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 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 08/2010, 16. september 2010

URADNI VESTNIK
Na podlagi 52. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 
33/2007, 70/08-ZVO-1B), Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt-A) (Ur. l. 
RS, št. 108/2009) in 18. člena Statuta Ob-
čine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 2/99,  4/2000,  5/03,  2/06 in 8/2006) je 
Občinski svet Občine Trzin na 35. seji dne 
08.09.2010 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PROSTORSKEM 

NAČRTU OBČINE TRZIN  
– IZVEDBENI DEL

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom Občina Trzin sprejme 
Izvedbeni prostorski načrt Občine Trzin (v 
nadaljnjem besedilu: IPN Občine Trzin) na 
podlagi veljavne Strategije prostorskega 
razvoja Občine Trzin  (Uradni vestnik Ob-
čine Trzin, št. 5/ 2008).
(2) IPN  ObčinE Trzin določa:
– območja namenske rabe prostora,
–  prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občin-

ski podrobni prostorski načrt (v nada-
ljevanju: OPPN), in usmeritve za izde-
lavo OPPN.

(3) Ta odlok je treba upoštevati pri izda-
ji gradbenih dovoljenj za gradnjo objek-
tov, pri prostorskem umeščanju in gra-
dnji enostavnih objektov, pri spremembi 
namembnosti objektov ter rabe prostora 
in pri drugih posegih, ki jih določajo pred-
pisi.
(4) Poleg določb tega odloka je treba 
pri graditvi objektov, pri spremembi na-
membnosti objektov ter rabe prostora in 
pri drugih posegih, ki jih določajo predpi-
si, upoštevati tudi druge predpise in dru-
ge akte, ki določajo javno-pravne režime 
v prostoru, in na podlagi katerih je v po-
stopku izdaje gradbenega dovoljenja tre-
ba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost 
upoštevanja teh pravnih režimov velja 
tudi v primeru, kadar to ni navedeno v 
tem odloku.

2. člen
(območje IPN)

IPN Občine Trzin velja na celotnem obmo-
čju Občine Trzin.

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem 
odloku, ki niso določeni v posebnih pred-
pisih, imajo naslednji pomen:
1. Atrijska hiša je stanovanjska stavba z 
enim stanovanjem in z osrednjim ograje-
nim notranjim dvoriščem (atrijem), h ka-
teremu so obrnjeni stanovanjski prostori. 
Atrijske hiše so postavljene v obliki črke L, 
H ali U.
2. Bruto etažna površina (BEP) stavbe je 
vsota vseh etažnih površin (vključno z vso 
konstrukcijo), ki so nad nivojem terena s 
svetlo višino 1,60 m in več.
3. Centralne dejavnosti so dejavnosti 
terciarnega (gospodarske storitvene de-
javnosti: gradbeništvo, trgovina, infra-
strukturna oskrba, gostinstvo, promet, fi-
nančno posredništvo, nepremičnine, obrt 
in osebne storitve) in kvartarnega sektor-
ja (negospodarskih storitvenih dejavnosti: 
javna uprava, obramba, socialno zavaro-
vanje, izobraževanje, zdravstvo, socialno 
varstvo ter družbene organizacije in sku-
pnosti) z dopolnilno stanovanjsko dejav-
nostjo.
4. Dopolnilna gradnja je gradnja novih 
objektov v vrzelih med obstoječimi objek-
ti v naselju (tudi dozidava in nadzidava, 
nadomestna gradnja).
5. Dozidava oziroma nadzidava objek-
ta je izvedba gradbenih in drugih del, ka-
dar se k obstoječemu objektu dozida ali 
nadzida nov del objekta. Prizidek je tre-
ba priključiti na komunalno infrastruktu-
ro preko obstoječih priključkov objekta, h 
kateremu se doziduje oziroma nadziduje. 
6. Drevnina so drevesa, grmi in vzpenjav-
ke z olesenelimi nadzemnimi deli.
7. Drugi posegi v prostor vključujejo zu-
nanje ureditve objekta, dela za lastne po-
trebe ipd.
8. Dvojček je prosto stoječa stanovanjska 
stavba. Sestavljata ga dve enaki stano-
vanjski hiši s po enim stanovanjem, ki sto-
jita druga ob drugi (loči ju le skupni po-
žarni zid) in imata ločeni gradbeni parceli 
in ločena vhoda.
9. Eno- oziroma dvostanovanjska stav-
ba je nizek prosto stoječ objekt z enim do 
dvema stanovanjema. 
10. Enostaven objekt je konstrukcijsko 
nezahteven objekt, ki ne potrebuje po-
sebnega statičnega in gradbenotehnične-
ga preverjanja, ki ni namenjen prebivanju 
in ni objekt z vplivi na okolje. Razvrščajo 
se na pomožne objekte, začasne objekte, 

vadbene objekte, spominska obeležja in 
urbano opremo.
11. Etaža je del stavbe med dvema stro-
poma. 
12. Etažnost objekta je določena s šte-
vilom etaž nad terenom, pri čemer se kot 
etaža štejejo tudi pritličje (P), mansarda 
(M) in terasa (T).
13. Enota urejanja prostora (EUP) je ob-
močje z enovito namensko rabo in z eno-
tnim tipom zazidave ter drugimi pogoji in 
merili za urejanje prostora.
14. Faktor gradbene prostornine na 
gradbeno parcelo (v nadaljevanju: FP) se 
določi kot razmerje med bruto prostorni-
no objekta in površino celotne gradbene 
parcele, pri čemer je bruto prostornina 
objekta zmnožek bruto tlorisne površine 
objekta in povprečne višine objekta nad 
nivojem terena.
15. Faktor izrabe gradbene parcele (v 
nadaljevanju: FI) je razmerje med bru-
to etažno površino (v nadaljevanju: BEP) 
objekta (vključno z vso konstrukcijo) nad 
in pod terenom in celotno površino grad-
bene parcele. Pri izračunu bruto etažnih 
površin objekta se ne upošteva površina 
garaž in funkcionalnih prostorov objek-
ta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so 
zgrajeni pod nivojem terena.
16. Faktor zelenih površin (v nadaljeva-
nju: FZP) je razmerje med površino zele-
nih oziroma odprtih površin (zelenice, par-
ki, trgi), ki služijo skupni rabi prebivalcev 
objekta oziroma nekega območja, zago-
tavljajo kvaliteto bivanja ter ne služijo kot 
prometne površine in površine za uporabo 
in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, 
parkirišča in prostori za ekološke otoke), 
ter celotno površino gradbene parcele.
17. Faktor zazidanosti gradbene par-
cele (v nadaljevanju: FZ) je razmerje med 
tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij naj-
večjih etaž nad terenom in površino grad-
bene parcele. 
Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij naj-
večjih etaž nad terenom se ne upoštevajo 
balkoni,    napušči, upošteva pa se tlorisna 
projekcija drugih enostavnih objektov. 
18. Funkcionalno drevo je drevo z mini-
malnim obsegom debla  18 cm na višini 
1,0 m od tal po saditvi in višino debla naj-
manj 2,2 m.
19. Funkcionalno zemljišče je del grad-
bene parcele, ki je potreben za vzdrže-
vanje objekta in parkiranje ter dovoz do 
objekta.
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20. Funkcionalna enota (Fe) je izraz, ki 
je uporabljen v Strategiji prostorskega ra-
zvoja Občine Trzin za poimenovanje ob-
močij (enote urejanja prostora EUP) in 
povzet v OPN-izvedbeni del.
21. Gospodarska javna infrastruktura 
so infrastrukturna omrežja, sestavljena iz 
objektov, vodov in naprav, ki so namenje-
na opravljanju gospodarskih javnih služb 
in splošni rabi. Gospodarska javna infra-
struktura je sestavljena iz prometne infra-
strukture, energetske infrastrukture, okolj-
ske infrastrukture, vodne infrastrukture, 
infrastrukture za gospodarjenje z drugimi 
vrstami naravnega bogastva ali varstva 
okolja ter elektronskih komunikacij.
22. Gostinski vrt je prostor zunaj gostin-
skega objekta, namenjen gostinski dejav-
nosti.
23. Gozdna zemljišča (G) so zemljišča 
porasla z gozdnim drevjem in drugim 
gozdnim rastjem ter zemljišča namenjena 
ohranjanju in gospodarjenju z gozdovi, v 
skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
24. Gradbena parcela je zemljišče, se-
stavljeno iz ene ali več zemljiških parcel 
ali njihovih delov, na katerem stoji oziro-
ma na katerem je predviden objekt in na 
katerem so urejene površine, ki služijo ta-
kšnemu objektu oziroma je predvidena 
ureditev površin, ki bodo služile takšne-
mu objektu. 
25. Gradnja je izvedba gradbenih in dru-
gih del in obsega gradnjo novega objek-
ta, rekonstrukcijo objekta ali odstranitev 
objekta.
26. Izkoriščeno podstrešje (v nadaljeva-
nju: Po) je del stavbe, katerega prostori se 
nahajajo nad zadnjim nadstropjem in ne-
posredno pod poševno streho s kolenč-
nim zidom do 0,8 m. Osvetlitev prostorov 
je dopustna z različnimi oblikami strešnih 
oken. 
27. Klet (v nadaljevanju: K) je del stav-
be, katere prostori se nahajajo od pritličja 
navzdol.
28. Komunalna infrastruktura so objek-
ti, vodi in naprave komunikacijske, ener-
getske in okoljske infrastrukture.
29. Komunalna oprema so objekti, vodi 
in naprave, ki so sestavni deli okoljske in-
frastrukture (omrežje za oskrbo s pitno 
vodo, omrežje za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode, omrežje za ravnanje z od-
padki), energetske infrastrukture (omrežje 
za daljinsko oskrbo s toploto, omrežje za 
oskrbo z zemeljskim plinom, omrežje za 
oskrbo z nafto in naftnimi derivati, omrež-
je za oskrbo z električno energijo, omrežje 
javne razsvetljave), komunikacijske infra-
strukture (omrežje elektronskih komuni-
kacij) in prometne infrastrukture (cestno 
omrežje, omrežje kolesarskih poti, omrež-
je peš poti, železniško omrežje, omrežje 
zračnih poti, omrežje vodnih poti).
30. Mansarda (v nadaljevanju: M) je del 
stavbe, katere prostori se nahajajo nad za-

dnjim nadstropjem, neposredno pod po-
ševno streho in je urejena primerno za bi-
vanje. Osvetlitev prostorov je dopustna z 
različnimi oblikami strešnih oken. 
31. MCS lestvica (Mercalli-Cancani-Sie-
berg) je 12-stopenjska evropska potresna 
lestvica.
32. Mirno območje na prostem je ob-
močje varstva pred hrupom, ki obsega za-
varovano območje, v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave, razen obmo-
čij naselij na zavarovanem območju ter 
območij cest in železniških prog v širini 
1000 m od sredine daljinske ceste, glavne 
ceste in povezovalne ceste oziroma žele-
zniške proge.
33. Mirno območje poselitve je obmo-
čje naselja, na katerem hrup ne sme pre-
segati predpisane mejne vrednosti za 
mirna območja poselitve, ne glede na vr-
sto vira hrupa.
34. Nadomestna gradnja je izvedba del, 
ko se na stavbišču poprej odstranjenega 
objekta zgradi nov objekt enakih dimen-
zij. Dovoljeno je odstopanje tlorisa v veli-
kosti za največ + - 10%.
35. Naselje je s prostorskim aktom dolo-
čeno območje strnjeno grajenih stavb raz-
ličnih namembnosti s pripadajočimi povr-
šinami, potrebnimi za njihovo uporabo in 
območje površin, predvidenih za širitev.
36. Neizkoriščeno podstrešje je del 
stavbe, katere prostori se nahajajo nad 
zadnjim nadstropjem in neposredno pod 
streho. Ti prostori ne služijo dejavnostim 
oziroma namembnosti objekta.    
37. Nelegalna gradnja pomeni, da se 
gradnja oziroma dela, za katera je predpi-
sano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziro-
ma so izvedena brez veljavnega gradbe-
nega dovoljenja.
38. Nestanovanjska stavba je objekt, v 
katerem ni stanovanjskih površin.
39. Objekt je s tlemi povezana stavba 
ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz 
gradbenih proizvodov in naravnih mate-
rialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in 
tehnološkimi napravami.
40. Obnovljivi viri energije so viri ener-
gije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali 
pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vo-
dotokov, vetra in biomase ter geotermal-
na in neakumulirana sončna energija.
41. Odprte zelene površine so parki, ze-
lenice, drevoredi, otroška igrišča, športna 
igrišča v stanovanjskih soseskah in druge 
zelene ureditve za potrebe prebivalcev.
42. Odstranitev objekta je izvedba del, s 
katerimi se objekt odstrani, poruši ali raz-
gradi in vzpostavi prejšnje stanje.
43. Okoljska infrastruktura so objekti, 
vodi in naprave za oskrbo z vodo, za či-
ščenje in odvajanje odpadnih vod, za zbi-
ranje odpadkov, ravnanje z odpadki in za 
odlaganje odpadkov.
44. Oskrbovana stanovanja so stanova-
nja za starejše, v katerih lahko stanovalci 

dobijo pomoč 24 ur dnevno pod pogo-
jem, da so arhitektonsko prilagojena kot 
stanovanja za starejše ljudi z lastnim go-
spodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali 
v drugi obliki strnjene gradnje. 
45. Osnovna oskrba prebivalcev vklju-
čuje osnovno šolo, vrtec, trgovino, stori-
tvene in servisne dejavnosti.
46. Otroško igrišče je prostor za potrebe 
otroške igre, opremljen z igrali in urbano 
opremo ter zasajen z drevesno in grmov-
no vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali 
različnim starostnim skupinam, lahko je 
samostojna ureditev ali ureditev načrto-
vana v sklopu parka ali drugega območja.
47. Paviljon je pritlična stavba iz lahkega 
gradbenega materiala (montažni elemen-
ti, večje steklene površine).
48. Podstrešje (v nadaljevanju: Po) je del 
stavbe nad zadnjim nadstropjem in nepo-
sredno pod poševno streho, ki ni urejen 
primerno za bivanje.
49. Pomožni objekti so: 
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe: drvarnica, 

garaža, steklenjak, uta oziroma senč-
nica, bazen, enoetažna pritlična lopa, 
nepretočna greznica, pretočna grezni-
ca; 

– ograje: medsosedska ograja, varoval-
na ograja, igriščna ograja; 

– oporni zid oziroma škarpa; 
– pomožni infrastrukturni objekti: ploč-

nik in kolesarska steza, postajališče, 
bazne postaje, pomožni objekti za 
spremljanje stanja okolja, mala komu-
nalna čistilna naprava;

– pomožni kmetijsko-gozdarski objek-
ti: kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, si-
los, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik 
gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, 
betonsko korito, poljska pot, gozdna 
cesta, grajena gozdna vlaka, obora za 
rejo divjadi;

– spominska obeležja.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe: nadstrešek, 

rezervoar za utekočinjeni naftni plin 
ali nafto, mala komunalna čistilna na-
prava, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbi-
ralnik za kapnico, enoetažni pritlični 
objekt s tlorisno površino 4m2, utrjena 
dvorišča;

– pomožni infrastrukturni objekti: po-
možni cestni objekti, pomožni žele-
zniški objekti, pomožni energetski 
objekti, telekomunikacijske antene in 
oddajniki, pomožni komunalni objek-
ti, pomožni objekti za spremljanje sta-
nja okolja, vrtina ali vodnjak;

– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: 
čebelnjak, gozdna učna pot, grajena 
gozdna vlaka, poljska pot, ribnik kot 
vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, krmi-
šče, molzišče, hlevski izpust, ograja za 
pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, 
kašča, kozolec, senik;
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– začasni objekti: odprti sezonski go-
stinski vrt, pokrit prostor z napihljivo 
konstrukcijo ali montažni šotor, oder z 
nadstreškom, pokrit prireditveni pro-
stor, začasna tribuna za gledalce na 
prostem;

– vadbeni objekti: igrišče za šport in re-
kreacijo na prostem, kolesarska steza, 
planinska pot, sprehajalna pot, trim 
steza;

– spominska obeležja: spominske plo-
šče;

– urbana oprema: nadkrita čakalnica na 
avtobusnem, železniškem in taksi po-
stajališču, javna kolesarnica z nadstre-
škom, javna telefonska govorilnica, 
transparent, skulptura in druga pro-
storska inštalacija, večnamenski kiosk 
oz. tipski zabojnik, montažna sanitar-
na enota, vodnjak oz. okrasni bazen, 
otroško igrišče, obešanka na drogu 
javne razsvetljave, objekt za oglaševa-
nje.

