
OBČINA TRZIN 
Peter Ložar, župan 
 
Številka:  4iz-2/2018 
Datum:   3. 5. 2018 
 
Občinski svet Občine Trzin 
 

Zadeva:  DOGOVOR O SKUPNI PRIPRAVI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBVOZNICO TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale -  priključek Študa 

 
Namen:  Seznanitev z DIIP, obravnava tematike in soglasje k podpisu dogovora 

 
Pravna podlaga: 62. člen 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), 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 11/18 – ZSPDSLS-1), 18. člen Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Resolucija o 
nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 
2030 (ReNPRP30) (Uradni list RS, št. 75/16), ukrep Ro.13.2. 

 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalka na seji: Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor 

 
 
Obrazložitev:  
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je naročila izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
umestitev in gradnjo trzinske obvoznice z navezavo na avtocestno omrežje, ki je bil v marcu 2017 tudi potrjen s strani 
komisije za potrjevanje DRSI. Projekt je kot ukrep Ro.13.2 Priključna cesta Trzin-Domžale-priključek Študa uvrščen v 
Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30) (Uradni 
list RS, št. 75/16). 
 
DI-IP je bil izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:  
- IDZ Priključek Študa z navezavo do Ihana, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2010, dopolnitev po JR, april 2013, 
- Priključek Študa z navezavo do Ihana - prometna preveritev in dimenzioniranje križišč. PNZ d.o.o., Ljubljana, 

marec 2010,  
- »Primerjalna študija različice Trzinske obvoznice in podaljška ceste G2-104 Trzin-Študa«, PNZ d.o.o., Ljubljana, 

2008. 
 

Skladno s sprejetim nacionalnim programom razvoja prometne infrastrukture je nosilec priprave ukrepa Ro.13.2 
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI), nosilec izvedbe pa DRSI. S strani direkcije potrjen DIIP Obvoznica Trzin z navezavo 
na avtocestno omrežje umeščanje obvoznice v prostor nalaga občinam in sicer z Občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom (OPPN). 
 
Ker je umeščanje obvoznice v prostor naloženo občinam, so se župani občin Domžale, Mengeš in Trzin januarja 2017 
na skupnem sestanku dogovorili, da še pred spremembo prostorske zakonodaje, skladno 62. členom ZPNačrt, skušajo 
pričeti s postopkom priprave regionalnega prostorskega načrta (RPN). Gre namreč za prostorsko ureditev regionalnega 
pomena, ki je načrtovana v strateških državnih in regionalnih dokumentih (Resolucija o nacionalnem programu razvoja 
prometa v RS za obdobje do leta 2030, Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 ipd). 
Umeščanje z OPPN bi namreč predhodno zahteval umestitev v OPN-je vseh treh občin, kar bi bil zaradi spreminjanja 
namenske rabe iz kmetijskih zemljišč ter treh ločenih postopkov spreminjanja OPN logistično in časovno velik zalogaj. 
Zaradi uvedbe nove prostorske zakonodaje morajo župani sklep o začetku priprave sprejeti še pred 1. 6. 2018. Po tem 
datumu RPN nadomestijo skupni OPPN-ji, ki pa morajo temeljiti na OPN-jih, torej je obvezna predhodna umestitev v 
OPN. 
 
Iz navedenih razlogov je MzI v marcu 2018 sklicalo skupni sestanek, so se da poleg županov in predstavnikov občin 
Domžale, Mengeš in Trzin udeležili tudi predstavniki MzI, DRSI, MOP, DARS in DRI. Na sestanku je bila podana skupna 
pobuda občin, da se pristopi k pripravi RPN. Občine si v sodelovanju z Mzi in DRSI prizadevamo, da bi še pred 
uveljavitvijo nove zakonodaje skupaj pripravili vsebino dogovora, na podlagi katerega bodo župani sprejeli sklep o 



začetku priprave RPN. V sklopu pogovorov je DRSI dala navodila, da se obvoznica v prostor umešča kot regionalna 
cesta R2, s tem je dana tudi podlaga, da obvoznico skladno z DIIP v prostor umeščajo občine. 
 
