
OBČINA TRZIN 
Peter Ložar, župan 

Številka: 12-5/2016 
Datum: 25.1.2016 

Občinski svet 
Občine Trzin 

Zadeva: 

Namen: 

Pravna podlaga: 

Predlagatelj: 

Obvezna razlaga tretje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013) 

sprejem obvezne razlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (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 - odi. US in 14/15 -
ZUUJFO), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 • -
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), 9. ter 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 48. člen 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 
št. 3/99, 10/2000, 5/2004) 

Peter Ložar, župan Občine Trzin 

Poročevalca na seji: Peter Ložar, župan Občine Trzin 
Sida Valentinčič, višja svetovalka župana za okolje in prostor 

Obrazložitev: 

V upravni zadevi gradnje trgovskega centra na naslovu Mengeška 1, Trzin je bil uveden 
inšpekcijski postopek v zvezi s prostorskimi pogoji za postavitev enostavnega objekta v sklopu 
gradnje novega trgovskega centra, ki leži na zemljiščih s pare. št. 109, 108/12, 108/11, vse k.o. 
Trzin. Na severo-zahodni strani novega objekta se nahaja nova nadstrešnica (cca 20 m2). 

V tej zadevi sta bili že na sedež Občine Trzin že posredovani pisni poizvedbi (poizvedbi v prilogi 
tega gradiva), na kateri je Občina posredovala odgovore dne 15.10.2015 in 4.11.2015 (odgovora v 
prilogi tega gradiva). 

Občinski svet Občine Trzin je s strani Ministrstva za okolje in prostor. Inšpektorat RS za okolje in 
prostor, Območna enota Ljubljana, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana prejel dva dopisa, in sicer št. 
06122-694/2015-18 z dne 3.12.2015 in št. 06122-694/2015-19 z dne 14.1.2016 (dopisa v prilogi 
gradiva). Inšpektorat RS za okolje in prostor v zgoraj navedenih dopisih prosi za posredovanje 
razlage OPN za območje ST5/1-1 -Križišče SZ. Vprašanji sta razvidni iz priložene dokumentacije. 

Zgoraj navedeno je razlog za pripravo obvezne razlage in podajo nedvoumne obrazložitve. 

Vprašanje Inšpektorata RS za okolje in prostor: 
Ali je enostavne objekte za lastne potrebe moč postaviti zgolj v območju stanovanjskih objektov 
oz. ali jih je moč postaviti tudi v območju trgovskih objektov? 
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V nadaljevanju navajamo določbe Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin 
izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013; v 
nadaljevanju OPN): 

OPN v enoti urejanja prostora ST5/1-1- Križišče SZ (1.3. odstavek 82. člena) med drugim 
dopušča naslednje enostavne objekte: 

- enostavni objekti za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov 

Glede na določila 3. čl. OPN (pomen izrazov) med enostavne objekte za lastne potrebe med drugim 
sodi tudi nastrešek. 

V zvezi z nadstreški 17. člen OPN določa naslednje: 
»(1) Nadstreški imajo lahko streho: 

- z naklonom terena, 
- z blagim naklonom (do 10 stopinj), 
- z naklonom strehe objekta, s tem daje kritina enaka in iste barve. 

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

Lega objektov in odmiki od mej sosednjih zemljišč so določeni vil. členu OPN: 
»(1) Najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objektov (nad in pod terenom) morajo biti 
od meje parcel oddaljeni najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. 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.« 

Postavitev enostavnih objektov v 82. členu ni tako natančno opredeljena, kot npr. v 80. členu 
odloka, kjer se postavitev vseh enostavnih objektov dopušča po enotnem konceptu, zato menimo, 
daje pri razlagi smiselno upoštevati tudi določila 14. člena: 
3. odstavek 14. člena navaja, da kadar se v enoti urejanja prostora prepletajo dejavnosti, je pri 
posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto enostavnih objektov, ki je 
določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in tip objekta. V 
posebnih prostorskih izvedbenih pogojih je dovoljen tudi tip objekta - trgovska stavba. 

Navedbo 3. odstavka 14. člena razumemo v smislu, da ie ob prepletanju dejavnosti v 
obravnavani enoti urejanja prostora (CU-osrednja območja centralnih dejavnosti) pri 
posameznem tipu objekta (1.1. odstavek 82. člena, dopustni objekti in dejavnosti - Trgovske 
stavbe) dopustno graditi tisto vrsto enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih 
izvedbenih pogojih (1.3. odstavka 82. člena o dopustnih enostavnih objektih) glede na namensko 
rabo in tip objekta. V obravnavanem primeru gre za trgovsko stavbo in isto vrsto enostavnega 
objekta. 

