
Pripomba št.: 01-01 

Datum: 04. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na parc. št. , k.o.: 503/5, 503/6, 1599/7, k.o. Trzin 
 

 
 

Povzetek pripombe: 

a) Predlog za upoštevanje pobude, z dne 22. 11. 2013, za spremembo namembnosti oz. spremembo 
OPN na zemljišču parc. 503/5, k.o. Trzin, št. zadeve 3500-12/2013, nazaj v kmetijsko zemljišče. 

Prekategorizacija parcele naj bi bila narejena brez vednosti lastnikov. Na navedeni parceli je 12 m 
varovalnega pasu (zahteva Slovenskih železnic - kjer ni možna gradnja) in tudi podjetje PRODNIK 

ima vgrajeno električno omarico in črpalko za kanalizacije odplake za celotno Kmetičevo ulico. Zato 

na tem delu parcela ne more biti kategorizirana kot stavbno zemljišče. 
b) Podana je bila pobuda, z dne 12. 3. 2014, za spremembo namenske rabe stavbnega zemljišča, s 

parc. 1599/7, v kmetijsko zemljišče, št. zadeve 3500-3/2014. S kupoprodajno pogodbo z občino št. 
163/2009 je bilo to zemljišče menjano za parc. 503/6 za potrebe razširitve Kmetičeve ulice zaradi 

postavitve železniških zapornic. Parcela št. 1599/7 je bila pred zamenjavo kategorizirna kot CESTA. 
Zakaj je po menjavi postala zazidljiva? Parcela se nahaja med mojo stanovanjsko hišo in med 

stanovanjsko hišo soseda (cca 5 m med obema stavbama). Kako naj bo to zazidljivo stavbno 

zemljišče?  
c) Od oddaje pobud so minila že 4 leta, odgovora pa nobenega. 

 
Pojasnilo: 

a) Občina je pobudo obravnavala v strokovni presoji pobud (pod zap. št. 14). Na S strani parc. 503/5 je 

v dopolnjenem osnutku določena namenska raba PŽ – površine železnice v širini varovalnega pasu. 
Pri morebitni uvedbi davka na nepremičnine - stavbna zemljišča, se na parceli obravnava železniški 

koridor, ki je v javnem interesu in tam se davek ne obračunava. 
b) Pojasnilo izrazov stavbno in zazidljivo zemljišče: 

Izraz stavbno zemljišče je uporabljen za območja namenske rabe prostora, kjer je prisotna 

poselitev oz. so obstoječi objekti komunalno opremljeni in se na njih izvaja dejavnost, ki ni 
kmetovanje ali gozdarjenje, se pravi so zazidana (tako z objekti kot s prometnimi površinami).  V 

naravi pa so stavbna zemljišča lahko travniki, vrtovi, njive, ki so namenjena za graditev ali drugo 
komunalno ureditev, se pravi so nezazidana (še niso uporabljena). Stavbna zemljišča se ureja s 

prostorskimi akti, ki so pravna podlaga v prometu z nepremičninami in za pripravo projektov 
gradenj. 

Izraz zazidljivo zemljišče se pretežno uporablja za stavbna zemljišča, ki so namenjena izgradnji 

objektov za bivanje, storitve in delo. Stavbna zemljišča so lahko tudi nezazidljiva. To so stavbna 
zemljišča v naseljih, kjer graditev ni možna zaradi reliefa ali drugih geomehanskih posebnosti 

(poplavnost, plazovitost, nagnjenost terena ...) ter tudi območij, ki so namenjena skupnosti in niso 
namenjeni visokogradnji (npr. športno-rekeracijske površine, parki …). 

Ustvarjanje manjših otokov primarne rabe (kmetijskih zemljišč) v naselju ni v skladu s celostnim 

načrtovanjem naselja. 
c) Priprava 2 SD OPN Trzin poteka po naslednji časovnici: 

 sklep o pripravi SPRO     11.2.2014 

 sklep o pripravi OPN izvedbeni del   1.2.2014 

 pogodba z URBI d.o.o.      15.5.2014 

 izdelava prikaza stanja prostora    maj 2014 
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 sestanek na MZIP (MOP)     6.6.2014  

 izdelava strokovnih podlag in usklajevanje   2014 - 2015 

lokalne volitve       jesen 2014 

 izdelava osnutka 2SD OPN    oktober 2015 

 vloge za 1. mnenja (20 NUP)    19.10.2015 

 odločba MOP: CPVO je potrebna   24.3.2016 

 izdelava okoljskega poročila (OIKOS d.o.o.)  2016 – 2017 

 MOP: mnenje o ustreznosti okolj. poročila  dec. 2017 

 izdelava dopolnjenega osnutka 2SD OPN   jan. – feb. 2018 

 seja odbora za prostor in občinskega sveta  7. in 24. marec 2018 

 1.razgrnitev      28.3.-30.4.2018 

 javna obravnava     11. april 2018 

 2.razgrnitev      30.5. - 29.6. 2018 

 javna obravnava     6. junij 2018 

 priprava stališč do pripomb    november 2018 

lokalne volitve       jesen 2018 

 sprejem stališč do pripomb       februar 2019 

 javna objava stališč      februar 2019 

 izdelava predloga 2SD OPN     februar 2019 

 vloge za 2. mnenje (20 NUP)    marec 2019 

 MOP: odločba o vplivih plana na okolje   maj 2019 

 sprejem 2SD OPN na občinskem svetu             junij 2019 

 
Pisni odgovori na pobude občanov v postopku niso bili predvideni. 

V postopku priprave prostorskega akta odgovor na pobudo lahko pobudnik najde ob javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka prostorskega akta, sama vsebina obravnavane pobude pa je pobudniku na 

vpogled na sedežu Občine Trzin. 
 

Stališče: 

a) Pripomba se ne upošteva. Na S delu parc. 503/5 ostane namenska raba PŽ. 
b) Pripomba se delno upošteva. Na parc. 503/6 in 1599/7 se namenska raba iz SS spremeni v PC. 

c) Stališče ni potrebno. Pripomba se ne nanaša na določila OPN, pojasnilo je podano. 
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Pripomba št.: 01-02 

Datum: 13. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: CT 04 IG, parc. 1283/6, 1284/7, 1284/9, 1283/1 

     PC, parc. 1284/17 
    CT 07 IG, parc. 1284/8, 1283/1, vse k.o. Trzin 

 

 
 

Povzetek pripombe: 
a) V CT 04: sprememba nam. rabe na parc. 1284/17 iz PC v IG, saj 1284/17 smiselno pripada k sklopu 

parcel 1283/6 in 12831/1. 
b) Prestavitev parc. 1283/6, 1283/1, 1284/17 iz CT-04 v CT-07. Pobudo dajemo kot lastniki parcele 

1283/6, premik naše parcele in smiselno tudi ostalih dveh v »mirnejši« režim, ki ga OPN določa, bi 

bolj ustrezal naši viziji. Če predlagana razširitev pod tč. »e« te pripombe ni možna, umikamo našo 
pripombo. 

c) ALTERNATIVNO: Prestavitev parc. 1284/8 in del 1283/1 iz CT-07 v CT-04. 
d) Dopolnitev dopustnih objektov in dejavnosti za IG v CT-04 z: 

• 12111 hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev  

• 24110 športna igrišča 
• 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  

e) Dopolnitev dopustnih objektov in dejavnosti za IG v CT-07 z: 
• 12111 hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev  

• 24110 športna igrišča 
• 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  

• 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo 

• 12650 športne dvorane  
• 12630 stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno dejavnost  

f) Glede na pripombi »d« in »e« za razširitev dopustnih objektov je treba preveriti v osnutku 
predlagano tipologijo (tip objekta oziroma zazidave), če ustreza tudi tem na novo predlaganim 

objektom in preveriti, če dodeljena območja stavbnih zemljišč ustrezajo novo predlaganim objektom. 

 
Pojasnilo: 

a) Omenjena parcela je po zazidalnem načrtu namenjena za dostop do gradbene parcele južno, zato 
ostane namenska raba PC. Doda se možnost širitve gradbene parcele s severa in iz juga. V predlog 

2SD OPN se vključi določilo, da je na delu zemljišč 1283/1-del in 1284/9, k. o. Trzin, ki ležita v 
območju stavbnih zemljišč, možna širitev gradbenih parcel na obeh straneh (GP 107 in 142) pod 

pogojem, da investitor v soglasju z DRSV ustrezno regulira vodotok in v soglasju z ZGS zagotovi 

javno navezavo območja na obstoječe gozdne poti preko zemljišč, kjer ima investitor pravico graditi. 
b) Glede na vsebino pripombe pod tč. »e« se v odloku za CT-07 določi samostojen člen (104.b). 

c) Upošteva se pripomba pod tč. »b« in »e«. 
d) V skladu s 13. členom (objekti in naprave) odloka 2SD OPN, dop. osnutek, so na vseh stavbnih 

zemljiščih dopustni objekti in ureditve 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 

prosti čas. 
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e) V skladu s 13. členom (objekti in naprave) odloka 2SD OPN, dop. osnutek, so na vseh stavbnih 

zemljiščih dopustni objekti in ureditve 24122. 

f) Tipa zazidave za CT-07 ni treba spreminjati. Šifre z dopustnimi objekti pomenijo, da so dopustni s 
šiframi navedeni prostori v stavbah, ki so določene s tipom oblikovanja.   