50. Prenova zelenih površin je spre-
memba značilnosti posamezne površine 
v skladu z načrtom prenove in vključuje 
nove ureditve, opremo in saditev. 
51. Pritličje (v nadaljevanju: P) je del stav-
be, katerega prostori se nahajajo nepo-
sredno nad zemeljsko površino ali največ 
1,4 m nad njo. 
52. Raščen teren so površine, ki ohranja-
jo neposreden stik z geološko podlago in 
s tem sposobnost zadrževanja in ponika-
nja vode.
53. Referenčna višina objekta je višina 
obstoječega objekta, po katerem se mo-
rajo ravnati višine novih stavb.
54. Regulacijske črte določajo urbani-
stične razmejitve ali razmejitve površin 
javnega in zasebnega interesa. Regulacij-
ske črte so:
– regulacijske linije (v nadaljevanju: RL), 

ki razmejujejo površine, namenjene 
javni rabi, od površin, namenjenih za-
sebni rabi;

– gradbene linije (v nadaljevanju: GL), ki 
predstavljajo linijo, na katero morajo 
biti z enim robom fasade postavljeni 
objekti, ki se gradijo na zemljišču ob 
tej liniji; 

– gradbene meje (v nadaljevanju: GM), 
ki določajo linijo katere novozgrajeni 
objekt ne sme presegati, lahko pa se 
jo dotika ali pa je odmaknjen od nje v 
notranjost gradbene parcele;

– gradbene meje v nadstropjih (v nada-
ljevanju: GMn), ki predstavljajo linijo 
nad pritlično etažo, katere novozgra-
jeni objekt ne sme presegati, lahko pa 
se je dotika ali pa je od nje odmaknjen 
v notranjost objekta;

– gradbene linije v nadstropjih (v nada-
ljevanju: GLn). ki predstavljajo linijo, 
na katero morajo biti z enim robom 
(s fasado) postavljeni objekti, in sicer 
nad pritlično etažo objektov.

55. Rekonstrukcija objekta je spremi-
njanje tehničnih značilnosti obstoječega 
objekta in prilagajanje objekta spreme-
njeni namembnosti ali spremenjenim po-
trebam oziroma izvedba del, s katerimi se 
bistveno ne spremeni velikost, spreminja-
jo pa se njegovi konstrukcijski elementi, 
zmogljivost ter izvedejo druge njegove iz-
boljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za 
bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, 
če se njena prostornina in  BEP ne spre-
meni za več kakor 10 %;
56. Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stič-
ni rob strešin in je hkrati najvišja točka 
objekta. Za 1,5 m ga lahko presega dimnik 
in zaključek instalacijskega bloka.
57. Sonaravno urejanje vodotokov je 
urejanje vodotokov, ob upoštevanju hi-
droloških, ekoloških, krajinskih in drugih 
vidikov.
58. Spominska obeležja so naslednji ne-
zahtevni in enostavni objekti: kip oziroma 
spomenik, spominska kapelica, spomin-
ska plošča. 
59. Sprememba namembnosti je iz-
vedba del, ki niso gradnja in zaradi kate-
rih tudi ni potrebna rekonstrukcija, pred-
stavljajo pa takšno spremembo namena 
objekta ali njegovega dela, da se poveča-
jo vplivi objekta na okolico.
60. Stanovanjska soseska je stanovanj-
sko naselje, zgrajeno po enotni zazidalni 
zasnovi. Prebivalcem zagotavlja poleg bi-
vanja tudi programe osnovne oskrbe pre-
bivalcev.
61. Stanovanjska stavba je objekt, v ka-
terem je več kot 75 % bruto etažnih povr-
šin namenjenih bivanju.
62. Stanovanjska stavba za posebni 
namen je stavba, namenjena začasnemu 
reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb, starejših, študentov ali 
otrok, kot so dijaški in študentski domovi, 
delavski domovi, domovi za starejše, do-
movi za terapevtske skupine, zavetišče za 
brezdomce, vzgojni domovi, domovi za 
skupnosti ter druge stavbe, namenjene za 
izvajanje socialnih programov, ki vključu-
jejo bivanje.
63. Svetla višina prostora je merjena od 
gotovega poda do gotovega stropa.
64. Stopnje nevarnosti zemeljskih pla-
zov so:
– območja majhne nevarnosti zemelj-

skih plazov -  pobočja z nakloni od 6 
do 12 stopinj, 

– območja srednje nevarnosti zemelj-
skih plazov  - pobočja z nakloni od 12 
do 30 stopinj, 

– območja velike nevarnosti zemeljskih 
plazov - pobočja s 30 do 70 stopinjami 
naklona.  

65. Terasa (v nadaljevanju: T) je del 
stavbe, katere prostori so nad zadnjim 
nadstropjem in neposredno pod ravno 
oziroma poševno streho z naklonom do 
10 º. Bruto tlorisna površina terasne etaže 

ne sme presegati 75 % bruto tlorisne po-
vršine predhodne etaže. Odmik terasne 
etaže od roba fasad objekta je najmanj 3 
m.
66. Trg odprt prostor, delno ali v celoti 
obdan s stavbami, primeren za sestajanje, 
zbiranje ljudi.
67. Ulični niz so objekti ob ulici med dve-
ma križiščema cest.
68. Urbana oprema so naslednji nezah-
tevni in enostavni objekti: nadkrita ča-
kalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, 
javna telefonska govorilnica, objekt za 
oglaševanje, transparent, skulptura, več-
namenski kiosk oziroma tipski zabojnik, 
montažna sanitarna enota, vodnjak oziro-
ma okrasni bazen, otroško igrišče. 
69. Urejen odtok meteornih vod – me-
teorne vode s strešin oziroma padavinske 
vode z manipulacijskih ploščadi in povo-
znih površin, je potrebno odvajati preko 
peskolovov oziroma preko lovilcev olj v 
ponikovalnice, locirane v zelene površine 
ali v meteorno kanalizacijo.
70. Varovalni koridor oziroma pas vo-
dov in naprav komunalne infrastrukture 
obsega prostor, v katerem je dopustna 
gradnja objektov, pod pogoji tega odloka 
in s posebnim soglasjem pristojnega or-
gana oziroma upravljavca v skladu s pred-
pisi.
71. Večstanovanjska stavba je stano-
vanjski objekt s tremi ali več stanovanji 
(vila blok, stanovanjski blok, stolpič, stol-
pnica in podobni stanovanjski objekti). 
72. Veranda je praviloma pokrit, odprt ali 
zastekljen prostor ob zunanji steni stav-
be.
73. Vila je eno- oziroma dvostanovanjski 
objekt višine P+1+M oziroma T. Zasnova 
objekta in zunanja ureditev izražata indi-
vidualne programske posebnosti (velika 
površina bivalnih prostorov, bogata sto-
pnišča, balkoni in terase, oblikovan vrt 
ipd.). Vila ima poudarjen reprezentativni 
in simbolni značaj ter izraža arhitekturno-
oblikovne značilnosti obdobja, v katerem 
je bila zgrajena.
74. Višina objekta, ki je določena s tem 
odlokom, se meri do najvišje točke na sle-
menu oziroma na strehi objekta. 
75. Višinski poudarek je oznaka za 
objekt, ki zaradi svoje višine izrazito izsto-
pa iz okolice. Zaradi svoje vidnosti višinski 
poudarek oblikuje silhueto mesta. Višinski 
poudarki se praviloma umestijo na obmo-
čje mestnih vpadnic, na križišča pomemb-
nejših mestnih cest, v mestna središča in 
na posamezna večja zaključena mestna 
območja. 
76. Vodno zemljišče obsega strugo vo-
dotoka skupaj z brežino do prehoda v 
okoliški ravninski teren, v primeru strme-
ga pobočja pa do prehoda iz območja vo-
dne erozije in nanosov v okoliško zarast 
ali pobočne nanose. 
77. Vplivno območje drevesa je talna 
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površina pod obodom krošnje, razširjena 
še za 1,5 m na vse strani.
78. Vrstna hiša je stanovanjska stavba z 
enim stanovanjem, zgrajena v stikajočem 
se nizu najmanj treh zaporedno zgrajenih 
hiš enakih gabaritov.
79. Vrzel je nepozidano stavbno zemlji-
šče, na katerem je dopustno na podlagi 
določb tega odloka zgraditi enega ali več 
samostojnih objektov.
80. Vzdrževanje objekta je izvedba del, 
s katerimi se ohranja objekt v dobrem sta-
nju in omogoča njegova uporaba, obsega 
pa vzdrževalna dela, investicijska vzdrže-
valna dela in vzdrževalna dela v javno ko-
rist. 
81. Vzdrževanje zelenih površin je ure-
janje, omejeno na ohranjanje značilno-
sti posamezne zelene površine; v okviru 
vzdrževanja je možna nadomestitev urba-
ne opreme in rastlin.
82. Začasni objekti so: 
– začasni objekti, namenjeni sezonski 

turistični ponudbi: sezonski gostinski 
vrt, pokrit razstavni prostor, gostinski 
kiosk oziroma tipski zabojnik, kamp; 

– začasni objekti, namenjeni priredi-
tvam: oder z nadstreškom, pokrit pri-
reditveni prostor, cirkus, tribuna, pro-
dajni ali reklamni kiosk; 

– začasni objekti, namenjeni skladišče-
nju: šotor za skladiščenje, tipski zaboj-
nik za skladiščenje. 

83. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, 
za katerega gradnjo je bilo izdano predpi-
sano upravno dovoljenje.
84. Zaselek je naselje z največ 10 manj 
zahtevnimi objekti (hišami).
85. Zbiralnica odpadkov je pokrit ali ne-
pokrit, posebej urejen in opremljen pro-
stor za ločeno zbiranje in začasno hranje-
nje posameznih frakcij (praviloma stekla, 
papirja in embalaže), ki jih povzročitelji 
prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja 
in odvoza odpadkov.
86. Zelena streha je streha, ki jo pokriva 
zemljina z vegetacijskim slojem.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, kate-
rih pomen ni izrecno določen v tem od-
loku, imajo enak pomen, kot ga na dan 
uveljavitve tega odloka določajo predpi-
si s področja prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov. 
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki 
označujejo posameznike in ki so zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za moške in ženske.

4. člen
(sestavni deli izvedbenega  

prostorskega načrta - IPN)
(1) IPN Občine Trzin je sestavljen iz tekstu-
alnega in grafičnega dela.  
(2) Grafični del IPN Občine Trzin vsebuje 
naslednje karte:

št. ime karte merilo

 PREGLEDNE KARTE  

1 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste 1 : 20 000

2
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in 
ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture

1 : 20 000

 TEMELJNE KARTE  

3
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše 
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev

1 :   5 000

4
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne 
infrastrukture

1 :   5 000

5. člen
(stopnja natančnosti mej)

(1)  Meje enot urejanja prostora so določene na zemljiških parcelah in topografskih po-
datkih v merilu 1:5000. Kjer podatek o zemljiških parcelah pozicijsko ni dovolj natančen, 
so uporabljeni izključno topografski podatki.
(2) Drugi grafični prikazi iz 4. člena tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o de-
janskem stanju v prostoru, ki se lahko v določenih primerih razlikuje od dejanskega sta-
nja v naravi. V teh primerih je treba pri uporabi grafičnih prikazov upoštevati dejansko 
stanje v naravi.
 

6. člen
(enote urejanja prostora -EUP)

(1) IPN Občine Trzin določa prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in rabo 
prostora po enotah urejanja prostora. 

(2) Enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) je območje z enovito namensko rabo in 
z enotnim tipom zazidave ter drugimi pogoji in merili za urejanje prostora. Prikazane so 
na kartah ''Enote urejanja prostora, podrobnejša namenska raba in prostorski izvedbeni 
pogoji''.

(3) Na posameznih območjih naselja se EUP delijo na podenote, ki izhajajo iz obstoječe 
tipologije in predvidene gradnje, različne podrobnejše namenske rabe in drugih značil-
nosti.

(4) Oznake enot urejanja prostora se prevzame po oznakah v veljavni Strategiji prostor-
skega razvoja Občine Trzin  (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/ 2008).

(5) Na karti se pojavlja naslednji zapis oznak enot urejanja prostora, na primer: 
ST 3/1  oznaka enote urejanja,
CU  oznaka podrobne namenske rabe,
PN  oznaka tipologije zazidave, ki je predpisana za to enoto urejanja prostora; 

 možna je kombinacija več tipologij npr. PN, VN, D…
Oznaka IPN se ne izpisuje. 
OPPN oznaka načina urejanja. Glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja  

 za  enoto urejanja prostora so možne tudi oznake LN, ZN, UN, OLN, DLN. 

(6) Na območju odprtega prostora so določene enote urejanja prostora posameznih kra-
jin z območij podrobnejše namenske rabe.  

EUP odprtega prostora Ime EUP Namenske rabe

PS 1 Peske G, K2

ON 1 Onger G

DV 1 Dovže K1

BL 1 Blatnice K1,  K2

ZH Za hribom K2

PT Pšata V

7. člen
(enote urejanja prostora območja naselja)

(1) Enote urejanja prostora so za potrebe označevanja povzete po enotah urejanja pro-
stora Urbanistične zasnove Trzin. 
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(2) Območje IPN Občine Trzin je razdelje-
no na naslednje EUP in podenote:
 

Oznaka 
enote urejanja 
prostora

Ime enote 
urejanja prostora

ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI

ST 2/1-1 CENTER

ST 2/1-2 CENTER  - JUG

ST 2/2 ŠOLA

ST 3/1
TRŠKO JEDRO – 
MENGEŠKA CESTA

ST 3/2 OB PŠATI –JEMČEVA CESTA

ST 3/3 NJIVE

ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD

ST 3/4-2 ZASTRANO 

ST 3/5 OB PPŠATI 

ST 4/1 ZA HRIBOM – PRI CERKVI

ST 4/2-1 BRODIČ – ZA HRIBOM

ST 4/2-2 BRODIČ - OB POTOKU 

ST 4/2-3 BRODIČ 

ST 4/2-4 BRODIČ - ZAVAKE

ST 5/1-1 KRIŽIŠČE - SZ

ST 5/1-2 KRIŽIŠČE – SV

ST 5/1-3 KRIŽIŠČE – JV

ST 5/1-4 KRIŽIŠČE - JZ

NT 1/1 JEDRO - KROŽIŠČE

NT 1/2 OB KIDRIČEVI

NT 1/3 OB OBVOZNICI

NT 2/1 POD GOZDOM – ZA REBRIJO

NT 2/2-1 POD GOZDOM – 1

NT 2/2-2 POD GOZDOM – 2

NT 2/3 NAD VRTCEM

NT 2/4 ONGER

NT 2/5-1 SNUGOVEC - SEVER

NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG

NT 2/6 VRTEC

NT 2/7 VODOHRAN

NT 3/1 MLAKE – CENTER

NT 3/2 MLAKE – SEVER - VRSTNE

NT 3/3 MLAKE – KIDRIČEVA

NT 3/4 TRZINKA

NT 4/1 PESKE – BELA CESTA

NT 5/1 ŠPORTNI PARK – ŠRP MLAKE

CT 1/1-1 PIRAMIDA 

CT 1/1-2 PIRAMIDA – PESKE, ŠPRUHA

CT 1/1-3 GMAJNA

CT 2/1-1   MOTNICA – JUG

CT 2/1-2  MOTNICA - BLATNICA

CT 3/1    BLATNICA - SEVER

CT 4/1   DOBRAVE

CT 5/1    BRODIŠČE

IT 1/1 OBVOZNICA

IT 1/2 TIR

IT 2/1 PLIN

IT 2/2 ČISTILNA - PREČRPAVALIŠČE

IT 2/3 POT

A 1/1 PREGRETE -1

A 1/2 PREGRETE -2

A 2 POD VPADNICO

A 3 KRAČICE

II. NAMENSKA RABA PROSTORA

8. člen
(vrste namenske rabe prostora)

(1) Celotno območje Občine Trzin je raz-
deljeno na enote urejanja prostora.
(2) Vsaka enota urejanja prostora ima s 
tem odlokom predpisano vrsto namenske 
rabe.
(3) Namenska raba prostora je prikazana 
na karti »Enote urejanja prostora, podrob-
nejša namenska raba in prostorski izved-
beni pogoji«.
(4)  Vrste namenskih rab določa naslednja 
preglednica:

podrobnejša namenska raba prostora
nadaljnja členitev kategorij pod-
robnejše namenske rabe prostora

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

S - območja stanovanj

SS - stanovanjske površine

SSc - čiste stanovanjske površine – 
tip zazidave PN, VN, PK
SSc – čiste stanovanjske površine – 
tip zazidave PV, VV, D
SSs - splošne stanovanjske površine – 
tip zazidave PN, VN, PK

/ /
SK –površine 
podeželskega naselja

/

C – območja centralnih 
dejavnosti 

CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti

/

CD - druga območja 
centralnih dejavnosti 
 

CDd – območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj
CDi - območja centralnih dejavnosti 
za izobraževanje
CDo - območja centralnih dejavnosti 
za vzgojo in primarno izobraževanje

I - območja proizvodnih 
dejavnosti

/ /

IG - gospodarske cone /

IK - površine z objekti 
za kmetijsko proizvodnjo

/

B - posebna območja / /

/ /

Z - območja zelenih površin
ZS - površine za 
rekreacijo in šport

/

/ /

ZD - druge urejene 
zelene površine

ZDd - druge zelene površine
ZDo – zeleni obvodni pas

P - območja in omrežja 
prometne infrastrukture
 

PC - površine cest  
PŽ – površine železnic  
PO – ostale prometne 
površine

/
/

E - območja energetske 
infrastrukture

/ /

O - območja okoljske
infrastrukture

/ /

A – površine razpršene 
poselitve

  / /

Razpršena gradnja – 
zemljišče pod stavbo*

/ /

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča

/ /
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K2 – druga kmetijskih 
zemljišča

/ /

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ

G – gozdna zemljišča /
/
/

IV. OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

V – površinske vode / /

VI – območja vodne 
infrastrukture 

/ /

V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ

 * razpršena gradnja – zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč
 
III. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

III/1. Določanje prostorskih izvedbenih pogojev

9. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)

(1) Za vse enote urejanja prostora veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
– skupni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem poglavju,
– posebni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v IV. poglavju tega odloka.
(2) Skupni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, ra-
zen če je s posebnimi ali podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji določeno drugače. 
(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo skupne prostorske 
izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe.
 