Nejasnost (1.3. odstavka 82. člena OPN, ki govori o dopustnih enostavnih objektih) predstavlja 
oviro pri odločitvi v upravni zadevi Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki se bo s sprejemom 
obvezne razlage odpravila. 

Finančne posledice: 
Sprejem obvezne razlage nima finančnih posledic. 
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Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (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 - odi. 
US in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 9. ter 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 48. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 12. redni seji, dne 16.3.2016 sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Sprejme se obvezna razlaga zadnje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 
7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013), ki se glasi: 
Besedilo »1.3. Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: - enostavni objekti: enostavni 
objekti za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov« se razlaga tako, da ob 
smiselni povezavi 1.1. odstavka 82. člena OPN in 3. odstavka 14. člena določba pomeni, da 
je dopustno graditi tisto vrsto enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih 
izvedbenih pogojih. 

2. Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin -
izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013). 
Objavi se v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 12-5/2016 župan: 
Datum: 16.03.2016 Peter LOŽAR, l.r. 

Priloge: 
- Dopis Občinskemu svetu s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06122-694/2015

19 z dne 14.1.2016; 
- Dopis Občinskemu svetu s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06122-694/2015

18 z dne 3.12.2015; 
- Odgovor Občine Trzin, št: 061-0015/2015, z dne 4.11.2015; 
- Poizvedba Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06122-694/2015-14 z dne 20.10.2015; 
- Odgovor Občine Trzin, št: 061-0015/2015, z dne 15.10.2015; 
- Poizvedba Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06122-694/2015-12 z dne 8.10.2015. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Območna enota Ljubljana 

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana 

Občina Trzin 
Občinski svet občine Triki 
Mengeška cesta 22 

.18 

Ob Kr: 
T: 01 420 44 88 
F: 01 420 44 91 
E: irsop.oe-!j@gov.si 
www,iop.gov.si 

1236 Trzin 

Številka: 06122-694/2015-19 
Datum: 14.1.2016 

Zadeva: Razlaga določil OPN - 2 

V zadevi 06122-694/2015 smo Vam posredovali dopis, v katerem smo Vas prosili za razlago 
prostorskega akt v Občini Trzin (kot izhaja iz priloženega dopisa). 

Na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 
126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 08/10 - v nadaljevanju ZUP), ter 200. člena Uredbe o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07. 63/07, 115/07 (122/07 popr), 
31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13 - v nadaljevanju Uredba) nam vroku kot ga določa 203. člen 
Uredbe, prosim posredujete razlago OPN za to območje. 

Pri tem Vas opozarjamo, da v primeru, da nam v navedenem roku ne dostavite pisnega 
pojasnila oziroma razlage prostorskega akta, bo o zadevi odločeno na podlagi dokumentacije s 
katero razpolaga Inšpektorat. 

Pri odgovoru s sklicujte na našo številko. V kolikor je možno odgovorom priložite tudi kopije 
dokumentov ali pa jih posredujte po e-pošti. Hvala! 

PRILOGE: 
1. Dopis številka 06122-694/2015-18 z dne 3.12. 2015 

VROČITI: 
1. Občina Trzin, Občinski svet občine Trzin, Mengeška cesta 22,1236 Trzin - osebno po ZUP 

Boštjan Rus, 
gradbeni inšpektor III 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 
**OSC»JMO 

a 11 m Območna enota Ljubljana 

Vožarski pot 12,1000 Ljubljana T: 01 420 44 88 
F: 01 420 44 91 
E: irsop.oe-lj@gov.si  
www.iop.gov.si 

Občina Trzin 
Občinski s,vsf občine Trzih 
Mengeška cesta 22 

1236 Trzin 

Številka: 
Datum: 

06122-694/2015-18 
3.12. 2015 

Zadeva: Razlaga določil OPN 

V zadevi 06122-694/2015 je bil uveden inšpekcijski postopek v upravni zadevi gradnje novega 
trgovskega centra na naslovu Mengeška cesta 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljišč ih s parcelno 
Številko 1 09, 108/12, 108/11 (povzeto po PISO - po opravljeni parcelaciji so v gradbenem 
dovoljenju navedeni parceli v pro jektu številka 109 in 108/9), k.o. 19811 Trzin (investitor. SPAR 
SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana). 