 
 

Stališče: 

a) Pripomba se ne upošteva, na parc. 1284/7 in 1284/17 ostane nam. raba PC. 
b) Pripomba se upošteva. V CT-07 se vključijo navedene parcele. V odloku se za CT-07 določi 

samostojen člen (104.b). 
c) Pripomba se ne upošteva. 

d) Pripomba se ne upošteva. V skladu s 13. členom, objekti in naprave, odloka 2SD OPN, dop. osnutek, 

so na vseh stavb. zem. dopustni objekti in ureditve 24122. 
e) Pripomba se upošteva. V odloku se za CT-07 dopolni seznam dopustnih objektov in dejavnosti z 

12111, 24110, 12610, 12650, 12630.  
f) Pripomba se upošteva, tip zazidave ostane nespremenjen v odloku se pojasni uporaba šifranta za 

stavbe oz. dejavnost.  
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Pripomba št.: 01-03 

Datum: 18. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: SPLOŠNI in EUP: NT-20, parc. 1631/51, k.o. Trzin 

 
 
Povzetek pripombe: 

a) V 3.členu (pomen izrazov) odloka izbrisati tč. 29.»Nadomestna gradnja«, ker se termin opušča in ga 

nadomestiti z »Novogradnja kot nadomestitev objekta«, ki je v 12. členu naveden kot dopustna 
vrsta gradnje na območju občine Trzin. Posledično je ta termin potrebno določiti tudi v »Pomenu 

izrazov« in popraviti terminologijo v celotnem OPN. V 3. členu se doda nova definicija »Novogradnja 
kot nadomestitev objekta«, ki se glasi: »je odstranitev objekta in novogradnja objekta na isti lokaciji, 

z enakimi ali drugačnimi gabariti, odmiki in/ali namembnostjo.« 

b) V 3. odstavku 11. člena (odmiki objektov od sosednjih zemljišč) popraviti termin nadomestna 
gradnja (glej tč. »a«). 

c) V 1. odstavku 12.člena (gradnje in drugi posegi v prostor) tretjo alineja spremeniti tako, da se glasi 
» – rekonstrukcija, vzdrževalna dela, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov«. Sedanja 

formulacija besedila navaja, da za obstoječe objekte veljajo samo rekonstrukcija, vzdrževalna dela, 

dozidave, nadzidave in odstranitve objektov, ne pa tudi novogradnja kot nadomestitev objekta. Z 
odstranitvijo dela besedila se navedejo vse možne vrste gradenj, posegov in ureditev na stavbnih 

zemljiščih v občini. 
d) Vsebino 2. odstavka 12.člena (gradnje in drugi posegi v prostor) v celoti spremeniti tako, da se glasi: 

»Vse vrste gradenj, posegov ali ureditev na obstoječih objektih so dopustne, v kolikor so objekti 
zgrajeni zakonito.« Naštevanje vrst gradenj ni potrebno, saj je povsem jasno, da so na obstoječih 

objektih možne vse vrste gradenj, posegov ali ureditev, razen novogradnje objekta.  

Drugi stavek se odstrani, saj je zaradi različnih dovoljenih dozidav v naselju v preteklosti težko 
določiti, kaj je osnovni objekt in s kakšno stavbno maso se morajo skladati dozidani ali nadzidani 

objekti. V kolikor bo vseeno prevladalo mnenje, da je ta del besedila potrebno ohraniti, ga je 
potrebno bolje formulirati in dodati v 19. členu 2. odstavek, ki govori o določanju velikosti objektov. 

e) Vsebino 4. odstavka 12. člena (gradnje in drugi posegi v prostor) v celoti spremeniti tako, da se 

glasi: »Gradnje objektov so dopustne na stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno komunalno 
oskrbo, opredeljeno v drugem odstavku 30. člena.« Vse vrste gradenj so opredeljene že v 2. 

odstavku 12. člena, gre samo za poenotenje besedila. 
f) Vsebino 2. odstavka 19. člena (določanje velikost objektov) v celoti spremeniti tako, da se glasi: 

»Kadar za gradnjo objektov vertikalni gabariti s posebnimi izvedbenimi pogoji niso natančno 
določeni, je potrebno upoštevati povprečje vertikalnih gabaritov obstoječih objektov območja 

oziroma EUP v radiju 50 m. Zaradi zagotavljanja energetske učinkovitosti objekta je dopustno 

povečanje vertikalnih gabaritov objekta do 1m. Za obstoječe objekte je dopustno povečanje 
horizontalnih gabaritov objekta do 1m in zmanjšanje vertikalnih in/ali horizontalnih gabaritov objekta 

do 10%.« 
g) V 1.2 točki 97.člena (dopustne gradnje in druga dela) 1. alinejo v celoti spremeniti tako, da se glasi: 

»Pri rekonstrukciji ali novogradnji kot nadomestitev objekta je zaradi zagotavljanja energetske 

učinkovitosti objekta dopustno povečanje horizontalnih in vertikalnih gabaritov do 1 m, brez soglasja 
lastnikov sosednjih zemljiških parcel.« 
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Sedanja formulacija močno omejuje možnost izvedbe rekonstrukcije, ki realno sploh ni izvedljiva. 

Nanaša se samo na rekonstrukcijo montažnega dela, ne pa tudi rekonstrukcije pritličnega dela. Prav 

tako se ne nanaša na novogradnjo kot nadomestitev objekta, ki jo je prav tako možno izvesti na 
obstoječih objektih, kakor izhaja iz spremenjenega 3. odstavka 11. člena. 

Glede spreminjanja obstoječih razporeditev odprtin: pri rekonstrukciji je običajno, da se spremenijo 
tudi razporeditve odprtin (premestitev, zamik, povečanje, zmanjšanje). Sedanja formulacija 

narekuje, da bi kakršnokoli spreminjanje razporeditve odprtin zahtevala soglasje (vseh!!!) lastnikov 

sosednjih zemljiških parcel, kar je nesprejemljivo.  
Primeri o spreminjanju obstoječih odprtih: (1) V pritličnem (zidanem) delu so sedaj po večini 

bivanjsko nekvalitetni prostori: garaža, kurilnica, umivalnica, hodnik, stopnice in še dve pomožni 
sobi. Odprtine v teh prostorih so majhne in nezadostne za kvalitetno bivanje. S spremembo 

obstoječih odprtin se lahko v prostor zajame več svetlobe in s tem poveča kakovost bivanja. (2) Na 

severni strani sta v pritličnem delu (dolžina stranice 11,2 m, višina 2,5 m) le 2 odprtini dimenzij 120 
x 80 cm. V nadstropju so le tri odprtine dimenzij, ena 135 x 110 cm in dve 85 x 75 cm. Ohranitev 

obstoječih pozicij in dimenzij odprtin predstavlja omejitev pri rekonstrukciji ali novogradnji kot 
nadomestitvi objekta in predstavlja odmik od težnje po kakovostnem bivanju. (3) Garaža, ki je v 

objektu, je neprimerna za hrambo večjih/daljših avtomobilov. Zato se ta prostor ne uporablja kot 
garaža. Smiselno ga je izkoristiti za bivanje, kar pomeni zmanjšanje odprtine (npr. okno namesto 

garažnih vrat). Takšna rekonstrukcija je bila že izvedena na nekaterih objektih v ulici. (4) Na južni 

strani objekta bi s preureditvijo prostorov lahko sedanje okno povečali za izhod na zelene površine 
(balkonska vrata). Takšna rekonstrukcija je bila že izvedena na nekaterih objektih v ulici. 

Glede spreminjanja naklona strehe: sedanji naklon je 22,5°. Skladno s točko 2.1 tega člena je v tej 
EUP dopusten naklon strehe 20 - 25 stopinj. Sedanja formulacija narekuje, da je že za minimalno 

spremembo naklona v okviru dovoljenega, treba pridobiti soglasje  lastnikov sosednjih zemljiških 

parcel, kar je povsem nesprejemljivo. 
Glede spreminjanja tlorisne zasnove: tlorisna zasnova bi lahko pomenila tudi notranjo razporeditev 

prostorov, čeprav je najverjetneje mišljena ohranitev razmerja stranic. Sedanja formulacija narekuje, 
da je že za minimalno spremembo razmerja treba pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljiških 

parcel, kar je povsem nesprejemljivo. 
Glede spreminjanja tlorisnih gabaritov: največje možno odstopanje horizontalnih gabaritov 

obravnava drugi del spremenjenega besedila 97.člena, točka 1.2, 1. alineja. 

Glede svetle višine pritličja in energetske sanacije objekta: obravnava svetle višine pritličja je 
nepotrebna zaradi omejitve višinskih gabaritov objekta. Namesto besedne zveze »Energetska 

sanacija objektov« je bolj smiselno uporabiti termin »zagotavljanje energetske učinkovitosti 
objektov«. Obenem sedanja formulacija ne upošteva, da se prilagoditve svetle višine pritličja in 

energetske sanacije objektov lahko izvajajo pri rekonstrukciji celotnega objekta (ne samo 

montažnega dela) in tudi novogradnji kot nadomestitev objekta. Obe vrsti posegov se izvajata na 
obstoječih objektih. 

h) V 1.2 točki 97.člena (dopustne gradnje in druga dela) 3. alinejo v celoti spremeniti tako, da se glasi: 
»Za obstoječe objekte nadzidava ni dopustna.« 

Nadvišanje pritličnega dela je obravnavano že v spremenjenem 2. odstavku 19. člena (določanje 

velikosti objekta), kjer je določeno, za koliko se lahko poviša višinski gabarit celotnega objekta. 
i) V 1.2 točki 97.člena (dopustne gradnje in druga dela) 5. alinejo izbrisati. 