III/2. Namembnost objektov

10. člen
(namembnost objektov)

(1) Namembnost objektov je določena s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji v  
IV. poglavju. 
(2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne izključno v skladu z namensko rabo 
in namembnostjo objektov, ki je določena za enoto urejanja prostora.

III/3. Lega objektov – odmik od mej

11. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč)

(1) Nove stavbe (nad in pod terenom) morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene 
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. 
(2) Če so odmiki obstoječih stavb manjši od zgoraj določenih, je treba, v primeru rekon-
strukcij ali nadomestne gradnje, projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati 
podrobno utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostor-
ske zasnove obstoječih objektov, ter predložiti soglasje lastnikov sosednjih parcel. Stavbe, 
vključno z balkoni, morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 1,5 m. 
(3) Če lastnika sosednjih zemljišč soglašata, se ograje postavljajo na mejo zemljiških par-
cel obeh lastnikov. Če se lastnika sosednjih zemljišč ne sporazumeta, mora biti ograja od 
sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je 
najmanjši odmik ograje od roba vozišča (voznega pasu) 1,5 m, razen če upravljavec ceste 
soglaša z manjšim odmikom. 
(4) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino 
in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zago-
toviti najmanj 5 m prostora na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen do-
stop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(5) Gradnja stavbe ob meji zemljišča parcele je izjemoma dopustna, če:
– gre za tip gradnje v strnjenem nizu ali gruči ali kadar je način gradnje ob meji zemlji-

šča parcele značilen za del naselja,
–  je taka gradnja določena z regulacijskimi linijami, ali če
– gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja pa ne po-

slabšuje bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici. 
(6) Na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih območjih (OIC Trzin) morajo biti nove stavbe 

(manj zahtevni, enostavni in nezahtevni 
objekti) od meje sosednjih gradbenih par-
cel oddaljene najmanj 5 m. V primeru iz-
kazanega interesa investitorja, ki je lastnik 
dveh ali več sosednjih parcel, po gradnji 
objektov, ki bi bili medsebojno povezani, 
se dopušča združevanje objektov na več 
samostojnih gradbenih parcelah. Objekti se 
lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti 
povezovalnega trakta omogočijo normal-
no funkcioniranje zunanjih manipulativnih 
površin in zagotavljajo zakonsko predpisa-
ne možnosti za posredovanje intervencij-
skih vozil in da se na robnih površinah tako 
združenih parcel ohranja nezazidan pas.
(7) Gradnja objektov ob gozdnih površi-
nah znotraj ureditvenih območij naselij je 
možna v oddaljenosti 25 m; izjemoma je 
odmik lahko manjši (minimalno 10 m), če 
so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi 
in ukrepi pred nekontroliranim rušenjem 
dreves v gozdnem robu, skladno s soglas-
jem pristojne javne gozdarske službe.

III/4. Vrste gradenj in drugih posegov v 
prostor 

12. člen
(gradnje in drugi posegi v prostor)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne dolo-
ča drugače, so na celotnem območju IPN 
Občine Trzin, v zvezi z dopustnimi objek-
ti in ureditvami, dopustne naslednje vrste 
gradenj:
– gradnja novega objekta (tudi dozida-

va ali nadzidava),
–  rekonstrukcija in nadomestna gradnja, 
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
(2) Rekonstrukcija objekta, dozidava, nad-
zidava in vzdrževanje objekta so dopustni 
samo na zakonito zgrajenih objektih.
(3) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po 
namembnosti niso skladni  z namensko 
rabo enote urejanja prostora, so dopu-
stna vzdrževalna dela, odstranitev objek-
ta, sprememba namembnosti in rekon-
strukcija s spremembo namembnosti.
(4) Gradnje novih objektov, dozidave, nad-
zidave in rekonstrukcije objektov so mo-
žne na stavbnih zemljiščih, ki imajo zago-
tovljeno vsaj obvezno komunalno oskrbo, 
opredeljeno v drugem odstavku 30. člena. 
(5) Dotrajani objekti, še zlasti objekti ob 
javnih površinah, ki ogrožajo varnost pro-
meta oziroma varnosti ljudi in imetja, se 
lahko odstranijo na podlagi pridobljene-
ga ustreznega dovoljenja.
(6) Na območjih osnovne namenske rabe, 
ki niso namenjena poselitvi, je dovoljena 
gradnja objektov, naprav in omrežij go-
spodarske javne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, elektroenergetsko, plinovo-
dno, telekomunikacijsko omrežje, itd).
(7) Gradbeni odpadki se odvažajo na de-
ponijo, urejeno za tovrstne odpadke, ozi-
roma se ustrezno predelajo. V projektni 
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dokumentaciji za predvideno gradnjo ali 
za urejanje, je treba opredeliti maksima-
len obseg materiala, način odvoza in de-
poniranja ter ukrepe varovanja in način 
sanacije deponiranega materiala.

13. člen
(objekti in naprave)

Če ta odlok ali drug predpis ne določa dru-
gače, so na celotnem območju IPN Občine 
Trzin dopustni naslednji objekti in ureditve:
1. komunalni objekti, vodi in naprave 

vodovodnega omrežja, kanalizacij-
skega omrežja, distribucijskega pli-
novodnega omrežja, vročevodnega 
omrežja, omrežja javne razsvetljave, 
podzemnega elektroenergetskega in 
komunikacijskega omrežja ter samo-
stoječe transformatorske postaje in 
razdelilne elektroenergetske postaje 
napetostnega nivoja 20 kV in manj, 
nadzemni elektroenergetski vodi na-
petostnega nivoja 20 kV in manj, zbi-
ralnice za odpadke in vsi objekti, vodi 
in naprave okoljske, energetske in ko-
munikacijske infrastrukture, če so iz-
vedeni v notranjosti drugega objekta, 
ki ga je na območju dovoljeno graditi, 

2. podzemne garaže in kleti v stavbah 
povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu 
to dopuščajo geomehanske razmere, 
potek komunalnih vodov, zaščita pod-
talnice in stabilnost sosednjih objektov,

3. objekti za obrambo, zaščito in reševa-
nje v naravnih in drugih nesrečah,

4. naprave za potrebe raziskovalne in 
študijske dejavnosti (meritve, zbiranje 
podatkov),

5. podhodi in nadhodi za pešce,
6. brvi in mostovi,
7. vodnogospodarske ureditve,
8. urejanje in vzdrževanje odprtih zele-

nih površin (ureditev zelenih površin, 
drevoredov, trgov, površin za pešce, 
otroških igrišč, parkov),

9. ureditev dostopov za invalide (tudi 
gradnje zunanjih dvigal na obstoječih 
objektih),

10. vzdrževanje cest,
11. urejanje in vzdrževanje parkirnih površin,
12. izvajanje agrarnih operacij na kmetij-

skih zemljiščih in
13. na kmetijskih zemljiščih le nezahtev-

ni objekti in sicer pomožni kmetijsko 
gozdarski objekti: kozolec, poljska pot, 
vodni zbiralnik ter enostavni pomo-
žno kmetijski objekti: čebelnjak, polj-
ska pot, vrtina ali vodnjak in kozolec. 
Za postavitev enostavnih in nezahtev-
nih objektov je potrebno upoštevati 
določila veljavne zakonodaje.

III/5. Nezahtevni in enostavni objekti

14. člen
(skupna določila)

(1) Vrste nezahtevnih in enostavnih objek-
tov, ki jih je dopustno graditi v posame-

znih območjih in površinah namenske 
rabe, so določene v IV. poglavju tega od-
loka, če ni s skupnimi merili in pogoji do-
ločeno drugače.
(2) Za dimenzioniranje nezahtevnih in 
enostavnih objektov se upoštevajo po-
sebni predpisi.
(3) Kadar se v enoti urejanja prostora pre-
pletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu 
objekta ali dejavnosti dopustno graditi le ti-
sto vrsto enostavnih objektov, ki je določena 
v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih 
glede na namensko rabo in tip objekta.

15. člen
(objekti in naprave za oglaševanje )

 (1) Za območje Občine Trzin in za 100 m 
pasove ob pomembnejših prometnicah je 
treba, v času dveh let po sprejetju prostor-
skega načrta, novelirati in sprejeti Odlok o 
plakatiranju in drugih oblikah oglaševanja 
in obveščanja na območju Občine Trzin.
 (2) Objektov za oglaševanje ni dopustno 
postavljati:
– v območjih kmetijskih in gozdnih ze-

mljišč (K1, K2, G, GPN),
– v območju površinskih voda (VC) in v 

območju vodne infrastrukture (VI),
– v območjih površin razpršene poseli-

tve (ASK, ASS) ter
– na zunanji strani  konstrukcij in ograj 

podvozov, nadvozov in mostov.
(3) Objektov za oglaševanje, razen objek-
tov za plakatiranje in oglaševanje ter vitrin 
do velikosti 2,5 m², ni dopustno postavljati:
– v območjih stanovanj (SSc, SSs, SB, SK), 
– v osrednjih območjih centralnih de-

javnosti (CU), 
– v drugih območjih centralnih dejav-

nosti (CDd, CDi, CDo),
– v območju prometnih površin (PC, PŽ, 

POD),
– v območjih zelenih površin (ZS, ZP, ZV, 

ZOd, ZK),
– na zemljiščih in objektih, ki so varova-

na s predpisi, s področja varstva kultur-
ne dediščine in ohranjanja narave pa le s 
soglasjem organov, pristojnih za varstvo 
kulturne dediščine in ohranjanje narave.

(4)  Objekte za plakatiranje in oglaševanje 
ter vitrine do velikosti 2,5 m² iz  tretjega 
odstavka tega člena, je dopustno posta-
vljati na javnih površinah, izključno s so-
glasjem Občine Trzin.
(5) V območjih osrednjih dejavnosti (CU) 
je dovoljeno postavljati objekte za ogla-
ševanje na javnih površinah, izključno s 
soglasjem Občine Trzin.
(6) Objekti za oglaševanje so, ne glede na 
določbe tretjega odstavka tega člena, do-
pustni takrat, kadar se začasno namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za ka-

tere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s po-

sebnimi predpisi, če gre za začasno 
postavitev, namenjeno oglaševanju v 
času prireditev in volilne kampanje.

(7) Oglaševanje za lastne potrebe je do-

pustno na stavbah v vseh enotah urejanja 
prostora in na gradbenih parcelah stavb, v 
katerih se opravlja dejavnost. Na teh objek-
tih in površinah je dopustno oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme, 
– nalepkami,
– zastavami in
– simboli firme, izdelka, storitve in po-

dobno.
Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s 
predpisi s področja varstva kulturne de-
diščine in ohranjanja narave, je treba za 
oglaševanje za lastne potrebe pridobi-
ti soglasje organov, pristojnih za varstvo 
kulturne dediščine in ohranjanje narave.
(8) Objekte za oglaševanje, ki so postavljeni 
v nasprotju z določbami tega odloka, je tre-
ba odstraniti v roku enega leta po njegovi 
uveljavitvi oziroma v skladu z rokom veljav-
nosti pogodbe, sklenjene z Občino Trzin.

16. člen
(gostinski vrtovi)

(1) Gostinske vrtove na javnih površinah 
je dopustno postaviti na podlagi soglas-
ja okoliških prebivalcev in soglasja organa 
Občine Trzin, pristojnega za urejanje jav-
nih površin. Gostinski vrtovi na javnih po-
vršinah, ki niso povezani z obstoječim go-
stinskim obratom, morajo biti urejeni kot 
funkcionalna celota s točilno mizo in pri-
ključeni na potrebne komunalne vode.
(2) Gostinske vrtove na zasebnih površinah 
je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja 
za osnovno dejavnost in pod pogojem, da 
so zagotovljena parkirna mesta za osnovno 
dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta 
v skladu z določbami tega odloka.
(3) Vsi elementi opreme gostinskega vrta 
morajo biti premakljivi, da se v primeru 
intervencije lahko odstranijo.
(4) Za zaščito pred soncem se uporabljajo 
senčniki. Dopustni so tudi montažni nad-
streški, izvedeni v rahlem naklonu (do 10 
stopinj). Pri posameznem objektu morajo 
biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki 
(markizami). Iz nadstreškov mora biti ure-
jen odtok padavinske vode.
 

17.  člen
(nadstreški)

(1) Nadstreški so dopustni za parkirna me-
sta in nestanovanjske dejavnosti.
(2) Nadstreški imajo lahko streho:
– z naklonom terena,
– z blagim naklonom (do 10 stopinj),
– z naklonom strehe objekta, s tem da je 

kritina enaka in iste barve.
(3) Nadstreški so lahko maksimalne veli-
kosti 30 m².
(4) Iz nadstreškov mora biti urejen odtok 
padavinske vode.

18. člen
(ograje, oporni zidovi in žive meje)

(1) Medsosedska ograja je postavljena na 
posestno mejo na zaledni strani v skupni 
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višini do 1.60 m. Ograja na ulično stran je 
pogojno dovoljena, če se zagotovi nor-
malen odmik od prometnih površin (ce-
sta, hodnik za pešce, kolesarska steza, jav-
ne in vzdrževalne poti) in preglednost na 
odsekih uvozov iz funkcionalnih zemljišč 
objektov. Ulična ograja je transparenta ali 
ozelenjena do skupne višine 1.0 m.
(2) Oporni zidovi nad vidno višino 1.20 m 
se izvedejo terasasto z vmesnimi zasadi-
tvami ali ureditvami.
Obstoječi oporni zidovi se lahko sanirajo 
in nadomestijo na posestni meji brez so-
glasja mejaša. Dela potekajo z investitor-
jeve strani.
(3) Žive meje na parcelah, ki mejijo na ob-
činsko zemljišče (ki predstavlja ulico, jav-
no pot, pešpot ali   površino za mirujoči 
promet), je dovoljeno saditi z odmikom 
najmanj 1 meter od parcelne meje.

III/6. Velikost in zmogljivost objektov

19. člen
(določanje velikosti objektov)

(1) Merila za določanje velikosti objektov 
so opredeljena s: 
– faktorjem izrabe gradbene parcele (FI),
– faktorjem zazidanosti gradbene par-

cele (FZ), 
– faktorjem odprtih zelenih površin 

(FZP) na gradbeni parceli oziroma z 
– višino objektov v enotah urejanja pro-

stora za eno in dvostanovanjske stav-
be in za višinske poudarke prikazane 
na karti »Enote urejanja prostora, pro-
storski izvedbeni pogoji – regulacijski 
elementi in javne površine«.

(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem 
odlokom ni natančno določena, je dopu-
stna višina novega objekta povprečna vi-
šina slemen objektov na območju funkci-
onalne enote (Fe).
(3) Velikost rekonstruiranega ali nadome-
stnega objekta in drugi pogoji gradnje, 
se določijo na podlagi meril in pogojev, ki 
veljajo za novogradnje.
(4) Kadar je obstoječa zazidanost z legal-
no zgrajenimi objekti (FZ) ali izraba grad-
bene parcele (FI) večja od dovoljene za-
zidanosti ali dovoljene izrabe gradbene 
parcele, določene s tem odlokom, so na 
obstoječih legalno zgrajenih objektih do-
pustne le rekonstrukcije brez povečanja 
površin, vzdrževanje objektov in odstra-
nitev objektov ter spremembe namemb-
nosti objektov, ki ne zahtevajo novih par-
kirnih mest. Dopustna je tudi gradnja 
garažnih objektov pod nivojem terena. 
(5) Kadar je s tem odlokom določena ob-
vezna višina objektov, se poleg določb o 
obvezni višini objektov, uporabljajo še 
določbe o FZ in FZP. Kadar pa s tem odlo-
kom višina objektov ni določena oziroma 
je določena kot dopustna višina, se FI, FZ 
in FZP uporabljajo v skladu s podrobnimi 
določbami tega odloka za enote urejanja 
prostora.

