
OBČINA TRZIN 
Peter Ložar, župan 
 
Številka: 9-3/2015 
Datum: 26. 10. 2015 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 

Zadeva:  Odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih 
naravnih vrednot v Občini Trzin – skrajšani postopek 

 
Namen:   Obravnava in sprejem s sklepom 

 
Pravna podlaga:  50. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – 

uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 
46/14), Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – 
odl. US) in 9. ter 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalec:   Peter Ložar, župan Občine Trzin 

 
 
Obrazložitev: 
Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 in 3/09) je nekonsistenten. Parcelna št. 1138, k.o. Trzin, ki je navedena v 2. točki 3. člena 
kot ožje območje bajerja (zavarovano območje rastišče okroglolistne rosike), v naravi leži cca. 
220 m stran od ostalih parcel, ki predstavljajo ožje območje bajerja. Zemljišče parc. št. 1138, k.o. 
Trzin tudi v grafičnem delu odloka (Rastišče okroglolistne rosike) ni označeno kot zavarovano 
območje. 
 
Glede na zgoraj navedeno, zemljišče parc. št. 1138, k.o. Trzin ne sodi v območje začasnega 
zavarovanja in ne v ožje območje bajerja, zato predlagamo spremembo Odloka o začasnem 
zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin, po skrajšanem postopku, in sicer tako, da 
se navedena parcelna številka izbriše iz besedila. 
 
Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku: 
142. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) določa, da občinski svet na predlog predlagatelja, če s tem soglaša pristojno 
delovno telo sveta, odloči, da bo na isti seji obravnaval in sprejel osnutek odloka in predlog 
odloka, ki velja po določbah poslovnika za obravnavanje in sprejemanje predloga odloka. 
Občinski svet lahko odlok sprejme po skrajšanem postopku, če gre za manj zahtevne spremembe 
in dopolnitve. Glede na to, da gre pri Odloku o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju 
lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin za manj zahtevne spremembe predlagamo, da občinski 
svet Občine Trzin predlog Odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da tako spremenjen odlok sprejme in potrdi. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705


Finančne posledice:  
 
Obravnava predloženega gradiva in sprejem odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Občine Trzin. 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 50. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US in 92/14 – odl. US) in 9. ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na  9. redni seji dne 11. 11. 2015 sprejel 
 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembi  Odloka o začasnem 
zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin po skrajšanem postopku in ga sprejel v 
predloženem besedilu.  
 
Odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin 
se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
Številka: 9-3/2015                                                                                       Župan: 
Datum: 11. 11. 2015                           Peter Ložar, l.r. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- tekstualni in grafični del Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v 
Občini Trzin – Neuradno prečiščeno besedilo 

- izris iz PISO – prikaz lokacije parc. št. 1138, k.o. Trzin in zavarovanega območja rastišča 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705


Predlog odloka:  
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 50. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US in 92/14 – odl. US) in 9. ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na  9. redni seji dne 11. 11. 2015 sprejel naslednji 
 
 
 

ODLOK O SPREMEMBI  
ODLOKA  

O ZAČASNEM ZAVAROVANJU LOKALNIH NARAVNIH VREDNOT V OBČINI 
TRZIN 

 
 

1. člen 
 
V 2. odstavku 3. člena Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 in 3/09) se: 
 

- črta parcelna številka 1138.  
 

2. člen 
 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

 
 
 
Številka: 9-3/2015                                                                                       Župan: 
Datum: 11. 11. 2015                           Peter Ložar, l.r. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705


Delovni pripomoček obsega: 

- Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/2006), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot 
v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/09), 

- Predlog Odloka o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v 
Občini Trzin 

 
 

ODLOK 
o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin 

 
1. člen 

(splošne določbe) 
 
Z namenom, da se ohranijo lokalne botanične naravne vrednote in ekosistemske naravne vrednote,  se 
začasno zavarujejo:  

 

1) rastišče lepega čeveljca (Cypripedium calceolu) 
2) rastišče okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia) 

 
Območji se razglasita za začasno zavarovani lokalni naravni vrednoti.  
 

2. člen 
(določila odloka) 

 
Ta odlok določa obseg zavarovanega območja, namen zavarovanj ter obvezna pravila ravnanja na 
zavarovanem območju. 

3. člen 
(zavarovano območje – prostorska in katastrska opredelitev) 

 
1) Zavarovano območje rastišče lepega čeveljca (Cypripedium calceolu) je ob Beli cesti, zahodno od 
naselja Trzin - Mlake. Obsega 1,48 ha. Rastišče se nahaja na parcelnih številkah 1338,1411-del in 1409-del, 
vse k.o. Trzin, ki so v privatni lasti.  
 
2) Zavarovano območje rastišče okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia) je v območju zalitega 
glinokopa, kjer ležijo trije bajerji, zahodno od Trzina, poleg potoka Blatnica. Obsega 11,4 ha. Rastišče se 
nahaja na parcelnih številkah 858, 859, 860-del, 861-del, 1103, 1104, 1105-del,1108-del,1109, 1110, 
1111/1-del, 1112-del, 1113, 1114, 1115-del, 1117-del, 1118, 1119, 1120-del, 1122/1-del, 1123, 1124, 1125-
del, 1129-del, 1130, 1131, 1132/1, 1132/2-del, 1135-del, 1136-del, 1140/2, 1141, 1142/1, 1143-del, 1146-
del, 1147-del, vse k.o. Trzin in so v privatni lasti. Ožje območje bajerja predstavljajo parc. št. 1140/2,1138, 
1136, 1143 in 1141.  