S spremembo besedila v 2. odstavku 19.člena so določeni horizontalni in vertikalni gabariti objekta 
(novega ali obstoječega), določen je naklon strehe in etažnost objekta. Besedilo 5. alineje zato ni 

potrebno. Glede na izvedene prizidke sosednjih objektov v ulici na severni, vzhodni in zahodni strani 
je težko določiti prevladujoči tip zazidave v EUP. Prvotno zasnovo objektov je ohranilo le okoli 40 % 

lastnikov zemljiških parcel v ulici. 

j) V 2.1 točki 97.člena (velikost in zmogljivost objektov) 6. točko izbrisati. 
S spremembo besedila v 2. odstavku 19.člena so določeni največji in najmanjši horizontalni in 

vertikalni gabariti objekta (novega ali obstoječega), določen je naklon strehe in etažnost objekta. S 
tem je določen tudi stavbni volumen objektov (novih in obstoječih). Besedilo 6. točke zato ni 

potrebno. 

 
Pojasnilo: 

a) Odlok o OPN določa pomen posameznih uporabljenih izrazov, ki so ali pa niso določeni v veljavni 
zakonodaji. Zakon vedno velja nad vsemi podzakonskimi in drugimi splošnimi akti. 

ZUREP-2 (Ur.l.RS, št.61/2017) določa izraz nadomestna gradnja v 13. odstavku 3.člena, kot: 
"Nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstoječi objekt in namesto njega 
zgradi nov objekt." Tako definiran izraz ne pove ničesar o gabaritih, odmikih ali oblikovanju objekta. 



Strokovna stališča do pripomb javnosti, Urbi d.o.o. - februar 2019 

7 

Zato se predlog pripombodajalca ustrezno upošteva v odloku, v odloku se uporabita obe definiciji 

"nadomestna gradnja" in "novogradnja kot nadomestitev" , ki je definirana kot: 

»Novogradnja kot nadomestitev objekta  je odstranitev objekta in novogradnja objekta na isti 
lokaciji, z enakimi ali drugačnimi gabariti, odmiki in/ali namembnostjo.«  

Pojasnjujemo, da je novogradnja kot nadomestitev objekta brez soglasja soseda dopustna samo, če 
se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je brez 

soglasja soseda mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo 

predpisi, ki urejajo graditev. 

b) Glej pojasnilo v tč. »a«. Predlog se ustrezno upošteva, uskladi se termine v 3. odstaveku 11. člena. 

c) Nomotehnično je z 2 alinejo (1) odstavka 12. člena naveden poseg "Novogradnja kot nadomestitev" 

zato ni potrebe navajanja posega pri obstoječih objektih. Določba je jasna, uporabljena v praksi in je 
ni treba spreminjati.  

d) Predlagana sprememba ne vsebuje odstranitve objektov, ki pa je dopustna tudi za nelegalno 
zgrajene objekte. Za vrsto posega "sprememba namemebnosti " velja prav tako, da je dopustna 

samo na legalno zgrajenih objektih, kar se v 2. odstavku 12. člena ustrezno dopolni.  
Če so se pretekle dozidave/nadzidave izvajale legalno, se pravi na podlagi pridobljenih gradbenih 

dovoljenj, potem je iz njih možno določiti osnovni objekt. Oblikovanje osnovnega objekta pa 

določajo PIP za posamezne EUP. Predlog za dopolnitev 19. člena se v 2. odstavku upošteva tako, da 
se doda merilo (do + 10% višine v radiju 100 m od objekta v mejah posamezne EUP). 

Vsekakor pa velja tud 5. odstavek  20. člena ZUREP-2: "(5) Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih 
na stavbnih zemljiščih je ne glede na določbe prostorskega izvedbenega akta dovoljeno: 

- vzdrževanje, vključno z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta, 
-  rekonstrukcija, če se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz objekta,  
- in nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza 

objekta ne odstopa od obstoječega objekta." 
e) Pripomba je umestna saj izraz gradnja zajema vse vrste posegov za objekte. V odloku se popravi kot 

je predlagano: »Gradnje objektov so dopustne na stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno 
komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem odstavku 30. člena.« 

f) Rešitev je podobna s predlaganim popravkom (glej pojasnilo v točki d).  

g) 1. alineja v točki 1.2 določa, da je pri energetski sanaciji objekta dopustno povečanje njegovih 
dimenzij do 1 m brez soglasja soseda. Predlog, da se črta soglasje sosedov ob spreminjanju odprtin 

je umesten, vse pomisleke sosedov do novogradnje oz. rekonstrukcije se izrazi v upravnem 
opostopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in ni potrebe po posebnem soglasju, zato se to 

pogojevanje v odloku črta. Pripomba o spreminjanju odprtin pri rekonstrukciji in naklona strehe je 

utemeljena. S tlorisno zasnovo je mišljena sprememba razmerja stranic. Pojem rekonstrukcije določa 
GZ (35. točka 3. člena1), navedbe se preveri tudi v smislu gradnje kot nadomestitve objekta. 

h) Predlog je umesten in se ga upošteva tako, da se v 1.2 točki 97.člena (dopustne gradnje in druga 
dela) 3.alinejo v celoti spremeniti tako, da se glasi: »Za obstoječe objekte nadzidava ni dopustna.« 

i) Predlog se delno upošteva), črta se 5 alineja 1.2 tč. 97. člena. 

j) Predlog je umesten in se ga upošteva, črta se 6 alineja 2.1 tč. 97. člena. 
 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba se delno upošteva. 
c) Pripomba se ne upošteva. 

d) Pripomba se delno upošteva. 

e) Pripomba se upošteva. 
f) Pripomba se delno upošteva. 

g) Pripomba se delno upošteva. 
h) Pripomba se upošteva. 

i) Pripomba se upošteva. 

j) Pripomba se upošteva. 

                                                           
1 35. rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski 
elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in 
se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja 
z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev; 
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Pripomba št.: 01-04 

Datum: 20. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-33; parc. 533, 532, 534/5, 1600/11, 534/1, 1570/7, 624/8, 534/4, vse k.o. 

Trzin 
 

 
 
Povzetek pripombe: 

Gre za dedovanje zaščitene kmetije, kjer poteka zapuščinski postopek, ki še ni končan. En od dedičev je 
podal pobudo za spremembo stavbnega v kmetijsko zemljišče, s katero se ostali dediči ne strinjajo zaradi 

naslednjih razlogov: 

a) takšna sprememba bi neposredno zmanjšala vrednost kmetije in prikrajšala dediče; 
b) takšna sprememba bi škodovala kmetiji: ker zemljišč ne bi bilo več možno izločati iz korpusa zaščitene 

kmetije, bi moral prevzemnik kmetije (kdorkoli že bo to po koncu zapuščinskega postopka) sodediče 
izplačati, kar bi kmetijo nesorazmerno obremenilo ali celo ogrozilo. Vrednost zemljišč je večja, če so 

stavbna. 
Kmetijska zemljišča spremeniti nazaj v stavbna.  

 

Stališče:  
Pripomba se upošteva. Zemljišče ostane kot do sedaj stavbno EUP ST-33 z namensko rabo SK, 

spremembe v 2SD OPN na teh zemljiščih ne bo. 
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Pripomba št.: 01-05 

Datum: 26. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: CT-05; parc. 1244/98, k.o. Trzin 

 

 
 

Povzetek pripombe: 
JZ del parcele št 1244/98, z oznako funkcionalne enote 16/1, v izmeri 515 m2 južno od vodotoka, izvzeti 

iz OPPN za območje CT5/1 in del priključiti v EUP CT1/1-1. Tako bo dosežena večja stopnja izkoriščenosti 

predmetne parcele in omogočen bolj smiseln pristop k urejanju območja. 
 

Pojasnilo: 
Za območje CT5/1 je sprejet OPPN Brodišče (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2014, 6/2014), v katerem leži 

del parc. 1244/98. Za to parcelo OPPN določa tudi možnost povečave funkc. enote 16/1 (glej spodaj 

grafični izsek iz lista 26 »4. zazidalna situacija OPPN«) in navezavo na območje CT-02 
 

 
 

 

2. tč., 7. člena odloka o OPPN CT5/1  
določa za funkcionalni enoti 16/1,2 sledeče: 

 

 

 
Pojasnilo: Veljavni OPPN ustrezno ureja Fe 16/1 in 16/2. 

 

Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 01-06 

Datum: 25. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT- 4/1 Peske (OPPN); parc. 1166/1, k.o. Trzin 

 

 
 

Povzetek pripombe: 
a) Predlog za popravek meje zazidljivosti dela parcelne številke 1166/1 k.o. Trzin. Ukinjeno je bilo 

stavbno zemljišče na SV delu parcele, katere namenska raba po veljavnem OPN (Uradni vestnik 

občine Trzin, št. 08/2010, obv.razl. 08/2010, 01/2013, UPB1 04/2013, obv.razl. 02/2018) predstavlja 
stavbna zemljišča. Poleg uskladitve z veljavnim OPN je predlagana tudi širitev stavbnega zemljišča. 

b) Namensko rabo na parc. 1166/1 spremeniti v CU oz. uskladiti po veljavnem OPN z oznako nove 
enote urejanja prostora EUP NT-06 OPPN. 

 

Stališče: 
a) Pripomba se delno upošteva. 

Del parc. 1166/1, ki je po veljavnem OPN stavbno zemljišče, ostane stavbno, predlagana razširitev s 
spremembo namenske rabe prostora iz gozdnega v stavbno se ne upošteva.  

b)  Pripomba se upošteva, območju stavbnih zemljišč na dela parc. 1166/1 se določi namenska raba CU 
in način urejanja z OPPN. 
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Pripomba na OKOLJSKO POROČILO   

Pripomba št.: 01-07 

Datum: 28. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: okoljsko poročilo, kanalizacija 

 
Povzetek pripombe: 

V tč. 2.8.3 »Okoljskega poročila« je navedeno, da je Trzin opremljen s kanalizacijskim sistemom, ki se 

steka v centralno čistilno napravo, kar ne drži v celoti. 
Prebivalci zahodnega dela naselja Trzin-Mlake že vrsto let opozarjamo občino na iztekanje fekalij v 

sotočje potokov iz Zastrano ter Zareber (potoka pod gostilno Trzinka se združita v Blatnico). Občina je 
pred leti sicer zmanjšala fekalne iztoke v sotočje potokov, vendar jih ni odpravila, še posebej ne v smislu 

trajne rešitve. 