III/7. Oblikovanje objektov 
20. člen

(tip zazidave)
Objekti se glede na tip zazidave delijo na:

označba
tipa objekta

tip objekta oziroma zazidave opis tipa objekta oziroma zazidave

PN nizki prosto stoječi objekti 

- prosto stoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne sti-
ka s sosednjimi objekti, višinski gabarit do 3 etaže 
(P+1+M)
- eno-oziroma dvostanovanjska stavba (prosto stoje-
či objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednji-
mi objekti, višinski gabarit do 3 etaže (P+1+M))

PV visoki prosto stoječi objekti 
prosto stoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne stika 
s sosednjimi objekti, višinski gabarit je več kot 3 eta-
že (stolpnice, stolpiči, vila bloki, poslovne palače) 

PK
nizki podolgovati objekti z 
dvokapno streho – objekt po-
deželskega tipa

- prosto stoječ objekt podolgovatega tlorisa in stavb-
nega volumna,dvokapna streha z naklonom od 33 – 
45 stopinj, višinski gabarit do  2 etaži (P+M)
- eno-oziroma dvostanovanjska stavba (prosto stoječ 
objekt podolgovatega tlorisa in stavbnega volumna, 
dvokapna streha z naklonom od 33 – 45 stopinj, vi-
šinski gabarit do 1,5 etaže (P+Po))

VN nizki strnjeni objekti 

a) objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno 
stranico ali z  njenim delom, višina do P+2
b) nizki strnjeni stanovanjski objekti:
–  atrijska hiša do 1,5 etaž (P+Po) 
–  vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M)

VV visoki podolgovati objekti 
podolgovat objekt z višinskim gabaritom tri in več 
etaž kot so bloki in poslovne stavbe

E objekti velikega merila

pritlični ali eno- ali večnadstropni objekti velikih raz-
ponov, namenjene proizvodnim dejavnostim, športu 
in posebnim dejavnostim, kot so nakupovalna sredi-
šča, sejmišča in zabaviščni parki 

F tehnološki objekti 

proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni 
objekti s svojstvenim oblikovanjem: elektrarna, čistil-
na naprava, transformatorska postaja, vodna črpalka, 
separacija, betonarna in drugi podobni objekti

D svojstveni objekt

posamezni objekt ali skupina objektov s svojevrstno 
oblikovno in zazidalno zasnovo (cerkve, šole, vrtci, 
poslovni objekti in objekti, ki jih ne moremo umestiti 
med druge objekte iz tega člena)

21. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje novih objektov pogojuje tip in višina objektov, velikost in zmogljivost 
objektov ter namembnost objektov, kot jih določajo posebni prostorski izvedbeni pogo-
ji iz  IV. poglavja tega odloka.
(2) Na industrijskih, proizvodnih, poslovnih, trgovskih in športnih objektih, s tlorisno po-
vršino strehe večjo od 2000 m2, se lahko uredi zelena streha.
(3) Pri vzdrževalnih delih in drugih posegih na obstoječih objektih tipa PV, VV in D je po-
trebno upoštevati naslednja pravila:
– pri obnovi fasad je potrebno upoštevati barvo, ki je bila določena z gradbenim dovo-

ljenjem za objekt; če barva fasade v gradbenem dovoljenju ni bila določena, se ob-
nova fasade barvno prilagodi tipološkim kvalitetam širšega prostora. Investitor izbe-
re barvo v spektru svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih tonov,

– dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo dolo-
čeno v gradbenem dovoljenju za stavbo oziroma v enotni barvi za celoten objekt;

– na fasadi objekta niso dopustne nove odprtine (okna ali vrata), dopustna je samo po-
večava vrat za potrebe dostopa invalidnih oseb;

– na podlagi enotnega projekta za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balko-
nov, postavitve senčil in klimatskih naprav.

22. člen
(oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo,
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– nad vhodi v lokale in pri izložbenih 
oknih objektov tipa PV, VV in D morajo 
biti markize pri posameznem objektu 
medsebojno usklajene (po velikosti, 
obliki, materialu),

– urbana oprema ( ob in na javnih povr-
šinah mora biti oblikovana skladno po 
enotnem konceptu. Občina v 6 mese-
cih po sprejemu OPN sprejme pravil-
nik s pogoji in usmeritvami za urbano 
opremo (oglasne deske, smeti, koši, 
nadstreški,…).

(2) Pri določanju dopustnih višin novih 
objektov je treba upoštevati tudi karto 
''Enote urejanja prostora, prostorski iz-
vedbeni pogoji – regulacijski elementi in 
javne površine''.

III/8. Površine mirujočega prometa

23. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo, dimenzioniranje 
in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Na zemljiščih, namenjenih za gradnjo, 
je potrebno glede na namembnost objek-
tov, zagotoviti ustrezno število parkirnih 
ali garažnih mest kot so podani v norma-
tivih 24. člena tega odloka.
(2) Na vseh gradbenih parcelah je treba 
zagotoviti še najmanj 20% dodatnih par-
kirnih mest za kolesa in druga enosledna 
vozila (vendar ne manj kot 2 PM). 
(3) Kadar na gradbeni parceli objekta ni 
tehničnih in prostorskih možnosti za za-
gotovitev zadostnega števila s tem odlo-
kom določenih parkirnih mest, mora in-
vestitor manjkajoča parkirna mesta, razen 
parkirnih mest za funkcionalno ovirane 
osebe, zagotoviti na drugih ustreznih po-
vršinah v njegovi lasti, ki so od stavbe od-
daljene največ 200 m.
(4) Pri objektih družbene infrastrukture se 
v enotah urejanja prostora, v katerih pre-
vladujejo objekti z različnimi namemb-
nostmi, pri izračunu parkirnih mest upo-
števajo potrebe po istočasnem parkiranju 
v najbolj obremenjenem delu dneva. In-
vestitor mora manjkajoča parkirna mesta, 
razen parkirnih mest za funkcionalno ovi-
rane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih 
površinah v njegovi lasti, ki so od stavbe 
oddaljene največ 200 m.
(5) Pri objektih z dejavnostmi, kjer se po-
javlja veliko število avtomobilov, kot so 
gostilne, servisi, delavnice za popravi-
lo avtomobilov, banke, pošte, kvartarne 
dejavnosti, je treba zagotoviti parkirne 
prostore na funkcionalnem zemljišču pri 
objektu ali na skupnem funkcionalnem 
zemljišču za več objektov skupaj.
(6) V skladu s pogoji Ministrstva za okolje 
in prostor (ARSO) je možno je izvesti naj-
več dve kletni etaži (2K) samo za potrebe 
parkiranja in servisno skladiščnih prosto-
rov. Določba velja za tiste EUP, kjer je to 
dovoljeno s PIP.

24. člen
(parkirni normativi)

Na gradbeni parceli je treba zagotoviti 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 
najmanj 2 PM/stanovanje 

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

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

11221   Neprofitna stanovanja 1PM/stanovanje

11300 Stanovanjske stavbe za posebne na-
mene (dijaški, mladinski domovi in pd.)

1PM/5 postelj

11300 Stanovanjske stavbe za posebne na-
mene  (študentski domovi, internati)

1PM/2 postelji

11300 Stanovanjske stavbe za posebne na-
mene (domovi za ostarele, varna hiša)

1PM/7 postelj
 

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji (oskrbovana stanovanja)

1PM/stanovanje
najmanj 1 PM dodatno oz. dodatno 10% vseh 
parkirnih mest za obiskovalce

Upravne in pisarniške stavbe

12201 Stavbe javne uprave 1PM/15 m2

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisar-
niški in upravni prostori ter druge storitve)

1PM/15 m2

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
(mešani poslovni programi)

1PM/30 m2

Poslovno trgovske stavbe
12301 Trgovske stavbe
(trgovina lokalna pod 500 m2)

1PM/30 m2 
ne manj kot 5 PM

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)

1PM/50 m2 
ne manj kot 2PM

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m2)

1PM/30 m2 
od tega je najmanj 75% parkirnih mest 
namenjenih strankam

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m2)

1PM/30 m2 

od tega je najmanj 75% parkirnih mest 
namenjenih strankam

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)

1PM/30 m2 
od tega je najmanj 75% parkirnih mest 
namenjenih strankam

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti - frizer, urar, čistil-
nica, fizioterapija, avtopralnice, lekarne…)

1PM/30 m2 
ne manj kot 3PM
 

12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni 
centri)

1PM/20 m2 
od tega je najmanj 75% parkirnih mest 
namenjenih strankam

12303 Bencinski servisi
1PM/30 m2 prodajnih površin
ne manj kot 5 PM

Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (gleda-
lišča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, 
kino, galerija)

1PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice 1PM/40 m2

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 1PM/20 m2

Športne dejavnosti

24110 Športna igrišča (stadion in pod.) 1PM/150 m2 površine igrišč



137

URADNI VESTNIK Občine Trzin, 08/2010, 16. september 2010

12650 Športne dvorane s prostori za gledalce 1PM/15 m2 

12650 Športne dvorane (večnamenske dvora-
ne, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, 
fizioterapija, fitnes in pd.)

1PM/15 m2

Posebne dejavnosti 

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratko-
trajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)

1PM/2 postelji
 

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari
1PM/4 sedežev in
1PM/tekoči meter točilnega pulta 
ne manj kot 3PM

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev (mladinska prenočišča) 

1PM/2 postelji

Družbene dejavnosti 

12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)
1PM/4 postelje
in 1PM/2 zaposlena

12640 Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, 
ambulante, veterinarske ambulante)

1PM/30 m2 
in 1PM/2 zaposlena
ne manj kot 2PM

12640 Stavbe za zdravstvo
(zavetišče za živali)

1PM/100 m2 
ne manj kot 2PM

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo (osnovne šole)

2PM/učilnico od teh najmanj 12 za kratkotrajno 
parkiranje staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo (srednje šole)

2PM/učilnico

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo (posebne šole za ovirane v 
razvoju)

1PM/5 učencev
od teh najmanj 10 za kratkotrajno parkiranje star-
šev

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno
delo (visoke šole)

1PM/20 m2

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno
delo (otroški vrtci)

1PM/5 otrok
od teh najmanj 1,5PM/ oddelek

Proizvodne dejavnosti 

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stav-
be
12713 Stavbe za spravilo pridelka

1PM/80 m2

12510 Industrijske stavbe
 (do 200 m2)

1PM/25 m2 površine
ne manj kot 3PM

12510 Industrijske stavbe
 (več kot 200 m2)

1PM/40 m2 površine

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča 
s strankami)

1PM/100 m2 površine

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča 
brez strank)

1PM/2 zaposlena v izmeni
ne manj kot 3PM

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavni 
in prodajni prostori)

1PM/50 m2 površine

12510 Industrijske stavbe
 (delavnice za servis motornih vozil)

6PM/popravljalno mesto
 

Drugo  

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in prosti čas (park)

1PM/500 m2

 

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe (stavbe in terminali na letališčih, žele-
zniških in avtobusnih postajah in v pristani-
ščih ter z njimi povezane stavbe)

1PM/50 m2*
 
 
 *število PM upošteva tudi značaj objekta in do-
stop do javnega prometa

III/9. Zelene površine

25. člen
(velikost in urejanje zelenih površin)

(1) Območja zelenih površin so nezazi-
dana območja. Namenjena so ohranja-
nju zelenih površin, naravnih vrednot in 
oblikam rekreacije v negrajenem okolju. 
Zelene površine so območja naravnih vre-
dnot, zelene ločnice v prostoru in obliko-
vane parkovne površine. V območjih zele-
nih površin so dovoljeni minimalni posegi 
za urejanje dostopov, poti, odvodnjavanje 
in za postavitev parkovne opreme, spo-
minskih in informativnih obeležij, vendar 
izključno v javni funkciji.
(2) Faktor odprtih zelenih površin vključu-
je najmanj 50% zelenih površin na rašče-
nem, naravnem terenu in največ 50% tla-
kovanih površin (npr. igrišče, amfiteater v 
naravi). 
(3) Za vsako novo stanovanje v večstano-
vanjski stavbi je treba zagotoviti najmanj 
15 m2 zelenih površin. Od tega mora biti 
najmanj 5 m2 površin zagotovljenih za igro 
z žogo za potrebe večjih otrok in mlado-
stnikov in najmanj 7,5 m2 površin name-
njenih in urejenih za igro mlajših otrok (do 
12 let) in za počitek stanovalcev in sicer:
– 4,0 m2 za igralne površine (opremlje-

no igrišče) in
– 3,5 m2 za zelene površine.
V stanovanjskih objektih za posebne na-
mene (SB) je treba zagotoviti na vsako po-
steljo najmanj 8 m2 zelenih površin.
(4) Površine za igro mlajših otrok so lahko 
oddaljene od stanovanj do 100 m, površi-
ne za igro večjih otrok in mladostnikov pa 
do 300 m. Priporočljiva velikost otroškega 
igrišča je 200 m2, vendar ne manj kot 50 
m2. Najmanjša velikost igrišča za igro ve-
čjih otrok in mladostnikov je 500 m2. Igri-
šča za igro otrok morajo biti umaknjena 
od prometnic.
(5) Če na zemljišču, namenjenemu za 
gradnjo večstanovanjskega objekta, ni 
prostorskih možnosti za zagotovitev za-
dostnih zelenih površin, mora investitor 
manjkajoče zelene površine, razen povr-
šin za mlajše otroke (7,5 m2 na stanova-
nje), zagotoviti na drugi ustrezni lokaciji, 
ki je od stavbe oddaljena največ 200 m 
tako, da bo stanovalcem omogočena nje-
na trajna uporaba in je v upravljanju več-
stanovanjskega objekta. 
(6) Pri večstanovanjskih objektih PV, VV 
se s tem prostorskim načrtom predpisane 
zelene površine (DP_DPZ in 15 m2 zelenih 
površin na stanovanje) ne seštevajo. Upo-
števa se tisti od obeh normativov, ki zago-
tavlja večjo kvadraturo zelenih površin.
(7) Zasaditev površin je treba izvajati s 
funkcionalnimi drevesi ali soliterji. Izbor 
rastlin mora upoštevati rastiščne razmere 
in varnostno zdravstvene zahteve.
(8) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na 
stavbni parceli ni možno posaditi s tem 
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prostorskim načrtom določenega števila 
dreves, je treba za manjkajoče število dre-
ves sofinancirati sajenje na javnih površi-
nah, ki jih v ta namen določi pristojna ob-
činska služba. 
(9) Kadar je zaradi novogradnje objekta 
treba odstraniti obstoječa drevesa, je tre-
ba odstranjena drevesa nadomestiti pra-
viloma na območju zemljišča, namenje-
nega za gradnjo novega objekta, oziroma 
v skladu z določbo prejšnjega odstavka 
tega člena, v času gradnje.
(10) Ob izvajanju gradbenih del v vpliv-
nem območju dreves, ki se na zemljišču, 
namenjenemu za gradnjo ohranjajo, je 
treba izdelati načrt zavarovanja obstoje-
čih dreves.
Pogoji za gradnjo v vplivnem območju 
obstoječih in načrtovanih in ostale vege-
tacije dreves:
– v primeru tlakovanja površin ob dre-

vesih je treba zagotavljati ustrezno 
kakovost in količino tal, dostopnost 
vode in zračenje tal nad koreninskim 
sistemom. Minimalna odprtina za pre-
hajanje zraka in vode je ø 2,0 m,

– odmik podzemnih komunalnih vodov 
od debla drevesa je najmanj 2,0 m.

(11) Obstoječe drevorede je treba ohra-
njati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih 
zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti 
oziroma sanirati. 
(12) Ozelenitev parkirnih mest ne nado-
mešča zahtevane ozelenitve zemljišča, 
namenjenega za gradnjo objekta.
(13) Število dreves, ki je zahtevano za po-
samezno podrobnejšo namensko rab,o 
se lahko zmanjša pri dejavnostih, ki imajo 
posebne pogoje zaradi varstva pred po-
žarom.
(14) Obrežne drevnine ni dovoljeno od-
stranjevati, razen če je odstranitev zaradi 
tehničnih ali varnostnih zahtev nujna za-
radi pretočnosti oziroma varstva pred po-
plavami.
(15) Na vseh obstoječih zelenih površi-
nah v javni lasti na zazidljivih območjih 
se ohranijo zelenice, razen v primeru po-
trebe po izgradnji javne komunalne infra-
strukture.
 

26. člen
(urejanje okolice objektov)

Višinske razlike na zemljišču je treba pre-
mostiti s travnatimi brežinami. Izjemo-
ma se višinske razlike lahko premostijo z 
opornimi zidovi do višine 1,2 m. Gradnja 
opornega zidu višjega od 1,2 m je  dopu-
stna, kadar obstaja nevarnost rušenja te-
rena. Če je zaradi terenskih razmer višina 
opornega zidu večja od 2 m, mora biti 
oporni zid izveden v kaskadah. Oporni zid 
mora biti intenzivno ozelenjen ali grajen 
iz kamna.
 
III/9. Velikost in oblika gradbene parcele

27. člen
(velikost in oblika gradbene parcele)

(1) Velikost in oblika gradbene parcele 
morata, glede na lastnosti predvidenega 
objekta, izpolnjevati prostorske izvedbe-
ne pogoje po tem odloku (FZ, FZP, FI, od-
mike od parcelnih mej, regulacijskih linij 
ipd.) in pogoje, določene z drugimi pred-
pisi. 
(2) Širina gradbene parcele ob ulici mora 
biti prilagojena tipični širini gradbenih 
parcel v naselju.
(3) Gradbena parcela mora biti v celoti 
vključena v območje enote urejanja pro-
stora, v kateri se gradi objekt.
(4) Kadar je velikost gradbene parcele do-
ločena s tem odlokom, je dopustno od-
stopanje do največ 10% od navedene ve-
likosti gradbene parcele.

28. člen
(sprememba meja ali površine gradbene 

parcele, na kateri stoji objekt)
Gradbena parcela, na kateri stoji objekt, 
je lahko predmet parcelacije le tedaj, če 
s parcelacijo povzročena sprememba 
meje ali površine parcele ne bo povzroči-
la kršitve s tem odlokom predpisanih pro-
storskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za 
objekt (FZ, FZP, FI, odmike od parcelnih 
mej, regulacijskih linij, normativi za par-
kirne površine ipd).
 
