : 500

6. Ureditvena situacija

M 1 : 500

7. Prerez A-A, Prerez B-B
8. Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo

M 1 : 500
M 1 : 500

9. Načrt parcel z zakoličbo

M 1 : 500

10. Zbirna situacija infrastrukture

M 1 : 500

11. Prikaz vplivov na sosednja območja

M 1 : 500

12. Obramba ter varstvo pred naravnimi n drugimi nesrečami

M 1 : 500

* - grafične priloge, ki bodo priložene v naslednjih fazah izdelave OPPN
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D PRILOGE
SEZNAM PRILOG:
1. PRIKAZ STANJA PROSTORA
2. SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OPPN
3. ODLOČBA MOP
4. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA
5. POVZETEK ZA JAVNOST – ZLOŽENKA*
6. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
7. STROKOVNE PODLAGE
8. IZHODIŠČA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
9. KONKRETNE SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
10. 1. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA*
11. STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE*
12. 2. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA*

* - priloge, ki bodo priložene v naslednjih fazah izdelave OPPN
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1. PRIKAZ STANJA PROSTORA
DEJANSKA RABA PROSTORA

Na celotnem območju OPPN so pozidana zemljišča
VARSTVO VODA
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Celotno območje OPPN je na vodovarstvenem območju – cona 3

Projektni pospešek tal je 0,225 g.

Območje OPPN je na območju seizmične intenzitete VIII. stopnje po MCS.
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2. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN

Sklep o začetku priprave OPPN št. 3505-1/2021 je objavljen v Uradnem vestniku Občine
Mengeš št. 3/2021 z dne 24. junij 2021 in na spletni strani občine
http://www.menges.si/objave/prostorski-akti.
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3. ODLOČBA MOP
Na podlagi izdane Odločbe št. 35409-313/2021-2550-6, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in
prostor z dne 27.8.2021 v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
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4. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PLANSKEGA AKTA

Izvleček iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik občine
Mengeš št. 5/2013, 6/2013 – popravek)
...
II. STRATEŠKI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
1.

IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

...
9. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja naslednji:
…
- Razvoj poselitve in dejavnosti prednostno usmerja na območje Mengša. Za razvoj se prednostno izkorišča prosta,
nezadostno in neprimerno izkoriščena obstoječa stavbna zemljišča.

…
(2) Cilji na področju poselitve
…
- Kot pomembnejše lokalno središče in občinsko središče se bo prednostno razvijalo mesto Mengeš z
zagotavljanjem prostorskih pogojev za razvoj ustreznih dejavnosti, tako da se centralne dejavnosti prednostno
umeščajo v mestno jedro in v njegovo neposredno bližino.
…
2.

ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
10. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)
(1) Prednostno se razvija mesto Mengeš kot urbano naselje, pomembnejše lokalno središče in občinsko središče in
ima poleg bivalnega, oskrbnega in upravnega središča občine tudi vlogo poslovnega središča občine. Prostorski
razvoj bo usmerjen 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.
…
5

USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE

3.1.1. USMERITVE ZARAZVOJ POSELITVE IN CELOVITO PRENOVO
27. člen
(razvoj naselij, notranji razvoj, prenova in širitve)
(1) Razvoj naselij v občini Mengeš se prvenstveno zagotavlja z notranjim razvojem, prenovami delov naselij,
celovito prenovo degradiranih območij (opuščeno območje SCT – Cegvenški bajer) ter celovito prenovo območij za
proizvodnjo (Filc, Semesadike) iz katerih se obstoječe dejavnosti izseli.
(2) Naselje Mengeš se bo razvijalo v prvi fazi z notranjim razvojem na obstoječih poselitvenih površinah: obstoječa
stavbna območja za stanovanjsko gradnjo na jugu Mengša, območja za gospodarske dejavnosti na severu in delno
na jugu Mengša.
…
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28. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
…
(4) Območja gospodarskih dejavnosti
…
- Območja gospodarskih dejavnosti so obstoječa območja s prostimi nepozidanimi površinami na severu Mengša in
manjše površine na jugu Mengša.

…

III IZVEDBENI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ
1.

ENOTE UREJANJA PROSTORA
46. člen

(skupna določila o enotah urejanja prostora)
…
(2) Enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) obsegajo naselje, del naselja ali del odprtega prostora in obsegajo
celotno območje občine.
(3) EUP je funkcionalno zaokroženo območje z določeno podrobno namensko rabo.
…
(5) Na karti se pojavi naslednji zapis oznak:
- ME 01 SSd, pri čemer ME pomeni oznako naselja, 01 pomeni zaporedno številka EUP znotraj naselja,
- SSd je oznaka namenske ali podrobnejše namenske rabe enote,
- V primeru ohranjanja primarne namenske rabe EUP oznaka namenske ali podrobnejše namenske rabe enote
pomeni prevladujočo namensko rabo.

…
2.

OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA
47. člen
(območja namenske rabe prostora)

(1) Za celotno območje občine so po posameznih enotah urejanja prostora določena oziroma prikazana območja
namenske rabe prostora, ki jo določa naslednja preglednica:
OBMOČJA OSNOVNE
NAMENSKE RABE

OBMOČJA PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE

ČLENITEV PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S - OBMOČJA STANOVANJ
SS – stanovanjske površine

SSd – stanovanjske površine z
dejavnostmi enodružinska gradnja

…
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3.

PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI

…
3.1.8. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODRASKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

…
67. člen
(skupni prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je treba na gradbeni parceli zagotoviti
zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in
obiskovalce

…
(5) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča
ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot javno površino,
odprto športno ig
…
(11) Glede na namembnosti stavb je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število
parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
NAMEMBNOST STAVB

ŠTEVILO PM
(NAVEDENE SO BRUTO ETAŽNE POVRŠINE
OBJEKTOV)

…
12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi
izdelki)

1 PM/80 m², ne manj kot 2 PM

…
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno servisne
dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija,
avtopralnice, lekarne…)

1 PM/30 m², ne manj kot 2 PM

…
…
3.3 PODROBNI PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI Z USMERITVAMI ZA PRIPRAVO OPPN Z AENOTE IN
POENOTE UREJANJA PROSTORA ZA OBMOČJA NASELIJ
112. člen
(podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za območje urbanističnega načrta Mengeš)

MENGEŠ

PODROBNEJŠA NAMENSKA
RABA

NAČIN UREJANJA

PIP

…
ME 53 SSd/3

SSd
-

tipologija objektov: a,b
gradnja nestanovanjskih stavb za dopolnilne dejavnosti je
dovoljena ob Slovenski in Liparjevi cesti
višina do P+1+1M, oziroma do 10,5 m
dovoljen Fi do 0,6
FOZP nad 30%

...
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…
3.4 OBMOČJA, ZA KATERA SE PRIPRAVI OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
…
121. člen
(skupni pogoji za pripravo OPPN in DPN, ki niso grafično opredeljeni s tem odlokom)
(16) OPPN, ki v OPN niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, če:
- se za enoto ali podenoto urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškim delom OPN
občine Mengeš za predlagano območje,
…
(18) Meja območja OPPN se določi v postopku izdelave OPPN.
…
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5. POVZETEK ZA JAVNOST – ZLOŽENKA
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6. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
6.1.

UVOD

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. Pobudnik 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, 6/2013-popravek, 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 in prodaje
osebnih vozil.
Stavbno zemljišče je po podrobnejši namenski rabi prostora v OPN opredeljeno kot območje
stanovanjskih površin z dejavnostmi – enodružinska pozidava (SSd/3), je v enoti urejanja
prostora EUP ME53. V OPN za predmetni parceli ni predvidena izdelava OPPN.
Pobudnik želi zgraditi novi avto salon z avtomehanično delavnico, ki s svojo površino in
oblikovnimi pogoji ni v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji za ta EUP v OPN. Neskladja so
v velikosti tlorisa (po OPN je določeno le 150 m² BEP za trgovino, pobudnik potrebuje cca 400
m²), tipologiji stavb (po OPN je dovoljen tip stavbe »a« in »b«, in sicer enostanovanjska
prostostoječa stavba in vrstne hiše, pobudnik potrebuje poslovno stavbo), površini odprtih
zelenih površin (po OPN je določeno nad 30% odprtih zelenih površin, kar pri tovrstnih objektih
in v strnjeni mestni pozidavi ni možno upoštevati) in obliki strehe (po OPN je določena
dvokapna streha, naklona 36°do 42° in največjo višino 10,5 m, kar je pri večjem tlorisu stavbe
in predpisanem naklonu nemogoče realizirati). Ker zaradi specifičnosti tovrstnih stavb ni
možno slediti pogojem iz OPN, se je na podlagi 16. odstavka 121. člena OPN, ki dopušča
izvedbo OPPN, ki v OPN niso posebej opredeljeni, pristopilo k izdelavi OPPN, ki bo ob
preveritvah in analizah stanja v prostoru določil nove pogoje za gradnjo.

6.2.

OBMOČJE UREJANJA

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. 310/7, 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.

6.3.

OBSTOJEČE STANJE

6.3.1. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
V občinskem prostorskem načrtu občine 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.

29

OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP ME53 v Mengšu – Proplan, Ivanka Kraljić s.p., januar 2022

Prikaz iz OPN z okvirnim območjem OPPN

6.3.2. LOKACIJA
Območje OPPN se nahaja v občini Mengeš, v južnem delu naselja Mengeš, ob glavni mestni
prometnici Slovenski cesti, znotraj obstoječe strnjene obcestne stanovanjske pozidave.
Dostop na območje OPPN je z vzhodne strani s Slovenske ceste ter z zahodne strani z
Glavičeve ulice.

Lokacija v širšem prostoru z okvirnim območjem OPPN
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Lokacija v mestu z okvirnim območjem OPPN

Ožja lokacija z okvirnim območjem OPPN
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6.3.3. NARAVNE ZNAČILNOSTI PROSTORA
Območje OPPN je na ravnem terenu, ki je večinoma pozidano s stavbami in parkirišči. Na
zahodnem delu sta manjši vrt in trata.

