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ŠTEVILKA 15-4/2020 

DATUM 20. 10. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Obvezna razlaga tretje alineje 2.1 točke 94. člena Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20) 

  

NAMEN: Sprejem obvezne razlage 

  

PRAVNA PODLAGA: Drugi odstavek 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, 
št. 61/17), 127. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – 
izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 
2/18, 6/20 in 11/20), 8. ter 16. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 8/20) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 12/20) 

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALKA: Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor 

Obrazložitev: 

Določilo tretje alineje 2.1 točke 94. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni 
del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20), v nadaljevanju 
2SD OPN, ki je predmet obvezne razlage, se nanaša na konkretno določena stavbna zemljišča in ne vpliva 
na razumevanje ostalih določil odloka.  

Na podlagi 291. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) se 1. januarjem 2021 
pričnejo uporabljati določbe 180. do 185. člena ZUreP-2, po katerih se vsem novogradnjam določijo 
gradbene parcele na podlagi določb tega zakona in prostorsko izvedbenih aktov. Iz navedenega razloga je 
določilo tretje alineje 2.1 točke 94. člena 2SD OPN, ki uporabi termin gradbena parcela, v konkretnem 
primeru treba razumeti smiselno, saj bi njegova napačna interpretacija nesorazmerno posegla v možnost 
določitve gradbenih parcel v postopku dovoljevanja in s tem investitorju omejila ali celo onemogočila 
gradnjo dopustnih objektov, kar ni namen tega določila. 

SNUGOVEC – SEVER; EUP NT-16 (SSc, PC, VC); 94. člen 

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov 

1.1. Dopustni objekti in 
dejavnosti (SSc) 

11100 Enostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe 
 

1.2. Dopustne gradnje in 
druga dela 

V skladu z 12. členom. 

1.3. Dopustni nezahtevni in 
enostavni objekti 

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka. 
 

  



 

2. Velikost in zmogljivost objektov 

2.1. Velikost in zmogljivost 
objektov 

- Max. višinski gabarit objektov je P + M ali P+1, BEP = max. 500 m2,  
razen na parc. št. 1051/6, kjer je BEP max. 1000 m2. 

- Streha:  

 z naklonom 25° - 35°; 

 ravna streha z nakloni do 7°. 
- Na gradbeni parceli sestavljeni iz parcel št. 965, 964, 963/1, vse k.o. Trzin, je 

dopustno zgraditi največ 2 stanovanjski stavbi. 

2.2. Stopnja izkoriščenosti 
gradbene parcele 

tip FZ FZP FI 
vsi tipi največ 35% najmanj 20% do vključno 1 

 

3. Oblikovanje objektov 

3.1. Tip zazidave PN 

Obvezna razlaga natančneje opredeli namen določila tretje alineje 2.1 točke 94. člena, da je na delu 
stavbnih zemljišč sestavljenem iz parc. št. 965, 964, 963/1, vse k. o. Trzin dopustno zgraditi največ dve 
stanovanjski stavbi.  

Gradbene parcele za namen postavitve obeh objektov se lahko oblikujejo ločeno, ne nujno istočasno. 

Skladno z določili 4. odstavka 181. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) se 
v velikost gradbene parcele ne vštevajo površine za dostop do nje, saj zanje velja, da je pravica graditi 
lahko pridobljena tudi v obliki služnosti ipd.  

Obseg gradbene parcele stavbe, 181. člen ZUreP-2 
(1) Gradbena parcela stavbe obsega prostorsko medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim je 
predvidena ali se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo te stavbe. Gradbena parcela 
stavbe obsega tudi zemljišče, na, nad ali pod katerim je predviden ali se nahaja pomožni objekt stavbe, in zemljišče, 
ki je trajno namenjeno redni rabi tega pomožnega objekta. 
(2) Če poteka meja gradbene parcele po meji zemljiške parcele, mora biti ta meja zemljiške parcele urejena. Če meja 
gradbene parcele ne poteka po meji zemljiške parcele, mora biti urejen del meje zemljiške parcele, ki se dotika meje 
gradbene parcele. 
(3) Skupna gradbena parcela lahko obsega samo tisto prostorsko medsebojno povezano zemljišče, ki se uporablja za 
potrebe redne rabe dveh ali več stavb. 
(4) V velikost gradbene parcele se ne vštevajo površine za dostop do nje. 

Možnost dostopa je nezavezujoče predvidena preko dela zemljišča parc. št. 965 k. o. Trzin, ki ni nujno 
sestavni del gradbenih parcel. Pri oblikovanju gradbenih parcel je potrebno upoštevati določila 27. in 28. 
člena skupnih prostorskih izvedbenih pogojev OPN. 

Velikost in oblika gradbene parcele, 27. člen OPN 
(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. 

Parcelacija, 28. člen OPN 
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. Delitev parcel, na katerih so obstoječi objekti, je možna, kadar 
se tudi obstoječim objektom določi gradbena parcela skladno z določili tega odloka. 

Finančne posledice: 
Sprejem obvezne razlage nima finančnih posledic. 



 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 127. 
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20), 8. ter 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 12/20) je Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji, dne 11. 11. 2020 sprejel naslednjo 
 
 

OBVEZNO RAZLAGO 

 
»Določilo tretje alineje 2.1 točke 94. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – 
izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20), ki 
določa, da je na gradbeni parceli sestavljeni iz parcel št. 965, 964, 963/1, vse k. o. Trzin, dopustno zgraditi 
največ dve stanovanjski stavbi, je treba razumeti tako, da je na delu stavbnih zemljišč sestavljenem iz parc. 
št. 965, 964, 963/1, vse k. o. Trzin dopustno zgraditi največ dve stanovanjski stavbi. Gradbene parcele za 
namen postavitve obeh objektov se lahko oblikujejo ločeno, ne nujno istočasno. Možnost dostopa je 
nezavezujoče predvidena preko dela zemljišča parc. št. 965 k. o. Trzin, ki ni nujno sestavni del gradbenih 
parcel.« 

 
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20). Objavi se v 
Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 

Številka: 15-4/2020 

Datum: 11. 11. 2020 

 

                              Župan Občine Trzin  

                                 Peter LOŽAR, l. r. 

 


