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Številka:  3500-0009/2013-424 

Datum:  21. 2. 2019 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI 
podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del  

(2SD OPN Trzin) ter Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin 

 
 
Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) ter 156. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji 20. februarja 2019 obravnaval in 
sprejel stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času prve in druge javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Trzin – strateški in izvedbeni del (2SD OPN Trzin) ter Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin. 

Javna razgrnitev je potekala od 28. 3. 2018 do 30. 4. 2018 v okviru le te pa je bila dne 11. 4. 2018 ob 
16.00 uri v dvorani KUD France Kotar Trzin organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve je 
na naslov občine Trzin prispelo 63 pripomb in predlogov javnosti, od tega se je 40. pripomb nanašalo na 
tematiko umeščanja pokopališča. Tudi med samo javno obravnavo, ki je trajala dobre tri ure in se je je 
udeležilo okrog petdeset predstavnikov zainteresirane javnosti, je večina udeleženih izrazila močno 
nasprotovanje umestitvi pokopališča na omenjeni lokaciji. 

Zaradi močnega nasprotovanja javnosti je na predlog župana Občinski svet Občine Trzin na 5. izredni seji 
21. maja 2018 obravnaval pripombe občanov glede umeščanja pokopališča, podanih v času javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka 2SD OPN Občin Trzin, in županu naložil, da iz gradiva izvzame 
predvideno umestitev pokopališča, jo nadomesti z umestitvijo zelenih površin za park, ter gradivo 
ponovno posreduje v javno razgrnitev. Druga javna razgrnitev je potekala od srede, 30. maja 2018, do 
vključno petka, 29. junija 2018, v okviru le te pa je bila v sredo, 6. junija 2018 ob 17. uri v dvorani KUD 
France Kotar Trzin organizirana tudi druga javna obravnava. 

V času druge javne razgrnitve je na naslov občine Trzin prispelo še 9 pripomb in predlogov javnosti, 
dodatne pripombe pa je podala tudi občinska uprava Občine Trzin. 

Občani so imeli v času obeh javnih razgrnitev v času uradnih ur omogočen vpogled v gradivo v prostorih 
Občine Trzin in v Centru Ivana Hribarja. Gradivo je bilo ves čas razgrnjeno tudi na spletni strani 
www.trzin.si. 

Občani in zainteresirana javnost so lahko v času javne razgrnitve podali svoje pripombe in predloge kot 
zapis v knjigi pripomb in predlogov na obeh mestih javne razgrnitve ali pisno na naslov Občine Trzin, 
Mengeška 22, 1236 Trzin oziroma na elektronski naslov: info@trzin.si. Na javnih obravnavah so bile 
pripombe in predlogi lahko podani tudi ustno. 

Skladno s sklepom Občinskega sveta (UV Občine Trzin – št. 6/2018, 21. 5. 2018) je občinska uprava 
skupaj z izdelovalcema drugih sprememb in dopolnitev akta in okoljskega poročila (Urbi d.o.o. in Oikos 
d.o.o.) pripombe in predloge javnosti podane v času obeh javnih razgrnitev proučila, pripravljena stališča 
pa posreduje pristojnim odborom in občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.  

Pripombe so razdeljene na 4 sklope in sicer na pripombe posredovane pisno po pošti ali elektronski 
pošti na naslov Občine Trzin, pripombe zapisane v knjigo pripomb in predlogov javnosti, pripombe 
podane ustno ali pisno na javni obravnavi ter pripombe, ki jih je podala občinska uprava Občine Trzin. 

http://www.trzin.si/
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Pisno po pošti ali elektronski pošti (sklop 01) je na naslov občine Trzin prispelo 58 pripomb, od tega 52 v 
času prve in 6 v času druge javne razgrnitve. V času prve javne razgrnitve je bilo v knjigo pripomb in 
predlogov podanih skupno 8 pripomb, od tega 2 pripombi na mestu javne razgrnitve na Občini Trzin 
(sklop 02A) in 6 pripomb na mestu javne razgrnitve v Centru Ivana Hribarja (sklop 02B). Med drugo javno 
razgrnitvijo v knjigi pripomb in predlogov javnosti ni bilo podanih pripomb. V času javnih obravnav sta 
bili 2 pripombi podani pisno (sklop 03A), od tega ena v času prve in ena v času druge javne obravnave. 
19 pripomb je bilo podano ustno (sklop 03B) in sicer 11 v času prve in 8 v času druge javne obravnave. 
Odgovori na ustne pripombe podane na javnih obravnavah so bili podani že v okviru razprave. 

Sprejeta stališča do pripomb in predlogov javnosti se objavi na spletni strani Občine Trzin in na oglasni 
deski na sedežu Občine Trzin, lastnike zemljišč, katerih osnovna namenska raba se spreminja, pa se tudi 
pisno seznani s stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih podali v okviru javnih razgrnitev. 

Na podlagi sprejetih stališč se pripravi predlog 2SD OPN Občine Trzin, ki bo posredovan v pridobitev 
drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj vseh nosilcev 
urejanja prostora pa bo besedilo usklajenega predloga 2SD OPN Občine Trzin posredovano Občinskemu 
svetu v sprejem. 

Po sprejemu odloka sledi še objava OPN v uradnem glasilu občine in v svetovnem spletu ter posredovanje 
sprejetih aktov pristojnemu ministrstvu in upravni enoti. 
 
NAČIN OBRAVNAVE PRIPOMB IN PREDLOGOV 

V stališčih do pripomb je podana opredelitev oz. stališče do pripombe, temu pa sledi obrazložitev 
stališča. Stališča so opredeljena na sledeče načine: 

- pripomba oz. pobuda se upošteva, delno upošteva ali pa se ne upošteva. V obrazložitvi je podana 
natančnejša utemeljitev oziroma pojasnilo. 

- stališče ni potrebno pomeni, da se pripomba vsebinsko ne nanaša neposredno na besedilo 
odloka, ali ne predstavlja konkretne pobude oziroma pripombe, ampak zajema opažanje ali 
mnenje oz. vprašanja, na katera so tudi podani odgovori. 
 

Glede na določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), 
ZPNačrt in mnenje Informacijskega pooblaščenca je za zakonito ravnanje s podatki potrebno v vsebinah 
pripomb na OPN anonimizirati osebne podatke pripombodajalcev pred tem, ko jih občina objavi in 
omogoči dostop do njih tretjim osebam.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov stališča do pripomb niso podana poimensko, so pa oštevilčena z 
oznako sklopa ter glede na datum prejema pripombe. 

Podane pripombe in predloge v originalu z vsemi prilogami ter zaporedno številko pod katero se 
posamezna pripomba vodi je mogoče dobiti osebno na sedežu Občine Trzin. Podrobnejše podatke o 
posamezni pripombi lahko pridobi izključno vlagatelj pripombe oz. predloga. 

 

 

Peter Ložar l. r.  
župan 

 
Priloge: 

- sklep Občinskega sveta Občine Trzin o sprejemu stališč do pripomb 
(Uradni vestnik OT št. 3/2019, z dne 21. 2. 2019) 

- besedilo stališč do pripomb in predlogov javnosti (01 - 04) 
- zapisnika prve in druge javne obravnave 





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. 
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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.
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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. 
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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. 
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Pripomba št.: 02B-01 

Datum: 04. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: Onger, Zareber 

 

Vsebina pripombe: 
Predlagam zaščito tudi za vršno območje hriba Onger. Tam so arheološko dokazani ostanki 

prazgodovinske poseljenosti. Celotno območje še ni povsem raziskano, vendar arheologi s precejšno 
gotovostjo domnevajo, da so tam v zemlji še sledovi nekdanje poselitve, ki bi jih veljalo kdaj še raziskati. 

Menim, da je smiselno zaščititi celotno območje in tako zagotoviti, da arheologi, ko bo denar in volja, 

tisto območje celoviteje raziščejo in pojasnijo še neraziskano obdobje zgodovine našega kraja. 
Predlagam tudi, da se ime Zareber uporablja za območje na spodnjem jugo-zahodnem predelu Ongra, 

kot se je imenovalo nekoč (stara imena domačij tistega konca so bila pr' Rošuc, pr' Ta gornjih, Pr' Jošcu, 
Pr' Boštjan, Pr' Skrek, Pr' Misnih, Pr' Matevž, Pr' Ves'. To je bila Zareber in ne tam, kjer v zadnjem času 

povsod pišejo. 
 

Pojasnilo: 

Onger je že varovan kot arheološko najdišče in sicer pomol na JV kot Trzin-Arheološko območje Žale -
EŠD 12633 in greben Ongerja kot EŠD 20455 Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger. Varovanje in 

raziskovanje arheoloških ostalin in izkopanin je v pristojnosti Ministrstva za kulturo. 
Geografska imena, kot npr. Zareber so še vedno v uporabi. V OPN se jih uporablja samo v zvezi z 

regulacijo prostora. 

 
Stališče: 

Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
 

 
 

Pripomba št.: 02B-02 

Datum: 11. 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 območja Natura 2000, degradirana zemljišča zaradi deponije, poplavno ogroženo  

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
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Pripomba št.: 02B-03 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na:  ST 20 in 32, ST 22 

    ST-01, ST-04 

    NT-03 

   
 

Povzetek pripombe: 

a) Podpiram pripombe pod zap. št. 02B-01. 
b) ST 20, 32: Za območje od starega »farovža« do kamnoloma naj se pripravi celovitejša študija in 

program ureditve (sodelovanje tudi župnije) ter predstavi prebivalcem. Območje je bogata naravna 
in kulturna dediščina ter kot taka »biser Trzina«. Pri tem obudimo še studenček za cerkvijo.  

c) ST 22: Pri gradnji Za hribom naj se upošteva predvsem nižje stavbe kot doslej. 

d) ST-01, ST-04: Na Jemčevi cesti (in tudi delno na Mengeški in Ljubljanski) je nekaj značilnih 
»kmečkih hiš« (pr. Pohanova), za katere se je treba z lastniki dogovoriti in jih finančno spodbuditi, 

da jih ohranijo. Poleg tega vsaj eno z značilno gradnjo v 40 letih prej. stoletja. (npr. hiša na 
Mengeški 79). 

e) NT-03: Razmisliti in spodbuditi zainteresirane k odprtju manjših lokalčkov kot čevljar ipd. na kraku 
nekdanje LJ. Ceste (kjer je Pečjakov kiosk). 

f) V Trzinu nujno začeti s pripravami na nov kulturni dom! 

g) Na medobčinski ravni rešiti problem »dobenskih (odpadnih) onesnaženih voda –, ki se stekajo v 
gozd in verjetno onesnažujejo izvire v »stavbnih delih«. 

 
Pojasnilo: 

a) Glej pojasnilo k pripombi št. 02B-01. 

b) Urejanje območja od farovža do kamnoloma bo načrtovano s pripravo projektov za ureditev okolice 
cerkve sv. Florjana in letnega gledališča v kamnolomu. 2SD OPN na novo določajo stavbno zemljišče 

za letno gledališče (77.a člen) z namensko rabo prostora za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Na 
podlagi OPN se lahko pripravijo študije, idejne zasnove, predlogi za ureditve … Določila v OPN so 

usklajevana z ZRSVN (naravne vrednote) in MK (kulturna dediščina). Studenček za cerkvijo se lahko 
uredi že po veljavnem OPN.   

c) V EUP ST 22 Za hribom se z razgrnjenim OPN ne spreminja max. dopustne višine objektov, ki je  

P+1+M. Objekti Pod hribom so skoraj vsi te višine. 
d) Za dodelitev finančnih spodbud za ohranitev tradicionalne arhitekture bi morala občina pripraviti 

poseben odlok in zagotoviti proračunska sredstva. Predlog se ne nanaša neposredno na OPN. 
e) O predlogu za finančne spodbude Občine Trzin pri usmerjanju in odpiranju obrtnih delavnic se bo v 

Občini Trzin treba dogovoriti in pripraviti odlok in proračunska sredstva. OPN je pravna podlaga za 

dovoljevanje posegov v prostor, z OPN so našteti predlogi omogočeni (dopustne dejavnosti, NT-03).  
f) Zaradi lokacije obstoječega kulturnega doma se uskladi določila 70. člena OPN, za EUP ST-09 v 

kateri leži, tako da se dopustnim objektom doda klasifikacija 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo. 
Občina Trzin bo med projekte prihodnosti uvrstila tudi kulturni dom. Sama izbira lokacije je odvisna 

od primernosti posamezne lokacije glede dostopnosti, fukcionalnosti, velikosti in razpoložljivosti 

zemljišč.  
g) Glej pojasnilo k pripombi št. 01-07. 
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Stališče: 
a) Glej stališče k pripombi št. 02B-01. 

b) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

c) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
d) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

e) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
f) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

g) Glej stališče k pripombi št. 01-07. 

 
 

 
Pripomba št.: 02B-04 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-06 

    NT-08 in NT-09 pokopališče 

 Grafični prikaz za pokopališče glej pripomba 01-16. 
 
Povzetek pripombe: 

a) Za NT-06 predlagamo, da se med IOC in naseljem Mlake ohrani zelena »tamponska« cona brez 

cestnih povezav, le pešpot in kolesarska steza.  
b) Za umestitev pokopališča v občini izvesti anketo. Vprašanje, ali ga Trzin sploh potrebuje zaradi 

majhnosti. Večina občanov ima grobove na pokopališčih v bližnjih občinah. Občina naj predlaga 
spremembo Zakona o lokalni samoupravi, ki zahteva, da je pogoj za občino tudi svoje pokopališče. 

Preveri pri ostalih manjših občinah, z majhnim št. prebivalstva, kako rešujejo ta pogoj. 

 
Pojasnilo: 

a) 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. Namenska raba "območje centralnih dejavnosti" se s spremembo OPN ne spreminja, je 
enaka kot v veljavnemu OPN. 

b) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa:  

»Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s 

splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.« in »Občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: … organizira opravljanje pokopališke in pogrebne 

službe.« Občina lahko opravljanje teh nalog organizira tudi na medobčinski ravni. 
 

Stališče: 
a) Pripomba se ne upošteva. 

b) Glej stališče k pripombi 01-16. 
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Pripomba št.: 02B-05 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-16, ST-29,  ST-28,  NT-08 pokopališče 

 

Povzetek pripombe: 
a) ST-16: narediti enovit OPPN in celovito rešiti promet – priključitev na Mengeško cesto. Delni OPPN 

ne sme biti dovoljen, saj povzroči probleme za ostale dele. 

 
 

b) ST-29: objekti 12510 – Industrijske stavbe niso stavbe, ki bi ustrezale temu območju, ki je namenjen 
preselitvi kmetij.  

 
 

c) ST-28: objekti 12510 – Industrijske stavbe niso primerni objekti za pozidavo nekdanjega kmetijskega 
zemljišča. To območje je primer izigravanja občinskega sveta s strani posameznikov, ki so postavili 

hišo za svojega sina gospodarsko poslopje, pod pretvezo selitve kmetije, ki je praktično ni več. 

 
 
d) NT-08: Negativno mnenje na predlog lokacije pokopališča v Trzinu. Prostor je treba sanirati in mu 

povrniti namembnost pred nastankom odlagališča. 

Za grafični prikaz glej pripomba št. 01-16 
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e) ST-31: območje naj ostane kmetijsko zemljišče. Lastniki zemljišč so pokazali, da gre pri selitvi kmetij 
za zavajanje. 

 
 

Pojasnilo: 
a) Odločitev za izvedbo delnega OPPN za območje ST5/1-3 (ST-16) je bila sprejeta na podlagi 

zmagovalne rešitve arhitekturno- urbanističnega natečaja za gradnjo Doma zaščite in reševanja, ki je 

obravnaval širše območje Ljubljanske ceste vse do mostu ob cesti Za hribom. Urbanistična rešitev 
predvideva ureditev območja OPPN v dveh fazah. Za del območja je sprejet OPPN za manjše območje 

znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del (UVOT, št. 6/2018). OPPN je bil javno 
razgrnjen in je vsak lahko podal pripombe. Delni, že sprejeti OPPN na lokacijo individualno umešča 

Dom zaščite in reševanja s cestnima priključkoma na Mengeško cesto, pri čemer se ohranja prostor 
za podaljšanje osi Ljubljanske ceste in zapolnitev celotnega območja v fazi priprave odloka za celotno 

območje OPPN ST-16, v sklopu katere se intervencijsko dvorišče Doma zaščite in reševanja naveže 

na podaljšek Ljubljanske ceste. Priprava druge faze OPPN se bo pričela, ko bodo urejena lastniška 
razmerja in izoblikovan konkreten interes za pozidavo celotnega območja in bodo rešitve usklajene s 

pogoji nosilcev urejanja prostora. 
V OPN se povzame uradna objava in območje veljavnega OPPN kot nova EUP ST-35, za katero se v 

odloku določi nov samostojen člen (83.a člen: Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. 
del, UVOT, št. 6/2018). Določbe 83. člena se posodobijo glede na izveden OPPN. Dopolni se 126. člen 

(urejanje območij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov). 
b) Območje ST-29 ni namenjeno preselitvi kmetij. Na območju je obstoječa pretežno stanovanjska 

pozidava. OPN za namene razvoja obrti dopušča klasifikacijo 12510 industrijske stavbe le kot manjše 
delavnice, ki ne presegajo 300 m2 in ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami. 