Občina naj predvidi korektivni poseg v kanalizacijski sistem in odpravi vsako iztekanje fekalij v površinske 
vode potokov zahodno od naselja Mlake (potoka, ki se pod gostilno Trzinka združita).  

 
Pojasnilo:  

V pretežnem delu naselja Trzin Mlake je bila prvotno zgrajena mešana kanalizacija za odvod odpadnih 
padavinskih in odpadnih fekalnih voda. Spodnji ustroj na katerem je zgrajeno naselje Mlake ne omogoča 

ponikanja, oziroma je to otežkočeno, zato so bili v preteklosti izvedeni posegi na javnem kanalizacijskem 

omrežju, ki so odpravljali določene pomanjkljivosti na prvotnem sistemu, ki sicer v praksi funkcionira 
zadovoljijo. Občasno ob večji nalivih prihaja do prelivov, ko je potrebno višek vode odvesti v naravo, sicer 

bi prišlo do okvare sistema. Pred odvajanjem smo izvedli niz tehničnih ukrepov za zadrževanje čistilnega 
vala v objektih ali napravah, za zadrževanje in mehansko čiščenje ter izvajanje ukrepov za zmanjševanje 

količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 

 
Občina je v letu 2018 dogradila še 181 m fekalnega kanala, ki bo omogočal priklop šestim obstoječim 

objektom in dvema predvidenima novogradnjama. Prav tako je bilo v preteklih letih omogočen priklop še 
nekaterim obstoječim objektom. Kar pomeni, da se počasi a vztrajno bližamo 100 % pokritosti 

priključenih objektov na javno kanalizacijo. 
 

Kljub preteklim ukrepom še vedno občasno prihaja do izteka fekalij oz. pojava odpadkov, ki se 

transportirajo prek javnega kanalizacijskega omrežja v naravo. V prvi vrsti gre za posamične primere, kjer 
je lastnik objekta priključen na napačno kanalizacijo, torej fekalni hišni priključek priključen na 

kanalizacijo za odvod padavinskih voda ali pa lastnik objekta sploh ni priključen na kanalizacijo niti nima 
septične jame ampak odvaja fekalije prosto v prostor. Gre za 2-3 primere v naselju, katerih reševanje je 

občutljivo predvsem z vidika medsebojnih osebnih odnosov, lastniških razmerij idr. 

 
Splošna ocena je torej, da je odvajanje odpadnih voda urejeno, žal pa je reševanje nekaterih posamičnih 

primerov (2-3) dolgotrajno, saj zakonodaja v konkretnem primeru ne omogoča posegov v zasebno 
lastnino z namenom varstva okolja in ohranjanja narave. 

 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pripomba se ne nanaša neposredno na določila OPN oziroma okoljsko poročilo. 

Pojasnilo je podano.   
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Pripomba št.: 01-08 

Datum: 29. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na EUP: NT-18 (Reboljeva, Prešernova, Mlakarjeva) 

 

 
 
Vsebina pripombe: 

Avtor naselja vrstnih hiš R-420, grajenih v 70-tih letih, ki jih zlasti po letu 1990 zaznamuje stihijski razvoj 
in potreba po večjih stanovanjskih površinah, sem dne 5. 2. 2018 podal predlog za izdelavo oblikovno 

skladnih rešitev za izboljšanje videza naselja: kako usmeriti razvoj naselja tako, da bo možno 

povečevanje stanovanjske površine in hkrati zagotoviti oblikovno skladen, urejen videz naselja. 
 

Pojasnilo: 
Občina Trzin v sodelovanju z avtorjem načrtuje pripravo strokovnih podlag o oblikovanju naselja oz. EUP 

NT-18 (Reboljeva, Prešernova, Mlakarjeva), ki jih bo upoštevala pri pripravi naslednjih sprememb OPN. 
Če se izkaže potreba po prednostnem urejanju tega naselja, se v skladu z zakonom in OPN Trzin lahko 

pripravi OPPN za urejanje EUP NT 18. Pripomba se upošteva tako, da se ohrani besedilo veljavnega 

odloka z redakcijskimi popravki, razen pri določbi glede gradnje ograj v točki 1.3, kjer se ohrani 
razgrnjeno besedilo: "na vrtni strani je dopustna lamelna ograja." 
 
Stališče: Pripomba se delno upošteva. 
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Pripomba št.: 01-09 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-02; parc. 210/1, 211, 216, k.o. Trzin 

 

  
 

Povzetek pripombe: 
Na predmetnih parcelah ni možno graditi brez izvedbe postopka OPPN, zato predlagamo dve možnosti: 

a) za zgoraj navedene in označene parcele spremeniti način urejanja iz OPPN v PPIP. Predmetno 
območje zemljiških parcel v naši lasti se namreč nahaja na samem robu Občine Trzin, ob kmetijskih 

površinah na zahodni strani, ter na južnem delu in pa vzhodnem delu ob strnjenem naselju. 

Območje OPPN je sicer zmanjšano oz. razdeljeno na več manjših OPPN-jev, vendar je še vedno 
neizvedljivo, saj ostalih lastnikov pozidava ne zanima. Menimo, da dogovora med vsemi deležniki 

OPPN-ja, kljub zmanjšanju območja, ni možno pričakovati; 
b) če za območje ni možno opredeliti PPIP, predlagamo, da se vriše nova občinska cesta ter lokalne 

javne dostopne poti (širine 3,5 m), kot prikazuje zgornja risba. Na podlagi te skice se določi več 

manjših EUP-jev, za katere se določijo PPIP. Tako bi nam omogočili takojšnjo gradnjo stavb. Pod 
cestno telo bi se tudi zgradila vsa potrebna GJI infrastruktura. 

 
Pojasnilo: 

a) Parcialno urejanje in pozidava obsežnega nezazidanega in komunalno neurejenega območja ni 
sprejemljiva, saj povečuje stihijsko gradnjo in ne upošteva upravljanja komunalnih sistemov v 

naselju. Zato se s posebnim PIP zagotovi, da se pred pripravo dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja pripravi strokovna urbanistična podlaga za urejanje celotnega območja s 
katero se prikaže infrastrukturno opremljanje celotnega območja. Na strokovno podlago se pridobijo 

mnenja NUP. V kolikor se pri pripravi strokovne urbanistične podlage izkaže, da je za zagotovitev 
ustrezne parcelacije in komunalno opremo območja potrebna priprava OPPN, se postopek priprave 

začne skladno z 2. odstavkom 116. člena ZUREP-2, ki določa da se OPPN lahko pripravi tudi na 

območjih, kjer z OPN ni predviden, če se za to pokaže potreba ali pobuda po tem, ko je bil sprejet 
OPN. 

b) Predlog občinske ceste je resda vrisan po zemljiščih pobudnika, vendar pa je treba upoštevati, da bi 
te ceste napajale tudi preostala zemljišča (katerih lastniki trenutno niso pripravljeni sodelovati, po 

izgradnji cest pa morda bodo. Širino cest in umestitev v prostor je treba projektirati glede na 

pričakovano pozidavo območja, komunalno opremljenost in oskrbo (odvoz smeti, intervencijska 
vozila). Ne glede na lastništvo zemljišč je treba regulacijo prostora za komunalno neopremljena 

območja določiti celostno za celotno območje in predvideti tudi vplive ter povezave s sosednjimi 
območji.   

Konkretne rešitve in izboljšavo je možno pridobiti le z izdelavo posebnih strokovnih podlag za 
urejanje območja.  

 . 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva tako, da se ukine obvezna priprava OPPN in se ureja s posebnim PIP in 

obveznostjo priprave strokovne urbanistične podlage za urejanje celotnega območja.   
b) Pripomba se  upošteva tako, da se ukine obvezna priprava OPPN in se ureja s posebnim PIP in 

obveznostjo priprave strokovne urbanistične podlage za urejanje celotnega območja. 
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Pripomba št.: 01-10 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-33; parc. 533, 532, 534/5, 1600/11, 534/1, 1570/7, 624/8, 534/4, vse k.o. 

Trzin 
 

 
 
Povzetek pripombe: 

Gre za dedovanje zaščitene kmetije, kjer poteka zapuščinski postopek, ki še ni končan. En od dedičev je 
podal pobudo za spremembo stavbnega v kmetijsko zemljišče, s katero se ostali dediči ne strinjajo.  

Glej pripombo 01-04. 

 
Pojasnilo: 

Glej pripombo 01-04. 
 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 

Glej pripombo 01-04. 
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Pripomba št.: 01-11 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: OP-04; parc. 248/1, 248/2, vse k.o. Trzin 

    ST-01, Jemčeva 24 
 

  
 

Povzetek pripombe: 

Parcela 248/2, 248/2 – Jemčeva cesta 24 
a) Podpisana se ne strinjam z oznakami SS, PC na parcelah 248/1 in 248/2. Ti dve parceli se nahajata 

na najboljših kmetijskih zemljiščih in zahtevam, da se izvzameta iz območja stanovanjske pozidave. 
Na tem območju tudi rondoja ne bo in oznaka PC se odstrani. 

b) Jemčeva 24 ni primerna za kulturno dediščino, saj ni stanoval ali se rodil noben pomemben Trzinec 

in je v zelo slabem stanju. Poleg tega pa že polovica stavbe manjka, saj je bila podrta ob 
novogradnji na zahodni strani. 