Vrt in trata

6.3.4. USTVARJENE RAZMERE V PROSTORU
Na južnem delu obravnavanega območja je obstoječa stavba trgovine in servisa za motorna
vozila. Stavba je sestavljena iz več volumnov različnih višin. Osnovni del stavbe predstavlja
stara delavnica – pritlični objekt postavljen pravokotno na Slovensko cesto, z nizkim kolenčnim
zidom in dvokapno streho v naklonu 28°, krito z betonskim strešnikom sive barve. Ob
Slovenski cesti je k delavnici prizidan podkleten avtosalon z izkoriščenim podstrešjem,
dvokapno streho s čopi z naklonom 28°, s kritino iz betonskega strešnika svetlo sive barve in s
slemenom vzporedno s Slovensko cesto. K delavnici je proti zahodu dozidan še zadnji del
stavbe, ki je pritličen, nižji od ostalih volumnov stavbe, streha je delno enokapna z naklonom
28°, delno pa ravna z naklonom 5°, kritina je na enokapni strehi enaka, kot na preostalem delu
stavbe. Na ravni strehi je kritina iz pločevine. Fasada je ometana. Okenske odprtine so velike.
Na zahodni strani območja OPPN je obstoječa visokopritlična stanovanjska hiša z
izkoriščenim podstrešjem in dvokapno streho v naklonu 22°, krito z rdečim betonskim
strešnikom.
V jugozahodnem vogalu območja urejanja se nahaja lesen pritličen pomožen objekt z
dvokapno streho v naklonu 37°, krito z opečnim zareznikom rdeče barve. Ob tem objektu je
zgrajena nadstrešnica z ravno streho.
Severno od obstoječe delavnice je postavljena pritlična kovinska nadstrešnica za parkiranje
vozil, z enokapno streho v naklonu 10°, krito s pločevinasto kritino svetlo sive barve.
Med stanovanjsko stavbo in nadstrešnico stoji avtopralnica v kontejnerski izvedbi.
Iz gradnje stavb je razvidno, da se je dejavnost širila postopoma z dozidavami obstoječih
stavb in začasnimi postavitvami pomožnih in začasnih objektov (avtopralnica, nadstrešnica za
parkiranje).
Na severnem delu območja OPPN je delno asfaltirano odprto parkirišče za motorna vozila in
delno makadamsko parkirišče.
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Obstoječa trgovina s servisom

Pomožni objekt

Stanovanjska stavba

Avtopralnica

…
Nadstrešnica

Parkirišče

6.3.5. INFRASTRUKTURA
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, širine 6,5 m z obojestranskima
hodnikoma za pešce širine cca 1,7 m.
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Na zahodni strani do območja OPPN vodi 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 je urejena notranja interna cesta za dvosmerni promet, ki je široka cca 6,0
m. Parkirišče za osebna vozila je delno asfaltirano s talnimi označbami parkirnih mest, delno je
na makadamski površini.

Prometno omrežje z okvirnim območjem OPPN

Slovenska cesta

Asfaltirano parkirišče

Glavičeva ulica

Makadamsko parkirišče

Vodovodno omrežje
Primarna trasa javnega vodovoda poteka ob vzhodni strani Slovenske ceste. Od nje preko
območja OPPN proti zahodu poteka trasa sekundarnega voda,
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Kanalizacijsko omrežje
Obstoječa mešana kanalizacija poteka po Slovenski cesti na vzhodu in po Glavičevi ulici na
zahodu območja OPPN.
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. V območju se nahaja še drugi priključek oz. tretje merilno
mesto nekdanje stanovanjske hiše na Slovenski cesti 64, ki je locirano v elektro omarici ob SV
meji območja.
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.
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.

Infrastrukturno omrežje z okvirnim območjem OPPN

Električna in TK omarica na stanovanjski stavbi

Razdelilna električna omarica na Glavičevi ulici
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6.3.6. NARAVNE VREDNOSTE IN KULTURNA DEDIŠČINA
Na območju OPPN ni evidentiranega varovanega območja kulturne dediščine, prav tako ni
evidentiranih naravnih vrednot.

Območje varstva kulturne dediščine z okvirnim območjem OPPN

6.3.7. 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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6.3.8. MOTNJE IN OMEJITVE V PROSTORU
Glavna omejitev za predvideno pozidavo je prostorska utesnjenost zaradi okoliške pozidave.
Glavna motnja je neurejen videz same parcele, zaradi večkrat dozidanih objektov, ki so
oblikovno neusklajeni in v kombinaciji z začasnimi objekti kontejnerskega tipa ter neurejeni del
parkirišča.
6.3.9. KVALITETE V PROSTORU
Območje urejanja ima kvalitetno lokacijo, ob glavni mestni ulici, Slovenski cesti, v centru
mesta Mengeš, kar omogoča lahko dostopnost in vidnost v prostoru. Lokacija omogoča dva
ločena dostopa, za poslovno dejavnost s Slovenske ceste in za stanovanjske potrebe z
Glavičeve ulice.

6.4.