III/10. Splošni prostorski izvedbeni po-
goji glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in gra-
jeno javno dobro

29. člen
(obveznost gradnje na komunalno opre-

mljenih stavbnih zemljiščih)
(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti 
urejanja se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in pre-
dana v upravljanje komunalna oprema ter 
objekti, naprave in omrežja druge gospo-
darske javne infrastrukture, ki so določeni 
v prostorskem aktu občine.
(2) Gradnja objektov, naprav in omrežij, 
razen gospodarske javne infrastrukture, je 
dovoljena samo na opremljenih stavbnih 
zemljiščih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega od-
stavka je gradnja objektov dovoljena tudi 
na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če 
se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja 
tudi opremljanje stavbnih zemljišč  z go-
spodarsko javno infrastrukturo po pogod-
bi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zgra-
jeni objekti lahko pridobijo uporabno do-
voljenje oziroma začnejo funkcionirati le, 
če je bila zgrajena in predana v uporabo 
vsa potrebna in predvidena komunalna 
oprema ter objekti, naprave in omrežja 
druge gospodarske javne infrastrukture.

(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se iz-
vaja na podlagi programa opremljanja. S 
programom opremljanja se za območja, 
na katerih se s prostorskim aktom predvi-
deva gradnja nove komunalne opreme ali 
objektov, naprav in omrežij druge gospo-
darske javne infrastrukture, podrobneje 
določi komunalna oprema, ki jo je potreb-
no zgraditi, roke za gradnjo po posame-
znih enotah urejanja ter določijo podlage 
za odmero komunalnega prispevka.

30. člen
(predpisana obvezna gospodarska

javna infrastruktura)
(1) Obvezna gospodarska javna infra-
struktura so:
– objekti, naprave in omrežja infrastruk-

ture za izvajanje obveznih lokalnih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja 
po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

– objekti, naprave in omrežja infrastruk-
ture za izvajanje izbirnih lokalnih go-
spodarskih javnih služb po predpisih, 
ki urejajo energetiko, na območjih, 
kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in 
sicer: občinske ceste, javna parkirišča, 
hodniki za pešce, kolesarske steze, av-
tobusna postajališča in druge javne 
površine.

(2) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov 
so minimalno komunalno opremljena, če 
imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje padavinske in fekalne odpadne 
vode, priključitev na elektroenergetsko 
omrežje ter dostop do javne ceste opre-
mljene z javno razsvetljavo.

31. člen
(obveznost priključevanja 

na komunalno opremo)
V posameznih enotah urejanja je obve-
znost priključevanja že zgrajenih objek-
tov na komunalno opremo sledeča:
– obvezna priključitev na vodovodno 
omrežje javnega lokalnega vodovodnega 
sistema. 
– obvezna priključitev na javno kanaliza-
cijsko omrežje, razen kjer PIP določa dru-
gače. 
– obvezna priključitev na zgrajeno elek-
troenergetsko omrežje.

32. člen 
(priključevanje objektov na javno

kanalizacijsko omrežje)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v 
stavbi, se mora odvajati:
– v javno kanalizacijo v naselju ali delu na-
selja, opremljenem z javno kanalizacijo,
– neposredno v malo komunalno čistilno 
napravo, ki je pod nadzorom izvajalca jav-
ne službe – upravljavca javne kanalizaci-
je, dovoljeno samo v funkcionalni enoti 
NT2/5-1.
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(2) V javno kanalizacijo se mora neposre-
dno odvajati tudi komunalna odpadna 
voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno 
z javno kanalizacijo, če je letna obreme-
nitev zaradi nastajanja komunalne odpa-
dne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti 
za priključitev na javno kanalizacijo, večja 
od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je 
možno brez naprav za prečrpavanje.
(3) Če je več stavb na geografsko zaokro-
ženem območju, na katerem ni predpisa-
no odvajanje komunalne odpadne vode 
v javno kanalizacijo in je skupna obreme-
nitev zaradi odvajanja te odpadne vode 
manjša od 50 PE, se mora komunalna od-
padna voda, ki nastaja v teh stavbah, od-
vajati v kanalizacijo, ki nima statusa javne 
kanalizacije, in čistiti v mali komunalni či-
stilni napravi, ki je namenjena skupnemu 
čiščenju in je v zasebni lasti in upravlja-
nju lastnikov stavb. Pogojno dovoljeno v 
funkcionalni enoti NT 2/5- 2. 
(4) Kanalizacijski vodi naj potekajo v jav-
nih površinah tako, da bo omogočeno 
vzdrževanje sistema s priključki. Kanali-
zacija mora biti projektirana vodotesno iz 
atestiranih materialov vključno z revizij-
skimi jaški in priključki.

33. člen
(priključevanje objektov na javne ceste)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti 
morajo imeti zagotovljen dovoz do javne 
ceste. Dovozi in priključki na javno cesto 
morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo pro-
meta, neposredno ne ogrožajo prometne 
varnosti in preglednosti. Izvedejo se na 
podlagi pogojev in soglasja občinskega 
organa, pristojnega za promet.
(2) Vsaka novogradnja mora imeti zago-
tovljen ustrezen dovoz do zemljišča, na-
menjenega za gradnjo. Širina dovoza do 
individualnega objekta je od najmanj 3 
m do največ 5 m, do skupine objektov pa 
od najmanj 3 m do največ 8 m. Širina ce-
stišča, po kateri poteka javni promet, zna-
ša najmanj 6 m, širina vozišča pa najmanj 
5m razen če zatečeno stanje tega ne omo-
goča. Novi, dodatni ali razširitve obstoje-
čih dovozov in priključkov se sme graditi 
samo s soglasjem občinskega organa, pri-
stojnega za promet.
(3) Nemoteni urgentni in intervencijski 
dovozi morajo biti omogočeni neposre-
dno s ceste ali posredno prek skupnih do-
vozov ali sosednjih dvorišč.

34. člen
(energetska infrastruktura in ukrepi za 

učinkovito rabo energije (URE) in 
uporabo OVE)

(1) Stanje in značilnosti:
1. Občina Trzin leži v osrednjem delu Slo-
venije, v celoti na območju Ljubljanske 

kotline. Spada v Osrednjeslovensko stati-
stično regijo. Meji na mestno občino Lju-
bljana ter občini Domžale in Mengeš. Ob-
čina Trzin v današnjem obsegu obstaja od 
leta 1998, ko se je odcepila od enotnega 
ozemlja občine Domžale. Občino Trzin se-
stavlja 1 naselje, približno 1/3 kmetijskih 
in približno 1/3 gozdnih zemljišč.
2. Na območju Občne Trzin je praktično v 
celoti že zgrajeno plinovodno omrežje, ki 
omogoča uporabo zemeljskega naftne-
ga plina. Na podlagi koncesijske pogod-
be naj bi se v naslednjih letih nadaljevala 
izgradnja preostalega dela omrežja, ki že 
dosega 98% možnih porabnikov.
3. V Trzinu se velika večina stavb ogreva z 
zemeljskim plinom; manjši del pa s kuril-
nim oljem. Domnevno kakšna četrtina la-
stnikov individualnih hiš še vedno upora-
blja za dogrevanje ali za ogrevanje v manj 
mrzlem obdobju tudi druge vire energi-
je; v manj smiselnih primerih električno 
energijo, večina drva ali druge oblike bi-
omase, vsaj v nekaj primerih pa tudi sonč-
no energijo ali energijo, ki je pridobljena s 
pomočjo toplotnih črpalk.
4. Oskrba z električno energijo in pokri-
tost občine z vodovodnim sistemom je na 
celotnem območju občine ustrezna in sle-
di potrebam porabnikov in prostorskemu 
razvoju.
5. Preko območja občine potekajo trase 
obstoječih in predvidenih prenosnih dalj-
novodov in elektroenergetskih objektov: 
DV 110 kV Kleče-Beričevo, DV 110 kV Kle-
če Domžale, DV 2x220 kV Kleče-Beričevo-
Podlog in DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo. 
Po Nacionalnem energetskem programu 
(Ur.l. RS št. 57/2004) in Strategiji razvo-
ja elektroenergetskega sistema Repu-
blike Slovenije, Načrt razvoja prenosne-
ga omrežja v RS od leta 2009 do 2018 je 
predvidena rekonstrukcija daljnovoda na 
napetostni nivo 400 kV. 
6. Skozi Občino Trzin potekata dve izrazi-
to obremenjeni tranzitni državni cesti (G 
10 – Črnuče-Domžale in regionalna cesta 
Trzin-Mengeš s povezavo proti Letališču 
Jožeta Pučnika ter Kranju in s povezavo 
proti Kamniku in železnica Ljubljana-Ka-
mnik). Preko območja občine poteka os 
obstoječega železniškega tira proge Lju-
bljana-Kamnik, predvidena pa je tudi dru-
ga os tira Ljubljana-Kamnik.
(2) Energetska infrastruktura:
1. Obstoječa energetska infrastruktura 

občine zajema:
-  naftno gospodarstvo: bencinski servis 

za neposredno oskrbo s tekočimi gori-
vi,

- omrežje za razvod zemeljskega plina, 
- plinarna za utekočinjeni naftni plin,
- obstoječe elektro-distribucijsko 

omrežje z RTP, TP, NN in prenosnim 
omrežjem,

- v Občini Trzin ni nobene skupne ko-
tlovnice, 

- na območju Občine Trzin ne deluje 
noben sistem daljinskega ogrevanja,

- individualni objekti za uporabe obno-
vljivih virov energije.

2. Strategija rabe in oskrbe z energijo na 
območju občine Trzin je skladna z Na-
cionalnim energetskim programom in 
predvideva uporabo OVE.

3. Cilji pri izgradnji energetske infra-
strukture:

- Planiranje in izgradnja novih TP 20/0,4 
kV s pripadajočim omrežjem (20 kV 
in 0,4 kV) v Občini Trzin, bo odvisna 
od povečanja obremenitev ter tam, 
kjer se bodo pojavile slabe napeto-
stne razmere pri odjemalcih, priklju-
čenih na obstoječe elektroenergetske 
vode in objekte. Skladno z razvojnimi 
potrebami je potrebno kontinuirano 
posodabljanje  elektro-energetskega 
sistema s ciljem zagotavljanja zaneslji-
ve in kakovostne oskrbe z električno 
energijo predvsem industrijskih in po-
slovnih objektov (postavitev novih TP 
postaj, kabliranje vseh novogradenj 
NN kabla, ..) na območju celotne obči-
ne. Predvidena je rekonstrukcija vseh 
prenosnih elektroenergetskih objek-
tov. 

- Spodbujanje sistemov daljinske oskr-
be s toploto in sistemov daljinske 
oskrbe s plinom, s čimer se bodo eko-
loško nesprejemljiva goriva zamenja-
la.

- Spodbujanje soproizvodnje električ-
ne energije  in toplote energije v vseh 
možnih kombinacijah uporabe goriv 
ter z možnostjo uporabe tudi za hla-
jenje objektov (plinska kogeneracija, 
kogeneracija v kotlovnici na obnovlji-
vi vir energije, …).

4. Na podlagi Lokalnega energetske-
ga koncepta Občine Trzin (Ur. Vestnik 
Občine Trzin, št. 7/2009) je potrebno 
izvajati informiranje občanov o mo-
žnostih izkoriščanja, sofinanciranja in 
kreditiranja projektov za varčevanje z 
energijo in URE z objavljanjem član-
kov v občinskem glasilu in na ATV in z 
drugimi oblikami obveščanja in infor-
miranja občanov. Neposredno spod-
bujanje (subvencije) ukrepov za učin-
kovito rabo energije (naložb v izolacijo 
stavb, zamenjavo oken itd.), in sicer:

- spodbujanje k ukrepom URE, 
- spodbujanje k izkoriščanju OVE,
- spodbujanje razvoja sistemov (centra-

lizirane) daljinske oskrbe s toplotno 
energijo za ogrevanje in hlajenje.

5. Glede na naravne danosti v Občini Tr-
zin, se prioritetno vzpodbuja uporaba 
OVE:

- energija sončnega sevanja (solarni sis-
temi, fotovoltaični sistemi,...),

- geotermalna energija,
- biomasa (les, odpadki, biogorivo, bio-

plin …).
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(3) Gradnja in urejanje daljinskega ogre-
vanja ter uporaba ekološko čistih virov 
energije:
1. Pri gradnji objektov se na celotnem 

območju občine spodbuja uporabo 
okolju prijazne in URE ter OVE.

2. V vseh enotah urejanja je dovoljena 
gradnja omrežja in naprav za daljin-
sko ogrevanje ob upoštevanju vseh 
določb odloka o OPN Občine Trzin– iz-
vedbeni del.

3. Pri gradnji novih stavb ter pri rekon-
strukciji stavb, kjer se zamenjuje sis-
tem oskrbe z energijo, je potrebno 
upoštevati zakonodajo iz področja 
URE, ter stavbe priključiti na ekološko 
čiste vire energije, oziroma spodbujati 
pasivno in energetsko učinkovito gra-
dnjo.

4. Pri gradnji novih stavb, katerih upo-
rabna tlorisna površina presega 1000 
m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih 
uporabna tlorisna površina presega 
1000 m2 in je namen rekonstrukcije 
zmanjševanje potreb po energiji (ob-
vezna je študija izvedljivosti), se upo-
števa tehnična, funkcionalna, okoljska 
in ekonomska izvedljivost alternativ-
nih sistemov za oskrbo z energijo. Kot 
alternativni sistemi se štejejo:

- Sistemi, ki delujejo na podlagi večih 
obnovljivih virov energije;

- Soproizvodnja;
- Daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali 

hlajenje, če je na voljo;
- Toplotne črpalke.
5. Študija izvedljivosti iz prejšnjega od-

stavka je obvezna sestavina projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
v skladu s predpisi o graditvi objek-
tov.

35. člen
(varovalni pasovi in koridorji objektov, 

naprav in omrežij gospodarske javne 
infrastrukture)

(1) V varovalnih pasovih posameznih in-
frastrukturnih omrežij je dopustna gra-
dnja objektov in naprav v skladu z določili 
tega prostorskega načrta in drugih pred-
pisov ter na podlagi pogojev in soglasja 
pristojnega upravljavca infrastrukturnega 
omrežja. Na obstoječih objektih so dovo-
ljena investicijska vzdrževalna dela.
(2) V varovalnih pasovih elektroenerget-
skih vodov, objektov in naprav ni dopu-
stna gradnja objektov, v katerih je vnetljiv 
material, na parkiriščih pod daljnovodi pa 
je prepovedano parkiranje vozil, ki preva-
žajo vnetljive, gorljive in eksplozivne ma-
teriale. 
(3) Če so varovalni pasovi posameznega 
infrastrukturnega omrežja, opredeljeni 
v drugih predpisih, večji od navedenih v 
tem prostorskem načrtu, se upošteva do-
ločila drugih predpisov.
(4) Širina varovalnih pasov posameznih 

infrastrukturnih omrežij, merjeno levo in desno od osi posameznega voda, mora biti ta-
kšna, kot je navedeno v Preglednici: Varovalni pasovi  infrastrukturnega omrežja.

Preglednica: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE ŠIRINA VAROVALNEGA KORIDORJA

Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:

400 kV, 220 kV - nadzemni potek 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV)

100kV, 35 kV - nadzemni potek 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)

35 kV, 110 kV - podzemni potek 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi)

1 kV do vključno 20 kV - nadzemni potek 20 m (10 m levo in 10 m desno od osi)

1 kV do vključno 20 kV - podzemni potek 2 m (1 m levo in 1 m desno od osi)

Elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja (RTP) merjeno od zunanjega roba ograje 
območja RTP oziroma od meje pripadajoče enote urejanja oziroma od zunanje stene objekta RTP, 
če se ta nahaja v sklopu drugega objekta

110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi)

220 kV, 400 kV 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi)

Elektroenergetska prosto stoječa transformatorska 
postaja (TP)

5 m 
merjeno od zunanje stene objekta TP

Vodovodno omrežje dimenzije 400 mm in več 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi DV)

Kanalizacijsko omrežje dimenzije 1200 mm in več 10 m (5 m levo in 5 m desno od osi DV)

Plinovod z obratovalnim tlakom:

16 bar in več 100 m (50 m levo in 50 m desno od osi DV)

večji od 1 bar in manjši od 16 bar 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)

manjši od 1 bar 5 m  (2,5 m levo in 2,5 m desno od osi DV)

Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim
sistemom 3 m

Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne
službe 3 m

(5) V 2,5m pasu na vsako stran od osi plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je 
prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom 

cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunika-
cijskih
oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred 
sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekrea-

ciji,
– stanovanjskih objektov,
–  objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovne-

ga zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenje-

ne za zadrževanje večjega števila ljudi.
(7) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 Kv in več 
je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objek-
tov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(8) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namemb-
nosti), ki so namenjeni bivanju, poslovne objekte ter za pomožne objekte, ki posegajo v 
elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba pridobiti dokazi-
lo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti 
elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.
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(9) V varovalnih koridorjih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je dopustna gra-
dnja objektov pod pogoji pristojnega organa oziroma upravljavca tega omrežja v skladu 
s predpisi.
(10) Za komunikacijske oddajne sisteme se upošteva območje od antene oddajnika, ki se 
razteza v tridimenzionalnem prostoru od antene glede na moč in smer delovanja oddaj-
nika, število oddajnikov na isti lokaciji in tehnološko izvedbo. Tako je potrebno obravna-
vati vsak oddajnik posebej in zanj pridobiti natančne podatke o varovalnem koridorju.