Začetek postopka priprave regionalnega prostorskega načrta bi omogočil, da se projekt odvija skladno z dinamiko 
sprejetega nacionalnega programa razvoja prometne infrastrukture oziroma 6-letniega operativnega načrta vlaganj v 
prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023 ter časovnico predlagano v DIIP. 
 
Predmet dogovora 
Z dogovorom podpisniki soglašajo, da bodo izvedli skupno izbiro koordinatorja za potrebe: 
- izvedbe postopkov javnega naročanja za izbiro izdelovalca RPN, 
- usklajevanj aktivnosti pri pripravi prostorskega akta, 
in določajo medsebojne obveznosti ter delitev skupnih stroškov. Skupni stroški zajemajo stroške priprave RPN in 
stroške koordinatorja. 
 
Delitev nalog 
Podpisniki tega dogovora bodo sodelovali pri pripravi RPN. Vsak podpisnik mora zagotoviti dogovorjena finančna 
sredstva in sam voditi ustrezno računovodsko dokumentacijo. Pripravljavec RPN je Občina Trzin (nosilna občina). 
 
Ocena in delitev stroškov 
Osnovni finančni okvir za pripravo dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju priprave regionalnega prostorskega 
načrta ter strokovnih podlag za umeščanje priključne ceste Trzin-Domžale-priključek Študa predstavlja DIIP za projekt 
Obvoznica Trzin z navezavo na AC omrežje. V prvi fazi občine in MzI z dogovorom pristopajo k umeščanju trzinske 
obvoznice do ceste R2 brez navezave na avtocestno omrežje. 
 
Stroške priprave RPN in koordinatorja nosijo občine, podpisnice tega dogovora. Občine delitev stroškov priprave RPN 
in koordinatorja sporazumno določijo glede na dolžino odseka priključne ceste v posamezni občini. Stroške priprave 
strokovnih podlag za pripravo RPN nosi RS MZI DRSI. V primeru, da se prekinejo aktivnosti za pripravo RPN in da do 
sprejetja RPN ne pride, se obračunajo stroški, ki so nastali v zvezi z do tedaj opravljenimi aktivnostmi. 
 
Glede na DIIP bi morale občine za umeščanje 1. faze v prostor v proračunih zagotoviti naslednja sredstva: 

 
2018 2019 2020 2021 2018-2022 

DRSI 
     umeščanje po DIIP*** 17.634,00 178.989,00 136.261,00 414.920,00 

 1. faza (cca. 2500 m) 11.462,10 116.342,85 88.569,65 269.698,00 486.072,60 

      OBČINE 
     umeščanje po DIIP*** 18.895,00 57.532,00 194.658,00 118.549,00 

 1. faza (cca. 2500 m) 12.281,75 37.395,80 126.527,70 77.056,85 253.262,10 

TRZIN cca. 2/5 4.912,70 14.958,32 50.611,08 30.822,74 101.304,84 

DOMŽALE cca. 2/5 4.912,70 14.958,32 50.611,08 30.822,74 101.304,84 

MENGEŠ cca. 1/5 2.456,35 7.479,16 25.305,54 15.411,37 50.652,42 
 
***strokovne podlage priprava RPN in koordinator 
 
Priloge:  

- DIIP Obvoznica Trzin z navezavo na avtocestno omrežje  
  



Predlog sklepa: 
Na podlagi 62. 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), 
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), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 
(ReNPRP30) (Uradni list RS, št. 75/16), ukrep Ro.13.2.je Občinski svet Občine Trzin na 4. izredni seji dne 14. 5. 2018 
sprejel, 

 

 

 

SKLEP O SEZNANITVI Z DOGOVOROM 

O SKUPNI PRIPRAVI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBVOZNICO TRZIN, 

I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale -  priključek Študa 

 
Občinski svet je na 4. izredni seji dne 14. 5. 2018 obravnaval namero o sklenitvi dogovora O SKUPNI PRIPRAVI 
REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBVOZNICO TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale -  priključek 
Študa in soglaša, da župan podpiše dogovor z občinami Mengeš in Domžale ter Ministrstvom za infrastrukturo, ter za 
fazo umeščanja obvoznice v prostor predvidi sredstva v proračunu. 
 
 
 
 
 
Številka: 4iz-2/2018                                               Župan Občine Trzin 
Datum: 14. 5. 2018                                                  Peter LOŽAR, l.r. 
 