PREDMET 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.
6.4.1. PROGRAM
Program OPPN se nanaša na:
1. rušitev objektov:
- nadstrešnice za parkiranje vozil
- avtopralnice in
- pomožnega objekta,
2. 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,
- nadstropje – pisarne, skladišče;
3. gradnjo nadkrite vhodno/izhodne rampe ob poslovnem objektu za dostop vozil v kletno
garažo, tlorisne velikosti cca 3,50 x 25,0 m;
4. zunanjo ureditev:
- vhod na parcelo z dvoriščnimi vrati,
- ureditev parkirnih mest (28 PM) in peščevih površin;
5. 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 za plin;
6. ohranitev obstoječih objektov:
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-

stanovanjske hiše z garažo,
delavnice,
trgovine in
pomožnih objektov.

6.4.2. OSNOVNA IZHODIŠČA
Za realizacijo predvidenega programa se upoštevajo naslednja izhodišča:
- ohranjajo se obstoječe stavbe,
- omogoči se rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječim stavbam,
- ohranjata se dva obstoječa dostopa na območje OPPN,
- omogoči se etapnost izgradnje nove stavbe,
- podajo se tolerance za gradnjo nove stavbe z določitvijo gradbenih meja,
- na parceli se omogočijo površine za gradnjo stavb, ureditev parkirišč in
manipulativnega dvorišča.

6.5.

UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

6.5.1. VRSTE DEJAVNOSTI IN VRSTE OBJEKTOV
DEJAVNOST
Območje OPPN je predvsem namenjeno za razvoj poslovne dejavnosti in za stanovanjske
namene. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine stavbe se uporablja za
stanovanjske namene) so dovoljene tudi poslovne dejavnosti, in sicer: popravila in
vzdrževanje prevoznih sredstev (npr. avtomehanične in servisne delavnice), trgovina (npr.
avto salon), storitvene dejavnosti, (npr. frizerstvo, kozmetične in pedikerske dejavnosti,
čevljarstvo, popravila hišnih aparatov, odvetništvo, projektantske in druge tehnične storitve,
računalništvo, elektrotehnika, dekoraterstvo, fotografska dejavnost, oglaševanje,
zavarovalništvo, vse pisarniške dejavnosti, kemične čistilnice), gostinske dejavnosti (npr, hotel,
gostilna) in druge dejavnosti, ki ne generirajo tovornega prometa in je na gradbeni parceli
zagotovljena površina za vzdrževanje objekta ter z zadostnimi parkirnimi površinami.
Dovoljena je tudi proizvodnja električne energije preko sončnih celic na strehi objekta.
VRSTE OBJEKTOV
Na območju OPPN je možna gradnja naslednjih vrst objektov:
–

–

–

stanovanjske stavbe, kjer se vsaj polovica uporabne površine uporablja za stanovanjske
namene, in sicer enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe (npr. samostojne hiše,
dvojčki);
nestanovanjske stavbe, in sicer: gostinske, poslovne in upravne, trgovske, garažne,
stavbe za storitvene dejavnosti, industrijske stavbe in sicer le avtomehanične delavnice,
stavbe za neinstitucionalno izobraževanje (npr. avto šole), stavbe za zdravstvo in sicer le
veterinarska ambulanta za male živali in stavbe za šport, kot so npr. centri za fitnes, jogo,
aerobiko ipd.
gradbeni inženirski objekti: dovoljeni so objekti prometne in gospodarske javne
infrastrukture, zelene površine, podporni zidovi, ograje ipd..

Glede na veljavne predpise o razvrščanju objektov lahko gradijo manj zahtevni, nezahtevni in
enostavni objekti.
Na območju OPPN se glede na veljavne predpise lahko gradijo nezahtevni in enostavni
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objekti, in sicer tisti, ki so v neposredni povezavi s predvidenimi vrstami objektov. Prav tako
se lahko gradijo nadstrešnice, zimski vrtovi, senčnice, lope, drvarnice, letne kuhinje, bazeni in
podobne druge stavbe, postavljajo ograje, podporni zidovi, urbana oprema, spominska
obeležja, urejajo otroška igrišča, površine za šport in rekreacijo ter izvajajo izkopi, vkopi,
utrjujejo površine in brežine ter podobno.
6.5.2. 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 4,5 do 6,5 m ter od severne meje 4,5 m. Objekt se s svojo trgovsko
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
razstavljene avtomobile. Parkirišča za stranke in zaposlene se uredijo zahodno od novega
poslovnega objekta in v kletni garaži.
6.5.3. UMESTITEV OBJEKTOV V PROSTOR IN NJIHOVO OBLIKOVANJE
Za umestitev objektov v prostor so določeni regulacijski elementi, in sicer:
-

gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe,
faktor zazidanosti (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 zemljišča (gradbene
parcele), v izračunu FZ se upoštevajo tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so po
definiciji stavbe,