V večini enot urejanja prostora v starem delu Trzina, se tovrstne obrti že pojavljajo (ST 01, 04, 08, 

09, 13, 14, 22, 28, 29, 30, 31 ter NT 01, 02, 03). Klasifikacija CC- SI nima lastne klasifikacijske 
številke za objekte kot so obrtne delavnice, ampak jih razvršča pod stavbe za storitvene dejavnosti 

(avtomehanične delavnice, avtopralnice) ter industrijske stavbe (delavnice). V konkretnem primeru 
torej ne gre za dovoljevanje industrije, ampak domače obrti, pri čemer občina dodatno opredeli 

omejitve (le manjše delavnice, ki ne presegajo 300 m2 in ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s 

hrupom in emisijami). 
c) Območje ST-28 je namenjeno preselitvi kmetij. OPN za namene razvoja obrti dopušča gradnjo stavb 

s klasifikacijo 12510 industrijske stavbe le kot manjše delavnice, ki ne presegajo 300 m2 in ki 
prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami. (Glej tudi pojasnilo 02B-05 b). Med 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki jih ureja Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list 

RS, št. 57/15), spada vrsta proizvodnih in predelovalnih dejavnosti ter dejavnosti turizma. 
Dovoljevanje manjših delavnic je na območju namenjenem za širitev kmetij smiselno. 

d) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
e) Območje je že v veljavnem odloku OPN v 118. členu določeno izključno za selitve kmetij (največ 4 

kmetije). Stanovanjski objekti so dopustni le ob hkratni zgraditvi kmetijsko-gospodarskih objektov. 
 

Stališče: 

a) Pripomba se ne upošteva, ker se nanaša na postopek OPPN ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV. 
b) Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 

c) Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 
d) Glej stališče k pripombi 01-16. 

e) Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 02B-06 

Datum: 30. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-18,  ST-19, ST-21, ST-28, ST-31, ST-29 in ST-30 

    NT-08 pokopališče 

 

   
ST-18 ST-19, ST-21 
Grafični prikaz za ST-28 glej pripomba št. 02B-05, tč. c. 
Grafični prikaz za ST-31 glej pripomba št. 02B-05, tč. e. 
Grafični prikaz za pokopališče glej pripomba 01-16. 
 
Povzetek pripombe: 

a) ST-18: veliko naselje bo dodatno obremenilo promet na Jemčevi cesti. Poiskati je treba nove 
prometne rešitve. 

b) ST-19, ST-21: Poiskati je treba nove prometne rešitve. 

c) ST-28: umestitev tega območja v prostor je bila dovoljena izključno za selitev kmetij. Ta 
namembnost naj tudi ostane. Trzin ne potrebuje nove industrijske cone. 

d) ST-31: območje se dodatno umešča v prostor pod pretvezo selitve kmetij. Kot pri ST-28 pa je to 
poskus izgradnje nove industrijske cone. 

e) ST-29 in ST-30: območje naj ostane namenjeno za stanovanjsko pozidavo, brez industrijskih 
objektov. 

 
f) NT-08: lokacija je neprimerna za pokopališče zaradi degradacije z gradbenimi odpadki, visoke 

podtalnice in zamočvirjenosti. 

 
Pojasnilo: 

a) Za ST-18 je v OPN predpisano urejanje z OPPN. Z OPPN se podrobneje določijo: 
- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev; 

- načrt gradbenih parcel; 

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna; 
- pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo; 

- rešitve in ukrepe za varovanje zdravja; 
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine; 

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja ter ohranjanje narave; 

- rešitve in ukrepe za obrambo; 
- rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 

požarom; 
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- rešitve in ukrepe za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč ter druge vsebine glede na namen 
in območje, za katerega se OPPN pripravi. 

Ob pripravi OPPN se lahko izdela tudi strokovne podlage glede prometne obremenitve obstoječih 
cest in poišče rešitve. To se razrešuje med pripravo OPPN. 

b) Za ST-21 glej pojasnila v tč. a za ST-18. 

Območje ST-19 so zelene površine namenjene javni rabi, kjer so dopustne ureditve za šport, 
rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, ki niso sestavni deli 

javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine in pa ureditve vrtičkov.) Pri načrtovanju 
posegov v prostor se bodo poiskale ustrezne prometne rešitve. 

c) Glej pojasnilo k pripombi št. 02B-05, tč. c. 

d) Glej pojasnilo k pripombi št. 02B-05, tč. e. 
e) Glej pojasnilo k pripombi št. 02B-05, tč. b. Velja tudi za ST-30. 

f) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
 

Stališče: 
a) Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 

b) Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 

c) Glej stališče k pripombi št. 02B-05, tč. c. 
d) Glej stališče k pripombi št. 02B-05, tč. e. 

e) Glej stališče k pripombi št. 02B-05, tč. b. Velja tudi za ST-30. 
f) Glej stališče k pripombi 01-16. 

 

 
Pripomba št.: 02A-01 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: CT-03, parc. 1244/256, k.o. Trzin 

 
 

Povzetek pripombe: 
Sem lastnik parc. 1244/256 in 1244/41. Prosim, da oblikujete gradbeno parcelo tako, da jo sestavljata 

navedeni parceli zaradi pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo. 

 
Pojasnilo: 

Gradbena in zemljiška parcela pomenita različno. Zemljiška parcela je določena na podlagi geodetske 
izmere in vpisana v zemljiško knjigo. 

Gradbena parcela je določena v projektni dokumentaciji za gradnjo, izriše jo pooblaščeni inženir arhitekt. 

V OPN so določeni pogoji za dovoljevanje posegov v prostor. Za CT-03 so določeni v 104. členu, pogoji o 
združevanju parcel pa so določeni v točki 2.1. 

Za OIC Trzin v delu, ki se nanaša na opis in prikaz gradbenih parcel velja še odlok o ZN (Ur. v. Občine 
Domžale, št. 11/86 s spremembami in dopolnitvami). Gradbena parcela 35 se je povečala s SD UN T11 

1993 (6. člen) in obsega parc. št. 1244/256, 1244/41 in 1244/258 (slednja je v lasti OT). V PPIP za CT-03 

se določi, da gradbeno parcelo 35 po ZN lahko sestavljata zemljišči 1244/256 in 1244/41 k.o. Trzin, 
možna je širitev GP tudi na 1244/258 k. o. Trzin. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva in se uskladi v predlogu OPN. 
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Pripomba št.: 02A-02 

Datum: 25. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-07, parc. 16/3, 16/9, 16/10, 17/7, 17/6, 17/10, 17/9, vse k.o. Trzin 

 

 
 

Vsebina pripombe: 

Navedene parcele izvzeti iz območja, ki se ureja z OPPN in jih priključiti ST04.  
Smo lastniki parcel, ki so kot gradbene parcele že primerno izoblikovane, možno je vzpostaviti skupne 

priključke na GJI. Radi bi rešili stanovanjski problem dveh mladih družin in kasneje tudi naših otrok. 
 

Pojasnilo: 

Glede na to, da gre za območje na meji OPPN in je iz obstoječe parcelne strukture možno smiselno 
oblikovanje gradbenih parcel ter parcelacija za potrebe izgradnje priključkov na GJI, prometna študija za 

celotno območje OPPN ST3/4-1 Zastrano pa ne predvideva prometnih povezav preko obravnavnih parcel, 
se ta priključi ST-04 pod pogojem, da se za parc. št. 16/9, 16/10, 16/3, 17/9, 17/10 k.o. Trzin uredi 

skupna dovozna pot in načrtujejo skupni vriključni vodi na GJI ustreznih dimenzij. 
 

Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 03A-01 
Datum: 11. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08 - pokopališče in na organizacijo javne obravnave 
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 

Povzetek pripombe: 
a) Glede na pomembnost projekta občina povabila na razgrnitev OPN ni izvedla na krajevno običajen 

način (50. člen ZPNačrt). Kratka vsebina bi lahko bila predstavljena v Odsevu. Pa to ni bilo. 
b) Začetek javne obravnave ob 16. uri je prezgodaj za tiste, ki delajo v Ljubljani. 

c) Glede na rezultate ankete v Trzinu (Erčulj, Nov 2015) Slika 2, pokopališče ni prioriteta št. 1. Glede na 

rezultate ankete v Trzinu (Erčulj, 2015), slika 5a, je slednja lokacija tretja po prioriteti. Ali 
pokopališče sploh potrebujemo? 

d) Predlagamo, da se PPT prezentacija za javno obravnavo natisne in razdeli vsem prebivalcem. 
 

Pojasnilo: 
a) Občina je ravnala v skladu z 50. členom ZPNačrt*. Javno naznanilo je bilo objavljeno na spletni strani 

in v občinskem glasilu Odsev najmanj 7 dni pred javno razgrnitvijo. Skladno s podanim predlogom 

pa je bil pred drugo javno razgrnitvijo skupaj z naznanilom objavljen tudi povzetek za javnost. 
b) Občina je pripombo upoštevala in drugo javno razgrnitev organizirala ob 17. uri. 

c) Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
d) Prezentacija v *ppt ni predvidena za distribucijo, to je pripomoček avtorja *ppt za nazorno 

predstavitev. Za občane je bila objavljena informacija o javni razgrnitvi in javni obravnavi v Odsevu 

in kratka predstavitev na letaku ob javni razgrnitvi. Skladno s podanim predlogom iz točke a) je bil 
pred drugo javno razgrnitvijo skupaj z naznanilom objavljen tudi povzetek za javnost. 

 
Stališče: 

a) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
b) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

c) Glej stališče k pripombi 01-16. 

d) Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
 

 
Pripomba št.: 03A-02 

Datum: 06. 06. 2018 

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

 
Povzetek pripombe: 

Površine za park, ki so nadomestile prostor za pokopališče, je treba umakniti iz OPN in določiti kmetijsko 
zemljišče – K2. 

 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi 01-16. Glede na javna nasprotovanja lokaciji pokopališča je občina načrtovane 

površine za pokopališče namenila za parkovne površine, kar je bilo tudi javno razgrnjeno na 2. javni 
razgrnitvi. Predvidene ureditve so v določenem obsegu možne tudi na površinah za gozd skladno s tabelo 

3, zato se pripomba upošteva. Uskladi se dejanska namenska raba iz K2 v G. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 

                                                           
* 50. člen (sodelovanje javnosti) 
(1) Občina mora v postopku priprave občinskega prostorskega načrta omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru 
javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
(2) Občina z javnim naznanilom po svetovnem spletu in na krajevno običajni način obvesti javnost o: 

1 kraju in času javne razgrnitve ter spletnem naslovu, kadar je načrt elektronsko dostopen, 
2 kraju in času njegove javne obravnave in 
3 načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roku za njihovo posredovanje. 

(3) Javno naznanilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi navedbo vseh zemljiških parcel, katerih namenska raba se spreminja, razen pri 
pripravi prvega občinskega prostorskega načrta. 
(4) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta najmanj 7 dni pred 
začetkom javne razgrnitve. 
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Pripomba št.: 03B-01 
Datum: 11. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na umeščanje pokopališča v OPN (NT-09) 
Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 

Povzetek pripombe: 
Ustne pripombe na umeščanje pokopališča, ki so razvidne iz zapisnika prve javne razgrnitve. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 01-16. 
 

 
 

Pripomba št.: 03B-02 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na način obveščanja o javni razgrnitvi in javni obravnavi. 

 
Povzetek pripombe: 

Objava javnega naznanila bi morala biti izvedena z raznosom listkov po gospodinjstvih. Samo javno 

naznanilo ni bilo dovolj izčrpno, občane ni ustrezno seznanilo z vsebino sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta. Z javnim naznanilom naj se objavi tudi povzetek za javnost. 

 
Pojasnilo občine: 

Pripomba je bila oddana tudi pisno (št. 03A-01) 
Občina skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 

objavi javno naznanilo, ki ima predpisano vsebino, sam povzetek za javnost pa je del razgrnjenega 

gradiva. Do sedaj sta bila poleg objave na spletni strani občine Trzin v praksi dva ustaljena načina objave 
javnega naznanila, in sicer z raznosom obvestil po gospodinjstvih ali z objavo v glasilu Odsev. Na oba 

načina so o tem obveščeni vsi občani. Predlog o predhodni objavi povzetka za javnost v Odsevu je 
smiseln. Skladno s podanim predlogom je bil pred drugo javno razgrnitvijo skupaj z naznanilom objavljen 

tudi povzetek za javnost.  

Glej tudi pojasnilo k pripombi št. 03A-01, tč. a. 
 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

 
 

 

Pripomba št.: 03B-03 
Datum: 11. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na organizacijo javne obravnave. 
 

Povzetek pripombe: 

Javno obravnava se je pričela prezgodaj, ob 16. uri je marsikdo še v službi. 
 

Pojasnilo občine: 
Pripomba je bila oddana tudi pisno (št. 03A-01). 

Ura je namenoma zgodnejša, ker je občina predvidevala več ur trajajočo razpravo glede na obseg 

razgrnjenega gradiva na podlagi preteklih izkušenj z razpravami, ki so se časovno zavlekle. Občina je 
želela omogočiti dovolj časa za tehtno razpravo. Marsikdo je moral res prej iz delovnega mesta kot 

običajno (pribl. 1 uro), a menimo, da to delovnega procesa ni bistveno oviralo. Občina je pripombo 
upoštevala in drugo javno razgrnitev organizirala ob 17. uri. 

Glej tudi pojasnilo k pripombi št. 03A-01, tč. b. 
 

Stališče: 

Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
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Pripomba št.: 03B-04 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na časovni potek sprejemanja prostorskih aktov. 

 

Povzetek pripombe: 
Ali je možna poenostavitev in pohitritev postopkov? 

 
Pojasnilo: 

Občina mora pri pripravi prostorskih aktov upoštevati področno zakonodajo. To sta zakona ZPNačrt in 

ZUREP-2, ki med drugim določata tudi roke za posamezne faze. Občina je pri sprejemanju OPN odvisna 
od mnenj nosilcev urejanja prostora, ki pa se zaradi preobremenjenosti ne odzivajo v zakonsko 

predpisanih rokih. Zato pohitritev in poenostavitev postopkov žal ni možna. 
 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

 

 
 

Pripomba št.: 03B-05 
Datum: 11. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na zbiranje in obravnavo pobud. 

 
Povzetek pripombe: 

Kje in kdaj je bil objavljen poziv za zbiranje pobud? Ali je bilo vseh 42 prejetih pobud pozitivno ocenjenih 
in umeščenih v OPN. Kje v dokumentaciji je razvidno, kdo in kdaj je dal pobude, kdo jih je obravnaval in 

katere vloge so bile v postopek vključene. Seznam vključenih pobud naj se objavi. Objavi naj se tudi 
idejna študija za umestitev pokopališča, ki je bila narejena na zahtevo ZRSVN. 

 

Pojasnilo: 
Vse prejete pobude je občina obravnavala v gradivu Strokovna presoja pobud. Obravnaval jih je 

pripravljavec prostorskega akta, Urbi d.o.o. Gradivo je zaradi varstva osebnih podatkov namenjeno 
izključno interni uporabi, zato se ga ne sme razgrinjati ali kakorkoli javno objavljati. Občina lahko izda 

informacijo o posamezni pobudi samo pobudniku. Katere pobude so bile vključene v OPN je podatek, ki 

ga občina na zahtevo lahko posreduje kot informacijo javnega značaja, brez osebnih podatkov 
pobudnikov. 

Strokovnih podlag, na podlagi katerih je bil izdelan OPN, občina po zakonu ni dolžna javno razgrniti. Prav 
tako pa jih lahko posreduje na zahtevo kot informacijo javnega značaja. Anonimiziran seznam 

obravnavanih pobud je bil javno objavljen skupaj z gradivom v sklopu druge javne razgrnitve. 
 

Stališče: 

Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
 

 
 

Pripomba št.: 03B-06 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na spreminjanje nam. rabe prostora – ukinitev stavbnih zemljišč. 

 
Povzetek pripombe: 

Nasprotujemo ukinitvi že pridobljene pravic - iz pogojno zazidljivih zemljišč v nezazidljiva zemljišča. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi št. 01-06. 
 

Stališče: 
Glej stališče k pripombi št. 01-06.  

 



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

4 

 
Pripomba št.: 03B-07 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na spremembo zakonodaje. 

 

Povzetek pripombe: 
Je smiselno, da se odlok spreminja tik pred uveljavitvijo nove zakonodaje? Kaj sprememba zakonodaje 

pomeni za postopek?  
 

Pojasnilo: 

Postopki priprave občinskih prostorskih aktov začeti pred uporabo novega zakona ZUREP-2, se končajo 
po predpisih, ki so veljali doslej, torej po ZPNačrt*. 

Vse bistvene zahteve novega zakona bo občina upoštevala pri izdelavi naslednjih sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta oz. novega OPN. 

 
Stališče: 

Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

 
 

 
Pripomba št.: 03B-08 

Datum: 11. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na pokopališče in drugih prioritetnih projektov v občini. 
Za pokopališče glej grafični prikaz pripomba 01-16. 

 
Povzetek pripombe: 

Leta 2015 se je s prostorsko anketo skušalo definirati želje, potrebe in prioritete občanov. Nobena 
lokacija za umestitev pokopališča ni dobila potrebne večine. Z anketo se je preverjalo tudi, kje v Trzinu 

želijo občani pokopališče glede na naslov bivanja. Rezultati so pokazali, da pokopališča nihče ne želi v 

svoji bližini.  
Predlagana je bila urbanistična študija za vsako izmed možnih lokacij za pokopališčem, sedanja lokacija 

na Habatovi deponiji pa se iz OPN izvzame.  
Prioritetni projekti v občin Trzin so: nov gasilni dom, nov KUD in športna dvorana s skupnim parkiriščem. 

Naj o tem odloča stroka ne pa en župan.  

 
Pojasnilo: 

Za pokopališče glej pojasnilo k pripombi 01-16. 
O razvojnih pobudah občinskega interesa odloča župan, ki v skladu z zakonom predstavlja in zastopa 

občino, o umestitvi teh v prostor pa skupaj z županom prostorski načrtovalci in tekom postopka priprave 
prostorskega akta tudi nosilci urejanja prostora. 

