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Zadeva:  Obvezna razlaga 24. 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 in 3/16) 

 
Namen:   sprejem obvezne razlage 

 
Pravna podlaga:  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 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US), 9. ter 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) 

 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalca na seji:   Peter Ložar, župan Občine Trzin 

Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor 
 
 
 
 
 
Obrazložitev:   
 
Pri reševanju vlog s področja izdaje soglasij za priključitev na javno cesto, soglasij k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in sodelovanju Občine kot stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja ter 
iz vprašanj, ki jih na nas naslavljajo projektanti, ugotavljamo, da v praksi prihaja do različnih razumevanj 24. 
člena - Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. v. Občine Trzin, št. 8/2010, 
7/2011, 1/2013, 5/2013, 6/2013 in 3/2016; v nadaljevanju OPN).  
 
Po natančnejši proučitvi problematike opažamo, da Upravna Enota Domžale 24. člen uporablja drugače, kot 
je napisano, zaradi česar prihaja do pretiranih zahtev oz. konfliktov v zvezi z zagotavljanjem potrebnega 
števila parkirnih mest za enostanovanjske objekte. Navedeno je razlog za pripravo obvezne razlage s katero 
se poda nedvoumne obrazložitve. 
 
V nadaljevanju navajamo določbe 24. člena OPN: 

  



24. člen 
 (parkirni normativi) 

 
Na gradbeni parceli je treba zagotoviti parkirna mesta za lastna vozila, vozila zaposlenih in strank ter za 
opravljanje dejavnosti vendar najmanj naslednje število parkirnih ali garažnih mest (v nadaljevanju: PM): 

Namembnost objektov Število PM (navedene so bruto etažne površine objektov) 

Stanovanja in bivanje   

11100 Enostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe (PN, PK) 

1PM/vsakih 50 m² stanovanjske površine in ne manj kot 2 
PM/stanovanje  
 

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 
(PV, VV, D) 

1PM/vsakih 50 m² stanovanjske površine in ne manj kot 2 
PM/stanovanje  
najmanj 1 PM dodatno oz. dodatno 10% vseh parkirnih mest za 
obiskovalce 

 
UE Domžale pri reševanju vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja določila glede zahtevanih parkirnih mest 
za stanovanjske objekte bere tako, da za izpolnitev »1PM/vsakih 50 m² stanovanjske površine« zahteva 
izračun glede na bruto etažno površino celotnega objekta, kot je navedeno v prvi vrstici tabele, ki velja na 
splošno za celotno tabelo. 
 
Opozarjamo, da ima večina določil za izračun potrebnih parkirnih mest, ki so opredeljena ločeno po 
namembnostih objekta skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) 2012, posebna določila, katerim je 
splošno določilo podrejeno (npr. 1PM/vsakih 50 m² stanovanjske površine, 1PM/5 postelj, 1PM/stanovanje, 
1PM/5 sedežev ipd.), pri čemer odlok zahteva izpolnjen pogoj doseženih 50 m2 ali vseh 5 postelj, ipd. OPN v 
tem členu določa dokaj visoke zahteve za št. parkirnih mest, saj je minimalna zahteva 2 PM ne glede na 
velikost stanovanja. Tako morajo imeti tudi garsonjere in stanovanja do 50 m2 stanovanjske površine dve 
parkirni mesti. 

Iz navedenega izhaja, da je treba pri izračunu potrebnih parkirnih mest za stanovanjske objekte, ki kot osnovo 
za izračun določa 1 PM/50m² stanovanjske površine, vzeti samo stanovanjske površine objekta, čemur ustreza 
termin uporabna površina objekta.  

Skladno s SIST ISO 9836 in v navezavi s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih 
stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) k stanovanjskim površinam štejejo neto tlorisne 
površine brez garaže in tehničnih prostorov oziroma brez skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, 
natančneje gre za prostore:  

 namenjene bivanju in opravljanju spremljajočih dejavnosti (npr. dnevna soba, delovni kot, dnevni 
kot, delovni kabinet, delavnica ipd.); 

 namenjene spanju (npr. spalnica, otroška soba, spalni kot); 

 namenjene pripravljanju in uživanju hrane (npr. kuhinja, kuhinjska niša, jedilnica, jedilni kot); 

 namenjene osebni higieni (npr. kopalnica, stranišče); 

 vključno s predprostori (npr. hodnik, veža, stopnišče) in prostori namenjenimi shranjevanju stvari. 
Upoštevajo se površine, kjer je svetla višina prostora večja od 1,80 metra. Sem ne spadajo garaža in tehnični 
prostori po SIST ISO 9836 (kurilnica, kotlovnica in podobni prostori namenjeni pretežno instalacijam za 
ogrevanje in prezračevanje stavbe) oziroma skupni prostori v večstanovanjskih stavbah. 
 
Zaradi napačne uporabe določil 24. člena prihaja do pretiranih zahtev v zvezi z zagotavljanjem potrebnega 
števila parkirnih mest za stanovanjske objekte, zato občinskemu svetu predlagam sprejem obvezne razlage s 
katero se poda nedvoumne obrazložitve. 
 
Finančne posledice: 
Sprejem obvezne razlage nima finančnih posledic. 
 
 



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 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 24. redni seji, dne 14. 2. 2018 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 

 
1. Sprejme se obvezna razlaga 24. 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 in 3/16, ki se glasi: 
 
Pri branju celotne tabele je potrebo upoštevati, da se v primeru, ko so za posamezno klasifikacijo 
opredeljena specialna določila, ta upoštevajo pred splošnimi, ki veljajo za celotno tabelo. 
 
Besedilo »1PM/vsakih 50m² stanovanjske površine«, ki opredeljuje način izračuna potrebnih 
parkirnih mest za 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe (PN, PK) ter 11221 
Tri- in večstanovanjske stavbe (PV, VV, D), se bere tako, da se besedno zvezo »stanovanjske površine« 
smiselno razlaga kot uporabne površine objekta, pri čemer odlok zahteva izpolnjen pogoj doseženih 
50 m2. 
 
Skladno s SIST ISO 9836 in v navezavi s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) k stanovanjskim površinam 
štejejo neto tlorisne površine brez garaže in tehničnih prostorov oziroma brez skupnih prostorov v 
večstanovanjskih stavbah. 

 
2. 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 in 3/16). Objavi se v Uradnem 
vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
 

Številka: 24-3/2018                                                            župan:                       
Datum: 14. 2. 2018                                                      Peter LOŽAR, l.r.     

 