V zvezi s tem je bila na sed ež Občine Trzin, dne 8. 10. 2015 in 20. 10. 2015 že posredovana 
pisna poizvedba, ki se je nanašala na postavitev enostavnih objektov v tem območju. 

V odgovorih, ki smo ju prejeli dne 16.10. 2015 in 5.11. 2015, je bilo med drugim zapisano, da 
je v enoti prostora S T5/1-1-Križišče SZ (82. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu -
izvedbeni del, uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju Odlok) dop ustno postaviti objek te 
11100 - Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, ob Mengeški cesti pa tudi 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti. 

Pod točko 1 . 3. Dopustni nezahtevni in enostavni objekti je pod točko enostavn i objekti med 
drugim navedeno, da je dopustno postaviti 

»enostavne objekte za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov«. 

Iz odgovorov prejetih s stran i Občine Trzin (v prilogi dopisa) ni bilo eksplicitno razvidno, da je. 
enostavne objekte moč postaviti zgolj v območju s tanovanjskih objektov oziroma ali jih je moč 
postaviti tudi v območju trgovskih objektov. 

V 82. členu Odloka je jasno navedeno, da je skladno s prostorskim aktom postavitev enostavnih 
objektov za lastne potrebe le za stanovanjske objekte. Za Stavbe za druge storitvene 
dejavnosti (12304), postavitev enostavnih objektov ni dovolj nata nčno opredeljena (kot npr. v 
80. Členu Odloka, kjer se postavitev enostavnih objektov nanaša na postavitev za vse dopustne 
objekte po enotnem konceptu). 
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Na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 
126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 08/10 - v nadaljevanju ZUP), ter 200. člena Uredbe o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr ), 
31/08, 35/09, 58/10,101/10, 81/13 - v nadaljevanju Uredba) nam v roku kot ga določa 203. Člen 
Uredbe, prosim posredujete razlago OPN za to območje in sicer: 

« Ali je v enoti prostora ST5/'M-Križišč® §Z kjer je v skladu z 82. členu Odloka 
dovoljeno postaviti objekte 12304 Stevb® m storitveni® dtejsvroosti, sploh 
dopustno postaviti objekt s klasifikacijsko številko 123U1 - tr@®vak® sšav lb© kot je to 
navedeno v gradbenem dovoljenju številka 351-532/2014/14 {25236)? 

o Ali je v enoti prostora ST5/1-1-Križišče SZ ob novem trgovskem objektu (po CC-SI 
klasifikaciji 12301 - trgovske stavbe) sploh dopustno postaviti enostavni objekt ob 
trgovskemu objektu kot je to opredeljeno v 14. členu Odloka (da bo skladno z OPN)? 

Pri odgovoru s sklicujte na našo številko. V kolikor je možno odgovorom priložite tudi kopije 
dokumentov ali pa jih posredujte po e- pošti (razlaga OPN). Hvala! 

PRILOGE: 
1. Odgovor občine Tnin, številka dopisa 061-0015/2015-2 z dne 15.10. 2015, 
2. Odgovor občine Trzin, številka dopisa 061-0015/2015-4 z dne 14.11.2015. 

VROČITI: 
1. Občina Trzin, Občinski svet občine Trzin, Mengeška cesta 22,1236 Trzin - osebno po ZUP 
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OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija 
telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72 TRZIN 

Številka: 061-0015/2015 
Datum: 04.11.2015 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Inšpektorat RS za okolje in prostor 
Območna enota Ljubljana 
Vožarski pot 12 
1000 Ljubljana 

Vaša številka: 06122-694/2015-14 

Zadeva: Odgovor na vašo poizvedbo o prostorskih pogojih za postavitev enostavnega 
objekta (2) 

Dne 22.10.2015 smo prejeli poizvedbo s strani inšpektorja g. Rusa, in sicer v zvezi s 
prostorskimi pogoji za postavitev enostavnega objekta v sklopu gradnje novega trgovskega 
centra na naslovu Mengeška c. 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljiščih s pare. št. 109, 108/12, 
108/11, vse k.o. Trzin. 

Za razlago določil OPN je pristojen organ, ki je odlok sprejel, t.j. Občinski svet Občine Trzin, 
ki v takem primeru na seji občinskega sveta sprejme obvezno razlago. V nadaljevanju vam 
podajamo zgolj ne zavezujoče mnenje občinske uprave Občine Trzin. 