 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

                                                           
* 273. člen ZUREP-2 (končanje postopkov priprave prostorskih aktov na podlagi ZPNačrt) 
(1) Postopki priprave občinskega strateškega prostorskega načrta, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v skladu z ZPNačrt, se končajo 
po dosedanjih predpisih. Tak občinski strateški prostorski načrt se šteje za občinski prostorski plan po tem zakonu. 
(2) Postopki priprave občinskega prostorskega načrta, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v skladu z ZPNačrt, se končajo po 
dosedanjih predpisih, pri čemer: 

- se strateški del takega občinskega prostorskega načrta šteje za občinski prostorski plan po tem zakonu, 
- se izvedbeni del takega občinskega prostorskega načrta šteje za OPN po tem zakonu. 
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Pripomba št.: 03B-09 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na OPPN Zastrano (ST-05, ST-06, ST-07) in načrtovanje krožišča (ST-08). 

 

 
 

Povzetek pripombe: 
Ob sprejemu prejšnjega OPN so bile pripombe, da bo nova poselitev (Zastrano) dodatno obremenila 

Jemčevo in Grajsko cesto ter da tam poteka šolska pot. Predvideno je bilo krožišče. Ali je na tem 

področju kaj novega? 
 

Pojasnilo: 
Za območje je bila izdelana prometna študija, ki jo OPN povzema z določitvijo površin za prometne 

površine. Izgradnja krožišča je državni in občinski projekt in je v pripravi. 

 
Stališče: 

Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
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Pripomba št.: 03B-10 

Datum: 11. 04. 2018 
Pripomba se nanaša na: IT-06 obvoznica in OPPN Zastrano (ST-05, ST-06, ST-07). 

 

 Grafični prikaz za OPPN Zastrano glej pripomba 03B-09. 
 

Povzetek pripombe: 

Mengeška c. je zelo obremenjena. Z novo pozidavo v Zastranem se dodatno obremeni tudi Jemčeva. Ali 
se glede obvoznice kaj premika? 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi št. 01-57, tč. c. 
Na podlagi dogovora sklenjenega med udeleženimi občinami in Ministrstvom za infrastrukturo (MzI, DRSI) 

je bil v maju 2018 sprejet Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za 

OBVOZNICO TRZIN I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale – priključek Študa (Ur. v. OT, št. 7/18). 
 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

 

 
 

Pripomba št.: 03B-11 
Datum: 11. 04. 2018 

Pripomba se nanaša na načrtovano krožišče v Zastranem (ST-08). 

Grafični prikaz za OPPN Zastrano glej pripomba 03B-09. 
 

Povzetek pripombe: 
Kako bo pri zemljiščih, ki jih je za namen izvedbe rondoja odkupovala država, odmerjen davek? Pri 

rondoju je v tabelah zavedeno stavbno zemljišče, PC in K1. Občanka pove, da ni bilo nobene odmere. 
Vpraša, kam se bo na območju OPPN širila cesta? Pove, da je ta cesta že sedaj delno narejena na 

privatnem zemljišču. 

 
Pojasnilo: 

Odmerjanje davka je v pristojnosti države. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča obračunava 
občina in ga za stavbno zemljišče PC za ceste ne obračunava. 

V OPN so vrisane prometne površine za krožišče na podlagi prometne študije. Podrobnejša razmejitev 

prometnih površin in površin za stanovanjsko pozidavo bo določena v OPPN Zastrano.  
 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 
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Pripomba št.: 03B-12 

Datum: 06. 06. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST-16 (ST5/1-3) 

Grafični prikaz glej pripomba 02B-05, tč. a 

 
Povzetek pripombe: 

Ali bo v nadaljnjih fazah OPPN za preostali del ST-16 (kjer je za del sprejet OPPN za Dom zaščite in 
reševanja (v nadaljevanju DZIR) treba ponovno opraviti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 

CPVO)? Ali bo pri umeščanju kulturnega doma in športne dvorane treba izvesti CPVO? Ali je možno 

kulturni dom in športno dvorano umestiti v območje ST-16? 
 

Pojasnilo: 
Celotno območje ST-16 se ureja z OPPN. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je 

postopku priprave OPPN za del območja ST-16 (ST5/1-3, 1. del) za DZIR odločilo, da celovita presoja 
vplivov na okolje ni potrebna.  

Pri nadaljnjem postopku priprave OPPN za celotno območje ST-16, bo MOP ponovno odločalo o 

potrebnosti izvedbe CPVO. 
Z OPN so v ST-16 dopustne stavbe za kulturo in razvedrilo ter športne dvorane. 

MOP odloča o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za posamezni plan (OPN ali OPPN) v 
upravnem postopku na podlagi zakona o ohranjanju narave, zakona o varstvu okolja in uredbe o posegih 

v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.  

Brez odločbe MOP o potrebnosti CPVO postopkov OPN ali OPPN ni možno sprejeti oz. je akt neveljaven. 
 

Stališče: 
Stališče ni potrebno. Pojasnilo je podano. 

 
 

 

Pripomba št.: 03B-13 
Datum: 06. 06. 2018 

Pripomba se nanaša na: ST-16 (ST5/1-3, 1. del) 
Grafični prikaz glej pripomba 02B-05, tč. a 

 

Povzetek pripombe: 
Zakaj je v OPPN ST5/1-3 1. del, za potrebe objekta DZIR na gradbeni parceli predvidenih le 8 parkirnih 

mest. Glede na predvidene dejavnosti društev je to premalo. Na podlagi kakšnih določil je to možno? 
 

Pojasnilo občine: 
PM so določena na podlagi določb iz veljavnega OPN, ki dovoljuje, da se parkirna mesta lahko zagotovijo 

tudi na investitorjevih parcelah v radiju 200 m. Pri DZIR je na gradbeni parceli zagotovljenih 8 PM 

izključno za potrebe intervencije, ostala potrebna parkirišča pa so zagotovljena v radiju 200 m, pred 
starim gasilskim domom.  

Parkirna mesta za ostali del OPPN se bodo zagotovila za nove objekte na območju OPPN. 
OPPN za preostali del območja bo v času priprave tudi javno razgrnjen, javnosti bo omogočeno podajanje 

pripomb (tudi v zvezi s parkirnimi normativi). 

 
Stališče: 

Stališče ni potrebno
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Pripomba št.: 03B-14 

Datum: 06. 06. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09, pokopališče in park 

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 

 
Povzetek pripombe: 

ST-08 in ST-09 sta po veljavnem OPN z namensko rabo prostora: območja drugih kmetijskih zemljišč 
(K2). Občina je umestila pokopališče v OPN in pri odločevalcih pa je pridobila pozitivno mnenje.  

Umestitev pokopališča je bila v drugi javni razgrnitvi ukinjena, kljub temu pa je ostalo stavbno zemljišče. 

Čeprav so tam trenutno zelene površine, se bo to z naslednjim OPN veliko lažje spremenilo v zazidljive 
površine. 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16.  

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 občina načrtovane površine za pokopališče namenila 
za parkovne površine, kar je bilo tudi javno razgrnjeno na 2. javni razgrnitvi. Predvidene ureditve so v 

določenem obsegu možne tudi na površinah za gozd skladno s tabelo 3, zato se pripomba upošteva. 
Uskladi se dejanska namenska raba iz K2 v G. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 

 
 

Pripomba št.: 03B-15 
Datum: 06. 06. 2018 

Pripomba se nanaša na: NT-08, NT-09, pokopališče in park 

Grafični prikaz glej pripomba 01-16 
 

Povzetek pripombe: 
Območje zelenih površin NT-08, NT-09 naj se umakne iz območja stavbnih zemljišč, ostane naj obstoječa 

namembnost - K2. Občina Trzin naj zemljišča odkupi in odkupljeno vrne nazaj v zelene površine. Če se 

območje odkupi kot degradirano kmetijsko zemljišče, je cena precej nižja, kot če se odkupuje stavbno 
zemljišče za namembnost parka. Sanacijo degradiranega območja je dolžan zagotoviti lastnik zemljišča. 

Če je nekdo naredil poseg na njegovo zemljišče brez njegovega soglasja, potem je bil dolžan odreagirati 
– ga tožiti ali prijaviti. Z umestitvijo območja v stavbna zemljišča bi degradacijo (deponijo) legalizirali in s 

tem omogočili, da ni treba vzpostaviti prvotnega stanja. 
 

Pojasnilo: 

Glej pojasnilo k pripombi 01-16.  

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 občina načrtovane površine za pokopališče namenila 

za parkovne površine, kar je bilo tudi javno razgrnjeno na 2. javni razgrnitvi. Predvidene ureditve so v 
določenem obsegu možne tudi na površinah za gozd skladno s tabelo 3, zato se pripomba upošteva. 

Uskladi se dejanska namenska raba iz K2 v G. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 03B-16 
Datum: 06. 06. 2018 

Pripomba se nanaša na: ST-28 
Grafični prikaz glej pripomba 02B-05, tč. c 

 
 

Povzetek pripombe: 
Območje ST-28 je namenjeno izključno selitvi kmetij. V spremembi OPN pa je predvidena nekakšna 

manjša obrtno-industrijska cona. Dopustni naj bi bili tudi industrijski obrati do velikosti 300 m2 površine. 

 
Pojasnilo:  

Glej tudi pojasnilo k pripombi 02B-05 b) in c). 
Za ST-28 so v 118. členu odloka dopustne vrste objektov po klasifikaciji cc-si s šifro 12510  industrijske 

stavbe le kot manjše delavnice, ki ne presegajo 300 m2  in ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s 

hrupom in emisijami.  
V tem območju je to predvideno za potrebe kmetije. Obrtna cona ni načrtovana, ker je za EUP ST-28 

določena namenska raba SKk. 
V skladu s 118. členom je območje ST-28, ST-31 namenjeno izključno selitvi kmetij (največ 4 kmetije). 

Stanovanjski objekti so dopustni le ob hkratni postavitvi kmetijsko-gospodarskih objektov. 
 

Stališče: 

Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 
 

 
 

Pripomba št.: 03B-17 

Datum: 06. 06. 2018 
Pripomba se nanaša na: OP-05 

Grafični prikaz glej pripomba 01-54 
 

Povzetek pripombe: 

Po območju gozdnih zemljišč pelje šolska pot. Zakaj šolska pot nima stavbnega zemljišča?  
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo k pripombi št. 01-54. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi št. 01-54. 
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Pripomba št.: 03B-18 

Datum: 06. 06. 2018 
Pripomba se nanaša na: ST10 – SKk  

 

   
izsek iz veljavnega OPN izsek iz razgrnjenega dop. osnutka OPN 
 

Povzetek pripombe: 

Zakaj ima parcela, ki je po veljavnem OPN določena kot razpršena gradnja in namenjena gradnji staje za 
konje in konjskega hleva, sedaj spremenjeno namembnost tudi v zahodnem delu? 

 
Pojasnilo: 

Namenska raba v veljavnem OPN je SK (površine podeželskega naselja) in ne razpršena gradnja. Veljavni 

OPN za to območje določa naslednje dopustne objekte in dejavnosti: 
Pod pogojem da se objekti umestijo na skrajni zahodni del parcele se dopušča:  
12712 Stavbe za rejo živali  
12713 Stavbe za spravilo pridelka  
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo  
24110 Športna igrišča  
Pod pogojem postavitve objektov z zgoraj navedeno dejavnostjo je na parceli št. 421/1 dopustna postavitev tudi: 11100 
Enostanovanjske stavbe  

 

V razgrnjenem dopolnjenem osnutku 2 SD OPN se območje stavbnega zemljišča ni spremenilo, prav tako 

ostaja nespremenjena določba o dopustnih objektih in dejavnostih. 
V dopolnjenem osnutku 2SD OPN se je spremenila namenska raba na parc. 421/6, določilo se je stavbno 

zemljišče z namensko rabo CU in spada v EUP ST-09. 
 

Stališče: 

Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 
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Pripomba št.: 03B-19 

Datum: 06. 06. 2018 
Pripomba se nanaša na: NT-01 

 

  
izsek iz veljavnega OPN              izsek iz razgrnjenega dop. osnutka OPN 
 
Povzetek pripombe: 

Na območju NT-01 je po obstoječem OPN določena centralna raba, v razgrnjenem dop. osnutku pa 

stanovanjska. Zakaj se ob Ljubljanski cesti določa stanovanjska raba, saj gre za območje ob cesti? 
 

Pojasnilo: 
Občina Trzin je z morfološko analizo preučila stanje in težnje v prostoru in v spremembah in dopolnitvah 

OPN namensko rabo podrobneje in bolj natančno določila. Na JV delu Ljubljanske ceste ostaja namenska 

raba CU (v EUP NT-02). Na SZ delu Ljubljanske ceste je v EUP NT-01 določena nam. raba SS – 
stanovanjske površine. V EUP NT-01 (glej 66. člen) so ob Ljubljanski cesti dopustne tudi: 

12201 Stavbe javne uprave  
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic  
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe  
12301 Trgovske stavbe: samo v etažah K in/ali P (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali veleblagovnic)  
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti  
12510 Industrijske stavbe (le manjše delavnice, ki ne presegajo 300 m2 in ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s 
hrupom in emisijami)  
 

Glej tudi pojasnilo k 04-03.28 c). 
 

Stališče: 
Stališče ni potrebno, glej pojasnilo. 
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Pripomba št.: 04-01.1 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 7. člen 
Akt: SD, tekstualni del 

 
7. člen 

Razvojni interesi države in regije na območju Občine Trzin so:  

- načrtovana dvotirna elektrificirana železniška povezava mesta Ljubljane in letališča Jožeta Pučnika; 

- daljinska kolesarska steza;  

- izgradnja plinovoda in  

- regionalne cestne povezave.  
 

Lokalni razvojni interesi so: 

- izgradnja pokopališča; 

- izgradnja vzhodne občinske Trzinske obvoznice; 

- usmerjanje poselitve na prosta še nezazidana stavbna zemljišča; 

- nova športna dvorana in kulturni dom; 

- nov gasilski dom; 

- izboljšava krajevnega prometnega omrežja in umirjanje prometa v naselju; 

- izboljšava komunalnega in energetskega omrežja. 

 

Povzetek pripombe: 
Izgradnja vzhodne Trzinske obvoznice je v razvojnem interesu regije in države na območju občine Trzin 

 
Pojasnilo: 

Prvi odstavek 7. člena se dopolni s 5. alinejo, ki se glasi: - izgradnja vzhodne občinske Trzinske obvoznice 

in se črta 2. alineja med lokalnimi razvojnimi interesi. 
Potek trase se uskladi s strokovno podlago Povezava Studa - Trzin, PNG. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva.  
 
 

 
Pripomba št.: 04-01.2 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 11. člen 

Akt: SD, tekstualni del 

 
11. člen 

Oskrbne in storitvene dejavnosti so nanizane ob prometnih oseh (ob Ljubljanski cesti, v delu ob Kidričevi ulici, v delu trškega 
jedra), na novo pa se zgoščujejo ob prometnem vozlišču.  

 

Povzetek pripombe: 
V 8. odstavku: Oskrbne in storitvene dejavnosti so nanizane ob prometnih oseh (tudi ob Mengeški cesti). 

 
Pojasnilo: 

8. odstavek 11. člena se dopolni tako, da se v zapis v oklepaju doda tudi Mengeška cesta. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-01.3 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 13. člen 

Akt: SD, tekstualni del 

 
13. člen 

Druga za občino pomembna območja so: 

- območje prepoznavnih naravnih kvalitet: naravne vrednote Rašica - Dobeno – Gobavica - osameli kras, Mlake – bajer, 
Mlake - jelševje in prehodno barje ter Pšata pri Dragomlju z rastišči zavarovane rastlinske močvirske logarice; 

- območja ustvarjenih kvalitet: stari Trzin, vaško jedro ob Jemčevi cesti s središčem v Jefačnikovi domačiji – rojstni hiši 
Ivana Hribarja; 

- načrtovani lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki pri čistilni napravi. 

 

Povzetek pripombe: 

Kot območje prepoznavne naravne kvalitete so doda tudi območje Blatnice. 
 

Pojasnilo: 
4 območja naravnih kvalitet v občini Trzin so povzeta iz podatka naravne vrednote (RNV) – območja. 

Občina je v oktobru 2017 sprejela Odlok o začasnem zavarovanju Blatnic, območje je bilo s sprejemom 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 

št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 07/19), razglašeno za naravno vrednoto lokalnega pomena. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
 

 

 
Pripomba št.: 04-02.1 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: list 0-01 

Akt: SD, grafični del 

 
Povzetek pripombe: 

a) Območja prepoznavnih naravnih kvalitet - območje LNV Blatnice. 
b) Vriše se načrtovana daljinska kolesarska povezava. 

 
Pojasnilo: 

a) Glej pojasnilo pripombe št. 04-01.3. 

b) Načrtovano daljinsko kolesarsko povezavo se vriše v strateške karte   
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. 

 

 
 

Pripomba št.: 04-02.2 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: list 0-02 
Akt: SD, grafični del 

 

Povzetek pripombe: 
Vrisati načrtovano daljinsko kolesarsko povezavo.  

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo pripombe št. 04-02.1, tč. b. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0911
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Pripomba št.: 04-02.3 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: list 0-03 

Akt: SD, grafični del 
 

Povzetek pripombe: 
a) Vrisati načrtovano daljinsko kolesarsko povezavo. 

b) Dodati načrtovano prenova naselja za EUP NT-18. 

 
Pojasnilo: 

a) Glej pojasnilo pripombe št. 04-02.1, tč. b. 
b) Določbe za celovito prenovo se nanašajo na območja naselbinske kulturne dediščine, kjer je 

predvidena prenova s vključevanjem Ministrstva za kulturo oz. pristojnega ZVKDS ter posebnega 
postopka priprave OPPN za celovito prenovo. NT-18 ni območje kulturne dediščine, zato načrtovanje 

prenove tega območja v strateškem delu ni potrebno, razen če Občina meni da mora imeti to 

označeno v OPN 
 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba se ne upošteva. 

 
 

 
Pripomba št.: 04-02.4 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: list 0-04 

Akt: SD, grafični del 

 
Povzetek pripombe: 

a) Osvežiti karto razredov poplavne ogroženosti glede na dopolnitve HHS Brodič. 
b) Doda se območje naravne vrednote Blatnice. 