-

gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne
smejo presegati,

Gradbena parcela je namenjena za pozidavo objektov, enega ali več, odvisno od potreb (npr.
stanovanjski ali/in poslovni objekt, nezahtevni in enostavni objekt), pri čemer je potrebno
upoštevati faktor zazidanosti, ki je največ 0,5.
Za oblikovanje objektov so določeni osnovni pogoji, in sicer:
STANOVANJSKI OBJEKTI
Tlorisna oblika je podolgovata, v razmerju najmanj 1:1,2. Na osnovni volumen je možno
dodajati ali odvzemati manjše volumne. Višinski gabarit je največ 10,5 m nad najnižjo koto
urejenega terena ob stavbi. Etažnost je lahko klet, pritličje, nadstropje in mansarda. Kota
pritličja je do 1,5 m nad koto obstoječega terena ob objektu. Kolenčni zid je največ do 0,6 m pri
enonadstropni stavbi, oziroma pri pritlični stavbi je na fasadi vidno do 1,0 m zidu. Streha nad
osnovnim volumnom je dvokapnica, naklona 36°do 42°. Dopustna je izvedba različnih oblik
frčad in strešnih oken ter sončnih zbiralnikov in sončnih celic. Kritina je rdeče ali sive barve, na
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delu strehe je možna uporaba transparentne kritine. Barve fasad so umirjene, neizstopajoče v
prostoru.
POSLOVNI OBJEKT
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 ter se prilagaja obstoječi pozidavi. Predviden najvišji višinski
gabarit znaša 10,50 m nad koto urejenega terena. Možno je zgraditi dvonadstropno stavbo, s
tem, da je drugo nadstropje po svojem volumnu manjše od volumna prvega nadstropja in da je
večjim delom odmaknjeno od zunanjega roba tlorisa prvega nadstropja zaradi vizualnega
občutka manjše stavbe in omogočanja nemotene osončenosti ter osvetlitve sosednjih stavb.
Klet je v celoti vkopana v teren. Dostop do kleti je predviden po zunanji nadkriti rampi/klančini
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 ipd. Barve fasade
ne smejo izstopati v prostoru.
Novi poslovni objekt in morebitne njegove dozidave ali gradnja pomožnih nezahtevnih in
enostavnih objektov je možno graditi na površini, ki jo določajo gradbene meje ( posebej za
podzemni in posebej za nadzemni del stavbe), ob upoštevanju dovoljenega faktorja
zazidanosti.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
-

lahko se postavljajo/gradijo znotraj gradbene meje, prav tako jih je možno ob soglasju
soseda zgraditi zunaj gradbene meje,

-

višinsko so objekti le pritlični,

-

lahko so različne konstrukcije, kot je lesena, kovinska, betonska ali zidana, ipd.
streha je ravna ali zelena streha, pri zimskem vrtu, senčnici ipd. sta možni tudi
transparenta kritina in fasada,

-

podporni zidovi so lahko iz različnih materialov,

-

koristijo se infrastrukturni priključki za poslovno, oziroma stanovanjsko stavbo.

6.6.

ZASNOVA URBANISTIČNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN
OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO

6.6.1. PROMETNO OMREŽJE
Dostopa na območje OPPN sta dva: s Slovenske ceste na vzhodu in z Glavičeve ulice na
zahodu območja urejanja. Oba dostopa sta obstoječa in se ohranjata. Dostop s Slovenske
ceste se koristi predvsem za poslovno dejavnost, zato se na vstopu na parcelo postavi rampa
za kontrolo izvoza/uvoza motornih vozil. Dostop z Glavičeve ulice je predvsem namenjen za
privatno uporabo, kot dostop do stanovanjske stavbe in njenega internega dvorišča.
Na območju OPPN se uredi krožni interni promet po notranji interni cesti, ki napaja obstoječe
in predvidene objekte ter novo parkirišče na severozahodu območja urejanja. Cesta je
asfaltirana, dvosmerna.
Parkirišče za zaposlene in stranke se uredi v podzemni garaži, ki je v kleti nove poslovne
stavbe. Predvidena je zaposlitev cca 10 ljudi, v kleti je v 1. etapi možno urediti 18 parkirnih
mest, v 2. etapi pa 24 parkirnih mest. Parkirišče za stranke se uredi na odprtem prostoru, na
zahodni strani nove poslovne stavbe, kjer je predvidenih 16 parkirnih mest, od tega dve
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parkirni mesti za invalide. Dve parkirni mesti sta opremljeni za polnjenje električnih vozil. Ob
južni fasadi nove poslovne stavbe se uredi 12 PM, za testna vozila.
Za dimenzioniranje števila parkirnih mest so uporabljena priporočila MOP (Mirujoči promet v
urbanih naseljih). Po izračunu je potrebnih minimalno 43 parkirna mesta. V novi ureditvi je
skupno predvidenih 59, oziroma 45 parkirnih mest.
klasifikacija

normativ

izračun

11210 – dvostanovanjske stavbe

1 PM na enoto za prebivalce in
1 PM na dve enoti za
obiskovalce

2×1+1=3

12301 – trgovske stavbe (trgovina z
neprehranskimi izdelki)

1 PM na 100 m2 za zaposlene in
2 PM za stranke.

512/100+2=7,12

12510 – industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)

1 PM na 5 zaposlenih in
3 PM na popravljalno mesto.

10/5+10*3=32

skupaj

potrebno

43 PM

zagotovljeno

3 PM hiša – obstoječe
10 PM salon, klet – obstoječe
28 PM zunanja PM – novo
18 PM klet – novo
59 PM skupaj

Za dve obstoječi stanovanjski enoti
potrebujemo 3 parkirna mesta.
Za skupno 512m2 površin trgovine
je potrebnih 8 parkirnih mest.
Za 10 zaposlenih in 10 servisnih
mest je potrebnih 32 parkirnih
mest.