1. Skladno s 3. odstavkom 14. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010, 1/2013; v 
nadaljevanju: OPN) menimo, da kadar se v enoti urejanja prostora prepletajo 
dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto 
vrsto enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih 
pogojih olede na namensko rabo in tip objekta. 

Navedbo 3. odstavka 14. člena razumemo v smislu, da ie ob prepletanju dejavnosti 
v obravnavani enoti ureiania prostora (CU-osrednja območja centralnih dejavnosti) 
pri posameznem tipu obiekta (1.1. odstavek 82. člena, dopustni objekti in 
dejavnosti - Trgovske stavbe) dopustno graditi tisto vrsto enostavnih objektov, ki ie 
določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih (1.3. odstavka 82. člena o 
dopustnih enostavnih objektih) glede na namensko rabo in tip obiekta. V 
obravnavanem primeru gre za trgovsko stavbo in isto vrsto enostavnega objekta. 

Odločanje v konkretnem upravnem postopku in eventuelno dovoljenje v smislu 
gradbenih predpisov ni v pristojnosti občine ampak drugih organov, 

2. 3. odstavek 14. člena navaja, da kadar se v enoti urejanja prostora prepletajo 
dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto 
vrsto enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih 
pogojih glede na namensko rabo in tip obiekta. V posebnih prostorskih izvedbenih 
pogojih je dovoljen tudi tip objekta - trgovska stavba. 



TRZIN 

OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija 
telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72 

Tako kot v pre jšnjem odgovoru, ponovno menimo, da gre za smiselno uporabo in 
posebnih prostorskih izvedbenih pogojev. 

3. Višina in etažnost enostavnega objekta v OPN nista navedeni. OPN v 3. Členu 
navaja obrazložitev pojma »Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, 
ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnegs preverjanja, ki ni 
namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.« 

Z dodatnimi informacijami v zvezi z gradnjo nadstrešnice na naslovu Mengeška c. 1, 1236 
Trzin, ne razpolagamo. 

Lep pozdrav. 

Sida Valentinčič 
župana za okolje in prostor 
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Vročiti s povratnico: 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor. Območna enota Ljubljana, Vožarski 

pot 12,1000 Ljubljana, AR! 



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 4/2013, 21. junij 2013 

pridobljenega ustreznega dovoljenja. 
(6) Na območjih osnovne namenske rabe, ki niso 
namenjena poselitvi je dovoljena gradnja objektov, 
naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture 
(vodovod, kanalizacija, elektroenergetsko, 
plinovodno, telekomunikacijsko omrežje, itd). 

9. 

10. 
-^.11. 

12. 
(7) Gradbeni odpadki se odvažajo na deponijo, 
urejeno za tovrstne odpadke, oziroma se ustrezno 
predelajo. V projektni dokumentaciji za predvideno 
gradnjo ali za urejanje je treba opredeliti maksimalen 
obseg materiala, način odvoza in deponiranja ter 
ukrepe varovanja in način sanacije deponiranega 
materiala. 

| (8) Na območju celotne občine se industrijska 
; dejavnost ne sme izvajati na prostem. Tovrstno 

dejavnost se lahko izvaja !e znotraj zaprtega objekta, 
izjema so manjša skladišča nenevarnega gradbenega 

| materiala. 

13, člen 
(objekti in naprave) 

Če ta odlok ali dmg predpis ne določa drugače, so 
_na celotnem območju IPN Občine Trzin dopustni 

naslednji objekti in ureditve: 
1. * 

13. 

(ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, 
površin za pešce, otroških igrišč, parkov), 
ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje 
zunanjih dvigal na obstoječih objektih), 
vzdrževanje cest, 
urejanje in vzdrževanje parkirnih površin, 
izvajanje _agramitu_^^racij na 

in ~ 
h zemljiščih le nezahtevni obiekti 

jn sicer pomožni kmetijsko gozdarski objekti: 
^Szoleo^pgjjlKa pOt, ̂ driižbiral rilfoter pr^ai/gj 
pomožno kmetijski objekti: čebelnjak, ROtjška 

<^,(VrtjjčS aii<yodRjtik in<kozotep. Za postavitev 
enostavnih in nezahtevnih objektov je potrebno 
upoštevati določila veljavne zakonodaje. 