 

Pojasnilo: 
a) Na karti 0-04 se dopolni prikaz poplavno ogroženih območij s HHS Brodič. Prav tako se dopolni 

tekstualni del prikaza stanja prostora. 
b) Glej pojasnilo pripombe št. 04-01.3. 

 
Stališče: 

a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba se upošteva. 
 

 
 

Pripomba št.: 04-02.5 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: list 0-06 

Akt: SD, grafični del 
 

Povzetek pripombe: 

Vriše se načrtovana daljinska kolesarska povezava. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo pripombe št. 04-02.1, tč. b. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.1 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: splošna opomba 

Akt: ID, tekstualni del 

 
Povzetek pripombe: 

Odlok uskladiti z določili nove zakonodajo (gradbenega zakona in področnih predpisov) - klasifikacija vrst 
objektov,  vrste objektov glede na zahtevnost gradnje, ipd. 

 

Pojasnilo: 
Spreminjanje določil za enostavne in nezahtevne objekte po novi uredbi bo občina uredila z naslednjimi 

spremembami in dopolnitvami OPN. Bistvene spremembe v tabeli 3 v fazi predloga niso priporočljive, saj 
niso bile javno razgrnjene. Uredba in nova zakonodaja so hierarhično nadrejeni akti odloku o OPN in 

veljajo, ne glede na določila OPN.  
Pojasnjevalna pravila za klasificiranje objektov in razvrščanje objektov po zahtevnosti gradnje ter primeri 

njihovega klasificiranja in razvrščanja se določijo s tehnično smernico (MOP TSG-V-006: 2018 Razvrščanje 

objektov) v skladu z zakonom, ki ureja graditev. 
 

Stališče: 
Pripomba se delno upošteva, v nekaterih EUP se ohrani do sedaj veljavna navedba začasnih objektov.  

V tabelo 3 se na K2 in G doda "piko" za interpretacijsko infrastrukturo, ki se jo dopiše k trim stezi, 

vadbeni opremi,... 
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Pripomba št.: 04-03.2 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 3. člen (13. točka, 15. točka, 33. točka) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
3. člen 

13. Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med BEP objekta (vključno z vso konstrukcijo) in celotno površino 
gradbene parcele. Pri izračunu bruto etažnih površin objekta se ne upošteva površina garaž in funkcionalnih prostorov 
objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena. 
… 
15. Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad 
terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo 
balkoni, napušči. 
… 
33. Osnovni (glavni) objekt je po funkciji in oblikovanju prevladujoč objekt na gradbeni parceli in z arhitekturno zasnovo 
oblikuje razmerje z zemljiščem oz. gradbeno parcelo, sosednjimi stavbami oz. zemljišči in z javnim prostorom. Osnovni 
objekti so (glede na zahtevnost) zahtevni in manj zahtevni objekti. Poleg osnovnega objekta so na gradbeni parceli lahko 
postavljeni še spremljajoči, enostavni in nezahtevni objekti. 
Spremljajoči objekti so pomožni objekti, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ker po velikosti presegajo 
enostavne in nezahtevne objekte.  
Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti za katere je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo nezahtevnega objekta. 
Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega 
preverjanja, niso namenjeni bivanju, niso objekti z vplivi na okolje in ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. 

 

Povzetek pripombe: 
a) 13. točka: navesti, da se v izračunu FI ne upoštevajo enostavni in nezahtevni objekti. 

b) 15. točka: navesti, da se v izračunu FZ ne upoštevajo enostavni in nezahtevni objekti. 
c) 33. točka: pri definiciji za spremljajoče objekte natančneje pojasniti, ali gre za pomožne objekte iz 

tabele 3, ki so med seboj konstrukcijsko povezani in je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali 
gre tudi za objekte z osnovno dejavnostjo, ki štejejo v izračun FI, FZ. 

 

Pojasnilo: 
a) 3. člen definira pomen izrazov, ne pa prostorskih izvedbenih pogojev. Namesto dopolnitve 3. člena 

se dopolni 19. člen z novo 6. tč, ki se glasi: »V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se 
ne štejejo vkopane kletne etaže, zunanja stopnišča, zunanje klančine, balkoni, nadstreški, sončni 

zasloni, enostavni in nezahtevni objekti.« in z novo 7. tč., ki se glasi: »V BEP za izračun faktorja 

izrabe se ne štejejo vkopane kletne etaže, prostor znotraj prezračevalnih streh, pohodne strehe za 
potrebe vzdrževanja, enostavni in nezahtevni objekti ter drugi enostavno odstranljivi objekti 

(točkovni temelji – lahka konstrukcija).« 
V 13. tč. se definicija FI popravi tako, da se glasi: »FI je razmerje med bruto etažno površino 

objekta (brez kletnih oz. podzemnih površin) in gradbeno parcelo. Faktor izrabe določa delež bruto 

etažne površine na gradbeni parceli.« 
Izbriše se stavek: »Pri izračunu bruto etažnih površin objekta se ne upošteva površina garaž in 

funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena.« 
b) Glej pojasnilo v tč. a. 

V 15. točki se izbriše stavek: »Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž se ne upoštevajo 
balkoni, napušči.« 

c) Spremljajoči oz. pomožni objekti niso enostavni in nezahtevni objekti, zanje se ne uporablja tabela 3. 

Konstrukcijska povezanost z osnovnim objektom ni bistvena. Ti objekti štejejo v izračun FI in FZ. 
Glede na pojasnilo v tč. a za spremljajoče oz. pomožne objekte ni treba posebej definirati določil. 

 
Stališče: 

a) Pripomba se delno upošteva, dopolni se 19. člen in popravi se 13. tč. 3. člena. 

b) Pripomba se delno upošteva, dopolni se 19. člen in popravi se 15. tč. 3. člena. 
c) Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.3 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 10. člen (3. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
10. člen 

(3) V individualnih stanovanjskih objektih je dopustno opravljanje spremljajočih dejavnosti, kot so: pisarniške in poslovne 
dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti (tudi s področja zdravstva, predšolske vzgoje, športa in 
prostega časa). Površina prostorov za dejavnost sme biti največ 40 % BTP posameznega stanovanjskega objekta. 
Spremljajoče dejavnosti so dopustne ob hkratni zagotovitvi površin za funkcioniranje objekta vključno s parkirnimi površinami 
za vse dejavnosti v stavbi. 

 
Povzetek pripombe: 

Dodati, da gre za opravljanje spremljajočih mirnih dejavnosti. 

 
Pojasnilo: 

10. člen se v 3. tč. dopolni tako, da se za besedo spremljajočih doda še »mirnih«. 
 

Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
 

 
 

Pripomba št.: 04-03.4 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 11. člen (2. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 
 

11. člen 
(2) Na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih območjih OIC Trzin, EUP od CT-01, CT-02, CT-03, CT-04, CT-06, CT-07, morajo 
biti najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objektov (zahtevni, manj zahtevni, enostavni in nezahtevni objekti) nad 
terenom od meje parcel oddaljeni najmanj 5 m. Pri izkazanem interesu investitorja, ki je lastnik dveh ali več sosednjih parce l, 
po gradnji objektov, ki bi bili medsebojno povezani, je dopustno združevanje objektov na več samostojnih gradbenih 
parcelah. Objekti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti povezovalnega trakta omogočijo normalno funkcioniranje 
zunanjih manipulativnih površin in zagotavljajo zakonsko predpisane možnosti za posredovanje intervencijskih vozil in da se 
na robnih površinah tako združenih parcel ohranja nezazidan pas. Izjemoma je dopustno graditi pod terenom tudi do 
parcelne meje, če s tem soglašajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji kletni objekt, in če so zagotovljeni s predpisi 
določeni pogoji. 

 

Povzetek pripombe: 
V zadnjem stavku se kletni objekt nadomesti z vkopani objekt ali del objekta (kar vključuje tudi 

rezervoarje ipd.) 
 

Pojasnilo: 

Za besedama »kletni objekt« se v oklepaju doda zapis »(ali vkopani del objekta)«. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.5 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 12. člen (1. odstavek, 9. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
12. člen 

(1) Na vseh stavbnih zemljiščih v občini so dopustne naslednje vrste gradenj, posegov ali ureditev, če s posebnimi prostorskimi 
izvedbenimi pogoji ni določeno drugače: 

- novogradnja objekta, 
- novogradnja kot nadomestitev objekta,  
- za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov, 
- sprememba namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti, ki so določene s posebnimi prostorskimi 

izvedbenimi pogoji, 
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka, 
- gradnja infrastrukture (gradbeno-inženirski objekti prometnega, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega 

omrežja, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- ureditve javnih površin, 
- postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 

… 
(9) Spremljajoči objekt je lahko postavljen samostojno ali prizidan k osnovnemu objektu na funkcionalnem zemljišču osnovnega 
objekta. Spremljajoči objekti ne smejo presegati 40 % zazidane površine osnovnega objekta. 

 
Povzetek pripombe: 

a) V 1. odstavku se doda tudi: gradnja kletnih etaž v vseh objektih,  kjer to dopuščajo tehnični pogoji in 
naravne danosti. 

b) V 9. odstavku preveriti določilo z vidika pripombe k 33. točki 3.člena. 

 
Pojasnilo: 

a) Se upošteva in se doda v 12.člen: Dopustne so gradnje kleti, kjer terenske razmere in varstvene 
zahteve to dopuščajo. 

b) Pri pripravi predloga se še enkrat preverijo vse določbe oz. definicije v zvezi z razumevanjem 

objektov na gradbeni parceli. 
 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba se upošteva. 

 
 

Pripomba št.: 04-03.6 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 14. člen (5. odstavek) 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
14. člen 

(5) Odmiki majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave so najmanj 1,5 m od sosednje zemljiške parcele oz. 
javne prometne površine ali manj s pisnim soglasjem soseda oz. upravljavca te površine. 

 

Povzetek pripombe: 

Natančneje definirati, kaj sodi pod termin majhna stavba. 
 

Pojasnilo: 
Termin majhna stavba izhaja iz priloge 2 iz Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje iz 

l. 2013, ki ne velja več. Podrobneje so majhne stavbe opredeljene v tabeli 3. 

14. člen se dopolni tako, da se za besedo »zazidave« doda vrinjeni stavek: », ki so opredeljene v tabeli 3, 
ki je priloga odloka,«. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.7 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 16. člen (3. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 
16. člen 

(3) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premični oz. montažni, da se ob intervenciji lahko odstranijo brez vpliva na 
okoliške objekte in ureditve. 

 

Povzetek pripombe: 

Montažni elementi morajo omogočati intervencijo in evakuacijo, premični pa se morajo ob intervenciji 
enostavno odstraniti.  

 
Pojasnilo: 

3. tč. 16. člena se dopolni tako, da se za besedo »intervenciji« doda »in/ali evakuaciji«. Sicer 3. tč. že 

določa, kar je podano v pripombi. 
 

Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. 

 
 

Pripomba št.: 04-03.8 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 17. člen (2. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 
17. člen 

(1) Nadstreški imajo lahko streho: 
- ravno ali v blagem naklonu (do 10 stopinj), 
- v enakem naklonu, barvi in tipu kritine, kot je streha osnovnega objekta, če višina slemena nadstreška ne presega 3,5 

m. 
(2) Nadstreški so lahko maksimalne velikosti do 30 m2. 
(3) Iz nadstreškov mora biti urejen odtok padavinske vode. 

 
Povzetek pripombe: 

2. točka 17. člena se nadomesti z zapisom: »Na celotnem območju stavbnih zemljišč je dovoljena izvedba 

nepohodnih konzolnih nadstreškov nad vhodi površine do 4 m2.« 
 

Pojasnilo: 
Črtana določba v odloku izhaja iz pretekle uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, v 

kateri je bil nadstrešek do 30 m2 razvrščen kot enostavni objekt. 

 
Ker ta uredba ne velja več, je bilo določilo izbrisano.  

Določanje kvadrature nepohodnih konzolnih nadstreškov mora bazirati na argumentirani osnovi, površin 
(kot je predlagano 4 m2) ni možno določati »na pamet«. 

Po novi uredbi so nadstrešnice, ki so pripadajoči objekt h glavnemu objektu in same po sebi nimajo 
opredeljenega stalnega namena (npr. nadstrešnica ob enostanovanjski stavbi), klasificirane kot druge 

stavbe, ki niso uvrščene drugje (12740) in so kot enostavni objekt dopustne do 20 m2, kot nezahtevni pa 

do 50 m2. Če je nadstrešek pritrjen na drug objekt ali njegov del (teraso) ne gre za samostojen objekt, 
temveč za prizidavo objekta, saj skupaj z osnovnim objektom tvorita celoto. Uredba je hierarhično 

nadrejeni akti odloku o OPN in velja, ne glede na določila OPN. Konzolne nadstrešnice nad vhodi so 
dopustne, ne glede na določila OPN – gre za poseg na fasado – vzdrževalna dela. Nima vpliva na urejanje 

javnega prostora. 

 
Stališče: 

Pripomba se delno upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.9 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 18. člen (1. odstavek, 2. odstavek, 3. odstavek, 4. odstavek) 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
18. člen 

(1) Ograja je lahko postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do 1,80 m nad koto urejenega terena.  
Ob javni površini je postavitev ograje dovoljena do 1,20 m, če je ograja transparenta ali ozelenjena ob pogoju, da je zagotovljena 
preglednost na odsekih izvozov iz funkcionalnih zemljišč objektov. 
Če so odmiki ograje ob dovozu na parcelo manjši od dopustnih, je dopustna višina ograje največ 1 m nad koto urejenega terena. 
(2) Škarpe ali podporni zidovi, če njihova višina presega 2 m, se izvedejo terasasto z vmesnimi zasaditvami ali ureditvami, razen 
ob cestah. 
(3) Žive meje na parcelah, ki mejijo na občinsko zemljišče (ki predstavlja ulico, javno pot, pešpot ali površino za mirujoči promet), 
je dovoljeno saditi z odmikom najmanj 1 m od parcelne meje. 
(4) Oblikovanje ograj: uporabljajo naj se žive meje, žične ali lamelne ograje. Masivne ograje niso dopustne oz. le kot parapetni 
zid do višine 0,6 m. 

 

Povzetek pripombe: 

a) 1. odstavek dopolniti: »Višina ograje se meri skupaj s parapetnim zidom od najnižje točke terena, ob 
javnih površinah pa od nivoja ceste ali pločnika.« Predlagamo, da se višina ograje ob javni površini 

omeji ob križiščih in na dovozni strani objekta oz. sosednjih objektov za ograje, ki so od roba vozišča 
oddaljene manj kot 2 m in sicer do višine 1 m. 

b) 2. odstavek ni jasno opredeljen (ob križiščih in na dovozni strani objektov veljajo določila 1. odst. 

tega člena). 
c) 3. odstavek dopolniti: »Ob križiščih in na dovozni strani objektov veljajo določila 1. odst. tega 

člena.« 
d) V 4. odstavku preveriti omejitve o zidanih (masivnih) ograjah in možnost gradnje protihrupnih ograj. 

 
Pojasnilo: 

a) V predlogu se redakcijsko pojasni od kje se kaj meri. 

b) 2. odstavek se preoblikuje tako, da se glasi: »Škarpe ali podporni zidovi višine nad 2 m se, razen ob 
cestah, izvedejo terasasto z vmesnimi zasaditvami ali ureditvami.« 

c) 3. odstavek se dopolni z: »Za žive meje veljajo določbe 1. odstavka tega člena.« 
d) V 18. členu se v 4. odstavku spremeni: Oblikovanje ograj: uporabljajo naj se žive meje, 

transparentne ali ozelenjene. Masivne ograje nad 0,6 m se morajo obvezno ozeleniti.  
Za protihrupne in zaščitne ograje se doda novi 5. odstavek, ki se glasi: »Varovalna in protihrupna 
ograja je dopustna do parcelne meje. Protihrupne ali zaščitne ograje so lahko višje od dopustnih.« 

 
Stališče: 

a) Pripomba se delno upošteva. 
b) Pripomba se delno upošteva.  

c) Pripomba se delno upošteva. 

d) Pripomba se delno upošteva. 
 

 
Pripomba št.: 04-03.10 

Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 20. člen, tip objekta E 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

E 
objekti velikega 
merila 

pritlični eno- ali večnadstropni objekti velikih razponov, namenjeni obrtno-
proizvodnim dejavnostim, športu in posebnim dejavnostim  

 

Povzetek pripombe: 

Določilo o oblikovanju objekta tipa E dopolniti: »… objekti, lahko velikih razponov …« 
 

Pojasnilo: 
Določilo se dopolni tako, da se glasi: »… večnadstropni objekti pretežno velikih razponov, …« 

 
Stališče: 

Pripomba se delno upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.11 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 21. člen (3. odstavek, 5. odstavek, 7. odstavek, 8. odstavek) 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

21. člen (oblikovanje objektov) 
(3) / 
(5) Klet: 

 Osnovni in spremljajoči objekti so lahko podkleteni. Kletnih etaž je lahko več, razen pri omejitvah zaradi varstva podtalnice ali 
drugih varstvenih razlogov. 

 Površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če se s tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic v 
skladu z varovanimi vrednotami ter določbami za zagotovitev deleža zelenih površin na gradbeni parceli. 

 Pri rekonstrukciji in nadomestitvi obstoječega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru tlorisa (zazidane površine) objekta. 
(7) Naklon in oblika strehe sta določena s tipom zazidave in/ali v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih v IV. poglavju tega 
odloka. Drugačen naklon od predpisanega v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih je dopusten za objekte tipa F in D. 
Čopi na strehah niso dopustni. 
(8) Odpiranje strešin je dopustno na vseh objektih razen, če v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih v IV. poglavju tega odloka 
ni določeno drugače.  
Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje odpiranja strešin so: 

 na eni strešini morajo biti frčade enakih oblik in dimenzij. Dopustna je kombinacija frčad in strešnih oken; 

 sleme frčad ne sme segati nad sleme osnovne strehe; 

 čopi na frčadah niso dopustni. 