 
4. člen 

(meja zavarovanega območja) 
 

1) Zavarovano območje rastišče lepega čeveljca (Cypripedium calceolu) je vezano na parcelne meje, zato je 
zavarovano območje nekoliko večje kot predlagana naravna vrednota.  
2) Zavarovano območje rastišče okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia) je vezano na parcelne meje, 
zato je zavarovano območje nekoliko večje kot predlagana naravna vrednota. 
 
3) Meje zavarovanih območij so določene za posamezno rastišče na pregledni karti, ki je priloga in 
sestavni del tega odloka. Kartografski del je na vpogled na sedežu Občine Trzin.  
 



4) Del tega odloka so tudi strokovni predlogi za začasno zavarovanje rastišč lepega čeveljca ter 
okroglolistne rosike v Trzinu, ki jih je izdelal Zavod  RS za varstvo narave, Območna  enota Kranj. 
 

5. člen 
(prepovedi) 

 
1) Na območju naravnih vrednot iz 1. člena tega odloka se prepoveduje: 
- izvajanje posegov v naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči 
naravno vrednoto in spremeni razmere ali stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna 
vrednota ali zmanjša njen estetski pomen 
- odstranjevati in spreminjati vegetacijo 
- izvajati zemeljska dela, kot so odstranjevanje zemlje, ruše, kamninske podlage, zasipavanje rastišča  in 
gradnja ali postavljanje objektov in naprav 
- spreminjati sestavo biocenoze z naseljevanjem tujih vrst  
- izkopavati, poškodovati, lomiti ali teptati rastline  
- nabirati cvetove, plodove in semena 
- spreminjati kemijsko sestavo tal ter vodno stanje na rastišču  
- graditi vlake ali izvajati ostala gozdarska dela, ki bi škodila rastlinam ali njihovemu rastišču 
- voziti se z motornimi vozili, motornimi kolesi in kolesi izven obstoječe kolovozne poti 
- odlagati in odmetavati odpadke in odvajati odpadne vode na rastišče ali v bližino rastišča 
- onesnaževati zrak s prahom, aerosoli ali strupenimi plini  
- kuriti na ali v okolici rastišča  
- jemati kamninske vzorce, vrtati, povzročati vibracije in eksplozije 
- postavljanje reklamnih označb  
- vsakršno drugo poseganje na rastišču, ki negativno vpliva na ugodno stanje populacije 
 
 
2) Ne glede na zgoraj navedene prepovedi je izjemoma, s soglasjem pristojne službe za varstvo narave 
možno: 
- opravljati znanstvene raziskave, ki bodo namenjene predvsem povečanju vedenja o rastlinah in kateri 
rezultati bodo uporabni za načrtovanje ukrepov, ki bodo pripomogli k ohranjanju ugodnega stanja rastišč  
- urediti del rastišča naravne vrednote iz 2. točke 1. člena za obisk javnosti v taki obliki, da ne bo vplivala 
na neugodno stanje populacije na rastišču, predvsem kot označba in oprema pešpoti oz. učne poti ter 
postavitev označevalne table 
- uporabljati obstoječe prometnice za potrebe urejanja rastišča 
- obnoviti obstoječe dostopne poti v skladu s smernicami in soglasjem pristojnega zavoda 

 
 

6. člen 
(nadzor nad izvajanjem določb) 

 
Nadzor nad izvajanjem določb izvaja Medobčinski inšpektorat v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, 
določenih v zakonu ali drugem predpisu.  

7. člen 
(kazenske določbe) 

 
1) Z denarno globo 200.000 tolarjev se kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če na zavarovanem območju ravna v nasprotju s prepovedmi iz 5. 
člena tega odloka.  
2) Z denarno globo 150.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 
3) Z denarno globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če na zavarovanem območju stori 
katero od dejanj iz 5. člena tega odloka. 
4) Z denarno globo 20.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, odgovorna oseba pravne 
osebe ali posameznik – fizična oseba če: 



- vozi z motornimi vozili, motornimi kolesi in kolesi izven obstoječe poti (9. alineja 5. člena)  
- odlaga in odmetava odpadke in odvaja odpadne vode na rastišče ali v bližino rastišča (10. alineja 5. člena)  
- kuri na ali v okolici rastišča (12. alineja 5. člena) 
 

8. člen 
(končne določbe) 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja do sprejetja 
občinskega akta o zavarovanju naravnih vrednot. 

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot 
v Občini Trzin vsebuje naslednjo končno določbo: 

 
2. člen  

(končne določbe) 
Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati 8 dan po uradni objavi. 
 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v 
Občini Trzin vsebuje naslednjo končno določbo: 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
                                                                                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: izris iz PISO – prikaz lokacije parc. št. 1138, k.o. Trzin in zavarovanega območja rastišča 
 
 

                                                                                                                  