III/5. Nezahtevne in enostavni objekti in naprave 

. M. čier 
(skupna določila) 

(1) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov in naprav, 
ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih in 
površinah namenske rabe, so določene v IV. pcglavju 
tega odloka, če ni s skupnimi merili in pogoji določeno 
drugače. 

i 

komunalni objekti, vodi in naprave 
vodovodnega omrežja, kanalizacijskega 
omrežja, distribucijskega piihovodhega 
omrežja, vročevodnega omrežja, omrežja javne 
razsvetljave; podzemnega elektroienergetžkega 
in komunikacijskega omrežja ter šambitoječe 
transformatorske postaje in razdelilne 
elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 

enostavnih 

(3) Kadar se v enoti * urejanja prostori (pi^etsj^ Jj 
dejavnosti, je pri posameznem tipu dtijekta alf 
dejavnosti dokosino graditi )e tisto vrsto enostavnih J 
objektov, ki je določena v posebnih prostorskih - j 
izvedbenih pogojih glede na namensko rabo. in tip . j 

2. 

^3. 

4. 

5. 
6 
7. 

v 8-

20 kV in manj, nadzemni elektroenergetskivodi objekte, 
napetostnega nivoja 20 kV in manj; zbiralnice za 
odpadke in vsi objekti, vodi in naprave okoljske, 
energetske in komunikacijske infrastrukture, če 
so izvedeni v notranjosti drugega objekte; Ki ga 
je na območju dovoljeno graditi, • — 
podzemne garaže in kleti v stavbah povsod 
tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo 
geomehanske razmere, potek komunalnih 
vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih 
objektov, 
objekti za obrambo, zaščito in reševanje v 
naravnih in drugih nesrečah, 
naprave za potrebe raziskovalne in študijske 
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
podhodi in nadhodi za pešce, 
brvi in mostovi, 
vodnogospodarske ureditve, 
urejanje in vzdrževanje odprtih zelenih površin 

' ! 

zgradi nSlveč oo #i nezahtevni ali enostavni , 
za vrste in skupaj največ toliko/ i 
objektov, c 

15. 
jn naprave za 

(1) Ob postavitvi objektov in naprav za ogtaševanje 
in obveščanje je potrebno upoštevati veijavnp.^#^ 
zakonodajo in odloke Občine Trzin (predvšem; 

o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na obmpqu 
Občine Trzin).- - - — * *• ~ 

(2) objektov^ in naprav oglaševanje (0 
obveščanje hi dopustno postavljati: , -C 
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80. člen 
ST 4/2-4 BRODIČ - ZAVAKE 
Usmeritve za izdelavo OPPN 

• r,y 

Stanovanjske površine Brodič - Zavake. 
1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost 

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 

1.2. Dopustne 
gradnje in druga dela 

11100 Enostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe 
24110 Športna igrišča 
• gradnja novega objekta 
ureditve zemljišč 

m 

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti 

Nezahtevni objekti: 
- nezahtevni objekti za lastne potrebe: 

• garaže 
• stekienjaki 
• uta oziroma senčnica 
® bazeni 

- ograje 
- škarpe in podporni zidovi 

Enostavni objekti: 
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe po enotnem konceptu 
- urbana oprema, razen kioska 

•t 

t 

k 
• T 
• 

2. Velikost in zmogljivost objektov 

2.1. Velikost in 
zmogljivost objektov 

ma*. višinski gabarit objektov je P + N + M j 
tlorisna zasnova objektov za tip PN sledi razmerju stranic 1/1.5 
Streha je lahko: „ 
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45° . -*• 
- sestavljena iz dvokapnice (naklon od 33° - 45"), kombinirane s terasami ali zeleno streho (naklon 
2" -10° ali 25° - 35°) . ; 
Minimalna površina gradbene parcele za postavitev enostanovanjske hiše je 350 m2. Za vsako dodatno, 
enoto k enostanovanjski hiši se funkcionalno zemljišče poveča za 100 m2. 
Površine za igro mlajših otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100 m, površine za igro večjih otrok 
in mladostnikov pa do 300 m. Priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, vendar ne manj kot 
50 m®. Najmanjša velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 m2. Igrišča za igro otrok ' 
morajo biti umaknjena od prometnic. 

2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
gradbene parcele 

tip FZ FZP Fl 
vsi tipi največ 40% najmanj 15% do vključno 1.6 

2.3. Dodatni pogoji 

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo zemeljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati kot 
energetsko varčni objekti, vključno z usmeritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira energije oziroma kot 
nizko energetski objekti. Priporočajo se rešitve z možnostjo kogeneracije (soproizvodnja toplote in električne 
energije). . _ 

3. Oblikovanje objektov 
3.1. Tip zazidave PN 
3.2. Velikost in 
urejanje zelenih p. Ob zbirni cesti novega naselja se uredi enotno oblikovan pas zelenice - drevored. 