 
Povzetek pripombe: 

a) 3. odstavek dopolniti z: »Barve fasad: na fasadah je dopustna uporaba bele, toplih pastelnih, 
zemeljskih in sivih tonov. Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 

25 % fasadne površine.« 

b) Če se pripomba k 1. odst. 12. člena ne upošteva, se v 5. odstavek 21. člena doda pojasnilo: 
»gradnja kletnih etaž v vseh objektih,  kjer to dopuščajo tehnični pogoji in naravne danosti.« 

c) 7. odstavek dopolniti z: »Svojevrsten naklon je dovoljen za objekte ki so vpisani v register kulturne 
dediščine in objekte tipa F. Za objekte tipa D je drugačen naklon dovoljen samo kot ravna streha.« 

d) V tretji alineji 8. odstavka določiti omejitev višine kolenčnega zidu za objekte P+M katerih širina je 

manjša od 5 m. 
 

Pojasnilo: 
a) 3. odstavek se dopolni tako, da se glasi: »Barva fasad: žive, vpadljive oz. kričeče barve fasad niso 

dopustne. Projektna dokumentacija za novogradnjo ali rekonstrukcijo stavbe mora vsebovati podatek 

o barvi fasade. Dopustni so odtenki zemeljskih barv, bela barva, topli pastelni in sivi toni. 
Uporabljena sme biti ena barva, dve barvi pri poudarkih obrob odprtin, stavbnega podstavka, vencev 

in sorodnih stavbnih členov.« Barve fasad ne nadzoruje nihče. Uporabno dovoljenje je lahko izdano 
pred barvanjem fasade. 

b) Zahteva je že upoštevana v 1. odstavku 12. člen (glej pripombo 04-03.5) in v 5. odstavku 21. člena. 
Tehnični pogoji in naravne danosti pomenijo enako kot omejitve zaradi varstva podtalnice ali drugih 

varstvenih razlogov. 

c) Za objekte in območja kulturne dediščine oblikovanja ni treba posebej določati. Velja 6. odstavek 48. 
člena (varstvo kulturne dediščine):»…Pri neskladju ostalih določb tega odloka s prostorsko 
izvedbenimi pogoji o celostnem ohranjanju kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja 
kulturne dediščine.« Za objekte tipa D velja svojstvena oblikovna in zazidalna osnova (glej 20. člen, 

tip zazidave), zato predpisovanje ravne strehe ni smiselno. Ostale izjeme določajo posebni PIP. 

d) 8. odstavek govori o odpiranju strešin. O kolenčnem zidu pa govori 21. člen (oblikovanje objektov), 
ki v 9. odstavku določa: 

Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je: 

 največ 0,80 m za objekte P+1+M; 

 največ 1,80 m za objekte P+M; 

 največ 0,80 m za objekte P+M, katerih širina je 8 m ali manj. 

 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba se upošteva. 

c) Pripomba se ne upošteva. 
d) Pripomba je že upoštevana. 
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Pripomba št.: 04-03.12 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 22. člen (4. odstavek, 7. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
22. člen (oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov ter namestitev naprav kot investicijska vzdrževalna dela) 
(4) Gradnja podpornih zidov za potrebe izravnave vrta okrog objekta ni sprejemljiva. Nasipavanje površin za zasebne potrebe 
(vrtovi ipd.) na gradbenih parcelah je dopustno do nagibov naravnega posipa.  
(7) Klimatskih naprav, vetrnic za proizvodnjo električne energije in sorodnih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade. 

 
Povzetek pripombe: 

a) 4. odstavek dopolniti z: »… oziroma do višine parapeta ograje (0,6 m).« 
b) Preveriti smiselnost določbe 7. odstavka, saj je usmeritev proti cesti je bolj sprejemljiva z vidika 

hrupa. 

 
Pojasnilo: 

a) Skladno s 4. odstavkom 18. člena se parapetni zid do višine 0,6 m lahko tudi zasuje za potrebe 
izravnave vrta. 

b) Določilo je bilo dodano zaradi videza uličnih fasad. Lahko določilo tudi ukinemo. 

 
Stališče: 

a) Pripomba se upošteva. 
b) Pripomba se upošteva. 

 
 

 

Pripomba št.: 04-03.13 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 23. člen (12. odstavek) 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 
 

23. člen (splošni PIP za urejanje parkirnih mest in garaž) 
(3) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila s tem odlokom 
določenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, 
zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m. Dislocirana parkirišča se ne 
vštejejo v kvadraturo gradbene parcele. 
(12) Pri objektih oz. prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5 % parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb oz. 
min. 1 PM pri posamični lokaciji parkirišča. 

 

Povzetek pripombe: 
a) Dodatno opredeliti pravila za urejanje parkirnih mest ob objektih, neposredno ob lokalnih cestah 

(pravokotno) - kot npr. na Mlakah. 
b) Dopolniti 12. odstavek: »Za objekte iz 3. odstavka tega člena je potrebno za gradbeni parceli objekta 

zagotoviti eno parkirno mesto za začasno ustavljanje za funkcionalne ovirane osebe.« 
 

Pojasnilo: 

To je že določeno. Iz pripombe ni razvidno, ali je treba poleg parkirišča za ovirane treba zagotoviti še PM 
za začasno ustavljanje? 

 
Stališče: 

Pripomba se delno upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.14 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 24. člen  

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
24. člen (parkirni normativi) 

Za izračun potrebnega števila parkirišč glede na dejavnosti oz. namembnosti objekta veljajo naslednja merila (neto površina se 
izračunava po SIST ISO 9836): 

 stanovanjske stavbe 1 PM/stanovanje do 50 m2 neto površine1 
2 PM/stanovanje nad 50 m2 neto površine 
3 PM/stanovanje nad 100 m2 neto površine 

 poslovni prostori, uprava (pisarne) 1 PM/30 m2 neto površine 

 poslovni prostori, uprava delo s 
strankami 

1 PM/20 m2 neto površine 

 trgovina 1 PM/30 m2 koristne/prodajne površine oz.  
min. 2 PM na posamezen lokal/trgovino pri posamični lokaciji 

 gostinstvo najmanj 5 PM na posamezen lokal oz. 
1 PM/4 sedeže in 
1 PM na eno nastanitveno enoto oz. na 4 ležišča v gostinskem-
nastanitvenem objektu z zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot oz.  
0,8 PM na eno nastanitveno enoto v gostinskem-nastanitvenem objektu z 
zmogljivostjo nad 20 nastanitvenih enot 

 kino, kulturni dom, gledališče 1 PM/5-10 sedežev 

 cerkev 1 PM/10-20 sedežev 

 športno rekreacijska igrišča 1 PM/250 m2 igralne površine in  
1 PM/10-15 obiskovalcev 

 obrt, storitve, proizvodnja 1 PM/70 m2 neto površine ali  
1 PM/3 zaposlene 

 

Povzetek pripombe: 
a) Definirati, kdaj je izpolnjen kriterij za dodatno PM po izračunu (način zaokroževanja)? 

b) Za objekte v javni rabi se upoštevajo kriteriji iz področnih predpisov, smernic in navodil, če obstajajo 
(šole, vrtci ipd.). 

c) Pri razdelku stanovanjske stavbe določila prilagoditi obvezni razlagi OPN UVOT 18/2. 
d) Pri razdelku obrt, storitve proizvodnja definirati, kateri od kriterijev se prednostno upošteva. 

 

Pojasnilo: 
a) v tabelo se vnese pri vseh navedbah m2 besedico " dopolnjene" neto, prodajne… površine" 

b) Prvi stavek 24. člena se dopolni z naslednjim besedilom za oklepajem: »oz. kriteriji področnih 
predpisov, smernic in/ali navodil (kot npr. za vrtce, šole, oskrbovana stanovanja …)« 

c) Se upošteva razlaga, se redakcijsko popravi. 

d) Ni prednostnega kriterija, oba se uporabljata glede na situacijo. Npr. pri pov. 70 m2 in 6 zaposlenimi, 
je treba zagotoviti 2 PM. Pri pov. 210 m2 in 2 zaposlenima je treba zagotoviti 3 PM. 

 
Stališče: 

a) Pripomba se  upošteva. 
b) Pripomba se upošteva. 

c) Pripomba se upošteva. 

d) Pripomba se ne upošteva. 
 

 

                                                           
1 Neto površina je tlorisna površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. Neto površina se ne ugotavlja za  
prazne prostore med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, vzdrževalne rove, prostor znotraj prezračevalnih sten, 
strehe, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem. 
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Pripomba št.: 04-03.15 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 27., 28. člen 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

27. člen (velikost in oblika gradbene parcele) 
(1) Gradbena parcela oz. zemljišče namenjeno gradnji je po tem odloku zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali 
njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu 
objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. 
(2) Širina gradbene parcele ob ulici mora biti prilagojena tipični širini sosednjih gradbenih parcel(3 levo, 3 desno) . 
(3) Kadar je velikost gradbene parcele določena s tem odlokom, je dopustno odstopanje za največ 10 % od navedene velikosti 
gradbene parcele. 
(4) Za gradnjo stanovanjskih objektov tipa PN, PK in VN je določena velikost gradbene parcele min. 300 m2, za hišo dvojček min. 
250 m2 in za vrstne (atrijske) hiše najmanj 150 m2. 
(5) Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji, nadzidavi, dozidavi ali spremembi namembnosti obstoječega objekta je ob upoštevanju 
vseh ostalih določil tega odloka velikost gradbene parcele lahko tudi manjša od predpisane v tč. 4 tega člena. 
 

28. člen (parcelacija) 
Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod pogojem, da se gradbene parcele določijo na 
podlagi tega odloka in da imajo vse novo nastale gradbene parcele zagotovljen dostop in dovoz do javne ceste. Pri določanju 
gradbene parcele ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po svoji velikosti ne ustrezajo v tem odloku predpisani 
velikosti gradbene parcele. 

 
Povzetek pripombe: 

a) Določila uskladiti z 2. poglavjem ZUREP-2 (Varovanje zemljišč).  
b) Dodati, da je delitev parcel, na katerih so obstoječi objekti, možna, kadar se obstoječim in 

predvidenim objektom določi gradbena parcela skladno z določili tega odloka. 
 

Pojasnilo: 

a) ZUREP-2 je hierarhično nadrejeni akt odloku o OPN in velja, ne glede na določila OPN. 
b) Odlok se popravi v vseh EUP-jih v coni in se dopolni: "V primeru izkazanega interesa investitorja ,ki je 

lastnik dveh ali več sosednjih gradbenih parcel, se dopušča združevanje objektov in združevanje 
gradbenih parcel, pri čemer..." 

 

Stališče: 
a) Pripomba se ne upošteva. 

b) Pripomba se upošteva. 
 

 

Pripomba št.: 04-03.16 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 31. člen (zadnji stavek) 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

31. člen (obveznost priključevanja na komunalno opremo) 
Za vse bivalne objekte velja: 
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje javnega lokalnega vodovodnega sistema;  
– obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;  
– obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; 
– zagotoviti mesto zbiranja odpadkov in obvezna vključitev v organiziran sistem zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi 
odpadki. 
Za vse obvezne priključke je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega upravljavca posameznega omrežja oz. 
komunalne oskrbe. 

 

Povzetek pripombe: 

V zadnjem stavku spremeniti: … je treba pridobiti samo soglasje (oz. mnenje) pristojnega …« 
 

Pojasnilo: 
Zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi: »… pridobiti soglasje oz. mnenje pristojnega …« 

 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.17 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 33. člen ( 1. odstavek, 2. odstavek) 
Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
33. člen (priključevanje objektov na javne ceste) 

1) Vsi osnovni objekti morajo imeti dovoz do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne 
ovirajo prometa, neposredno ne ogrožajo prometne varnosti in preglednosti. Za priključevanje oz. dovoz na javno cesto je 
treba pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega občinskega organa za občinske ceste oz. pristojnega državnega za 
državne ceste. 
2) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljišča, namenjenega za gradnjo. Širina dovoza do 
individualnega objekta je najmanj 3,5 m in največ 5 m, do skupine objektov pa najmanj 3,5 m in največ 8 m. Širina cestišča, 
po kateri poteka javni promet, znaša najmanj 6 m, širina vozišča pa najmanj 5 m razen, če zatečeno stanje tega ne 
omogoča. Novi, dodatni ali razširitve obstoječih dovozov in priključkov se smejo graditi samo s soglasjem občinskega 
organa, pristojnega za promet. 

 
Povzetek pripombe: 

a) 1. odstavek spremeniti: »… pridobiti samo soglasje (oz. mnenje) pristojenga …« 

b) 2. odstavek: Kakšna je podlaga za najmanjšo širino dovoza 3,5 m (intervencija)? 
 

Pojasnilo: 
a) Glej pojasnilo pripombe 04-03.16. 

b) Da, izhaja iz preteklih zahtev za zagotavljanje intervencijskega dovoza, ki je širok 3,5m za gasilska 
vozila. 

 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba je že upoštevana. 
 

 

 
Pripomba št.: 04-03.18 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 38. člen 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
38. člen (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih površin ter javne razsvetljave) 

(1) Javne površine so zemljišča in objekti, ki so po določbah tega prostorskega načrta dostopni vsem pod enakimi pogoji. 
(2) Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, parkirišča, parki, zelenice, površine za pešce, kolesarje. 
(3) Javne površine ureja Občina Trzin. 
(4) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves izjemoma dopustne, predvsem iz 
varnostnih razlogov. V naselju, kjer objekti tvorijo ožine oziroma značilne stavbne nize, je za te objekte določena gradbena 
črta, ki je obvezna pri vseh ureditvah in posegih. 
(5) Javne površine so po potrebi opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in 
okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati določbe v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja ter 
zagotavljati varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred 
bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije. 
(6) Pri ureditvah nove razsvetljave je obvezno upoštevanje predpisov, ki urejajo področje svetlobnega onesnaževanja, ter 
standardov opremljanja naselij z javno razsvetljavo. 
(7) Tipi svetilk in sijalk ter drogov sledijo enotni liniji in so v skladu s splošno vizualno in tehnično ureditvijo javne razsvetljave 
v Občini Trzin. 

 

Povzetek pripombe: 

Dodati, da je na vseh javnih površinah dovoljena postavitev urbane opreme. 
 

Pojasnilo: 
Doda se 8. tč., ki se glasi: »Na vseh javnih površinah je dopustna postavitev urbane opreme.« 

 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. 



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

15 

 
Pripomba št.: 04-03.19 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 33. in 39. člen ter 126. člen 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
39. člen (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest ter gradnjo v varovalnih pasovih cest) 

1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestišča in hodnikov za pešce ter kolesarskih stez uskladiti z višinami 
vhodov v objekte, tako da se dostopnost ne poslabša.  
(2) Zagotoviti je treba služnostne poti na kmetijska in gozdna zemljišča za poti, ki bodo izgubljene ob zazidavi. Ceste, na 
katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo tovorni prevoz gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, 
morajo biti utrjene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve. 
(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na 
javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja organa, pristojnega za promet oz. upravljavca ceste. 
(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih 
dovozov ali sosednjih dvorišč. 
(5) Na koncu slepih ulic je treba zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, da se zagotovi nemoteno 
izvajanje dela javne službe odvoza odpadkov in zimske službe. 
(6) Pri ulicah brez hodnikov za pešce je treba določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem izvajalec javne 
službe ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti. 
(7) Za zbirne ceste v naselju in predvidene nove prometnice v območju urejanja je širina cestišča 5 m. Varovalni pas ob 
prometnici znaša 2 m od roba cestišča oz. roba hodnika za pešce ali kolesarske steze. V varovalnem pasu ni dovoljena 
gradnja ograj ali nameščanje drugih ovir razen, če obstoječe stanje v prostoru to omogoča. 
(8) Hodniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah skozi naselja in ob ulicah in javnih poteh, iz zgostitvenih območij proti 
šoli, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvi ter drugim objektom javnega značaja, kjer je to možno. Pri 
izgradnji javnih prometnic za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje, če je to možno. 
(9)  / 
(10)  / 

 
Povzetek pripombe: 

a) Uskladiti z določbami 2. odstavka 33. člena (širina cestišča in vozišča). 

b) Določiti širino uvozov na gradbene parcele v OIC, na podlagi veljavnega ZN in v prehodnih določbah. 
 

Pojasnilo: 
a) Napaka je v 2. odstavku 33. člena. Izbriše se stavek: »Širina cestišča, po kateri poteka javni promet, 

znaša najmanj 6 m, širina vozišča pa najmanj 5 m razen, če zatečeno stanje tega ne omogoča.« Ta 

stavek določa širino cestišča, člen pa govori o priključevanju in dovozih. 
b) Določila veljavnega dela ZN za IOC, ki se nanašajo na uvoze se prenesejo v besedilo 33. člena. 

 
Stališče: 

a) Pripomba se upošteva. 
b) Pripomba se deloma upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.20 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 41. člen (10. odstavek) 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
41. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje javnega kanalizacijskega omrežja) 

(10) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, kjer zaradi strukture terena ni možna izvedba ponikanja meteornih 
voda ali je ponikanje oslabljeno, je obvezno: 

- predvideti zbiralnik za zbiranje meteorne vode, ki se jo uporabi za zalivanje ali za sanitarije (sekundarni vodovod); 
- graditi po načelih varčne gradnje in učinkovite rabe energije (individualni in javni objekti);  
- uporabljati obnovljive vire energije (toplotne črpalke, kolektorji za izkoriščanje solarne energije, biomasa …). 

 
Povzetek pripombe: 

Na tematiko 10. odstavka (oslabljeno ponikanje) je smiselno vezati samo 1. alinejo. 