 
Pojasnilo: 

a) V razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN je na predmetnih parcelah vrisano predvideno krožišče, 
zato je določena namenska raba PC (površine za ceste). Za območje je bila izdelana prometna 

študija, ki jo OPN povzema z določitvijo površin za prometne površine. V pristojnosti občine je, da 

načrtuje prometne ureditve in določa namensko rabo prostora.  
b) Domačija Jemčeva 24 je vpisana v Register kulturne dediščine kot profana stavbna dediščina, EŠD 

20451 in varovana z varstvenim režimom za stavbno dediščino. Za vpis v in izbris iz registra kulturne 
dediščine je pristojno Ministrstvo za kulturo. Na Ministrstvo za kulturo se lahko poda vloga za 

odstranitev dediščine, obrazec za tako vlogo je dostopen na spletni strani ministrstva za kulturo.  

 
Stališče: 

a) Pripomba se ne upošteva, načrtovana površina za ceste za rondo ostane kot v dosn OPN. 
b) Stališče ni potrebno. Pripomba se ne nanaša na OPN, pojasnilo je podano.   
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Pripomba št.: 01-12 

Datum: 30.04.2018 
Pripomba se nanaša na:  ST-04 in ST-06, parc. 231/15, k.o. Trzin 

 

  
 

Povzetek pripombe: 

Sem lastnik zemljišča s parc. št. 231/15, k.o. Trzin, del v EUP ST–04 in del v EUP ST-06 (OPPN), z 
namensko rabo SS. 

V neposredni bližini so že pozidana zemljišča. Dostop je iz Mengeške ceste, ki pa še ni infrastrukturno 
opremljena. V cestnem telesu poteka vodovodno omrežje, ostala infrastruktura pa ni načrtovana in se bo 

urejala z izdelavo OPPN. Do sprejema OPPN se Mengeška cesta ne bo infrastrukturno opremljala in ne bo 
možno priključevanje, zato imamo zagotovljeno služnostno pravico in že delno zgrajeno omrežje mimo 

zemljišča s parc. št. 231/14, k.o. Trzin, ki se veže na gospodarsko javno infrastrukturo na Jemčevi cesti. 

Ker parcela leži v dveh enotah urejanja prostora, predlagam, da se meja območja EUP premakne tako, da 
bo celotna parc. v ST-04. Nova meja EUP in IDZ ureditve na parc. prikazuje grafična priloga (zgoraj). 

 
Pojasnilo: 

Območje ob Jemčevi cesti je pozidano, omogočeno je komunalno priključevanje, dostop do objektov pa 

je možen iz povezovalne ceste med Mengeško in Jemčevo (parc. 1583, javno dobro). Priključitev parc. 
231/15 v EUP ST-04 je zato smiselna. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva, parc. se v celoti premakne v EUP ST-04. 
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Pripomba št.: 01-13 

Datum: 30.04.2018 
Pripomba se nanaša na: NT-02; parc. 625/1, 625/7, 624/3, 624/1, 1569/20, 1569/21, 1569/7, vse k.o. 

Trzin 
 

 
 

Povzetek pripombe: 
Nekatere objekte želimo porušiti zaradi nefunkcionalnosti in dotrajanosti in zgraditi objekt za potrebe 

avtopralnice, mehanične delavnice in skladišče. Glede na tehnologijo in funkcionalnost načrtovanega 

objekta menimo, da bi težko zadostili pogojem 66. člena. V točki 1.1.2 je določena največja površina 300 
m2 za manjše delavnice. V točki 2.1 je določena tlorisna zasnova objektov za tip PK in PN v razmerju 

stranic 1/1,5 ali več in streho dvokapnico z naklonom 33- 45 stopinj.  
Objekti za takšno dejavnost so višje svetle višine in posledično manjšega naklona (pribl. 10°). 

Odlok naj se dopolni tako, da bo omogočal izvedbo predlaganih objektov. 

 
Pojasnilo: 

Določitev največje tlorisne površine za delavnice, storitvene in trgovske dejavnosti v starem Trzinu je 
strateška odločitev občine Trzin, s katero se ohranjajo dosedanji značilni volumni stavb in hkrati 

preprečuje pojav večjih stavb, ki bi negativno vplivalo na podobo naselja. 

Arhitekturno oblikovanje delavnic je pogosto pogojeno s tehnologijo, zato je pripomba utemeljena.  
 

Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. Oblikovanje (velikost in zmogljivost) manjših delavnic (12510 Industrijske 

stavbe) se v vseh EUP, kjer so dopustne, določi kot »d« za razpon strehe večji od širine 12 m se lahko 
naklon dvokapnice zniža. Max. višinski in tlorisni gabarit se ne spreminjata. 

Zaradi nove klasifikacije se doda, da omejitev 300 m2 velja tudi za avtomehanične delavnice, 

avtopralnice, ki so klasificirane s šifro 12304. 
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Pripomba št.: 01-14 

Datum: 30.04.2018 
Pripomba se nanaša na: OP01 - OP10 kmetijska zemljišča 

 
Vsebina pripombe: 

a) Šesta alineja 121.a člena je nerazumljiva. Ali so na kmetijskih zemljiščih dovoljeni vsi enostavni in 

nezahtevni objekti iz tabele 3, razen tistih, ki so dovoljeni samo v 150 m pasu od stavbnih zemljišč. 
Zakaj vrtine in vodni zbiralnik nista dovoljena izven 150 m pasu? Npr. ob rastlinjaku, ki je proizvod 

dan na trg ali premičnem tunelu, ki je pomožna kmetijska oprema. Predlagam, da se določba 
ustrezno spremeni ali popravi. 

b) Predlagam, da se drugi odstavek 121. a člena spremeni na način, da bo ob morebitnih dodatnih 

omejitvah dovoljena: 
- postavitev rastlinjaka, ki je proizvod dan na trg in pridelava poteka na tleh, 

- postavitev pomožne kmetijske opreme (npr. zaščitne mreže, ograja ter opore za trajne nasade, 
ograja za zaščito kmet. pridelkov, premični tunel in nadkritje … ), 

- dostop do objekta, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmet. zemljiščih. 
 

Pojasnilo: 

a) Vsebina 6. alineje določa izjeme pri dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektih v 150-metrskem 
pasu od stavbnih zemljišč. Izven tega pasu so dopustni vsi objekti v skladu s tabelo 3, torej tudi 

vrtine in vodni zbiralnik. V šesti alineji 121.a člena se črta besedica "samo" zaradi boljšega 
razumevanja določbe. 

Tabela 3 ima orientacijski značaj. Uporablja se za navedene objekte in njim sorodne nezahtevne in 

enostavne objekte na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov.  
V 2. odstavku 212.a člena 6. alineja postane 8. alineja in se glasi:  - na kmetijskih zemljiščih po 

dejanski ali namenski rabi v pasu 150 m. 
 

b) Dopustne objekte in posege na kmetijskih zemljiščih ureja tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) v 
3.č členu. 

V tretji alineji, v 2. tč., 121.a člena odloka je dopustna gradnja infrastrukture za ureditve dostopov 

do posamičnih objektov in objektov dopustnih na kmetijskih zemljiščih. 
V 2. odstavku 212.a člena se za 5 alinejo dodata dve alineji:  pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, 

enostavni in nezahtevni objekti iz tabele 3. Iz tabele 3 se na K1 in K2 zaradi določil ZKZ izločijo kleti 

in vinske kleti. 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva, odlok se popravi. 

b) Pripomba se upošteva, odlok se popravi in dopolni. 
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Pripomba št.: 01-15 

Datum: 27. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: OP01-03, IT06, NT02 (VC), ST09_005; 

    parc. 1152, 624/12, 624/13, 1190, 365, 460/1, 461, vse k.o. Trzin 
 

Povzetek pripombe: 

a) Na parc. 1152 je kvalitetno gozdno zemljišče, ki ima izjemno poudarjeno biotsko funkcijo in 
pomembno za ohranjanje nahajališč redkih ter ogroženih rastlin. Obenem ima ta gozd po 

gozdnogospodarskem načrtu v tem območju ekološko, poudarjeno biotsko in klimatsko funkcijo. 
Obenem je umestitev pokopališča sredi gozda v tem območju v nasprotju z interesi širše javnosti 

oziroma prebivalcev občine. 

 
 

b) Zemljišče, s parc. št. 624/12 in 624/13, k.o. Trzin, v izmeri pribl. 1100 m2, je po veljavnem OPN 
opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo SSs, EUP ST2/1-2. V dop. osnutku OPN je 

določena nam. raba VC, kar se ne ujema z dejanskim stanjem v prostoru: zemljišče se uporablja za 
parkirišče oz. je ozelenjeno. 
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c) Posegi na parc. 1190 so nesprejemljivi, saj je zemljišče opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče 

- K1. Kakršenkoli poseg zmanjšuje kvaliteto in dolgoročno spreminja sestavo kmetijskega zemljišča. 

  
 

d) Zemljišče s parc. št. 365 je najboljše kmetijsko zemljišče (pov. pribl. 4.600 m2) in v OPN predvideno 
za površino cest, kar je nesprejemljivo. 