81. člen 
ST 5/1-1 KRIŽIŠČE SZ 

Dopolnitev med Mengeško in Ljubljansko cesto (stari T3). 
1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost 

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 

11221 Tri- in večstanovanjska stavba 
12420 Parkirni in garažni objekti 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice-alt— 
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic-ati—-

!^Sv8rs^"«rmSke s*avbe*- • -*- ^ 
; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti ^ /jlshcJEf-a- Ar 

i 
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1.2. Dopustne 
gradnje in druga dela 

- rušitev 
- gradnja novega objekta 
- rekonstrukcija 
- sprememba namembnosti 
- pritličja objektov: možnost poslovne, servisne, trgovske dejavnosti in delavnic 

* I -
\ : T\ 
•  " v .  

7, . r 

; $;3. Dopustni 
ri^ahtevni in 
eriostsvni objekti 

. ,5;' " 
¥. f» " 

1 \: 

, '?-• • 

Nezahtevni objekti: 
- nezahtevni objekti za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov 
-ograje ' 

Enostavni objekti: 
- enostavni objekti za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov 
- urbana oprema, razen kioska 

• objekt za oglaševanje do velikosti 2,80 m2 

<s mlekomat 
- začasni objekti: " 

® odprt sezonski gostinski vrt 
« oder z nadstreškom 
® pokrit prireditveni prostor 
9 začasne stojnice 

, Ž. VeSiKost Ir zmogljivost objektov 
.-.i " 

! . . 

I?. 
i 

2.1. Velikost in 
Zmogljivost pbjektov 

• - . 

' i 
•: • 

o max. višinski gabarit objektov je K + P.+ 2N + ft/t 
o V skladu s pogoji ministrstvagžjroi^a organa pristojnega za področje voda je možno izvesti max. dve 

kletni etaži (2K) samo zj|pptrfbe piarkirainja in servisno skladiščnih prostorov. 
^ Streha je lahko; ' ' 4 •' " 

- dvokapnica z naklonom od 25° - 35° 
- izvedena koC zelefta streha z hafdondm ž* -10^ ali 25° - 35°. 
- izvedena kot terasa ali nepohodna streha z naklonomZ'-10° _ ... 

* Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso opredeijšnf v'zgornjih aliriejah, so na teh objektih dopustne 
samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. ' ' 

2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
aradbene parcele 

tip FZ • FZP Fl | 2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
aradbene parcele vsi tipi največ 80% najmanj 10% . do vključno 2.4 

3. Oblikovanje objektov 
3.1. Tip zazidave PN, PV, PK, E, D z- ,, 
3.2. Velikost in 
urejanje zelenih 
površin 

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleniti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM. 

I 

k, V-'. 

82. člen 
ST 5/1-2 KRIŽIŠČE: SV 

Pozidava ob Mengeški cesti. 
1, Vrst« oosegov v prostor In njihova namembnost 

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 

11100 Enostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe 
Ob Mengeški cesti so dopustne tudi: 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 

1.2. Dopustne 
gradnje in druga dela 

- rušitev 
- gradnja novega objekta 
- rekonstrukcija 
- sprememba namembnosti 

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti 

Nezahtevni objekti: 
- nezahtevni objekti za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov, 
- ograje; 

Enostavni objekti: 
- enostavni objekti za lastne potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov 
- urbana oprema, razen kioska 

® mlekomat 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Območna enota Ljubljana 

Vožarski pot 12,1000 Ljubljana 

Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 

1236 Trzin 

[22-10- 2015 i I 
! i-Vil: 

/ \ 
!OGA-colr/WSi Vivti.: / I 

-3 / I 
T: 01 420 44 88 
F: 01 420 44 91 
E: irsop.oe-lj@gov.si  
www.iop.gov.si 

Številka: 
Datum: 

06122-694/2015-14 
20. 10. 2015 

Zadeva: Poizvedba o prostorskih pogojih za postavitev enostavnega objekta (2) 

V zadevi 06122-694/2015 je bil uveden inšpekcijski postopek v upravni zadevi gradnje novega 
trgovskega centra na naslovu Mengeška cesta 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljiščih s parcelno 
številko 109, 108/12, 108/11 (povzeto po PISO - po opravljeni parcelaciji so v gradbenem 
dovoljenju navedeni parceli v projektu številka 109 in 108/9), k.o. 1961 Trzin (investitor: SPAR 
SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana). V zvezi s tem je bila na 
sedež Občine Trzin, dne 8. 10. 2015, posredovana pisna poizvedba, ki se je nanašala na 
postavitev enostavnih objektov v tem območju. 