2. in 3. alineja sta predmet učinkovite rabe energije, izpolnjevanje je zagotovljeno z državnimi pridpisi s 
področja energetike. 

 
Pojasnilo: 

10. odstavek se preoblikuje tako, da se glasi: 

»(10) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, kjer zaradi strukture terena ni možna izvedba 
ponikanja meteornih voda ali je ponikanje oslabljeno, je obvezno predvideti zbiralnik za zbiranje 

meteorne vode, ki se jo uporabi za zalivanje ali za sanitarije (sekundarni vodovod).« 
 

Zadnji dve alineji iz 10. odstavka, 41. člena, se prestavita v 34. člen tako, da se preoblikuje 5. odstavek, 

ki se glasi: 
»(5) Pri vse novogradnjah in rekonstrukcijah je treba upoštevati načelo varčne gradnje in učinkovite rabe 

energije (zasnova in ovoj objekta). Za pridobivanje toplote in proizvodnjo električne energije je dopustna 
raba vseh vrst obnovljivih virov energije (kot npr. toplotne črpalke, kolektorji za izkoriščanje solarne 

energije, biomasa …).« 
 

Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
 

 
 

Pripomba št.: 04-03.21 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 64. b člen 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 
 

64.b člen (ukrepi proti smradu v stanovanjskih območjih) 
Objekte, v katerih nastaja smrad oz. dražeče vonjave, je treba opremiti s filtri. 
Objekte kot so hlevi, farme, lakirnice, barvarnice ipd. je treba umeščati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih objektov.  

 
Povzetek pripombe: 

Definirati, kaj je primerna oddaljenost v območjih SK. 

 
Pojasnilo: 

Primerna oddaljenost je relativna, je ni možno definirati. Gre za zahtevo o varovanju zdravja ljudi pred 
smradom, ki pa še nima merljive enote niti pravilnika. 

 
Stališče: 

Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.22 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 121. do 121.c člen 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
Povzetek pripombe: 

V sklopu učnih poti je možna tudi postavitev oz. gradnja interpretacijske infrastrukture (info table, 
razgledne ploščadi podesti in stolpi ipd.) 

 

Pojasnilo: 
Doda se navedba "interpretacijska infrastruktura" v tabelo 3 za K in G. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
 

 

 
Pripomba št.: 04-03.23 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 126. člen 

Akt: ID, tekstualni del, splošni PIP 

 
126. člen (urejanje območij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov) 

Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Občine Trzin: 

 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče (Ur. v. Občine Trzin, št. 5/2014, 
6/2014); 

 Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. Občine Domžale, št. 11/86) z vsemi spremembami 
in dopolnitvami, in sicer le v delu, ki se nanaša na opis in prikaz gradbenih parcel, parcelacijo ter uvoze na parcele 
(brez EUP CT-13, CT-14); 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 
SNUGOVEC – JUG – 1. del (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/2017). 

 
 

Povzetek pripombe: 

Definirati začasno rabo do sprejetja OPPN. 
 

Pojasnilo: 
Urejanje območij do izdelave OPPN določa 120.b člen OPN. 

 
Stališče: 

Pripomba je že upoštevana. 
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Pripomba št.: 04-03.24 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: splošno 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 
Povzetek pripombe: 

a) Preveriti dopustne namembnosti z vidika nove zakonodaje (predlog nove klasifikacije avtomehanične 
delavnice dodaja med storitvene objekte). 

b) Strehe: opredeliti se do branja alinej v zvezi z določili pri strehah. Ali je dopustna kombinacija obeh 

alinej na enem objektu? 
c) Tipologija: kjer se določeni tipi objektov črtajo, preveriti, ali je dovoljena ustrezna tipologija glede na 

dopustne objekte opredeljene po posebnih PIP? 
 

Pojasnilo: 
a) Glej pojasnilo pripombe 04-03.27. 

b) Se preveri. 

c) Se preveri. 
 

Stališče: 
a) Pripomba se upošteva. 

b) Pripomba se upošteva  

c) Pripomba se upošteva. 
 

 
 

Pripomba št.: 04-03.25 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: posebni PIP (NT-12 in NT-20)  

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 
 

Povzetek pripombe: 
Preveriti, kako je z morfologijo prvotne pozidave, pred ZN! Jo je možno vključiti? Izjeme samo za kare 

med Trdinovo, Zorkovo, Mlakarjevo in Ulico Rašiške čete ter Mlakarjevo, Župančičevo in Ulico Kamniškega 

Bataljona. 
 

Pojasnilo: 
Glej projasnilo k 01-58. 

 
Stališče: 

Glej stališče k 01-58. 
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Pripomba št.: 04-03.26 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: posebni PIP NT-14 in NT-18 (91. in 98. člen, 1.3.) 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 

  

  
 
Povzetek pripombe: 

Ohraniti posebna določila za enostavne in nezahtevne objekte. 

 
Pojasnilo: 

a) K NT-14:   
Ohranimo določilo: Niso dopustni, razen enostavnega objekta za lastne potrebe in sicer enoetažnega 
pritličnega objekta s tlorisno površino do 4 m2 in višino najvišje točke 2 m. 

b) K NT-18: Ohranimo in nekoliko spremenimo določilo: Enostavni in nezahtevni za lastne potrebe.  
Glej tudi stališče 01-08. 

 
Stališče: 

c) Pripomba se upošteva. 
d) Pripomba se upošteva.
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Pripomba št.: 04-03.27 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na:  

posebni PIP (12510 Industrijske stavbe, le manjše delavnice, ki ne  presegajo 300 m2 ... 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 
 

Povzetek pripombe: 
Definirati za kakšno površino gre pri omejitvi do 300 m2 (zazidana, bruto tlorisna …). 

Preveriti, kako je s tipologijo po novi gradbeni zakonodaji (TSG-V-006:2018 avtomehanične delavnice 

razvršča h klasifikaciji 12304 stavbe za storitvene dejavnost). 
 

Pojasnilo: 
Ob vsakokratni spremembi klasifikacije bo odlok o OPN »napačen« oz. neskladen s klasifikacijo. Zato smo 

predlagali, da se klasifikacija ukine. 
 

V odloku pri 12510 ne gre samo za avtodelavnice, ampak tudi za druge delavnice, šifra 12510 je 

primerna, ker po klasifikaciji zajema vse vrste delavnic. 

 
 

V odloku je ustrezno določeno in ločeno 12510 in 12304 za posamezne EUP. 
Pri 300 m2 gre za zazidano površino, ki jo lahko dopišemo. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva, dopiše se zazidana površina. 
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Pripomba št.: 04-03.28 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: posebni PIP za OIC, SK, razdelek 3.1 in 1.1 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 
Povzetek pripombe: 

a) za OIC: dejavnosti skladiščenja - kaj je področje kemije? Bolj natančna opredelitev! 
b) OIC, SK: bi bilo smiselno opredeliti tipologijo F za celotno območje OIC in SK (rezervoarji, silosi 

ipd.)? 

c) razdelek 1.1: industrijske stavbe (12510 le manjše delavnice …) samo na 885/1, k. o. Trzin, Uskladiti 
z obstoječim stanjem, Ob Ljubljanski c. ni delavnic. 

 

   
 
Pojasnilo: 

a) To določilo izhaja iz veljavnega OPN. Ne moremo bolj natančno opredeliti pojma, za katerega že v 

osnovi ne vemo, kaj točno je bilo s tem mišljeno. Predlagamo, da se to vključi v stokovne podlage za 
naslednji cikel sprememb prostorskega akta. 

b) K tip zazidave, tč. 3.1: V CT-13 dodati »E (objekti velikega merila)«, v CT-14 (Piramida) je samo D v 
redu, ostali EUP v OIC imajo že določen »F«. V CT-03 se zaradi objektov 11100 in 11210 doda tudi 

PN. ST-10 (Kračice), ST-08 (Njive), ST-04, ST-20 (Brodič - Za hribom) ne potrebujejo »F«, v ST-01 
(Jemčeva) se doda »F samo za potrebe območja«. 

c) Ob Ljubljanski cesti je dovoljena tudi gradnja: 

12201 Stavbe javne uprave 
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
12301 Trgovske stavbe: samo v etažah K in/ali P (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali 

veleblagovnic) 

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
V območju med Ljubljansko cesto in Ulico Kamniškega bataljona do JP 574093 tudi: 12510 

Industrijske stavbe (le manjše delavnice, ki ne presegajo 300 m2 in ki prekomerno ne obremenjujejo 
okolja s hrupom in emisijami) 

 
Stališče: 

a) Pripomba se ne upošteva. 

b) Pripomba se delno upošteva. 
c) Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.29 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 66. člen (razdelek 2.1. in 3.1) 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 
2.1. Velikost in 
zmogljivost objektov 

 max. višinski gabarit objektov je P + 1 + M, 

 tlorisna zasnova objektov za tip PK in PN sledi razmerju stranic 1/1,5 ali več 

 streha: 
- dvokapnica z naklonom 33° - 45°  
- ravne strehe so dopustne pri osnovnem objektu do 30 % površine osnovne strehe in za 
dozidave. 

3.1. Tip zazidave PN, PK, PV, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe območja) 

 

Povzetek pripombe: 

Neskladnost določil glede višine objektov s tipologijo definirano v razdelku 3.1.: PV ima etažnost P+2, v 
razdelku 2.1. pa je omejitev višine P+1+M. Mogoče bi bilo tip PV (P+2) smiselno opredeliti samo za 

območja CU ob pogoji, da imajo objekti PV ravne strehe. 
 

Pojasnilo: 

Tip zazidave v 20. členu je splošno določilo, ki velja, če s posebnimi PIP ni določeno drugače. V 66. členu 
(in tudi v drugih posebnih PIP za posamezne EUP) pa je za tip zazidave določeno drugače, se pravi 

P+1+M. 
V 20. členu je za PV določeno: 

 
 
Pripomba bistveno posega v strukturo odloka. 

 
Stališče: 

Pripomba se ne upošteva. 
 



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

23 

 
Pripomba št.: 04-03.30 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 67a. člen (1.1., 2.1., 3.1.) 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 
67a. člen 

ST 2/1-1 CENTER 
ST-26 (SS), ST-27 (SS, PC, VC) 

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti za SS 

11100 Enostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe 
11221 Tri- in večstanovanjska stavbe: samo stanovanjske hiše z največ osmimi (8) stanovanji  
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
 
V pritličnih in kletnih prostorih stanovanjskih objektov (do 30 % BTP posameznega objekta) so 
dopustni še: 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice  
12201 Stavbe javne uprave 
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali veleblagovnic) 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
12420 Garažne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta (brez gasilskih domov) 
12620 Muzeji in knjižnice 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
12640 Stavbe za zdravstvo 
12650 Športne dvorane: samo za potrebe območja 
24110 Športna igrišča 

2.1. Velikost in 
zmogljivost objektov 

Max. višinski gabarit je P+3 za tip objektov PV. 
Streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45° za objekte PN. 

3.1. Tip zazidave  PN, PV, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega objekta) 

 

  
 
Povzetek pripombe: 
a) 1.1.: v ST 26 max. 5 stanovanj, 

b) 2.1.: streha (dodati): - ravna in minimalnih naklonih do 10 stopinj za objekte tipa PV, 
c) 3.1.: PV (samo v ST 27). 

 

Pojasnilo: 
a) Pogoji so bili določeni na podlagi presoje pobud in vključeni v dopolnjeni osnutek OPN, konkretno je 

v ST-26 8 stanovanj dopustnih na podlagi IDZ za to parcelo ter obstoječe pozidave v ST-27. 
Pripomba bistveno posega v strukturo razgrnjenega odloka. 

b) Streha za objekte tipa PV v tem EUP ni določena, prosto oblikovanje. 
c) Glej pojasnilo k pripombi a). Pripomba bistveno posega v strukturo odloka. 

 

Stališče: 
a) Pripomba se ne upošteva. 

b) Pripomba se ne upošteva. 
c) Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.31 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 67b. člen (ST-34, usmeritve za OPPN) 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 
67.b člen, ST-34 OPPN Ljubljanska cesta (PC, CU) Usmeritve za OPPN 

 
 
Povzetek pripombe: 

Po 2. odstavku 194. člena ZUREP-2 OPPN ni edini način izkazovanja javne koristi. 

 
Pojasnilo: 

 
194. člen ZUREP: 
(1) Šteje se, da je javna korist za nepremičnine iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena izkazana: 
-        če so predvidene v DPN, OPN, OPPN ali prostorskem aktu iz četrtega odstavka 59. člena tega zakona, če so ti akti 
pripravljeni tako natančno, da je te nepremičnine mogoče grafično prikazati v zemljiškem katastru, ali 
-        če je bilo zanje izdano celovito dovoljenje. 
(2) Če prostorski akt ni pripravljen z natančnostjo, kot jo določa prejšnji odstavek, vseeno pa predvideva gradnjo objektov za 
namene iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali če gre za izvedbo dodatnih prostorskih ureditev iz 81. člena tega zakona, se 
šteje, da je javna korist za razlastitev izkazana, če vlada ali občinski svet za konkretno nepremičnino sprejeme sklep, s katerim 
ugotovi, da je gradnja objekta nujno potrebna in v javno korist. 
(3) Vlada ali občinski svet mora pred sprejetjem sklepa iz prejšnjega odstavka le tega javno razgrniti najmanj za 15 dni. O kraju 
in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način. 
(4) V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o katerih mora vlada ali občina zavzeti stališče in o 
tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov. 
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se šteje, da je javna korist za prevzem nepremičnin iz prve 
alineje prvega odstavka 193. člena tega zakona izkazana pri že zgrajenih objektih in omrežjih gospodarske javne infrastrukture 
ali njihovih delih, ki so evidentirani v katastru gospodarske javne infrastrukture. 

 

Če bo občinski svet za nepremičnine v EUP ST-34 sprejel sklep, ga mora prej javno razgrniti. 
Javna korist velja tudi za objekte GJI.  

 

OPPN zagotavlja, da se do izvedbe OPPN ne posega na zemljišča. 
 

Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.32 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 87. člen (2.2.) 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 
87. člen 

NT 1/3OB GLAVNI CESTI G2 
EUP: NT-05 (CU, PC, VC) 

Poslovno-servisno-trgovska pozidava med Ljubljansko cesto in glavno cesto (G2). 

2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
gradbene parcele 

tip FZ FZP FI 

vsi tipi največ 40% najmanj 10% do vključno 1.5 
 

 

 
 
Povzetek pripombe: 

NT1/3 – slepi krak Ljubljanske c.: določilo veljavnega OPN: FZ=60%. V naravi so parcele pozidane 75% 
ali več (tipologija VN). 

 

Pojasnilo: 
Gre za obstoječo gradnjo. FZ ostane tak, kot je v veljavnem OPN. 

 
Stališče: 

Pripomba se delno upošteva. 
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Pripomba št.: 04-03.33 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 98. člen (NT-18) 

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 

 
98. člen 

NT 3/2  MLAKE – SEVER 
EUP: NT-18 (SSc, PC, VC) 

Vrstna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici 

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov 

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti za SSc 

11100 Enostanovanjske stavbe 

1.2. Dopustne gradnje 
in druga dela 

V skladu z 12. členom in pogoji: 
- za obstoječe objekte dozidave in nadzidave niso dopustne; 
- za obstoječe objekte novogradnja le kot nadomestna gradnja z nespremenjenimi horizontalnimi in 

vertikalnimi gabariti ter videzom objekta; 
- za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov po 

načelu "enotnosti v celem nizu"; 
- za obstoječe objekte je rekonstrukcija nesimetričnega ostrešja kot izboljšava mansardnih 

prostorov dopustna le na obcestni strani objekta; 
- oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujočem tipu zazidave v tem EUP. 

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti 

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji: 
- ograje: postavitev ograje na obcestni strani ni dovoljena, 
- na vrtni strani je dopustna lesena lamelna ograja. 

2. Velikost in zmogljivost objektov 

2.1. Velikost in 
zmogljivost objektov 

 Max. višinski gabarit objektov je P + 1 + M. 

 Streha:  
- obstoječe oblikovanje, nakloni, barva in material strehe, 
- odpiranje strešin na obcestni strani s frčado oz. vgraditev običajnih oken namesto strešnih 

v celotni dolžini stanovanjske enote, 
- oblikovanje frčade: pravokotne oblike, razmerje odprtin naj se ujema z razmerjem v prvi 

etaži objekta, naklon krajše strešine 7°, fasada frčade oblikovana kot streha. 

 Dopušča se zaprtje obstoječih garažnih nadstrešnic pri vhodu na obcestni strani (vgraditev vrat). 

 Dopušča se podaljšanje garažnih nadstreškov na obcestni strani v obliki pergole dim.: 4,0 x 4,2 
m. 

2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
gradbene parcele 

tip FZ FZP FI 

vsi tipi največ 40% najmanj 20% do vključno 1 
 

3. Oblikovanje objektov 

3.1. Tip zazidave VN  

 

Povzetek pripombe: 
Posredujemo predlog avtorja vrstnih hiš, arh. Pusta (pripomba št. 01-08). Predlagamo izdelavo strokovne 

podlage za sanacijo naselja, v kateri se določi enotne pogoje za gradbene posege in omogoči tudi 
nadzidave ter regulacijo z OPPN. Do sprejema OPPN predlagamo, da se dovoli izvedba frčad samo na 

vrtni strani (na obcestni strani, kjer je strm naklon, niso tako potrebne) ali pa se drži določil elaborata za 

PUP T1 in T4, junij 1997, Razvojni zavod Trzin. 
 

Pojasnilo: 
Glej pojasnilo v pripombi št.: 01-08. 
 
Stališče:  

Glej stališče v pripombi št.: 01-08. 
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Pripomba št.: 04-03.34 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: 113. člen  

Akt: ID, tekstualni del, posebni PIP 
 

113. člen 
IT 1/3 VZHODNA OBVOZNICA  

EUP:IT-06 OPPN (PC) 
Usmeritve za izdelavo OPPN ali DPN 

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov 

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 

 

1.2. Dopustne gradnje 
in druga dela 

Novogradnja, rekonstrukcije, novogradnja priključkov, podhodov, nadhodov. 