 
 

e) Na zemljišču, s parc. št. 460/1 in 461, ki je po veljavnem OPN K1, je v dop. osnutku OPN predvidena 

sprememba v prometne površine oziroma centralne dejavnosti, kar je nesprejemljivo. Zemljišči se še 

vedno obdelujeta in na parc. 460 je tudi enostaven objekt, ki služi za vso kmetijsko dejavnost. 
Omenjena zemljišča so del kmetije, ki so še vedno predmet intenzivne obdelave. Iz glasila občine 

Trzin, št. 4, april 2018, je zaznati velika nasprotovanja. Občinski svetnik Romeo Podlogar je izjavil: 
»da za najnovejše nove pobude tako do te seje ni vedel nihče, ne odbor za okolje in prostor, ne 

člani občinskega sveta«. 
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Pojasnilo: 

a) V skladu s 5. členom zakona o urejanju prostora ZUREP-2 je občina med drugim pristojna za 

pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni, načrtovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na 

svojem območju s prostorskimi akti. Glede na javna nasprotovanja lokaciji pokopališča je bilo na isti 
lokaciji načrtovano območje za parkovne površine, kar je bilo tudi javno razgrnjeno na 2. javni 

razgrnitvi, ker pa je urejanje prostora za namen rekreacije možno tudi skladno s tabelo 3, na 

območjih z namensko rabo gozdna zemljišča, se pripomba upošteva. V predlogu OPN se načrtovano 
območje zelenih površin (ZP) umakne in ostane raba nespremenjena oz. skladna z dejansko rabo. 

Posegov se ne načrtuje. 
b) Občina je pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN določila tudi vodna zemljišča. Po predmetnih 

zemljiščih teče vodotok Pšata, reguliran v kanalu. Pripomba se upošteva, vodotok in priobalno 

zemljišče se popravi glede na javno razgrnitev vodnih zemljišč celinskih voda, ki jo je pripravil DRSV. 
Za odstopanje dejanskega stanja v prostoru in parcelnih mej (ZKP) so dopolnjene določbe 5. člena 

(stopnja natančnosti mej in merila za odstopanje od OPN) odloka o OPN.  
c) Sklepamo, da se pripomba o »posegu« nanaša na spremembo namenske rabe na predmetnem 

zemljišču, poleg K1 tudi VC, ob Ljubljanski cesti pa kot enota urejanja prostora za rekreacijo v 
odprtem prostoru (121.c člen). Na robu kmetijskih zemljišč ob Ljubljanski cesti je načrtovana 

rekreacijska daljinska kolesarska povezava. 

d) Umestitev vzhodne obvoznice v OPN je prednostni razvojni interes občine. Za umestitev obvoznice v 
prostor občina Trzin sodeluje tudi s sosednjima občinama, občino Mengeš in Domžale. Projekt se 

pripravlja že več let, preučene so bile variante, trasa je tudi že potrjena v veljavnem strateškem 
načrtu občine in v OPN. 

e) V skladu s 5. členom zakona o urejanju prostora ZUREP-2 je občina med drugim pristojna za 

pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni, načrtovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na 

svojem območju s prostorskimi akti. Sodelovanje odborov in občinskih svetnikov določa statut 
občine.  

Osnutek sprememb in dopolnitev OPN je bil 23. 2. 2016 predstavljen na 2. izredni seji Odbora za 
okolje in prostor Občine Trzin. Prav tako dopolnjeni osnutek OPN, ki je bil pred javno razgrnitvijo 

obravnavan na seji Odbora za okolje in prostor ter Odbora za gospodarske javne službe in varstvo 

okolja, dne 7. 3. 2018 in na seji občinskega sveta, 14. 3. 2018.  
Načrtovano stavbno zemljišče je predvideno za ureditev občinskega središča (tržnica, prireditveni 

prostor). V Trzinu trenutno ni primernega odprtega prostora za umeščanje različnih javnih 

programov na prostem. Zaradi prometne dostopnosti, bližine kulturnega doma, središča starega 

Trzina in sedeža Občine Trzin, je prostor ob Mengeški primeren za ureditev večnamenske javne 

površine za mešano rabo: trg kot odprti javni prostor namenjen dejavnostim javnega značaja, 

možnosti druženja in srečavanja prebivalcev in obiskovalcev ter občasnih prireditev. Zaradi javnega 

interesa po ureditvi večnamenske javne površine se spremeni namensko rabo iz CU v Po (ostale 

prometne površine). Na omenjenih zemljiščih bo kljub opredeljeni namenski rabi še naprej možno 

kmetovati in imeti GERK.  

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva, načrtovana namenska raba ZP se odstrani iz predloga, ostane primarna 

namenska raba po evidenci dejanske rabe MKGP (G in K2). 
b) Pripomba se upošteva. Namenska raba se za predmetno zemljišče spremeni v skladu s pojasnilom. 

c) Pripomba se ne upošteva. Namenska raba se za predmetno zemljišče ne spremeni. 

d) Pripomba se ne upošteva. Namenska raba  se za predmetno zemljišče ne spremeni. 
e) Pripomba se delno upošteva. Namenska raba se za predmetno zemljišče spremeni v Po. 
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Pripomba št.: 01-16 

Datum: 16. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

 

  
prva javna razgrnitev druga javna razgrnitev 
 

Povzetek pripombe: 
Nasprotujemo, da se na Habatovi deponiji zgradi pokopališče. V občini je nesmiselno graditi pokopališče, 

ker je letno le 10 pokopov. Takšnih objektov ni primerno graditi v bližini urbanega naselja in na območju 
godznih površin. Namesto za gradnjo pokopališča sredstva raje namenimo za dostojen kulturni dom.  

 

Pojasnilo: 
V skladu s 5. členom zakona o urejanju prostora ZUREP-2 je občina med drugim pristojna za pripravo 

prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni, načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena 
ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s 

prostorskimi akti. Glede na javna nasprotovanja lokaciji pokopališča je bilo na isti lokaciji načrtovano 
območje za parkovne površine, kar je bilo tudi javno razgrnjeno na 2. javni razgrnitvi, ker pa je urejanje 

prostora za namen rekreacije možno tudi skladno s tabelo 3, na območjih z namensko rabo gozdna 

zemljišča, se pripomba upošteva. V predlogu OPN se načrtovano območje zelenih površin (ZP) umakne in 
ostane raba nespremenjena oz. skladna z dejansko rabo. Posegov se ne načrtuje. 

 
Stališče: Pripomba se upošteva, načrtovana namenska raba ZP se odstrani iz predloga, ostane primarna 

namenska raba po evidenci dejanske rabe MKGP (G in K2). 

 
 

Pripomba št.: 01-17 
Datum: 17. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 

Povzetek pripombe: 
Negativno mnenje na predlog lokacije pokopališča v Trzinu. Občina Trzin pokopališča ne potrebuje, 

pokopališče ne more biti ob robu gozda in bajerja, kjer se ljudje vsakodnevno rekreirajo; v neposredni 
bljižini so stanovanjske hiše; vrednost nepremičnin bi na tem delu naselja zelo padla; cesta ne prenese 

dodatnih obremenitev. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.



Strokovna stališča do pripomb javnosti, Urbi d.o.o. - februar 2019 

23 

 

Pripomba št.: 01-18 

Datum: 18. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Odobravam lokacijo pokopališča na Habatovi deponiji in nasprotujem lokaciji na nasprotni strani tirov. 
Skrajni čas je že, da Trzin kot veliko naselje, dobi svoje pokopališče. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-19 

Datum: 18. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Z lokacijo pokopališča se ne strinjam, je preblizu naselja in še v zaščitenem pasu /mokrišče/. 
Sredstva namenjena za pokopališče pametneje porabiti.  

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-20 

Datum: 18. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Odločitev o lokaciji tako pietetnega objekta kot je pokopališče je zelo zahtevna, subtilna naloga, ki 
zahteva več časa, udeležbo več strokovnjakov, različnih mnenj, pogledov v daljšem časovnem obdobju. 

Ne poznamo niti natančne lokacije, niti podrobnejših ureditev. 
Lokacija na polju preko železniških tirov, je za pokopališče primernejša.  

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-21 

Datum: 19. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Ne strinjamo z umestitvijo pokopališča v bližini stanovanjskih hiš in bajerja. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 
Pripomba št.: 01-22 

Datum: 19. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Negativno mnanje na lokacijo novega Trzinskega pokopališča, na »Habatovi deponiji« ob potoku. 

Neutemeljeno je locirati novo pokopališče v neposredni bližini stanovanjskih hiš. 
Lokacija za pokopališče mora biti v primerni oddaljenosti od naselja in stanovanjskih hiš, na primer na 

nasprotni strani tirov v bližini polja. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 

Pripomba št.: 01-23 
Datum: 19. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 

Povzetek pripombe: 
Predlagana lokacija pokopališča je neprimerna: 

1. Infrastrukturni problem (dostop in izstop do pokopališča bi bil po Kidričevi ulici, ki je zato neprimerna).  
2. Družbena sprejemljivost (ljudlje so kupili nepremičnino s pogledom na naravo, sedaj pa bi imeli pogled 

na pokopališče. Verjetno bi se tem nepremičninam znižala cena) 
3. Hidrološka študija (ni podana ekzaktna ocena; v študiji pa je navedeno, da sta bila izkopana dva jaška 

v sorazmerno sušnem razdobju na višje ležečem delu tega področja in tam so pogoji zadovoljivi) 

4. Študija podjetja URBI d.o.o. (v tej študiji je navedeno več negativnih kot pozitivnih lastnosti  izbrane 
lokacije za pokopališče; pet prednosti in sedem slabosti lokacije, ne gre skupaj rekreativna in pokopališka 

dejavnost) 
Pokopališče je objekt, ki naj bi služil svojemu namenu zelo zelo dolgo in daje pečat celotni mikrolokaciji, 

zato je premalo premišljena odločitev. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-24 

Datum: 19. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Trzin ne potrebuje pokopališča. 
Še veliko nujnih stvari je treba v občini rešiti pred pokopališčem.   

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-25 

Datum: 20. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo novi lokaciji trzinskega pokopališča na lokaciji »Habatove deponije« ob potoku blizu 
Kidričeve ulice v Trzinu. 