V Vašem odgovoru, ki smo ga prejeli dne 16. 10. 2015, ste med drugim zapisali, da je v enoti 
prostora ST5/1-1-Križišče SZ dopustno postaviti 

»enostavne objekte za lastne potrebe na zaledni stani stanovanjskih objektov«. 

Iz Vašega odgovora je razvidno, da je enostavne odgovore moč postaviti zgolj v območju 
stanovanjskih objektov (višina enostavnih objektov ni eksplicitno določena). 

Na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni tist RS, št. 24/06, 
126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 08/10 - v nadaljevanju ZUP), ter 200. člena Uredbe o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 
31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13 - v nadaljevanju Uredba) nam v roku kot ga določa 203. člen 
Uredbe, prosim posredujete naslednje podatke o: 

• Ali je v enoti prostora ST5/1-1-Križišče SZ ob novem trgovskem objektu (po CC-SI 
klasifikaciji 12301 - trgovske stavbe) sploh dopustno postaviti enostavni objekt ob 
trgovskemu objektu kot je to opredeljeno z 14. Členom omenjenega OPN (da bo 
skladno z OPN)? 

• Ali je možno enostavni objekt za lastne potrebe postaviti zgolj na zaledni strani v 
območju stanovanjskih objektov (da bo skladno z OPN) ali tudi ob drugih objektih? 

Stran 1 od 2 
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« Navedite vičireo (etažnost) enostavnega objekta, ki je dovoljena za postavitev 
enostavnega objekta v enoti prostora ST5/1-1-Križišče SZ. 

V kolikor razpolagate z dodatnimi informacijami, ki se nanašajo na gradnjo nadstrešnice na 
naslovu Mengeška cesta 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljiščih s parcelno številko 109, 108/12, 
108/11 (povzeto po sklepu Upravne enote Domžale številka 351-139/2015/3 (25241) z dne 6. 5. 
2015, leži na zemljišču s parcelno številko 108/9), k.o. 1961 Trzin, to prosim zapišite v vašem 
odgovoru, v kolikor je možno pa odgovorom priložite tudi kopije dokumentov ali pa jih 
posredujte po e-pošti (razlaga OPN). 

Pri odgovoru s sklicujte na našo številko. Hvala! 

- p o -

)/ROČITl: 
1. Občina Trzin, Mengeška cesta 22,1236 Trzin - osebno po ZUP 
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TRZIN 

OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija 
telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72 

Številka: 061-0015/2015 
Datum: 15.10.2015 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Inšpektorat RS za okolje in prostor 
Območna enota Ljubljana 
Vožarski pot 12 
1000 Ljubljana 

Vaša številka: 06122-694/2015-12 

Zadeva: Odgovor na vašo poizvedbo o prostorskih pogojih za postavitev enostavnega 
objekta 

Dne 12.10.2015 smo prejeli poizvedbo s strani inšpektorja g. Rusa, in sicer v zvezi s 
prostorskimi pogoji za postavitev enostavnega objekta v sklopu gradnje novega trgovskega 
centra na naslovu Mengeška c. 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljiščih s pare. št. 109, 108/12, 
108/11, vse k.o. Trzin. Na severo-zahodni strani novega objekta se nahaja nova 
nadstrešnica (cca 20 m2). Skladno s poizvedbo vam odgovarjamo naslednje: 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 08/2010, 1/2013; v nadaljevanju: OPN) v enoti urejanja prostora ST5/1-1-
Križišče SZ dopušča naslednje enostavne objekte: 

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost 
1.3. Dopustni Enostavni objekti: 
enostavni objekti - enostavni objekti za lastne potrebe* na zaledni strani stanovanjskih objektov 

- urbana oprema, razen kioska 
• objekt za oglaševanje do velikosti 2,80 m2 

• mlekomat 
- začasni objekti: 

• odprt sezonski gostinski vrt 
• oder z nadstreškom 
• pokrit prireditveni prostor 
• začasne stojnice 