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti 

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka. 

 

Vsebina pripombe: 
Usmeritve za izdelavo OPPN, RPN ali DPN. 

 

Pojasnilo: 
V prvi stavek,usmeritve za izdelavo …, se doda še RPN. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 

 
 

 
Pripomba št.: 04-03.35 

Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: 126. člen 
Akt: ID, tekstualni del, predhodne določbe 

 
126. člen (urejanje območij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov) 

Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Občine Trzin: 

 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče (Ur. v. Občine Trzin, št. 5/2014, 
6/2014); 

 Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. Občine Domžale, št. 11/86) z vsemi spremembami 
in dopolnitvami, in sicer le v delu, ki se nanaša na opis in prikaz gradbenih parcel, parcelacijo ter uvoze na parcele 
(brez EUP CT-13, CT-14); 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 
SNUGOVEC – JUG – 1. del (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/2017). 

 

Povzetek pripombe: 
a) Definirati začasno rabo do sprejetja OPPN. Definirati, kar se lahko gradi (GJI, začasna raba ipd.). 

b) Opredeliti, kateri členi veljajo samo do sprejetja odloka o urejanju podobe naselij in krajine? Ali je 
smiselno dodati inšpekcijske ukrepe? 

 
Pojasnilo: 

a) Glej pojasnilo pripombe 04-03.23. 

b) Odlok o urejanju podobe naselij in krajine bo opredelil, kateri členi iz odloka o OPN ne veljajo več in 
ne obratno. Vnaprej je to nemogoče določiti. 

 
Stališče: 

c) Glej stališče k pripombi 04-03.23. 

d) Pripomba se ne upošteva. 
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Pripomba št.: 04-04 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: TABELA 3 

 

Povzetek pripombe: 
a) Preveriti ujemanje s prevajalno preglednico v TSG-V-006:2018. 

b) V tabeli določiti dodatne omejitve glede postavljanja kmetijskih objektov samo kot pripadajoče 
objekte obstoječim kmetijskim objektom po klasifikaciji 1271 in športnih igrišč na prostem samo kot 

pripadajoče objekte obstoječim objektom po klasifikaciji 112. 

c) Objekti za oglaševanje se brišejo iz tabele, veljajo samo lokacije navedene 15. členu v posebnih PIP 
pod 1.3. (plakatne panoje se doda še v ST-11, ST-13, ST-22, NT-03, NT-19). 

d) Navedba začasnih objektov namenjenim prireditvam (šotori, oder, tipski zabojnik, kiosk, stojnice 
IPD), skladiščenju ter sezonski turistični ponudbi ostanejo navedeni v EUP kot so v veljavnem OPN. 

e) Po potrebi dovoliti zaščito pred točo - napete mreže (npr. avtomehanične delavnice ter K1, SK). 
f) Preveriti, ali je zaradi Uredbe o razvrščanju objektov potrebna dodatna regulacija drugih gradbenih 

posegov (nasipi, utrjevanje terena ipd.) 

 
Pojasnilo: 

Glej pojasnilo pripombe 04-03.1.  
 

Stališče: 

Pripomba se delno upošteva. 
 

 
 

Pripomba št.: 04-05.1 
Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: grafični del , parc. št. 1576 

 

 
 

Povzetek pripombe: 
Celotno pešpot na grafiki označiti kot PC - tudi za cerkvijo. 

 

Pojasnilo: 
Vrišemo po odmerjenih parcelah. 

 
Stališče: 

Pripomba se upošteva. 
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Pripomba št.: 04-05.2 

Vlagatelj: Občina Trzin 
Pripomba se nanaša na: grafični del  

 

Povzetek pripombe: 
Če bo zaradi sprejetih pripomb in predlogov javnosti potrebna ponovna JR, na MOP preveriti, če se lahko 

določi še ureditveno območje naselja in območje za dolgoročno širitev naselja. 
 

Pojasnilo: 

Ponovna razgrnitev ne bo potrebna. Po potrditvi stališč, se te javno objavi in pripravi predlog OPN, ki se 
ga pošlje nosilcem urejanja prostora v 2. mnenje. 

Občina bo UON in območja za dolgoročno širitev naselja določila v naslednjem OPN, ki bo potekal v 
skladu z določili ZUREP-2. 

 
Stališče: 

Pripomba se ne upošteva. 

 
 

 
Pripomba št.: 04-05.3 

Vlagatelj: Občina Trzin 

Pripomba se nanaša na: ST-26 in ST-27 

 
 
Povzetek pripombe: 

Mejo med ST-26 in ST-27 premakniti do obstoječih blokov. 
 

Pojasnilo: 

Za ST-26 in ST-27 veljalo enaka določila premikanje meje ni smisleno.  
Glej tudi pojasnilo k pripombi 04-03.30. 

 
Stališče: 

Glej stališče k pripombi 04-03.30. 

























ZAPISNIK javne obravnave 

organizirane v postopku priprave SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 

TRZIN, ki obsegajo: 

Odlok o spremembah o Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški del 

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) 

Okoljsko poročilo za OPN Občine Trzin 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) mora občina v postopku priprave občinskega prostorskega 
podrobnega načrta omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve 
in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo.  
 
Ponovna javna razgrnitev navedenega gradiva poteka od srede, 30. maja 2018, do vključno petka, 29. junija 
2018. Datum javne obravnave: sreda, 6. junij 2018, ob 17:00 uri v dvorani KUD Franc Kotar, Mengeška cesta 9, 
1236 Trzin 
 
Na obravnavi gradivo predstavijo: 
Judita Thaler, predstavnica izdelovalca, Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana  
Jurij Kobal, predstavnik izdelovalca okoljskega poročila, Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Kamnik. 
Peter Ložar, župan Občine Trzin 
Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor 
 
Navzoči:  
priložena lista prisotnosti 
 

Župan uvodoma pozdravi navzoče in predstavi sodelavce, ki bodo na javni razgrnitvi predstavili gradivo. 

Ana Movrin prosi, da se prisotni podpišejo na listo prisotnosti in pove, da se razprava snema zaradi namena 

izdelave zapisnika. Pove, da so vsi občani z javnim naznanilom prejeli tudi povzetek za javnost in med navzoče 

pošlje listo prisotnosti, obrazce za podajo pisnih pripomb ter nekaj dodatnih izvodov povzetka za javnost. Pove, 

da javna razgrnitev traja še do 29. 6. 2018 in da je gradivo razgrnjeno v Centru Ivana Hribarja in na Občini Trzin, 

kjer zainteresirani lahko pregledajo gradivo in podajo pripombe bodisi v knjigi pripomb na obeh mestih javne 

razgrnitve, bodisi jih fizično ali elektronsko posredujejo na naslov Občine Trzin, na sami javni obravnavi pa lahko 

med razpravo podajo tudi ustne pripombe oziroma izrazijo stališče. 

Jurij Kobal predstavi okoljsko poročilo, ki ga je pripravilo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o. 

Razloži, da je gradivo sestavljeno iz okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti Občinskega 

prostorskega načrta Občine Trzin (v nadaljevanju: OPN). Pove, da se plan s premembami dodeluje, izdelovalec 

pa mora spremljati in nadzorovati, kako bo vsaka sprememba vplivala na okolje. Pove, da je potrebno postopek 

CPVO opraviti za vsako spremembo plana, ki bi lahko imela vpliv na okolje. Našteje elemente, ki jih morajo 

spremljati v okolju, s katerimi omilitvenimi ukrepi bodo dosegli, da se bo zaščitila narava. Omeni območje Rašica 

in območje ob Pšati, kjer so bila potrebna usklajevanja in omilitveni ukrepi. Pove, da druge spremembe OPN niso 

bile deležne kakšnih posebnih usklajevanj. Pove, da imajo dopusten vpliv na kulturno dediščino in majhen obseg 

sprememb na kmetijskih površinah. Izpostavi, da se presoja spremembe v prostoru, ki jih spremembe OPN 

napovedujejo, pri tem se sešteje vplive različnih projektov in oceni, kdaj bi ti vplivi presegli neko ugodno mejo za 

naravo oziroma življenje.  

Romeo Podlogar vpraša, če je v predelu, kjer je predviden Dom zaščite in reševanja (v nadaljevanju: DZIR), v 

nadaljnjih fazah, ko se bo izdeloval podroben prostorski načrt za ureditve na celotnem območju, to potrebno 

ponovno presojati ali ne. Zanima me tudi, kako je s tem, ko se bo odločalo o umestitvi kulturnega centra in 

športne dvorane? Ali so kakšni problemi z umestitvijo dejavnosti v območje ST5/1-3. 



Ana Movrin razloži, da se celotno območje ST5/1-3 ureja z OPPN, in da je Ministrstvo za okolje in prostor (v 

nadaljevanju: MOP) odločilo, da presoja za DZIR ni potrebna. Ko se bo urejalo celotno območje pa bo MOP moral 

ponovno odločiti o tem ali je potrebna presoja. Doda, da je na tem, območju možno umestiti tako kulturne kot 

tudi športne objekte. 

Romeo Podlogar vpraša, če sta ta dva objekta predvidena v OPN? 

Ana Movrin pove, da sta in da je bilo območje v okviru priprave OPN že presojano v delu ki se nanaša na usmeritve 

za izdelavo OPPN, torej tudi glede dopustnih objektov in dejavnosti. Med samim postopkom priprave OPPN pa 

bo MOP ponovno presojalo ali je v postopki potrebno izvesti CPVO in izdalo novo odločbo, v kateri bo odločilo ali 

je presoja potrebna ali ne. V postopku priprave OPPN ST5/1-3 – 1. del so odločili, da presoja ni potrebna, za 

celotno območje pa se bodo morali zopet opredeliti. 

Jurij Kobal doda, da bi se tudi v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, če bi objekt presegal neke zahteve, zanj 

naredilo samostojno presojo vplivov na okolje. Med postopkom vedno bolj natančno spoznavaš, kaj bo potrebno 

in spoznaš parametre. Nekatere zadeve se tudi trikrat presojajo. 

Barbara Sršen pove, da je slišala, da ima objekt DZIR le 8 parkirnih mest. Ona kot arhitektka ve, da če število mest 

ni ekvivalentno glede na kvadraturo objekta, ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja. Sploh pa je število 

parkirnih mest premajhno, če bo zraven še KUD. 

Župan pove, da zahajajo z okoljske teme, vendar bo vseeno odgovoril. Pove tudi, da je javna razgrnitev za OPPN 

že bila. Parkirna mesta bodo zagotovljena v radiju 200 m od objekta. Pove, da so parkirna mesta ob DZIR 

namenjena osnovni dejavnosti, invalidom in intervenciji, ostala pa ob Ljubljanski cesti. 

Barbara Sršen pripomni, da je Sparovo parkirišče popolnoma zasedeno, kljub temu da je Spar velikokrat 

popolnoma prazen. Omeni, da Trzinci tam puščajo avte, ko zjutraj kam odidejo. 

Župan odgovori, da ne govori o Sparovem parkirišču, saj je polno. Pove, da gre za parkirna mesta vzdolž 

Ljubljanske ceste. Pove, da s parkirišči zvečer ni hujše težave, saj je parkirnih mest dovolj ob šoli in KUDU v radiju 

200 m. Pove, da se čaka razplet nekaterih zapuščinskih postopkov in da Občina Trzin nima namena za namen 

parkirišča asfaltirati nekih večjih površin. Razloži, da gre za izjemne in redke situacije, predvsem ob prireditvah, 

ko je vse zasedeno in da se bo za izračun potrebnih površin vzelo neko normalno dnevno uporabo. Pove, da se 

bo potrebno kdaj tudi kam sprehoditi, kot to poteka v Domžalah. Doda , da se bo v postopku priprave OPPN za 

celotno območje ST5/1-3 zagotovilo tudi dodatna parkirna mesta. 

Barbara Sršen vpraša, če se je glede na vsebino in preračun parkirnih mest v zakonodaji kaj spremenilo, če ni več 

enako, kot je bilo nekoč. 

Ana Movrin in župan povesta, da preračun ostaja enak, vendar OPN dovoljuje, da se parkirna mesta zagotavljajo 

v radio 200 m od te površine. 

Barbara Sršen doda, da ni problem 200 m hodit, vendar opaža, da ob Ljubljanski cesti ni nobenih parkirnih mest. 

Župan pripomni, da situacijo in navade glede parkiranja že dlje časa spremlja. Razloži, da zvečer ni težav, da se je 

zapeljal ob 1h ponoči in je bilo ob Ljubljanski parkiranih cca 12 vozil, cca 10 zapuščenih vozil pa je bilo na 

makadamu. Notranji del Ljubljanske ceste in parkirišče Spara sta bila polovično zasedena. Izpostavi primer tako 

imenovanega sopotništva. V območju modre cone, kjer je omejitev parkiranja do 90 min ni nobenih težav in je 

veliko praznega, na notranji Ljubljanski pa se dogaja, da se več ljudi pripelje, prisede v en avto in pušča svoje 

avtomobile tam parkirane. Podobno težavo imata tudi Mercator in Spar. Mercator ne bo postavil zapornic, Spar 

pa o tem že resno premišljuje. Sicer pa izrazi mnenje, da je parkirnih mest zaenkrat dovolj. 

Ker glede okoljskega poročila ni več vprašanj, pripomb oziroma predlogov, se razprava zaključi. Nadaljuje se s 

predstavitvijo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. 

Judita Thaler pove, da je OPN prostorski akt, ki je pravna podlaga za gradbeno dovoljenje. Pove in pokaže tabelo, 

ki zajema sprejemanje in dozdajšnje spremembe in dopolnitve OPN v navezavi z takrat veljavno zakonodajo. 

Pove, da se s 1. 6. 2018 zakonodaja zopet spremeni. Kar predstavlja je usklajeno z zakonodajo iz leta 2007, 



postopek je bil začet po ZPNačrt in se po njem tudi zaključi, kljub temu, da junija stopi v veljavo ZUREP2, ki 

nadomesti ZPNačrt.  

Razloži postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN, od priprave osnutka, pridobitve prvih mnenj nosilcev 

urejanja prostora, postopka celovite presoje vplivov na okolje na podlagi katere se izdela okoljsko poročilo, 

usklajevanjem osnutka z mnenji nosilcev urejanja prostora, priprave dopolnjenega osnutka ter javne razgrnitve, 

ki traja 30 dni, ter javne obravnave. Na tej točki se nahajamo zdaj. Izdelovalec pripravi strokovna stališča do 

pripomb in predlogov javnosti, na podlagi sprejetih stališč pa se izdela predlog OPN, na katerega se pridobi 

mnenja, v tej fazi potekajo uskajevanja, po pridobljenih 2. mnenjih pa se dopolnjen predlog predloži občinskemu 

svetu v sprejem. Vse skupaj se pripravlja že 4 leta, vmes so bile volitve in kmalu bodo nove volitve. Ob pričetku 

priprave se je ugotovilo, da spremembe zadevajo tudi strateški del, zato so z MOP prišli do sklepa, da se strategija 

in izvedbeni del uskladita. Zaradi sprememb zakonodaje se strategija ukine, nadomesti se jo s strateškim delom 

OPN, hkrati pa sprejme spremembe izvedbenega dela OPN, ki je osnova za pridobitev gradbenih dovoljenj.  

Razloži, kaj je vsebovano v strateškem delu in kakšne so spremembe. Pove, da so v izvedbenem delu obravnavali 

42 pobud, pretežno glede namenske rabe prostora, nekaj s strani občine, nekaj s strani zasebnega sektorja. Vmes 

se je spremenila Uredba o zahtevnosti objektov, kar so vključili. Pove, da so ugotovili, da se velike površine v OPN 

smotrno razdeli na manjše. Pove, kako so označene novosti in kaj vse je vsebovano v izvedbenem delu. Omeni 

tudi, da se sprva predvidena umestitev pokopališča umika in da je zdaj tam predvidena ureditev parkovnih 

površin.  

Župan razloži, zakaj vztrajajo na tem, da parkovne površine ostanejo opredeljene kot urbane površine. Vključitev 

novih stavbnih zemljišč je namreč težko izpogajati. Pove, da območje sedaj leži v K2 (druga kmetijske zemljišča). 

Območje je degradirano iz let 97/98, ki se je tam gradila štiripasovnica. Pove, da so trenutno tam travniki, ki so 

po dejanski rabi v evidencah zavedeni kot kmetijsko območje K2. Ko bo znana nova lokacija za pokopališče, 

predvideno izven naselja na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, bo v ta namen potrebna širitev stavbnih zemljišč na 

kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Ko se se v Domžalah želeli širiti na kmetijske površine, so morali ob tem iz 

že urbanih ali celo stavbnih zemljišč (t.i. industrijska cona Želodnik) ta zemljišča vrniti v kmetijska v razmerju 1:3 

za območje K2 ali 1:1 za območje K1, kjer gre za prvo kvaliteto kmetijske zemlje. Pove, da je težko dobiti urbane 

površine in da bo v postopku umeščanja pokopališča, glede na dosedanjo prakso ministrstva za kmetijstvo, 

verjetno potrebno ukiniti nekatera druga stavba zemljišča. Zato predlaga, da se na območju NT-08, NT-09 ohrani 

območje stavbnih zemljišč in sicer kot parkovne površine. Po razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN je tam 

predvidena gradnja otroških in javnih igrišč, parkov, vrtov ter enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s 

tabelo 3. 

Občanka pove, da je na območju NT-08 in NT-09 deponija, ki je nastala ob gradnji ceste in vpraša, če to ni bilo 

začasno in da bi moral to sanirati izvajalec. 

Župan komentira, da SCT in CPL ni več. 

Občanka komentira, da je od tega že 20 let in da je hecno, da do tedaj ni nihče ničesar omenil glede tega. 