Omenjena lokacija je povsem neprimerna, saj deponija odpadnega materiala že sama po sebi nosi s 
seboj povsem neprimeren in žaljiv pedigre do pokojnikov. Investicija pa je po vsej logiki neupravičena, 

saj je 1,5 MIO EUR za - po besedah župana - približno 10 pogrebov na leto povsem nesorazmerno visoka 
in bi izrazito neupravičeno in potratno posegla v občinski proračun. 

Lokacija pa je neprimerna tudi z vidika bližine naselja in stanovanjskih hiš.  

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-26 

Datum: 20. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 
Nasprotujemo gradnji novega pokopališča na lokaciji Habatova deponija v Trzinu.  

 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-27 

Datum: 21. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. 
1. Zdaj izbrana lokacija je z najmanjšim številom glasov v pred časom izvedeni anketi zasedla četrto 

mesto (za lokacijo pri cerkvi, v območju kamnoloma in čez železniško progo). 
Ostale tri lokacije so se izkazale za neprimerne in sedanji izbor je svojevrsten absurd. 

2. Geološko poročilo primernost lokacije za pokopališče potrjuje zelo ''na silo''. Poudarjamo, da gre v 

bistvu za mokrišče, ki je za potrebe pokopališča povsem neprimerno, drenaža pa bi bila verjetno speljana 
v potok, ki teče mimo naših bivališč. Potok je hudourniški, ob nalivih njegova gladina naraste do roba. 

3. Nikoli ni bila opravljena anketa z jasnim vprašanjem vsakemu od prebivalcev občine Trzin: ''Ali 
predvidevate, da bi bili vaši svojci ali vi pokopani na pokopališču v Trzinu?''. Glede na to, da imamo 

praktično vsi svojce pokopane bodisi v Domžalah, Mengšu ali na Žalah v Ljubljani menim, da bi se 
utegnilo celo izkazati, da Trzin pokopališča ne rabi.  

4. Obstoječa prometna infrastruktura, predvsem s Kidričevo ulico, kjer promet umirjajo številni ležeči 

policaji, je za potrebe prihoda večjih skupin ljudi in večjega števila vozil povsem neprimerna. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 
Pripomba št.: 01-28 

Datum: 22. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Stanovalci hiše na Kidričevi ulici se ne strinjajo z lokacijo pokopališča na Habatovi deponiji. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-29 
Datum: 23. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 
Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. Vprašanje, ali Trzin sploh potrebuje lastno 

pokopališče glede na število umrlih in stroške izgradnje takšnega objekta. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 
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Pripomba št.: 01-30 

Datum: 23. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Predvidena lokacija za pokopališče ni primerna zaradi neprimernega terena (visoka podtalnica, mokrišče, 
bližina stanovanjskih objektov). 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-31 

Datum: 24. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Habatova deponija ni primerna lokacija za umestitev pokopališča.  
Lokacija bo zmanjšala vrednost obstoječih stanovanjskih objektov v Mlakah. Zaradi odkupa zemljišč 

predvidenih za pokopališče se bo vrednost teh povečala. 
Nedorečena je prometna ureditev do pokopališča/parka, tako za izvajanje pogrebnih procesij kot parkirišč 

za obiskovalce pokopališča.  
Pokopališče bi bilo namenjeno samo avtohtonim Trzincem, priseljenci imajo svojce pokopane v krajih, od 

koder so prišli in bodo tam pokopani tudi sami. Zato naj se določi lokacija, ki je bližja avtohtonim 

Trzincem na območju starega Trzina. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 

Pripomba št.: 01-32 
Datum: 24. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Habatova deponija ni primerna lokacija za umestitev pokopališča. Lokacija bo zmanjšala vrednost 

obstoječih stanovanjskih objektov in poslabšala kakovost bivanja v Mlakah. Vprašanje, ali Trzin sploh 
potrebuje pokopališče. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-33 

Datum: 25. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo spremembi namenske rabe za pokopališče. 
Treba je ščititi mokrišče in bajerje, jih varovati pred tujerodnimi rastlinami. Ohranjati živalske habitate in 

pomembne rastlinske vrste. 
Območje je poplavno in neprimerno za umestitev pokopališča.  

10 pokopov letno ni zadosten razlog za investicijo pokopališča. 

Pri nas pokop spremlja verski obred, ki ga v novem pokopališču ne bi mogli opraviti. Župnijska cerkev sv. 
Florijana je preveč oddaljena. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-34 

Datum: 26. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 
Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji.  

 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 
Pripomba št.: 01-35 

Datum: 26. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. V občini so druge bolj pomembne težave, ki jih je 
treba sanirati: kanalizacija, ceste, pločniki, trim steza, preveliki stroški za komunalo Prodnik, mnogo 

previsok prispevek za stavbno zemljišče, predrag in luksuzen papir za Odsev idr. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-36 

Datum: 26. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji.  
Lokacija je neprimerna zaradi bližine območja Natura2000, območje ni komunalno opremljeno, poslabšala 

bi se kakovost bivanja v Mlakah. Primernejša je lokacija na drugi stran železniške proge. 
 

Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 

Pripomba št.: 01-37 
Datum: 26. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 

Povzetek pripombe: 
Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji.  

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-38 

Datum: 27. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji.  
Investicija je nepotrebna in ekonomsko neupravičena. Lokacija je preblizu stanovanjskim objektom. 

Predvideno lokacijo je treba iz OPN umakniti. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 



Strokovna stališča do pripomb javnosti, Urbi d.o.o. - februar 2019 

30 

 

Pripomba št.: 01-39 

Datum: 27. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji.  
Razlogi: 

- neposredna bližina stanovanjskih objektov, 
- območje se uporablja za rekreacijo, 

- močvirant teren ni primeren, 

- Trzin ne potrebuje pokopališča, saj je v radiu 10 km dovolj drugih pokopališč, pokopov v Trzinu 
pa premalo. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
Pripomba št.: 01-40 

Datum: 27. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. Območje je poplavno, močvirnato. 
 

Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 

 
Pripomba št.: 01-41 

Datum: 28. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 
- izguba habitatov in fragmentacija, degradacija okoljskih ciljev, usmeriti se je treba k 

trajnostnemu razvoju Občine; 
- območje Mlake-bajer in Mlake - jelševje je območje ohranjanja narave; 

- reševanje degradiranih območij z gradnjo objektov je sicer ekonomsko ugodno ni pa okolju 

prijazna, niti ni trajna rešitev. Območje ohranjanja narave bi morali revitalizirati; 
- ureditev pokopališča in delno tudi parka pomembno vpliva na ekološko funkcijo gozda; 

- v 27. čl. strateškega dela OPN je predvideno pokopališče za namene zaščite in reševanja. Če je to 
argument za pokopališče, je treba najprej določiti verjetnostne meje za izredne dogodke, ki jih bo 

Občina upoštevala v svojih načrtih; 

- v dokumentih ni razvidna ekonomska sprejemljivost pokopališča. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-42 

Datum: 29. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 
Pripomba št.: 01-43 

Datum: 29. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 

 
 

Pripomba št.: 01-44 
Datum: 29. 04. 2018 

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 
- neprimerna geološka struktura zemljišča - mokrišče, neposredna bližina stanovanjskih hiš na eni in 

območja Natura 2000 na drugi strani; 

- oddaljenost od cerkve; 
- majhno število pogrebov na leto in (pre)visoka ocena investije; 

- večinsko nasprotovanje prebivalcev projektu. 
Predlagam, da se za projekt poišče ustreznejše zemljišče z ugodnejšo investicijsko strukturo. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-45 

Datum: 29. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 
- bližina stanovanjskih objektov (zmanjšala bi se kakovost bivanja); 

- uničevanje narave, območje se uporablja za rekreacijo; 
- s pogrebi in obiski pokopališča bi se povečala tudi onesnaženost s hrupom 

- previsoka sredstva za premajno število pokopov na leto; 

- pokopališče naj se umesti na nasprtno stran tirov, na polja. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 
Pripomba št.: 01-46 

Datum: 30. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 
- območje je poplavno ogroženo; 

- prometna infrastruktura je neustrezna; 

- z umestitvijo pokopališča bi se poslabšala kakovost bivanja v Mlakah in zmanjšala vrednost 
stanovanjskih objektov. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16.
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Pripomba št.: 01-47 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče 

 NT-06 – povezovalna cesta 
 

a) grafični prikaz za pokopališče glej pripomba 01-16. 

b) povezovalna cesta 
 

 
 
Povzetek pripombe: 

a) Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 

- močvirnat teren, 
- neposredna bližina naselja, 

- preobremenjenost Kidričeve ulice, 
b) Nasprotujemo tudi povezovalni cesti – cona. 

 
Pojasnilo: 

a) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

b) Območje NT-06, z namensko rabo CU, se bo urejalo z občinskih podrobnim prostorskim načrtom. V 
OPN so podane usmeritve za izdelavo OPPN, ki so: »Na območju se uredi dvosmerna kolesarska 

povezava med OIC - Mlake in navezava na obstoječe gozdne poti proti severu. Vse nove prometne 
povezave morajo imeti vsaj enostranski pločnik. Povezovalna cesta ne sme dopuščati vožnje težkih 

tovornih vozil.« OPPN bo tekom priprave tudi javno razgrnjen, javnosti bo omogočeno podajanje 

pripomb. 
 

Stališče: 
a) Glej stališče k pripombi 01-16. 

b) Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 01-48 

Datum: 30. 04. 2018 
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 

- Trzinci si ne želimo pokopališča; 
- bližina hiš: nihče si ne želi imeti razgleda na pokopališče; 

- sprememba ceste zaradi dostopa do pokopališča in posledice teh sprememb na sosede Kidričeve 
ulice; 

- previsoki stroški investicije za premajhno število pogrebov; 

- geološka neprimernost lokacije; 
- naravo je treba ohranjati. 