*3. čl. OPN {pomen izrazov): enostavni objekti za lastne potrebe: nastrešek 

Skupna določila v zvezi z nezahtevnimi in enostavnimi objekti in napravami (14. čl. OPN): 
»(1) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov in naprav, ki jih je dopustno graditi v posameznih 
območjih in površinah namenske rabe, so določene v IV. poglavju tega odloka, če ni s skupnimi merili 
in pogoji določeno drugače. 
(2) Za dimenzioniranje nezahtevnih in enostavnih objektov se upoštevajo posebni predpisi. 
(3) Kadar se v enoti urejanja prostora prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali 
dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih 
izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in tip objekta. 
(4) Na zemljiških parcelah enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb se lahko za vsako stanovanje 
zgradi največ po en nezahtevni ali enostavni objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko 
objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.« 

V zvezi z nadstreški 17. člen OPN določa naslednje: 
»(1) Nadstreški imajo lahko streho: 

- z naklono m terena, 



OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija 
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- z blagim naklonom (do 10 stopinj), 
- z naklonom strehe objekta, s tem da je kritina enaka in iste barve. 

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

Lega objektov in odmiki od mej sosednjih zemljišč so določeni v 11. členu OPN: 
»(1) Najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objektov (nad in pod terenom) morajo biti od meje 
parcel oddaljeni najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. 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.« 

Z dodatnimi informacijami v zvezi z omenjenim nadstreškom ne razpolagamo. 

Lep pozdrav. 

Sida Valentinčič 
svetovalka župana za okolje in prostor 

Vročiti s povratnico: 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, Vožarski 

pot 12,1000 Ljubljana, AR! 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Območna enota Ljubljana 
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OblU ooKZr/toK 
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OblU ooKZr/toK 
Vred.: y 

~A 

Številka: 
Datum: 

06122-694/2015-12 
8. 10.2015 

Zadeva: Poizvedba o prostorskih pogojih za postavitev enostavnega objekta 

V zadevi 06122-694/201S je bil uveden inšpekcijski postopek v upravni zadevi gradnje novega 
trgovskega centra na naslovu Mengeška cesta 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljiščih s parcelno 
številko 109, 108/12, 108/11 (povzeto po PISO - po opravljeni parcelaciji so v gradbenem 
dovoljenju navedeni parceli v projektu številka 109 in 108/9), k.o. 1981 Trzin {investitor: SPAR 
SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana). 

V sklopu izvedenega inšpekcijskega postopka, je bilo ugotovljeno, da se na severo-zahodni 
strani novega objekta nahaja nova nadstrešnica (cca 20 m2), ki ni prikazana v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

investitor je podal vlogo na Upravno enoto Domžale za postavitev tega nadstreška na zemljišču 
s parcelno številko 108/9 k.o. 1961 Trzin, ki je vlogo zavrgla, saj je ugotovila, da ne gre za 
upravno zadevo (enostavni objekt za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Na podlagi 139. Člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 
126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 08/10 - v nadaljevanju ZUP), ter 200. člena Uredbe o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 
31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13 - v nadaljevanju Uredba) nam v roku kot ga določa 203. člen 
Uredbe, prosim posredujete naslednje podatke o: 

Pogojih za postavitev enostavnih objektov za to območje kot je prikazano na 
priloženemu izpisu za lokacijo iz javnega portala PISO (območje urejanja ST 5/1-1 SS). 
V odgovoru prosim navedite osnovne gabarite (površina, višina, minimalni odmiki, 
nagibi nadstrešnice, ...) oziroma pogoje, pod katerimi je možno postaviti enostavne 
objekte oziroma kakšne objekte je možno šteti za enostavne objekte, da so le-ti skladni 
z veljavnim prostorskim aktom občine. 
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V kolikor razpolagate z dodatnimi informacijami, ki se nanašajo na gradnjo nadstrešnice na 
naslovu Mengeška cesta 1, 1236 Trzin, ki leži na zemljiščih s parcelno številko 109, 108/12, 
108/11 (povzeto po sklepu Upravne enote Domžale številka 351-139/2015/3 (25241) z dne 6. 5. 
2015, leži na zemljišču s parcelno številko 108/9), k.o. 1961 Tmn, to prosim zapišite v va šem 
odgovoru, v kolikor je možno pa odgovorom priložite tudi kopije dokumentov ali pa jih 
posredujte po e-pošti. 

Pri odgovoru s sklicujte na našo številko. Hvala! 

S 

PRILOGA: 
1. Poročilo za lokacijo - izpis iz javnega portala PISO na dan 24. 9, 2015 

VROČITI: 
1. Občina Trzin, Mengeška cesta 22.1236 Trzin - osebno po ZUP 
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spoštovanjem, 

Boštjan Rus 
Gradbeni 