Župan pove, da ne ve, zakaj je deponija tam ostala in da ne ve, kako bi proti komurkoli sprožili tožbo. 

Romeo Podlogar pove, da je za to odgovoren lastnik. 

Župan pove, da so lastniki neke starejše osebe in da je bila tam že bila okoljska inšpekcija, vendar ni bilo sankcij. 

Alenka Marjetič Žnidar pove, da je to trenutno v OPN kot kmetijsko zemljišče in da vsi vedo, kako so ta 

zavarovana. Občina je umestila pokopališče v dopolnjen osnutek OPN, pri odločevalcih pa je pridobila pozitivno 

mnenje za tisti namen, ki ga je dala v predlog OPN. Izrazi, da se ji zdi nenavadno, da je bil predlog umaknjen, ne 

glede na to pa je tam ostalo določilo, da gre za stavbno zemljišče, kar pomeni, da čeprav so tam trenutno zelene 

površine, se bo to na primer z naslednjim OPN veliko lažje spremenilo v zazidljive površine. 

Župan in ga. Judita Thaler povesta, da zelo težko. 



Ga. Thaler nadaljuje, da po zakonu od 1. 6. 2018 območij javnih zelenih in grajenih odprtih površin praviloma ne 

spreminja v drugo namensko rabo, razen kadar se zagotovi enakovredno velika in namenu primerna površina za 

nadomestitev opuščenega območja teh površin v ureditvenem območju naselij.  

Alenka Marjetič Žnidar pripomni, da ko bo ta OPN sprejet, bo v naslednjem OPN to lažje, saj bo parkovne površine 

lažje nadomestiti kot pa kmetijske. Postopek, da to postane zazidljivo, bo veliko lažji. Ko govorite 1:3 ali je to tudi 

v naslednjem OPN potrebno zagotoviti? 

Ga. Thaler odgovori, da je v vsakem postopku priprave sprememb in dopolnitev potrebno razgrinjanje, priprava 

ter pridobivanje mnenj. Pove, da je tudi na predlog OPN v tem postopku 2SD OPN pridobiti še druga mnenja.  

Župan doda, da jim tudi v tem postopku nosilci urejanja prostora lahko umeščanje zelenih površin zavrnejo in 

rečejo, da parkovne površine niso potrebne, ni nujno, da bo predlog za umestitev zelenih površin obstal. 

Alenka Marjetič Žnidar pove, da želi vseeno slišati odgovor na to ali so to površino sedaj uporabili le za to, da 

bodo naredili manever, da bodo z zamenjavo lahko naredili pokopališče. Skrbi jo, da bo iz zelenih parkovnih 

površin lažje pridobiti zazidljive površine, kot pa iz kmetijskih zemljišč. 

Ga. Thaler ponovi, da zelo težko. Ana Movrin pa doda, da je na tem območju presoja bolj bistvena z vidika 

ohranjanja narave (ZRSVN), kot z vidika ministrstva za kmetijstvo. 

Župan da za primerjavo podobno situacijo na območju ŠRP, kjer so zelene površine na območju stavbnih zemljišč 

že po veljavnem OPN in se urejajo s trenutno veljavnim ureditvenim načrtom za ŠRP, ki je bil sprejet že leta 2001 

in ne v celoti realiziran. Zahteva ZRSVN pa je, da se s temi spremembami OPN, ureditveni načrt za športni park 

razveljavi, ker zaradi zavarovanega območja, ki posega na del UN, niso več možne ureditve v predvidenem 

obsegu. Gre torej za strožje pogoje, zato se bo v naslednjem ciklu sprememb in dopolnitev OPN krčil tudi ta del. 

Občanka izrazi željo, da se na teh lepih zelenih površinah ne bi gradilo. 

Ga. Thaler pove, da območje natura, kamor spada Rašica, zelo pritiska z vplivi in da ne gre le za zavarovano 

območje. Pove, da tam raste določena roža, ki je zelo zaščitena in se imenuje loeselova grezovka. Pove, da je roža 

na rdečem seznamu zaščitenih vrst in se morajo zato z ureditvijo v sprejetem aktu umikati. Pove, da je po njenem 

mnenju doseči to, kar je izrazila občanka, zelo težko.  

Romeo Podlogar vpraša, če je potem to enako kot če bi bila kmetijska zemljišča. 

Občanka doda, da v primeru, da ostane to kmetijsko zemljišče, je vseeno še en odločevalec več vmes, ki pa ga v 

tem primeru ne bo. 

Župan pove, da bosta o tem v vsakem primeru odločala še Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove, 

Romeo Podlogar predlaga, da se to spremembo umakne, ji nasprotuje in predlaga, da ostane to kategorizirano 

kot kmetijsko zemljišče. Podpira, da Občina Trzin to odkupi in da gre to kasneje nazaj v zelene površine. Pove, da 

v primeru, da se to kupi kot degradirano kmetijsko zemljišče je cena za kvadratni meter ena, če pa bo to kot 

stavbno zemljišče za namembnost parka, se bo cena gotovo dvignila. Ne pristaja na to, da ne morejo od nikogar 

zahtevati, da se območje sanira. Meni, da je zagotovo lastnik tisti, ki je odgovoren za svoje zemljišče. Če je nekdo 

naredil poseg na njegovo zemljišče brez njegovega soglasja, potem je bil dolžan odreagirati – ga tožiti ali prijaviti. 

Pove, da vsi vedo, da so bili ti posegi narejeni v soglasju z lastnikom. Kar se tiče deponije, ki jo ima g. Habat v 

najemu, pa pove, da je po njegovem mnenju k temu dal soglasje tudi prejšnji župan Peršak. S tem, ko bi to 

dopustili, bi legalizirali obstoječe stanje in s tem omogočili, da ni potrebno vzpostavljati nazaj prvotnega stanja. 

Če bi želeli to za potrebe občanov Trzina odkupiti, bi naleteli na višjo ceno in bi bili občani na slabšem. Glede na 

to, da je bilo prvo branje narejeno in se je pravilno odločilo, da se umestitev pokopališča tam umakne, je običajno, 

da ostane stanje takšno kot je bilo. Občinski svet tako ali tako potrdi vse, kar mu župan predloži. Ko občinski svet 

to potrdi, se bo po njegovem mnenju naredila le škoda za občino Trzin, ker bo cena odkupa veliko višja. To lahko 

zapakirajo tako ali drugače. Pove, da je bilo pokopališče tja umeščeno na silo, edino varovalo pa je da ostane 

stanje takšno kot je bilo do sedaj. Občina ima vzvode, da od lastnikov zahteva povrnitev v prejšnje stanje. 

Župan pove, da bo njegovo mnenje presojano. 



Peter Kralj  vpraša, če ima občina namen odkupiti območje NT-08 in NT-09. 

Župan pove, da nima. Da dobro pozna načrt ravnanja z občinskim premoženjem in, da to v njem ni vključeno in 

da odkupa niti ne namerava predlagati. Pove, da občina sama presoja, katera zemljišča daje v urbana, stavbna 

zemljišča, ne glede na mnenje lastnika. Lahko tudi odvzema določeno namembnost. Ponovi, da bo šlo pri 

športnem parku del območja v naslednjem ciklu nazaj v gozdno zemljišče, če bodo prišli skupaj z interesi, ker tam 

dejansko je gozd. Pove, da je zelo težko nekaj kategorizirati kot urbano, da pa bodo zahtevali še en sestanek na 

kmetijskem ministrstvu, da vidijo, če je tam sploh karkoli možno. Pove, da v primeru, da ni nobenih možnosti, gre 

vse skupaj lahko kar takoj ven. Pove, da nima nobene želje predlagati, da gre v odkup, razen, če bi občinski svet 

sam prišel do tega, da se na tem področju lahko kaj naredi. Trenutno so tam lahko le trim orodja. 

Peter Kralj pove, da so bila zemljišča preko železniške proge namenjena izključno selitvi kmetij, sedaj pa je po 

spremembi OPN tam predvidena nekakšna manjša obrtno-industrijska cona. Pisalo naj bi tudi, da so dovoljeni 

industrijski obrati do velikosti 300m2 površine. 

Župan pove, da gre za stavbe do velikosti 300m2, ki morajo biti povezane s kmetijsko dejavnostjo. Judita Thaler 

razloži, da je to maksimalna površina, ki je dovoljena za objekt ob kmetiji. Peter Kralj pove, da piše tudi za 

industrijske obrate, pritrdi mu tudi občanka, ki pove, da je navedeno, da gre za industrijske in obrtne objekte do 

300 m2. Pove, da nikjer ni navedeno, da gre za izključno objekte, povezane s kmetijsko dejavnostjo. Pove, da je 

dikcija enaka tudi pri drugih območjih. Judita Thaler razloži, da so večji objekti oziroma hale definirani s šifro CCSI, 

ki je bila prvotno namenjena državi zaradi statističnih potreb. Nato so jo uzakonili in se sedaj uporablja za vse, 

tudi za urbanizem. Iz tega izhaja, da je ista šifra uporabljena za čakalnico za avtobus in za pot, čeprav ti dve nimata 

nič skupnega. 

Občanka ponovi še enkrat vprašanje glede industrijskih obratov, župan ji pove, da so to EUP ST-28, in gre za 

nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka, druge 

nestanovanjske stavbe za rastlinsko pridelavo, pod pogojem postavitve objektov za zgoraj navedeno dejavnost 

je dopustna postavitev eno- ali dvostanovanjske stavbe in to kar je novo, kar ste omenili so manjše delavnice do 

300 m2, ki ne obremenjujejo okolja prekomerno s hrupom in emisijami. 

Peter Kralj vpraša, kaj to v bistvu je.  

Judita Thaler razloži, da gre le za šifro, ki je poimenovana »industrijska stavba«, pri kateri mora biti kmetijska 

namembnost.  

Romeo Podlogar izpostavi, da s tem želijo povedati, da tega do sedaj ni bilo. Da je bila do sedaj neka druga šifra 

in da je sedaj nova šifra, ki je dodana povsem na novo. 

Judita Thaler pove, da te šifre do zdaj ni bilo, da takšne delavnice nisi mogel postaviti, ker te šifre ni bilo.  

Romeo Podlogar pove, da bi tam morala stati kmetija, ki je bila predvidena za družino Ložar. Stara kmetija naj bi 

se prestavila iz starega Trzina tja, sedaj pa se legalizira obstoječe stanje, saj tam ne stoji kmetija. 

Župan pove, da pobuda ni prišla od Ložarjev, temveč od druge osebe. Pove, da se govori o celotnem območju in 

da je seznanjen, da je Romeo Podlogar pripombo zapisal že v javno razgrnitev in ob tem mu zagotavlja, da pri 

tem Ložarji nimajo nič zraven. 

Judita Thaler pove, da bodo pripombo zabeležili in zavzeli glede tega stališče. 

Romeo Podlogar izpostavi še območje NT08 in NT09, saj je bilo do sedaj povedano, da občina tega nima namena 

kupiti. V OPN pa to pušča v špekulativne namene. Pove, da se kot občina in občinski svet ne morejo ukvarjati s 

špekulacijami, zaradi česar predlaga, da namembnost ostane enaka kot je bila do sedaj,  namesto, da se spreminja 

zaradi špekulacij, da se bo kasneje kaj lažje počelo s temi zemljišči. Pove še, da morajo delovati odprto, 

transparentno in v načrte dajati tisto, kar imajo namen početi. 

Župan pove, da bo njegovo mnenje presojano in upoštevano.  



Barbara Sršen doda, da je na področju, kjer je predviden park, že tako veliko zelenega, saj je ob robu gozda, poleg 

tega pa je tam veliko invazivk, pri odstranitvi katerih bi morali lastniki zemljišč in občina sodelovati. Zanima jo še, 

če tu res ne bodo stale stavbe in se ne bo gradilo.  

Župan pove, da kar se njega tiče, se gradilo ne bo, mora pa razumeti, da lahko kadarkoli pride kakšen drug 

predlagatelj za gradnjo. 

Barbara Sršen pove, da je zanje bolje, da tega sploh ni, ne pa da se sedaj to za nekoga pripravi. Pove tudi, da 

lastniki že sedaj ta park sami urejajo, sadijo rože in čistijo. Pove, da je nekdo obrezal drevje in da so izvedli štiri 

delovne akcije, da so ga pospravili, saj ni pospravil za seboj. 

Župan pove, da poseganje na tuja zemljišča ni dovoljeno, da je to tako kot da bi prišli k nekomu domov in bi mu 

prišli saditi in trgati kar bi imel nastlano. 

Lojze Lenček na karti pokaže kje pelje šolska pot in pove, da ga zanima, zakaj se ni stavbno zemljišče potegnilo še 

tistih nekaj metrov do poti, kljub temu da se je drugemu delu spremenila namembnost. 

Župan odgovori, da je en del že kategoriziran in bi tam cesta morala biti označena z belo. Pove, tudi, da se mu 

zdi, da je bila pot postavljena brez soglasja lastnikov. 

Judita Thaler pove, da oni vse to vrišejo, vmes pa se zgodijo parcelacije, zaradi česar trenutnega stanja ne bodo 

nikoli ujeli. Pove še, da je po novi zakonodaji na koncu obvezna osvežitev oziroma prikaz katastra na novo. Vsaka 

parcela, ki se je medtem razdelila, bo na koncu taka kot je bila na dan oddaje.  

Občan komentira, da so morda preveč računalniško usmerjeni, doda, da so te poti tam že štirideset let in da niso 

nikjer vrisane.  

Judita Thaler pove, da jih ne morejo vrisati. 

Župan razloži, da so težavo začeli reševati spodaj, da so nekaj zemljišč že odkupili in da so z nekaterimi lastniki že 

v dogovoru za parcelacijo. Pove tudi, da se je pri nekaterih že parcelirano in če je parcelirano, potem se lahko 

vriše. Čaka se še na nekatere zapuščinske postopke, kjer se ne ve, kdo so lastniki in s kom lahko komunicirajo. 

Problem je tudi v robnih parcelah. 

Občan komentira, da za namembnost ni potrebno, da gre po robu parcel. 

Župan pove, da se po sredini parcel tega vrisati ne da, da grejo namembnosti po parcelnih (mejnih) črtah. Pove 

še, da bi nekatera že odparcelirana zemljišča že morala biti vrisana z belo in da je pri stopnicah šolske poti težava 

to, da potekajo po sredini gozdnih parcel.  

Občan pove, da je on en izmed lastnikov teh parcel in da so na občino že naslovili pisno prošnjo, da se to parcelira 

in zamenja, vendar je bila zavrnjena. 

Župan vpraša, če se je to zgodilo odkar je on župan. Občan pritrdi. Župan pove, da bo preveril, kako je s tem.  

Judita Thaler pove, da so te stvari odvisne od zemljiškoknjižnega urejanja zadev in da se trideset let občinska 

lastnina ni urejala, zaradi česar so bili sprejeti tudi odloki o kategorizacijah občinskih poti. Če bodo gledali v 

zadeve Ustavnega sodišča, bodo lahko videli, da je ravno s tega naslova največ dobljenih sporov, ker so občine 

kategorizirale poti, ki so bile na njihovem, dejansko pa so bile ceste že 30 let. To je pravno zahtevno delo in ga 

mora občina urejati. 

Občan vpraša, kdo lahko spremeni namembnost zemljišča. 

Judita Thaler pove, da čeprav so bele ceste zdaj dali v OPN, še ne pomeni, da jih prej tam ni bilo. Pove, da se tudi 

ceste, ki v OPN niso vrisane lahko gradijo in urejajo. 

Občan vpraša ali ima smisel, da je tam zabeležen gozd, čeprav gre za cesto.  

Župan vpraša, če misli pešpot in ga vpraša, če je on tam lastnik. Občan mu pritrdi. 



Župan pove, da gre za cele parcele, po sredini katerih gredo stopnice šolske poti. Pove, da vsega ni mogoče 

obarvati z belo, saj je potrebna parcelacija. 

Judita Thaler pove, da je namen akta graditev, ta bela barva pa je le pripomoček. Pove, da se ceste lahko urejajo 

povsod. Na kmetijskih zemljiščih, tam kjer so. Da bi jih na novo trasiral pa ni mogoče, kar akt izrecno določa. 

Obstoječe ceste, tudi če niso vrisane, jih je možno urejati z vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. 

Občanka se vpraša, kako so lahko neka območja, kjer je namembnost že spremenjena in se ne vnesejo v OPN, 

neka območja, kjer občina nima namena posegati pa so v OPN vnesena. Pove, da tega ne razume. 

Judita Thaler in Župan pritrdita, da je nekatere stvari težko razumeti. 

Občan pokaže parcelo, ki je bila prvotno po veljavnem OPN kot razpršena gradnja mišljena kot staja za konje in 

konjski hlev. Pove, da je sedaj namembnost spremenjena tudi v zahodnem delu, kako je to mogoče? 

Župan pove, da je to kmetijsko ministrstvo leta 2013 odobrilo. 

Občana zanima, kako je to mogoče in kako so dobili dovoljenja. 

Župan pove, da je težko reči, da pa dovoljenja izdaja upravna enota. Doda, da je vse skupaj zanimivo, saj je 

ministrstvo običajno proti takšnim širitvam. 

Občan pove, da je bila na območju NT-01 prej centralna raba, sedaj pa je stanovanjska. Zanima ga zakaj se tam 

in tudi ob Ljubljanski forsira stanovanjska raba, saj gre za območje ob cesti. 

Župan pove, da je to zaradi varovala, da se ne bi pojavljale kakšne težnje, kot so bile pri Avto Aktivu, doda še, da 

imajo sedaj zadevo sicer pod kontrolo in da se kaj takega ne bo več zgodilo. Pove, da je tam trenutno le 

stanovanjska raba, kar je za stanovalce boljše. 

S tem vprašanjem je bila javna obravnava zaključena. 

 

 

 

 

Zapisala Ana Movrin. 
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