Predlagamo: če ni alternativne in primerne lokacije v Trzinu, se načrtovanje pokopališča v občini opusti. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 

 
 

 

Pripomba št.: 01-49 
Datum: 30. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 

- neposredna bližina območja Natura 2000; 
- ekonomsko vprašljiva naložba (previsoki stroški za premalo pokopov). 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 

 
Pripomba št.: 01-50 

Datum: 30.04.2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi 01-16. 
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Pripomba št.: 01-51 

Datum: 30.04.2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 
- nestrinjanje občanov, 

- visoka podtalnica, močvirnata lokacija; 
- ni ustrezne prometne rešitve za povezavo Kidričeve ulice in OIC; 

- izvedba razpisa je izigrana, ni bilo primernega obveščanja občanov; 

- nesmortna poraba javnih sredstev; 
- neprimeren čas javne obravnave ob 16. uri. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 01-52 

Datum: 04.05.2018  
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 
Nasprotujemo lokaciji pokopališča na Habatovi deponiji zaradi naslednjih razlogov: 

- negativen vpliv na vrednost nepremičnin v bližini; 

- poslabšanje bivalnih razmer; 
- močvirno in poplavljeno območje je neprimerno za pokopališče; 

- neupravičenost investicije glede na število pokopov; 
- neprimerna prometna ureditev; 

- raje sanirati in potok, kamor se iztekajo v zgornjem delu tudi fekalije. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
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Pripomba št.: 01-53 

Datum: 07.06.2018, 14.06.2018 
Pripomba se nanaša na: NT-12; parc. 874/26, 874/27, k.o. Trzin 

 

   
 

Povzetek pripombe: 
Na parceli stoji vseljena 3-stanovanjska stavba, ki nima pridobljenega uporabnega dovoljenja. 

Predlagamo popravek odloka tako, da dopušča tudi 3-stanovanjske stavbe. 

 
Pojasnilo: 

Objekt leži v območju enotnega urbanistično-arhitekturnega videza in ureditev, dopustni so največ 2-
stanovanjski objekti. Ker pa objekt stoji in ima gradbeno dovoljenje se dopusti izjema in se pripomba 

upošteva. Samo za ta objekt (navedba parcele) se dopusti ureditev 3 stanovanj ob zagotovljenih PM v 

skladu z določili odloka o OPN za parkirna mesta za stanovanja. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 01-54 

Datum: 08.06.2018 
Pripomba se nanaša na: OP-05, parc. 901/18 del, 901/19 del, 938/7, 941/7 del, 942/1 del, vse k.o. Trzin 

 

  
 
Povzetek pripombe: 

Na predmetnih zemljiščih poteka šolska pot, ki nima urejenega statusa. Pot ni urejena niti lastniško, niti 
geodetsko in ne ustreza trenutnim standardom (brez ograj, stopnice različnih višin, prevelik prečni 

naklon). Ker ni primerne namembnosti oz. podlage v prostorskem aktu, poti ni možno urediti.  
Predlagamo, da se za območje poti določi stavbno zemljišče z nam. rabo SS (ST-27). Tako se bo laže 

uredilo trenutno stanje, pot pa bi ločila gozd od naselja. 

 
Pojasnilo: 

Šolsko pot je možno urediti že po sedaj veljavnih prostorskih aktih (121. člen odloka OPN, gozdna 
zemljišča, tč. 1.3, alineja b) in na podlagi veljavne prostorske zakonodaje, seveda s pravico graditi, kar je 

izkazano s služnostjo za pot na zemljiščih različnih lastnikov. Ureditev poti bo možna tudi po 2SD OPN 

skladno s tabelo 3. 
 

Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. 

 
 

 

Pripomba št.: 01-55 
Datum: 14.06.2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09; pokopališče  
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 

Povzetek pripombe: 
a) strinjamo se z ukinitivijo lokacije za pokopališče na Habatovi deponiji. 

b) nasprotujemo spremembi namembnosti iz površin za pokopališče v parkovne površine. Stanovalci v 
bližini želimo gozd, brez dodatnih posegov, ne parka, ne pozidav. 

 

Pojasnilo: 
a) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

b) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. Omejeno urejanje za rekreacijo je možno tudi na območjih z 
namensko rabo gozdna zemljišča skladno s tabelo 3, zato se pripomba upošteva. V predlogu OPN se 

načrtovano območje ZP umakne in ostane raba nespremenjena oz. skladna z dejansko rabo. 
Posegov se ne načrtuje.     

 

Stališče: 
a) Glej stališče k pripombi 01-16. 

b) Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 01-56 

Datum: 26.06.2018 
Pripomba se nanaša na: CT-03; parc. 1244/432, k.o. Trzin 

 

 
 

Povzetek pripombe: 
V EUP CT-03 dopustiti tudi 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.  

Želimo postaviti hostel, saj je povpraševanja dovolj. 
 

Pojasnilo: 

Za dodajanje novih dejavnosti oz. spreminjanje obstoječih v posameznih delih "gospodarske cone Trzin" 
je treba izdelati strokovno urbanistično podlago, ki bo pokazala, kakšni so medsebojni okoljski vplivi 

obstoječih dejavnosti v objektih, kakšna je zasedenost zemljišč, kaj je s prometom in z mirujočim 
prometom. Ker take strokovne podlage ni, ni mogoče parcialno posegati v obstoječe z novimi 

dejavnostmi. 

 
Stališče: 

Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 01-57 

Datum: 28.06.2018 
Pripomba se nanaša na: OP-01, NT-16; parc. 1051/15, 1051/16, k.o. Trzin 

    določitev min. gradbene parcele 
IT-06 obvoznica 

    NT-09 pokopališče 

 

  
Grafični prikaz za pokopališče glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 

a) Ne strinjam se z namensko rabo na parc. 1051/16 kot del stavbnih zemljišč. Po parceli poteka 
gozdna vlaka z začasno deponijo lesa. Stavbna zemljišča na J imajo lastne dostope. Predlagam, da 

se parcela priključi območju namenjeno izrabi gozdov. 
b) Najmanjšo velikost gradbene parcele iz 300 m2 povečati na 500 m2, vsaj v delih, ki so že doslej 

redkeje pozidana. 
c) Obvoznica: nasprotujem umestitvi v prostor, saj bi služila predvsem tranzitnemu prometu občin 

severno od Trzina in pritegnila promet iz Gorenjske. 

d) Pokopališče: sedanja lokacija je neustrezna, degradirana zemljišča so za pokopališče neustrezna 
zaradi spoštovanja pietete do umrlih. 

 
Pojasnilo: 

a) Gozdna cesta in odlagališče lesa lahko potekata po gozdnih zemljiščih. Pripomba je utemeljena. 

b) Gostota pozidave je poleg velikosti gradbene parcele določena tudi s faktorjem izrabe (FZ) in 
faktorjem zelenih površin (FZP), ki je za EUP NT-16 (ki je eno izmed redkeje pozidanih območjih v 

občini Trzin) največ 35 %. 
c) Umestitev vzhodne obvoznice v OPN je prednostni razvojni interes občine. Za umestitev obvoznice 

v prostor občina Trzin sodeluje tudi s sosednjima občinama, občino Mengeš in Domžale. Projekt se 

pripravlja že več let, preučene so bile variante, trasa je tudi že potrjena v veljavnem strateškem 
načrtu občine in v OPN. 

d) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva, na parc. 1051/16 se določi gozdno zemljišče z EUP OP-01. 

b) Pripomba se ne upošteva. 

c) Pripomba se ne upošteva. 
d) Glej stališče k pripombi 01-16. 
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Pripomba št.: 01-58 

Datum: 29.06.2018 
Pripomba se nanaša na: NT-20; parc. 850/25, k.o. Trzin 

 

  
 
Povzetek pripombe: 

Severni del območja NT-20, območje med Mlakarjevo, Rašiških čet, Zorkovo in Trdinovo ulico, je območje 
z nekaterimi najstarejšimi zgradbami v območju Mlake. Hiše niso zgrajene po kakršnihkoli merilih ali 

zazidalnih načrtih, zato predlagam, da se to območje izvzame iz strogih izvedbenih določil in se temu 

območju določi bolj ohlapna merila glede velikosti objektov in posegov vanje. Predlagam maksimalni 
višinski gabarit P+1+M, z maksimalnim kolenčnim zidom 1,6 m ter naklonom strehe do 35°. 

Na parceli 850/25 je dvostanovanjska hiša. V zgornji etaži živi šestčlanska družina, ki bi želela podstrešje 
urediti v bivalno mansardo in s tem pridobiti dodaten bivalni prostor. 

 

Pojasnilo: 
Na podlagi strateških aktov občine Domžale so bili za predmetno območje urbanistične zasnove naselja 

Trzin v veljavi Odloki o PUP za območja T1 Jedro in T4 Mlake, ki so bili kasneje dopolnjeni za dopolnilno 
gradnjo v pretežno realiziranem naselju Mlake. 

Na parceli je objekt, zgrajen l. 1984 (vir: GURS). Po dodatnih preverjanjih, glede na dimenzije gradbenih 
parcel in obstoječih stanovanjskih objektov na območju, ugotavljamo, da je prisotna obstoječa zazidava 

izpred veljavnosti ZN za Mlake. Zato predlagamo rešitev, da se območje ureja enako kot NT 12, kjer so 

dopustne P+1+M in se del, ki ni bil v celoti na novo zgrajen po ZN pridruži v ta EUP. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva, kot izhaja iz pojasnila. 

 