36. člen
 (varovalni pasovi prometnih omrežij)

1) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v 
skladu z določbami tega prostorskega načrta in drugih predpisov ter na podlagi pogo-
jev in soglasja pristojnega upravljavca ceste in, v primeru železniške proge, soglasja žele-
znice. Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja, 
preglednosti ali vzdrževanja prometnega omrežja.
(2) Če so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, širši od tistih, ki so nave-
deni v tem prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.
(3) V 200 m varovalnem progovnem pasu železniške proge Ljubljana – Kamnik Graben 
št. 21 je potrebno upoštevati minimalne odmike vseh prihodnjih objektov in naprav od 
osi skrajnega tira, gradnje protihrupnih zaščit in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov 
v zemlji proti vplivu blodečih tokov zaradi elektrifikacije železniške proge skladno z ve-
ljavnimi predpisi. Za vsak objekt lociran v 200 m železniškem varovalnem  progovnem 
pasu je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo glede minimalnih odmikov bodočih 
objektov, investitor pa si mora pridobiti projektne pogoje in soglasje h gradnji od Javne 
agencije za železniški promet RS. Predvidene ceste morajo biti oddaljene min. 8 m od 
osi obstoječega tira oziroma 20 m od predvidenega drugega tira. Objekti višine do 15 
m morajo biti oddaljeni minimalno 12 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15 m 
pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,5 m k minimalni oddaljenosti 12 m od osi 
skrajnega tira.
(4) Širina varovalnih pasov prometne infrastrukture, merjeno od zunanjega roba cestne-
ga telesa ali železniškega tira, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici: Varovalni 
pasovi prometne infrastrukture.

Preglednica: Varovalni pasovi prometne infrastrukture

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE ŠIRINA VAROVALNEGA PASU

Glavna cesta (G2) 25 m

Regionalna cesta (R2) 15 m

Lokalna cesta – zbirna krajevna cesta (LZ) 8 m

Lokalna cesta – lokalna krajevna cesta (LZ) 6 m

Javna pot (JP) 4 m

Železniška proga 

200 m (100 m levo in 100 m desno od osi skrajnih ti-
rov proge) in 12 m varovalni pas za gradnjo drugega 
tira (Ljubljana-Kamnik; predvidena trasa naj bi pote-
kala levo od obstoječega tira)

Industrijski tir 80 m

37. člen
(gradnja omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, obnove in odstranitve komunalnih naprav ter 
vzdrževalna dela na teh napravah. Trase omrežij komunalne opreme je treba medseboj-
no uskladiti in združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogočajo pri-
ključitev posameznih porabnikov.
(2) Gradnja omrežij, naprav in objektov komunalne opreme mora potekati sočasno in 
usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne 
oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb. Ob 

gradnji nove komunalne opreme je treba 
izvesti rekonstrukcijo obstoječe komunal-
ne opreme, ki ni več ustrezna zaradi do-
trajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe 
tehnične izvedbe, posledic poškodb ali 
urbanističnih zahtev.
(3) Pri parcelaciji in gradnji je treba upo-
števati obstoječe in predlagane poteke 
primarne in sekundarne infrastrukture ter 
njihove varovalne koridorje. Dopustni so 
manjši odmiki od predlaganih tras, če to 
narekujejo terenske razmere ali racional-
nejši potek komunalne naprave oziroma 
racionalnejša rešitev.
(4) Novozgrajena javna infrastruktura v 
novo načrtovanih delih naselij, mora pra-
viloma potekati po javnih zemljiščih, ra-
zen če je ekonomsko ali tehnično upravi-
čen drug potek.
(5) V območjih stanovanj ter v obmo-
čjih varstva kulturne dediščine je treba 
omrežja komunikacijske in elektroener-
getske opreme graditi praviloma v podze-
mni izvedbi. 
(6) Omrežja in jaške komunalne opreme 
je treba na javnih cestah umeščati zunaj 
vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo 
tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.
(7) Na celotnem poteku trase mora biti 
zagotovljena nemotena dostopnost do 
objektov komunalne opreme.
(8) Globina podzemnih komunalnih vo-
dov in objektov na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih mora zagotavljati normalno 
kmetijsko obdelavo in gospodarjenje z 
gozdom. Po izvedeni gradnji komunalnih 
vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpo-
staviti v prvotno stanje in ustrezno sanira-
ti gozdno zemljišče.
(9) Prečkanja komunalne opreme pod 
strugo vodotoka je treba načrtovati tako, 
da ni zmanjšana prevodna sposobnost 
struge vodotoka.
(10) Nadzemne komunalne in energet-
ske naprave (trafo postaje, vodna črpali-
šča, ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, 
predvsem ne na osrednjih prostorih na-
selja. Priporočljive so postavitve ob ob-
stoječih objektih, pri čemer je potrebno 
predhodno zagotoviti pogoje v skladu z 
zakonom. Postavitve teh objektov v ob-
močjih varstva naravne in kulturne dedi-
ščine niso dopustne.

38. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo in urejanje javnih površin ter 
javne razsvetljave)

(1) Javne površine so zemljišča in objekti, 
ki so po določbah tega prostorskega na-
črta dostopni vsem pod enakimi pogoji.
(2) Javne površine so predvsem površine 
cest, igrišča, parkirišča, parki, zelenice, po-
vršine za pešce, kolesarje in gozdovi s po-
sebnim namenom.
(3) Javne površine ureja Občina Trzin.
(4) Pri urejanju javnih površin in pri pro-
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metnih ureditvah so odstranitve varo-
vanih dreves izjemoma dopustne, pred-
vsem iz varnostnih razlogov. V naselju, 
kjer objekti tvorijo ožine oziroma značil-
ne stavbne nize, je za te objekte določena 
gradbena črta, ki je obvezna pri vseh ure-
ditvah in posegih.
(5) Javne površine so po potrebi opre-
mljene z javno razsvetljavo skladno s 
funkcijo in pomenom posamezne povr-
šine in okoliških objektov. Pri tem je po-
trebno upoštevati določbe v povezavi s 
preprečevanjem svetlobnega onesnaže-
nja ter zagotavljati varstvo bivalnih pro-
storov pred motečo osvetljenostjo zaradi 
razsvetljave nepokritih površin, varstvo 
ljudi pred bleščanjem, varstvo astronom-
skih opazovanj pred sijem neba in ukrepe 
za zmanjšanje porabe električne energije.
(6) Pri ureditvah nove razsvetljave je ob-
vezno upoštevanje predpisov, ki urejajo 
področje svetlobnega onesnaževanja, ter 
standardov opremljanja naselij z javno 
razsvetljavo.
(7) Tipi svetilk in sijalk ter drogov sledijo 
enotni liniji in so v skladu s splošno vizual-
no in tehnično ureditvijo javne razsvetlja-
ve v Občini Trzin.

39.  člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo in urejanje parkirnih površin 
in garažnih stavb)

(1) Parkirne površine in garažne stavbe 
morajo biti razporejene in zgrajene tako, 
da njihova uporaba ne škodi zdravju ter 
hrup in smrad ne motita bivanja, dela in 
počitka v okoliških objektih in okolici.
(2) V obstoječih večstanovanjskih sose-
skah je treba pri gradnji novih parkirnih 
površin in garažnih stavb število obsto-
ječih parkirnih mest, zgrajenih za potre-
be večstanovanjskih objektov, ohranjati v 
javni rabi.
(3) Kadar podzemne garaže niso zgrajene 
pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo 
plast tal, ki omogoča zatravitev in zasadi-
tev drevnine. Streho garaže je dopustno 
urediti tudi kot javno površino; odprto 
športno igrišče, otroško igrišče, nadze-
mno parkirišče, zelenica, trg, ipd.
(4) Parkirne površine na nivoju terena, ki so 
večje od 10 parkirnih mest je treba ozeleni-
ti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 par-
kirna mesta. Drevesa morajo biti po parki-
rišču čim bolj enakomerno razporejena.
(5) Parkirne površine in garažne stavbe 
morajo zadostiti pogojem s področja po-
žarne varnosti. Goriva in maziva, ki lahko 
odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na 
neškodljiv način. Garaže in njihovi pomo-
žni objekti morajo imeti zagotovljeno mo-
žnost prezračevanja. 
(6) Pri urejanju parkirnih površin in gara-
žnih stavb je treba v skladu s predpisi za-
gotoviti parkirna mesta, rezervirana za in-
validne osebe.

(7) Parkirnih površin in garažnih stavb ni 
dovoljeno uporabljati v nasprotju z nji-
hovo namembnostjo, dokler so parkirna 
mesta potrebna in v kolikšnem številu so 
glede na 24. člen  (parkirni normativi) tega 
odloka potrebna za parkiranje vozil stano-
valcev, drugih stalnih uporabnikov in obi-
skovalcev objektov, katerim pripadajo par-
kirne površine oziroma garažne stavbe.

40. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo in urejanje cest, ter gradnjo v 
varovalnih pasovih cest)

1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je 
treba nivo cestišča in hodnikov za pešce 
ter kolesarskih stez uskladiti z višinami 
vhodov v objekte, tako da se dostopnost 
ne poslabša. Vsak investitor preplastitve 
in prekopov mora v roku treh let preveriti 
stanje vozišča v katerega je posegel in po-
novno vzpostaviti varnost vozišča kolikor 
je to potrebno.
(2) Zagotoviti je treba služnostne poti na 
kmetijska in gozdna zemljišča za poti, ki 
bodo izgubljene ob zazidavi. Ceste, na ka-
tere se priključujejo transportne poti, ki 
zagotavljajo tovorni prevoz gozdnih le-
snih sortimentov in drugih primarnih su-
rovin, morajo biti utrjene tako, da vozišče 
prenese 10t osne obremenitve.
(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih 
morajo biti izvedene in urejene tako, da je 
omogočeno čelno vključevanje vozil na 
javno cesto. Uredijo se na podlagi pogo-
jev in soglasja organa, pristojnega za pro-
met oz. upravljavca ceste.
(4) Urgentni in intervencijski dovozi do 
stavbnih parcel morajo biti omogočeni 
neposredno s ceste ali posredno prek sku-
pnih dovozov ali sosednjih dvorišč.
(5) Na koncu ulic, v kolikor se te ne nada-
ljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za 
obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, 
da se zagotovi nemoteno izvajanje dela 
javne službe odvoza odpadkov in zimske 
službe.
(6) V primeru ulic brez hodnikov za pešce 
je potrebno določiti varovalni pas ceste za 
odlaganje snega, v katerem izvajalec jav-
ne službe ne nosi odgovornosti za more-
bitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.
(7) Za zbirne ceste v naselju in predvidene 
nove prometnice v območju urejanja je ši-
rina cestišča 5 m. Varovalni pas ob prome-
tnici znaša 2 m od roba cestišča oz. roba 
hodnika za pešce ali kolesarske steze. V 
varovalnem pasu ni dovoljena gradnja 
ograj ali nameščanje drugih ovir. Razen če 
obstoječe stanje v prostoru to omogoča.
(8) Hodniki za pešce se uredijo ob vseh 
glavnih cestah skozi naselja in ob ulicah in 
javnih poteh, iz zgostitvenih območij pro-
ti šoli, zdravstvenim ustanovam, kultur-
nim ustanovam, cerkvi, pokopališčem ter 
drugim objektom javnega značaja, kjer je 
to mogoče. Pri izgradnji javnih prometnic 

za pešce je treba zagotoviti ustrezen do-
stop za invalide in kolesarje, kolikor je to 
mogoče.
(9) Kolesarske steze se v primerni širini 
urejajo ob najbolj prometnih ulicah, kjer 
prosti koridor poleg izvedbe vsaj eno-
stranskega hodnika za pešce omogoča iz-
vedbo le-teh.
(10) Obstoječe peš-, kolesarske- in učne 
poti zunaj poselitvenih območij se uredi-
jo glede na namensko rabo zemljišč. Nove 
poti se umeščajo v prostor na podlagi do-
kumentacije v obsegu zahtevnosti objek-
ta in izvedbe v sonaravnem načinu.

41. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo in urejanje javnega vodovo-
dnega omrežja)

(1) Javno vodovodno omrežje mora po-
leg oskrbe s pitno vodo, v celotnem na-
selju zagotavljati tudi požarno varnost 
objektov s sistemom podtalnih in nadtal-
nih hidrantov. Hidrante je treba praviloma 
umeščati na ustreznih medsebojnih raz-
daljah in zunaj javnih povoznih ali poho-
dnih površin.
(2) Vodohran mora imeti dostopno pot. 
Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi 
manjše vizualne izpostavljenosti vsaj del-
no vkopani.
(3) Uporabniki tehnološke vode morajo 
uporabljati zaprte sisteme z uporabo reci-
kliranja porabljene vode.

42. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo in urejanje javnega kanaliza-
cijskega omrežja)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja 
v stavbi, v naselju ali delu naselja, opre-
mljenem z javno kanalizacijo, se obvezno 
odvaja v javno kanalizacijo, zaključeno z 
ustrezno čistilno napravo. Kanalizacijsko 
omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sis-
temu, razen na območjih, kjer je že izve-
den mešani sistem. Ločeni kanalizacijski 
sistem za padavinsko odpadno vodo ne 
sme biti priključen na mešani sistem.
(2) Odvajanje in čiščenje padavinske vode 
z javnih cest ter parkirišč in drugih povo-
znih utrjenih ali tlakovanih površin, na ka-
terih se odvija motorni promet, se izvaja v 
skladu s predpisi.
(3) Zadrževalni bazeni za zadrževanje vi-
ške padavinske vode morajo biti v na-
seljih izvedeni podzemno, pri čemer je 
treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z ze-
mljino, lahko pa tudi z nadvišanjem tere-
na. Do zadrževalnega bazena mora biti 
zagotovljen dovoz z javne ceste. Nad za-
drževalnim bazenom je dopustno urediti 
rekreacijske ali zelene površine, vključno z 
zasaditvijo vegetacije.
(4) Lokalne čistilne naprave morajo biti 
umeščene zunaj strnjenega naselja ali na 
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njegovem robu. Do čistilne naprave je tre-
ba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna 
naprava mora biti zavarovana.
(5) Male čistilne naprave morajo biti izve-
dene podzemno v skladu s predpisi. Do-
pustna je tudi gradnja rastlinske čistilne 
naprave. Vsi individualni sistemi za odva-
janje in čiščenje odpadne vode morajo 
biti redno vzdrževani in evidentirani pri 
izvajalcu javne službe odvajanja in čišče-
nja odpadne vode.
(6) Pri gradnji objektov je treba zagotovi-
ti ponikanje čim večjega dela padavinske 
vode s pozidanih in tlakovanih površin. 
Na območjih, kjer ponikanje zaradi zna-
čilnosti tal ni možno, se padavinska voda 
odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev 
pristojnega organa oziroma upravljavca 
kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se 
čim večji delež padavinske vode pred od-
vodom v kanalizacijsko omrežje začasno 
zadrži na lokaciji (posebne ureditve na ze-
lenih površinah zemljišča namenjenega 
za gradnjo stavbe ali na parcelah večjega 
števila stavb, h katerim pripadajo).
(7) Padavinske vode iz objektov in njiho-
vih funkcionalnih površin ni dopustno 
usmeriti na javne površine niti v naprave 
za odvodnjavanje javnih površin.
(8) Za objekte na območjih, kjer ni predvi-
dena izgradnja kanalizacijskega omrežja, 
in so na geografsko zaokroženem obmo-
čju, se komunalna odpadna voda, ki na-
staja v njih, čisti v skupni ali individualni 
mali komunalni čistilni napravi, ki je na-
menjena skupnemu ali individualnemu 
čiščenju komunalne odpadne vode in je v 
lasti in v upravljanju lastnikov stavb.
(9)V javno kanalizacijo se mora odvajati 
tudi komunalna odpadna voda, ki nasta-
ja v stavbi ali skupini stavb zunaj naselja 
ali dela naselja, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, če je letna obremenitev zara-
di nastajanja komunalne odpadne vode, 
preračunana na 1m dolžine kanalskega 
voda, ki ga je treba zagotoviti za priklju-
čitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 
PE.

43. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

gradnjo in urejanje plinovodnega 
omrežja)

(1) Omrežje zemeljskega plina se pravilo-
ma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju 
cestne ureditve in vodotokov (mostovi in 
brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba. 
(2) Dopustne so obnove omrežja, posta-
vitev prevzemnih in merilno-regulacijskih 
postaj ter plinohranov za utekočinjen naf-
tni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v 
predpisanih odmikih od javnih površin in 
objektov.
(3) Za poseganja v nadzorovane oziroma 
varnostne pasove plinovodov se mora 
pridobiti pogoje in soglasja sistemske-
ga operaterja prenosnega omrežja ze-

meljskega plina. V varstvenem pasu vseh 
plinovodov se dela lahko izvajajo le pod 
posebnimi pogoji in pod nadzorstvom 
sistemskega operaterja.

44. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji 

za gradnjo in urejanje 
elektroenergetskega omrežja)

(1) Na območju Občine Trzin je treba upo-
števati objekte elektroenergetske infra-
strukture za razdeljevanje in prenos elek-
trične energije ter distribucijsko omrežje.
(2) Obstoječe transformatorske postaje 
ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki bi jih bilo po-
trebno odstraniti, se pred tem nadomesti 
z objektom ustrezne zmogljivosti.
(3) Lokacije transformatorskih postaj in 
priključnih omaric morajo biti vedno 
dostopne za vzdrževanje in zamenjavo 
transformatorjev. Transformatorske po-
staje so praviloma samostoječi objekti 
pravokotnega tlorisa. Pri razporeditvi pro-
storov v objektu je treba upoštevati do-
ločila predpisov o električnem in magne-
tnem sevanju.
(4) Za zagotavljanje novih potreb po ele-
ktrični energiji bo potrebna izgradnja do-
datne elektroenergetske infrastrukture.
(5) Izven urbanih naselij se elektroener-
getska distribucijska omrežja nazivne na-
petosti 20 kV in 0,4 kV gradi predvsem v 
nadzemni izvedbi lahko pa tudi v kablo-
vodih, ki so položeni v zemljo v zaščitnih 
ceveh. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 
kV omrežja gradi izključno v kabelski iz-
vedbi, praviloma v obbetonirani kabelski 
kanalizaciji.
(6) Preostali razvoj distribucijskega omrež-
ja za električno energijo na območju Obči-
ne Trzin bo poleg predvidenih sprememb 
v večji meri potekal v odvisnosti od na-
daljnjega prostorskega razvoja občine.
(7) Nove transformatorske postaje je do-
voljeno locirati znotraj ureditvenega ob-
močja naselja na parcelah, za katere je 
pridobljeno soglasje lastnika in tistega, či-
gar interes je prizadet.
(8) Dopustna je rekonstrukcija vseh elek-
troenergetskih vodov napetostnega ni-
voja 35 kV in več, pri čemer je dopustno 
rekonstruirati 35 kV daljnovode v nape-
tostni nivo 110 kV ter 220 kV daljnovode 
v napetostni nivo 400 kV, če so upošteva-
ni tehnični predpisi o elektromagnetnem 
sevanju.
(9) Za vsako graditev objekta v koridorjih 
obstoječih in predvidenih prenosnih dalj-
novodov je treba pridobiti pisno soglasje 
pristojnega soglasodajalca. Za novogra-
dnje, dozidave in nadzidave objektov, na-
menjenih za stalno ali občasno bivanje ter 
za pomožne objekte, ki posegajo v elek-
troenergetske koridorje obstoječih ozi-
roma predvidenih daljnovodov, je treba 
predložiti dokazilo pooblaščene organiza-
cije, da niso prekoračene mejne vrednosti 

elektromagnetnega sevanja, kot to dolo-
ča veljavna Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem oko-
lju (Ur. l. RS, št. 70/96). 
 (10) Dopustna rekonstrukcija vseh obsto-
ječih talnih oziroma nadtalnih vodov 20 
kV napetostnega nivoja s pretečeno ži-
vljenjsko dobo oziroma če prenosna zmo-
gljivost ne zadošča trenutnim potrebam 
po zagotavljanju kvalitetne oskrbe od-
jemalcev z električno energijo na obmo-
čju občine Trzin. Rekonstruirani ali novo 
zgrajeni daljnovod ne sme povzročati ne-
zmerne celotne obremenitve območja s 
sevanjem v nobenem bivalnem ali dru-
gem prostoru stavb, v katerih se zadržu-
jejo ljudje. Izpolnjene morajo biti zahteve 
glede mejne vrednosti veličin elektroma-
gnetnega sevanja v skladu z veljavnimi 
predpisi.
(11) Prostozračni (nadtalni) elektroener-
getski vodi ne smejo potekati v smeri va-
rovanih pogledov. 
(12) V koridorjih daljnovodov je prepove-
dana gradnja nadzemnih objektov, v ka-
terih se nahaja vnetljiv material. Ravno 
tako je pod daljnovodi prepovedano par-
kiranje vozil, ki prevažajo vnetljive gorlji-
ve ali eksplozivne materiale.
(13) Razdelilne TP se morajo izvesti v skla-
du s sodobnimi principi z uporabo takšne 
tehnologije, da se vplivi na okolje zmanj-
šajo na minimum, da se zmanjšajo po-
trebne površine za postavitev objekta, da 
se vse stikalne in transformatorske napra-
ve izvede v kvalitetno oblikovanih zapr-
tih objektih. Vse RTP morajo biti zaščite-
ne pred nepooblaščenim dostopom. Vse 
vključitve v elektroenergetsko omrežje se 
praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.

45. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji

za gradnjo in urejanje komunikacijskega 
omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen siste-
mov brezžičnih povezav, mora biti izve-
deno s podzemnimi kabli, obvezno v za-
ščitni kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih 
območij poselitve je dopustna tudi gra-
dnja nadzemnih vodov.
(2) Mesto za postavitev antene bazne po-
staje mora biti izbrano tako, da človek 
nima neoviranega dostopa na območje, 
na katerem so mejne vrednosti glede na 
uredbo o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, 
št. 70/96) lahko prekomerne. Poleg tega 
je potrebno antene baznih postaj graditi 
na ustrezni oddaljenosti od objektov bi-
valnega okolja, šol, vrtcev, bolnišnic, idr. Z 
odmikom je potrebno zagotoviti, da mej-
ne vrednosti niso presežene.
(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja 
mora investitor za vsako bazno postajo, 
ki je vir sevanja, pridobiti prve meritve s 
strani pooblaščene institucije, s katerimi 
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se natančno ugotovijo sevalne obremeni-
tve naravnega in življenjskega okolja. 
(4) Pri načrtovanju objektov in naprav 
omrežja telefonije je treba upoštevati 
predpise s področja elektronskih komu-
nikacij in elektromagnetnega sevanja ter 
naslednje usmeritve in pogoje:
– v ENOTI UREJANJA PROSTORA s po-

drobnejšo namensko rabo IG, K2, G je 
dopustna gradnja objektov in naprav 
mobilne telefonije ter gradnja pro-
stostoječih antenskih stolpov v enoti 
urejanja prostora s podrobnejšo na-
mensko rabo G je dopustna v primeru 
kadar ni pričakovati bistveno negativ-
nih vplivov na funkcije gozdov, 

–  objekte in naprave mobilne telefonije 
je treba umeščati v prostor tako, da se 
združujejo v obstoječe ali načrtovane 
infrastrukturne koridorje in naprave.

(5) Objekte in naprave mobilne telefonije 
je potrebno na izpostavljenih legah ume-
stiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne 
kakovosti prostora čim manjši.
(6) Oblikovanje objektov (barve, oblika 
stebrov in anten) pa mora biti čim bolj pri-
lagojeno prevladujoči urbani in krajinski 
tipologiji ter naravnim danostim prostora, 
potrebno je tudi ozeleniti okolico objekta.

46. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 

objekte in ureditve za zbiranje in od-
stranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati 
v namenskih posodah za ostanek komu-
nalnih odpadkov in ločene frakcije komu-
nalnih odpadkov, smetnjaki oz. zabojni-
kih. Zbirno mesto za komunalne odpadke 
mora biti pri individualnih novogradnjah 
v objektu ali na zemljišču, namenjenemu 
za gradnjo, h kateremu pripada. Pri kolek-
tivnih objektih pa mora biti odjemno me-
sto na lastnem funkcionalnem zemljišču 
ob javni kategorizirani cesti oz. ob hodni-
ku za pešce (približno en meter od skraj-
nega zunanjega roba cestnega sveta).
(2) Zbirno mesto za komunalne odpad-
ke mora biti urejeno v skladu s predpisi 
in praviloma zaščiteno z nadstrešnico, na 
utrjeni površini z odtokom in opremljeno 
z vodo za občasno čiščenje, dobro pro-
metno dostopno in zunaj prometnih po-
vršin.
(3) Zbiralnice odpadkov so praviloma 
nadzemne in umeščene na utrjene javne 
površine. Zbiralnice odpadkov so pravilo-
ma razporejene tako, da zajemajo gravita-
cijsko območje največ 300 prebivalcev.
(4) Zbirni center za odpadke mora biti za-
radi dostopnosti umeščen v bližini nase-
lja ali v eni od sosednjih občin. Imeti mora 
najmanj vratarnico, nadstrešek in ograjo. 
Zbirni center je lahko izveden tudi kot za-
prt objekt.
(5) Posebni odpadki se do njihove preda-
je pooblaščenemu podjetju ali do odvoza 

na odlagališče posebnih odpadkov skla-
diščijo v območju proizvodnih in obrtnih 
obratov, kjer so nastali. 

III/11.  Splošni prostorski izvedbeni po-
goji glede celostnega ohranjanja kul-
turne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin ter 
varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami

III/11/1. Ohranjanje narave in varstvo 
kulturne dediščine

47. člen
(ne dovoljeni posegi)

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali 
ali uničili naravno ali kulturno dediščino, 
niso dovoljeni.

48. člen
(naravni spomeniki, naravne vrednote in 

varovana območja narave)
(1) Območja naravnih vrednot, ekološko 
pomembnih območij, posebnih varstve-
nih območij in potencialnih posebnih var-
stvenih območij so prikazana v Prikazu 
stanja.
(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se 
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogo-
ji za varstvo naravnih vrednot, ekološko 
pomembnih območij, posebnih varstve-
nih območij, potencialnih posebnih var-
stvenih območij in zavarovanih območij, 
navedenih v naravovarstvenih smerni-
cah. Za gradnjo objekta na teh območjih 
je  skladno z zakonom potrebno pridobiti 
naravovarstveno soglasje.
(3) Vplivna območja evidentiranih narav-
nih vrednot imajo omejeno osnovno rabo 
kot na primer kmetijsko ali gozdarsko 
rabo. V teh delih se gospodari z območji 
na sonaraven način. 
(4) Območja ob vodnih površinah kot so 
priobalna zemljišča bajerjev in zemljišča 
ob zajetjih se uredijo in redno vzdržujejo 
skladno s pogoji Ministrstva RS za varstvo 
okolja (ARSO: področje narava in voda) v 
kontekstu ohranjanja naravnih prvin.

49. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Objekti in območja kulturne dediščine 
so prikazana v Prikazu stanja.
(2) V primeru, da se posega na območje 
evidentirane enote kulturne dediščine, je 
potrebno predhodno opraviti ustrezne 
raziskave.
(3) Če se izdeluje projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na samem objek-
tu kulturne dediščine ali območju kul-
turne dediščine, je treba pred začetkom 
izdelovanja projekta pridobiti kulturno-
varstvene pogoje ter k projektnim reši-
tvam tudi kuturnovarstveno soglasje za 
vso evidentirano kulturno dediščino. Za 

posege na območjih in objektih nepre-
mičnih kulturnih spomenikov in registri-
rane kulturne dediščine je treba pridobi-
ti soglasje organa, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine.

 III/11/2. Varstvo okolja in naravnih do-
brin

50. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)

(1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju 
je treba sanirati.
(2) Na celotnem območju Občine Trzin so 
dopustne le tiste dejavnosti, ki skladno z 
veljavnimi predpisi ne povzročajo večjih 
obremenitev okolja in ne presegajo dovo-
ljene ravni hrupa za posamezno območje.
(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozida-
ve in nadzidave ter spremembe namemb-
nosti v obstoječih objektih so dopustne, 
če nov poseg ne povzroča večjih motenj v 
okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki 
lahko pomembno vpliva na okolje, je tre-
ba v skladu z Uredbo o vrstah posegov v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov 
na okolje in pridobiti okoljevarstveno so-
glasje. 
(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora 
poseben del projekta za gradbeno dovo-
ljenje vsebovati presojo vplivov na okolje. 
V območjih za proizvodnjo (oznaka I) je 
treba upoštevati dovoljene ravni hrupa za 
proizvodna območja.
(6) V proizvodnih objektih in obrtnih de-
lavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki 
postopki, ki ne onesnažujejo zraka, povr-
šinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo 
na stanovanjska območja s prekomerno 
hrupnostjo.
(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem 
procesu (obrtne delavnice) uporabljajo 
nevarne snovi oziroma imajo lastne čistil-
ne naprave, morajo voditi dnevnik in re-
dno analizirati odpadne vode, ki jih spu-
ščajo v naravni recipient.
(8) Uporabniki prostora, ki na svojem ze-
mljišču opravljajo manipulacijo oziroma 
skladiščijo nevarne snovi, goriva, olja, ke-
mikalije, lahko to opravljajo le v pokritih 
prostorih. Manipulacijske površine mo-
rajo biti urejene tako, da se ob eventual-
nem razlitju nevarne snovi lahko v celoti 
prestrežejo.
(9) Uporabniki tehnološke vode morajo 
uporabljati zaprte sisteme.
(10) Pri vseh novih gradnjah objektov mo-
rajo biti zagotovljeni elementi naravne 
osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov 
v skladu z veljavnimi predpisi. 
(11) Pri vseh novih gradnjah in rekon-
strukcijah objektov je obvezno:
- predvideti zbiralnik za zbiranje mete-

orne vode, ki se jo uporabi za zalivanje 
ali za sanitarije (sekundarni vodovod);
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- graditi po načelih varčne gradnje in 
učinkovite rabe energije (individualni 
in javni objekti) in

- uporabljati obnovljive vire energije 
(toplotne črpalke, kolektorji za izkori-
ščanje solarne energije, biomasa, …).

(12) Priporočljivo je graditi sisteme daljin-
skega ogrevanja z možnostjo kogenera-
cije (soproizvodnja toplote in električne 
energije).
(13) Pri vseh rekonstrukcijah in novo-
gradnjah je potrebno upoštevati načelo 
učinkovite rabe energije (zasnova in ovoj 
objekta), za pridobivanje toplote in proi-
zvodnjo električne energije pa je dopu-
stna raba vseh vrst obnovljivih virov ener-
gije.

51. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin 
je treba upoštevati predpise s področja 
varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem 
je treba za objekte, ki so vir onesnaževa-
nja, pridobiti meritve emisij v zrak ter pri-
praviti program sanacije. Pri gradnji novih 
objektov in naprav je treba zagotoviti, da 
ne bodo prekoračene s predpisi dopustne 
emisije.
(3) Pri posameznih obstoječih virih preko-
mernega onesnaženja zraka mora lastnik 
oziroma upravljavec vira onesnaženja 
dvakrat letno meriti nivo onesnaženosti 
in izvesti ustrezno zaščito oziroma sanaci-
jo. Z rezultati merjenja mora seznaniti pri-
stojni organ Občine Trzin.

52. člen
(varstvo voda)

(1) Vsi vodotoki in stoječe vode imajo 5 m 
pas priobalnega zemljišča. V območju pri-
obalnega zemljišča je prepovedano gra-
diti kakršne koli objekte, ograje, naprave, 
ki bi preprečevali dostop do vode. Obsto-
ječi objekti se ohranjajo v obstoječih ga-
baritih. Prav tako so prepovedani posegi, 
ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (za-
jezitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje 
pretoka ipd.). 
(2) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse 
vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, 
ki niso vrisani v kopije katastra, ter za vo-
dotoke v ceveh.
(3) Kadar vodotok ni vrisan na karti kata-
stra oziroma je njegov potek prikazan li-
nijsko, se območje priobalnega zemljišča 
določi v sodelovanju s pristojnim orga-
nom za vodno gospodarstvo.
(4) Dopustne posege v priobalno zemlji-
šče določa zakon. Na priobalnem zemlji-
šču vodotoka mora biti omogočen do-
stop in vzdrževanje vodotoka. Ureditve 
vodotokov in hudournikov so dopustne 
predvsem z uporabo naravnih materialov.
(5) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, 
ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na 

vodni režim ali stanje voda, se lahko izve-
de samo na podlagi vodnega soglasja ali 
vodnega dovoljenja. Skladno z zakonom 
o vodah je treba pridobiti vodno soglasje 
in vodno dovoljenje za vsako spremembo 
vodnega režima, ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode ozi-

roma snovi, ki onesnažujejo vodo,
– z gradnjo, rekonstrukcijo vodno-go-

spodarskih in drugih objektov ter na-
prav,

– z drugimi posegi v vodotok in vodna 
zemljišča, s katerimi se spreminja koli-
čina, kakovost, prostorska ali časovna 
razporeditev voda oziroma se spremi-
njajo razmere na vodnih in priobre-
žnih zemljiščih.

(6) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov 
mora biti nadzirana.

53. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varo-
vati pred onesnaženjem in drugimi pose-
gi v prostor v skladu s predpisi o varova-
nju vodnih virov.
(2) Za gradnjo in druge prostorske uredi-
tve na vodovarstvenih območjih je upo-
števati državne in občinske predpise, ki se 
nanašajo na ta območja.
(3) Za posege na vodovarstvenih obmo-
čjih, ki so določena s predpisom, je treba 
v primeru neskladja tega prostorskega 
načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za 
vode, upoštevati pogoje slednjega.
(4) Za posege v prostor na vodovarstve-
nem območju je treba pridobiti soglasje 
organa, pristojnega za vode.