Če se od skupnega števila zunanjih parkirnih mest, ki je 28, odvzame 12 parkirnih mest, ki so
predvidena za testna vozila in 2 parkirni mest, ki sta opremljeni za polnjenje električnih vozil, je
skupno zagotovljeno 45 parkirnih mest za parkiranje stanujočih, zaposlenih in strank, kar še
vedno zadostuje normativom (43 parkirnih mest).
Zunanje parkirišče in kletna garaža se izvede, kot nepropustna lovilna skleda zaradi gradnje
na vodovarstvenem območju (3. cona).
Promet pešcev se posebej vodi ob južni in vzhodni fasadi nove poslovne stavbe. Površine se
tlakujejo z drobnimi tlakovci. Na vzhodni peš površini se uredijo mesta za zastave, toteme
blagovnih znamk in drugo urbano opremo.
Ob slovenski cesti je v okviru projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš –
Trzin – Ljubljana predvidena izvedba kolesarske steze, kot kolesarskega pasu na vozišču. Do
izvedbe te povezave se kolesarski promet vodi po vozišču za motorna vozila. Parkirna mesta
za kolesarje se uredijo v kleti nove poslovne stavbe.
6.6.2. OSTALA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA
VODOVODNO OMREŽJE
Primarna trasa javnega vodovoda poteka ob vzhodni strani Slovenske ceste. Od nje preko
območja OPPN proti zahodu poteka trasa sekundarnega voda NL DN 100, ki delno poteka
pod južnim delom predvidene nove poslovne stavbe. Obstoječi javni sekundarni vod NL DN
100 se ukine, na Slovenski cesti se izvede blindiranje, na Glavičevi ulici se ga zaključi s
podzemnim hidrantom. Novi objekt se priključuje na javni vodovod, ki poteka po Glavičevi ulici,
preko obstoječega vodovodnega priključka. Merilno mesto se iz kleti obstoječe stanovanjske
stavbe prestavi v zunanji vodomerni jašek. Meritve bodo ločene za stanovanjsko stavbo in
poslovno dejavnost.
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HIDRANTNO OMREŽJE
Na območju OPPN ni hidrantnega omrežja. Ob vzhodnem hodniku za pešce na Slovenski
cesti je postavljen nadzemni hidrant, ki se bo lahko koristil za območje OPPN. Za potrebe po
požarni vodi se na Glavičevi ulici, ki je na zahodni strani območja urejanja, na novo postavi
podzemni hidrant v cestnem telesu. Ker ob Glavičevi ulici ni zadostnega prostora ob javni
površini za postavitev nadzemnega hidranta, se ta predvidi v podzemni izvedbi.
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Na območju OPPN se izvede ločen sistem kanalizacije.
Odpadna padavinska voda s parkirišč in interne ceste se preko usedalnika in lovilca olj vodi v
dve ponikovalni polji, ki sta locirana pod parkiriščem ob južni fasadi nove poslovne stavbe.
Prečiščene padavinske vode ni možno voditi v naravni odvodnik, ker ga ni v bližini območja
urejanja, prav tako ponikovalna polja ni možno urediti zunaj prometnih površin, ker so vse
površine znotraj in zunaj območja OPPN že pozidane.
Čista odpadna padavinska voda s strehe stavbe se vodi direktno v ponikanje.
Odpadna komunalna voda in tehnološke vode iz servisnih delavnic se vodijo preko novega
kanalizacijskega priključka v obstoječo javno kanalizacijo odpadnih komunalnih voda, ki
poteka po Glavičevi ulici. Tehnološke vode se pred izpustom v javno komunalno kanalizacijo
prečistijo na sami parceli preko usedalnika ter lovilca olj in maščob. Nova poslovna stavbo se
lahko priključi tudi na javno kanalizacijo, ki poteka po Slovenski cesti.
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Obstoječe stanje:
V območju se trenutno nahajajo tri merilna mesta:
1. merilno mesto – Obstoječa delavnica in salon
št.:3-166609; ostali odjem
priključna moč: 43 kW ustreza obračunskim varovalkam: 3x63A
2. merilno mesto – Nekdanja stanovanjska hiša, Slovenska cesta 64
št.:3-166587; ostali odjem
priključna moč: 17 kW ustreza obračunskim varovalkam: 3x25A
3. merilno mesto – Obstoječa stanovanjska hiša
št.:3-166610; gospodinjski odjem
priključna moč: 17 kW ustreza obračunskim varovalkam: 3x25A
Novo stanje:
1. Zaradi predvidene širitve se predvidena priključna moč obstoječega merilnega mesta št. 1
(3-166609) poveča na 85 kW kar ustreza obračunskim varovalkam 3x125A.
2. Merilno mesto št.2 (:3-166587) se ukinja, moč pa prenese na merilno mesto št. 1 kar
pomeni da je povečava merilnega mesta 1 = 51 kW
3. Merilno mesto št.3 (3-166610) - gospodinjski odjem ostane nespremenjeno.
Priključna merilna omarico se predvidoma ohranja na zahodni fasadi stanovanjske stavbe.
Na parkiriščih se lahko postavijo svetilke za razsvetljavo, ki se navežejo na obstoječ električni
priključek.
Za polnjenje električnih vozil sta predvideni dve parkirni mesti, ki se napajata preko
obstoječega električnega priključka.
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
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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, ki se nahaja na vzhodni strani nove
poslovne stavbe. 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
priključka pa južni strani novega objekta. Priključna plinska omarica se postavi na južni fasadi
novega poslovnega objekta.
ODPADKI
Na območju OPPN se uredita dve odjemni mesti za odpadke, posebej za poslovno dejavnost
in posebej za stanovanjsko stavbo.
Odjemno mesto za poslovno dejavnost se uredi ob severovzhodnem vogalu območja OPPN,
neposredno ob Slovenski cesti.
Odjemno mesto za gospodinjski odpad se uredi na zahodni strani, ob stanovanjski stavbi,
neposredno ob Glavičevi ulici.
Posode za zbiranje odpadkov se namestijo po navodilih upravljavca.
Nevarni odpadki (npr: odpadna olja, masti in izrabljeni akumulatorji) se oddajajo koncesionarju
v nadaljnjo predelavo. Nevarni odpadki se do prevzema koncesionarja varno skladiščijo
znotraj poslovne stavbe.
Izrabljene pnevmatike se oddajajo registriranemu zbiralcu.
Izrabljeni avtomobili in avtomobilski deli se predajo v ekološko razgradnjo.
OGREVANJE
Za ogrevanje se lahko koristijo energenti, ki jih dovoljuje zakonodaja ter obnovljivi viri energije
in zemeljski plin. Predvideno je ogrevanje na toplotno črpalko zrak – voda in dogrevanje s
plinom. Na strehi se postavijo sončne celice.

6.7.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE,
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN

6.7.1. VARSTVO OKOLJA
ZRAK
Na kvaliteto zraka lahko negativno vplivajo izpušni plini z obstoječih cest in dejavnosti vezane
za novi poslovni objekt (interni promet motornih vozil, parkirišča, servisne delavnice).
Dejavnost nove avtomehanične delavnice in trgovine z motornimi vozili ima v prvi fazi
predvideno 5 delovnih mest v delavnici in 46 parkirnih mest, od tega 28 na zunanjih površinah
in 18 v garaži nove poslovne stavbe. V drugi fazi se predvideva še 24 parkirnih mest v garaži
stavbe. Lokalni promet z avtomobili predstavlja predvsem mirujoči promet, ki v najmanjši meri
obremenjuje okolje. Fluktuacija vozil je relativno majhna in predstavlja dostavo vozil za
popravilo in parkiranje strank salona.
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Servisna dejavnost se izvaja v zaprtih prostorih, ki bodo imeli poleg ustreznega sistema
prezračevanja instaliran tudi sistem za odsesavanje in prečiščevanje izpušnih plinov (npr.
Nederman). Na obstoječi lokaciji že sedaj obratuje enaka dejavnost, ki se bo z novo stavbo
tudi posodobila. V prihodnosti se pričakuje zmanjšanje emisij predvsem zaradi prehoda na
hibridna in električna vozila. Do sedaj na lokaciji ni bilo ugotovljeno preseganje z zakonom
dovoljene količine izpušnih plinov v zrak. Več emisij je zagotovo v območju regionalne ceste,
česar pa ni možno reševati v sklopu novega objekta.
Stanovanjska gradnja ne bo imela vplivov na kvaliteto zraka.
VODA
Območje OPPN je na območju III. varstvene cone pitne vode. Negativni vplivi na kvaliteto
podzemne vode lahko nastopijo ob gradnji, kot tudi ob obratovanju servisne dejavnosti.
Gradbišče mora biti organizirano tako, da je onemogočeno onesnaženje podzemne vode. V
času obratovanja na parkirišču, podzemni garaži, skladišču in v delavnici obstaja nevarnost
iztekanja goriva ali motornega olja, ki lahko onesnaži pitno vodo. V ta namen je predvidena
izvedba parkirišča in delovnih površin, kjer je možnost razlitja nevarnih snovi, v obliki »lovilne
sklede«, kjer se vode s povoznih in delovnih površin kontrolirano zbirajo in preko lovilca olj
vodijo v ponikovalno polje. V delavnici se odpadna olja in maziva zbirajo v posebne posode ter
se varno skladiščijo do oddaje koncesionarju v nadaljnjo predelavo. Materiali tlakov morajo biti
odporni na vse nevarne snovi, ki se lahko razlijejo ali razsujejo po teh površinah.
HRUP
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št.
43/18 in 59/19) in 92.členom odloka o OPN se območje OPPN uvršča v II. stopnjo varstva
pred hrupom, kjer so dopustne mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 55 dBA za dan in 45
dBA za noč. Morebitni prekomerni hrup in vibracije delovnih strojev in naprav v objektu se
mora zadrževati znotraj objekta, za kar je potrebno v projektu za izvedbo izdelati elaborat
gradbene akustike. V elaboratu se določijo parametri za omejitev širjenja hrupa iz okolice in v
okolico ter znotraj objekta.
V letu 2021 so izvedene meritve hrupa na območju in v neposredni bližini območja OPPN in je
v Poročilu o ocenjevanju hrupa v okolju za vir hrupa avtomehanična delavnica podjetja Avto
Detr d.o.o., oznaka poročila: VENO 4434, izdelal: Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2,
Ljubljana, datum: junij 2021 (v nadaljevanju Poročilo), ugotovljeno, da avtomehanična
delavnica Avto Detr d.o.o. pri maksimalnem obratovanju ne obremenjuje okolje s hrupom
čezmerno na letnem nivoju.
V Poročilu je ugotovljeno tudi, da glede na izmerjene in analizirane vrednosti ni potrebno
opravljati obratovalnega monitoringa hrupa. Ob tem je podano mnenje, da je v primeru
tehničnih sprememb potrebno ponovno izvesti prvo ocenjevanje hrupa.
Gradnja novega objekta z novimi tehnologijami in materiali gradnje, upoštevajoč zakonsko
določeno akustiko stavbe, na podlagi katere se morebiti presežen hrup zadržuje znotraj same
stavbe, ureditev in nova oprema novih delavnic predstavljajo tehnične spremembe, zaradi
katerih se hrup, po mnenju izdelovalca tega OPPN, ne bo povečal, k večjemu bo manjši. V
bodočnosti se bo tudi povečalo število električnih vozil, kar bo tudi doprineslo k zmanjšanju
hrupa. Kljub temu je, zaradi opisanih tehničnih sprememb, po izgradnji in začetku uporabe
objekta, potrebno izvesti prvo ocenjevanje hrupa.
TLA
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev
zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini.
Na območju OPPN obstaja nevarnost iztekanja goriva in motornega olja na parkirišču, ki bi
onesnažilo tla, zato je predvidena izvedba parkirišča v obliki »lovilne sklede«, kjer se vode s
povoznih površin kontrolirano zbirajo in preko lovilca olj vodijo v ponikovalno polje.
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6.7.2. VARSTVO NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Na območju OPPN ni evidentiranega varovanega območja kulturne dediščine, prav tako ni
evidentiranih naravnih vrednot.
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6.8.

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI

6.8.1. PROTIPOTRESNA VARNOST
Pri gradnji objektov je treba upoštevati določila veljavnih predpisov o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje
lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg, projektni pospešek je 0,225 g. Okoliške javne ceste ter
notranja interna cesta na parceli omogočajo nemoteno evakuacijo in intervencijo v primeru
potresa.
6.8.2. ZAŠČITA PRED POŽAROM
Požarno varstvo in lokacije objektov morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi. Cestni sistem mora omogočati dostop do objektov, s čimer se zagotavlja
dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce ter za evakuacijo ljudi in
premoženja, hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
Za gašenje požara se koristi voda iz obstoječega hidrantnega omrežja, ki je na Slovenski cesti
in s postavitvijo novega podzemnega hidranta na Glavičevi ulici.
Predlagane nove gradnje objektov upoštevajo varnostne odmike od parcelnih meja in med
objekti zaradi preprečitve prenosa požara z objekta na objekt.

6.9.

NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je razviden iz grafične priloge 06 Ureditvena situacija in 09 Načrt parcel
zzakoličbo. Na območju OPPN ni javnih površin.

6.10. ETAPNOST
V prvi etapi se izvede pritlična in podkletena poslovna stavba s celotno zunanjo ureditvijo, 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 največ dvema nadstropjema.

6.11. TOLERANCE
Tolerance za objekte so:
- za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbene meja upoštevajoč faktor
zazidanosti,
- za vertikalne gabarite so podane z največjo višino objekta, ki je 10,5 m nad koto
urejenega terena,
- dovoljeno je odstopanje od števila in mikrolokacije dovozov na parcelo,
- dovoljene so tolerance glede dimenzioniranja in tras infrastrukturnih vodov.
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7. STROKOVNE PODLAGE
Za izdelavo OPPN so izdelane naslednje strokovne podlage:
-

Idejna zasnova 162/20, RB inženiring, d.o.o., Glavičeva ulica 27, 1234 Mengeš,
februar 2021,

-

Geodetski načrt št. 2020-214, izdelal Geo2etske meritve, GEO2 d.o.o., Vojkova cesta
45, 1000 Ljubljana, z dne 5.5. 2021 – pooblaščeni inženir Vojko Rozman, dipl.inž.geod.
(GEO 211).

-

Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode, GA 1751/21, November 2021,
GEO-AQUA, Inštitut za hidrogeologijo in okolje, Trg mladinskih delov. brigad 9, 1000
Ljubljana

-

Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju za vir hrupa avtomehanična delavnica podjetja
Avto Detr d.o.o., Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, junij 2021.
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8. IZHODIŠČA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Kopije pridobljenih izhodišč nosilcev urejanja prostora so priložene.
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9. KONKRETNE SMERNICE ZA NAČRTOVANJE
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Pridobljene so vse zaprošene konkretne smernice za načrtovanje.
Kopije pridobljenih konkretnih smernic so priložene.
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10.

1. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Pridobljena so vsa zaprošena 1. mnenja.
Kopije pridobljenih 1. mnenj so priložene.
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11.

STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE*

* - stališča do pripomb bodo priložena v naslednjih fazah izdelave OPPN
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12.

2. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA*

* - 2. mnenja bodo priložena v naslednjih fazah izdelave OPPN
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