54. člen
(varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostor-
skih ureditvah je treba upoštevati predpi-
se s področja varstva tal. V največji možni 
meri je treba ohranjati reliefne oblike ter 
urejati poškodovana ali razgaljena tla na 
način, da se ohranja oziroma obnovi nji-
hova plodnost in da so ustrezno zaščitena 
z vegetacijo.
(2) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči 
tekoče gorivo, naftni derivati oziroma ne-
varne snovi morajo biti izvedena dela na 
način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali 
direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, 
rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati 
ločeno od nerodovitnih tal ter ga upora-
biti za rekultivacije, zunanje ureditve ali 
izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

55. člen
(varovalni gozdovi)

(1) Območja varovalnih gozdov in gozdov 
s posebnim namenom so prikazana v Pri-
kazu stanja.

(2) V omenjenih območjih je dopustna sa-
nitarna sečnja in sanacijski ukrepi; izbor 
drevja javna gozdarska služba. Posegi, ki 
bi oslabili gozdni rob, niso dovoljeni.
(3) V varovalnih gozdovih niso dopustni 
posegi, ki bi kakor koli povečali labilnost 
terena ali zavrli oziroma občutno zmanj-
šali sposobnost obnavljanja naravne za-
rasti.
(4) V varovalnih gozdovih so izjemoma 
dopustni  ukrepi in posegi, ki so oprede-
ljeni z veljavnimi načrti za gospodarjenje 
z gozdovi, so skladni z varstvenimi režimi 
in zagotavljajo ohranitev ter krepitev eko-
loških funkcij gozda. Za posege v varoval-
ne pasove je potrebno dovoljenje pristoj-
nega Ministrstva.
(5) V varovanih gozdovih je dopustno 
samo vzdrževanje obstoječih objektov. Za 
posege v te objekte je treba pridobiti so-
glasje pristojne službe za gozdove in or-
gana, pristojnega za ohranjanje narave.

III/11/3. Varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami

56. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi ne-

srečami)
(1) Ob gradnji objektov in naprav, name-
njenih oskrbi prebivalstva, javnemu pro-
metu ter skladiščenju, proizvodnji ozi-
roma uporabi nevarnih snovi, nafte in 
njenih derivatov ter energetskih plinov, 
je treba v postopku za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja izdelati študijo varnosti 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Za vsako novogradnjo višine nad 18 m 
(antene, oddajniki, ipd.), v ožjem okolišu 
objekta za potrebe obrambe, je treba pri-
dobiti pogoje pristojne službe za obram-
bo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost 1 km 
od objektov z antenskimi stebri ali anten-
skimi stolpi.
(3) Za vsako novogradnjo višine nad 25 m 
(antene, oddajniki, ipd.), v širšem okolišu 
objekta za potrebe obrambe, je treba pri-
dobiti pogoje pristojne službe za obram-
bo. Za širši okoliš šteje oddaljenost 2 km 
od objektov z antenskimi stebri ali anten-
skih stolpov.

57. člen
(erozijska in plazovita območja)

(1) Erozijska in plazovita območja so pri-
kazana v Prikazu stanja.
(2) Na plazovitem območju se v zemljišče 
ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega 
sproščalo gibanje hribin in ogrozila stabil-
nost zemljišča.
(3) Prepovedano je:
– zadrževanje voda, predvsem z gra-

dnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko 
pospešili zamakanje zemljišč,

– vsi posegi, ki bi lahko povzročili doda-



146

URADNI VESTNIK Občine Trzin, 08/2010, 16. september 2010

tno zamakanje zemljišč in dvig podze-
mne vode,

– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno 
obremenjujejo zemljišče ali razbreme-
njujejo podnožje zemljišča,

– krčenje in večja obnova gozdnih se-
stojev ter grmovne vegetacije, ki po-
spešuje plazenje zemljišč.

(4) Za vse posege v plazovitih območjih je 
treba pridobiti mnenje pristojne organi-
zacije s področja geomehanike.
(5) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z 
gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic 
se ne smejo sprožiti nevarni erozijski pro-
cesi, ne smejo se porušiti razmerja na la-
bilnih tleh in tudi se ne sme preprečiti od-
tok visokih voda in hudournikov.

58. člen
(območja potresne ogroženosti)

Objekti morajo biti protipotresno grajeni 
na območju celotne občine in v skladu s 
cono potresne ogroženosti.

59. člen
(poplavna območja)

(1) Gradnja na poplavnem območju je do-
voljena v skladu z zakonom.
(2) Vse ureditve za zagotavljanje poplav-
ne varnosti se načrtujejo z državnim pro-
storskim načrtom (DPN) ali občinskim po-
drobnim prostorskim načrtom (OPPN).

60. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za varstvo pred požari je potrebno 
upoštevati požarnovarnostne predpise, 
zlasti pa je potrebno:
– zagotoviti potrebne odmike med 

objekti oziroma izvesti ustrezno po-
žarno ločitev objektov, pri čemer bodo 
zagotovljeni pogoji za omejevanje šir-
jenja požara,

– zagotoviti nemoten dostop inter-
vencijskim vozilom vsaj s treh strani 
objekta ali naprave (minimalni radij 
11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, ob 
objektih 5,0 m),

– zagotoviti  izvedbo cest, intervencij-
skih poti in dostopov, da bo omogo-
čena vožnja intervencijskih vozil (vsaj 
3,5 m širina ter osni pritisk do 10 t),

– zagotoviti zadostne količine požarne 
vode iz obstoječega oziroma predvi-
denega hidrantnega omrežja,

– zagotoviti ob objektih in napravah za-
dosten zunanji prostor, ki omogoča 
morebitno evakuacijo ljudi in dobrin 
iz objektov,

– upoštevati razdalje, čas in oddaljenost 
najbližje prostovoljne in poklicne ga-
silske enote, ki pokriva območje Obči-
ne Trzin.

(2) Na območjih brez hidratnega omrežja 
je potrebno zagotoviti požarne bazene ali 
druge ureditve, ki zagotavljajo zadosten 
vir za oskrbo z vodo za gašenje.

III/12.  Splošni prostorski izvedbeni po-
goji glede varovanja zdravja

61. člen
(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotovi-
ti dostop, vstop in uporaba brez grajenih 
in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne 
glede na stopnjo njihove individualne te-
lesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te 
zahteve morajo biti upoštevane pri pro-
jektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh 
vrst v javni rabi in pri večstanovanjskih 
stavbah.

62. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutlji-
vost za škodljive učinke hrupa, določa sto-
pnje varstva pred hrupom, ki so določene 
za zmanjševanje onesnaževanja okolja s 
hrupom za posamezne površine.

I. stopnja varstva pred hrupom je dolo-
čena za površine na mirnih območjih na 
prostem, ki potrebujejo povečano varstvo 
pred hrupom – površine gozdov s poseb-
nim namenom (GPN) 

II. stopnja varstva pred hrupom je dolo-
čena za površine podrobnejše namen-
ske rabe prostora, na katerih ni dopusten 
noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi 
povzročanja hrupa. V skladu z zakonom 
razvrsti na posameznem območju pose-
litve območja varstva pred hrupom v II. 
območje varstva pred hrupom ali v mirno 
območje poselitve minister, pristojen za 
okolje, na podlagi pobude občine. 

III. stopnja varstva pred hrupom je dolo-
čena za površine podrobnejše namenske 
rabe prostora, na katerih so dopustni z vi-
dika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: ur-

bana strnjena stanovanjska pozidava 
(SSn), urbana večstanovanjska pozi-
dava (SSv) in površine podeželskega 
naselja (SK),

– na območju površin razpršene poseli-
tve (A),

– na drugih območjih centralnih dejav-
nosti: dejavnosti izobraževanja, vzgo-
je in športa (CDi), kulturna dejavnost, 
javna uprava, gasilski dom (CDk), ver-
ski objekti s pripadajočimi ureditva-
mi (CDv), trgovske, oskrbne, poslov-
no-storitvene, gostinske dejavnosti in 
manjša obrt (CDo),

– na območju centralnih dejavnosti: 
osrednja območja centralnih dejavno-
sti (CU),

– na območju zelenih površin: površine 
za oddih, rekreacijo in šport (ZS), par-
ki (ZP), druge zelene površine (ZD) in 
pokopališča (ZK).

Funkcionalne enote v III. stopnji varstva 

pred hrupom:

ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI

ST 2/1-1 CENTER 

ST 2/1-2 CENTER - JUG

ST 2/2 ŠOLA

ST 3/1 TRŠKO JEDRO – MENGEŠKA CESTA

ST 3/2 OB PŠATI – JEMČEVA CESTA

ST 3/3 NJIVE

ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD

ST 3/4-2 ZASTRANO 

ST 3/5 OB PŠATI – SEVER

ST 4/1 ZA HRIBOM – PRI CERKVI

ST 4/2-1 BRODIČ – ZA HRIBOM

ST 4/2-2 BRODIČ - OB POTOKU 

ST 4/2-3 BRODIČ 

ST 4/2-4 BRODIČ - ZAVAKE

ST 5/1-1
ST 5/1-2
ST 5/1-3
ST 5/1-4

KRIŽIŠČE – SZ
KRIŽIŠČE – SV
KRIŽIŠČE – JV
KRIŽIŠČE – JZ

NT 1/1 JEDRO - KROŽIŠČE

NT 1/2 OB KRIDRIČEVI

NT 1/3 OB OBVOZNICI

NT 2/1 POD GOZDOM – ZA REBRIJO

NT 2/2-1 POD GOZDOM – 1

NT 2/2-2 POD GOZDOM – 2

NT 2/3 NAD VRTCEM

NT 2/4 ONGER

NT 2/5-1 SNUGOVEC - SEVER

NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG

NT 2/6 VRTEC

NT 2/7 VODOHRAN

NT 3/1 MLAKE – CENTER

NT 3/2 MLAKE – SEVER - VRSTNE

NT 3/3 MLAKE – KIDRIČEVA

NT 3/4 TRZINKA

NT 4/1 PESKE - BELA CESTA
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NT 5/1 ŠPORTNI PARK– ŠRP MLAKE

CT 1/1-1 PIRAMIDA 

CT 1/1-2 PIRAMIDA – PESKE, ŠPRUHA

CT 1/1-3 GMAJNA

CT 2/1-1   MOTNICA – JUG

CT 2/1-2  MOTNICA - BLATNICA

CT 3/1  BLATNICA - SEVER

CT 4/1   DOBRAVE

CT 5/1    BRODIŠČE

A1/1 PREGRETE-1

A1/2 PREGRETE-2

A2 POD VPADNICO

A3 KRAČICE

IV. stopnja varstva pred hrupom je do-
ločena za stavbe na naslednjih površinah 
podrobnejše namenske rabe, na katerih je 
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj 
moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na posebnih območjih: športni centri 

(BC),
– na območjih proizvodnih dejavnosti: 

gospodarske cone (IG),
–  na območjih prometnih površin (P): 

vse površine,
–  na območjih energetske infrastruktu-

re (E): vse površine,
–  na območjih okoljske infrastrukture 

(O): vse površine,
–  na območjih vodnih zemljišč (V): vse 

površine,
–  na območjih mineralnih surovin (L): 

vse površine,
–  na območju kmetijskih zemljišč (K): 

vse površine, razen na mirnem obmo-
čju na prostem,

–  na območju gozdov (G): vse površine 
za izvajanje dejavnosti z gozdarskega 
področja in vse površine gozda kot ze-
mljišča,

–  na območju za potrebe obrambe (F): 
vse površine, če hrup ne nastaja zara-
di izvajanja nalog pri obrambi države 
oziroma pri opravljanju nalog varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Funkcionalne enote v IV. stopnji varstva 
pred hrupom: 

IT 1/1 obvoznica

IT 1/2 tir

IT 2/1 plin

IT 2/2 čistilna - prečrpavališče

IT 2/3 pot

(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je 
treba vse obstoječe stanovanjske objek-
te varovati ali urejati pod pogoji za III. sto-
pnjo varstva pred hrupom.
(3) V II. stopnji varstva pred hrupom se 
pas ob državnih in lokalnih cestah ure-
ja pod pogoji za III. stopnjo varstva. Pas 
ob državnih cestah znaša 25 m na vsako 
stran od osi državne ceste, pas ob lokal-
nih zbirnih cestah pa 15 m na vsako stran 
od roba ceste. 
(4) Na meji med I. in IV. stopnjo varstva 
pred hrupom ter na meji med II. in IV. sto-
pnjo varstva pred hrupom mora biti ob-
močje, ki obkroža IV. stopnjo varstva pred 
hrupom v širini z vodoravno projekcijo 
1000 m in na katerem veljajo pogoji var-
stva pred hrupom za III. stopnjo varstva 
pred hrupom.
(5) Pri novogradnjah objektov in drugih 
posegih v obstoječe objekte v varoval-
nih pasovih javnih cest je treba gradnje 
objektov načrtovati z aktivno zaščito pred 
hrupom (zaščita oken, fasade).
(6) Stopnje varstva pred hrupom so lahko 
izjemoma presežene za javne prireditve, 
javne shode ali druge dogodke na katerih 
se uporabljajo zvočne ali druge naprave, 
za kar je treba pridobiti soglasje pristojne-
ga soglasodajalca. 
(7) Če je vir hrupa cesta, železniška proga 
ali druga prometna infrastruktura, mora 
upravljavec teh virov hrupa zagotoviti 
izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije 
hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil 
oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča 
čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(8) Mejne in kritične vrednosti kazalcev 
hrupa so določene s posebnimi predpisi.

63. člen
(varstvo pred elektromagnetnim 

sevanjem)
(1) Gradnja objektov ali naprav ter razme-
stitev dejavnosti, ki so vir elektromagne-
tnega sevanja, ne sme presegati obre-
menitev okolja, ki jih določa predpis o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem 
in življenjskem okolju.
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektro-
magnetnega sevanja, je treba izdelati oce-
no vplivov na okolje in pridobiti soglasje 
pristojne službe. Viri elektromagnetnega 
sevanja so visokonapetostni transforma-
tor, razdelilna transformatorska postaja, 
nadtalni ali podtalni vod za prenos elek-
trične energije, odprt oddajni sistem za 
brezžično komunikacijo, radijski ali televi-
zijski oddajnik, radar ali druga naprava ali 
objekt, katerega uporaba ali obratovanje 
obremenjuje okolje.
(3) Za vse objekte (novogradnje, nadzida-
ve, dozidave objektov namenjenih za stal-
no oz. občasno prebivanje ter za pomožne 
objekte), ki posegajo v elektroenergetske 
koridorje obstoječih oz. predvidenih dalj-

novodov je potrebno predložiti dokazilo 
pooblaščene organizacije, da mejne vre-
dnosti elektromagnetnega sevanja niso 
oziroma ne bodo prekoračene.

64. člen
(varovanje pred svetlobnim 

onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upo-
števati ukrepe za zmanjševanje emisije 
svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s 
področja svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih 
snopov kakršnekoli vrste in oblike, miru-
jočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali 
proti površinam, ki bi jih lahko odbijale 
proti nebu.

65. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)

(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov 
je treba upoštevati merila za osvetlitev, 
osončenje, prevetrenost in druge zahte-
ve v skladu s predpisi in tem prostorskim 
načrtom. Pri stanovanjskih prostorih (bi-
valna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) 
je treba zagotoviti minimalno zahtevano 
osončenje z direktno sončno svetlobo, 
skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Pri gradnji objektov je potrebno upo-
števati predpise s področja učinkovite 
rabe energije v stavbah.

III/13. Splošni prostorski izvedbeni pogo-
ji na območjih razpršene gradnje

66. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje 

na nestavbnih zemljiščih)
(1) Objekti razpršene gradnje so vsi zako-
nito zgrajeni objekti izven stavbnih ze-
mljišč. Območje razpršene gradnje je v 
enoti prostorskega urejanja A2 – Pod vpa-
dnico, podrobno obdelano v 120. členu 
tega odloka.
 (2) Na zakonito zgrajenih objektih razpr-
šene gradnje iz prvega odstavka tega čle-
na so dopustni:
– rekonstrukcija objektov brez poveča-

nja bruto etažnih površin,
– vzdrževanje objektov,
–  odstranitev objektov,
–  komunalna in oblikovna sanacija 

objektov,
–  prizidave in nadzidave,
–  pomožni objekti za lastne potrebe in 

ograje.
(3) Na parceli objekta razpršene gradnje 
so izmed nezahtevnih in enostavnih 
objektov dovoljeni objekti, ki so dopustni 
za namensko rabo SSs, oddaljeni največ 5 
m od skrajne točke osnovnega objekta.
(5) Za objekte razpršene gradnje veljajo 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki 
veljajo v namenski rabi SSs.
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IV. POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

67. člen
ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI

Območje prepleta dejavnosti – jedro ob Ljubljanski cesti.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12420 Parkirni in garažni objekti
Ob Ljubljanski cesti je dovoljena tudi gradnja: 
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

1.2. Dopustne 
gradnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- dopolnilna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidana površine 
objekta
- nadzidava do skupne dovoljene višine tega člena

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe
- urbana oprema, razen kioska:
•	objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2 
•	mlekomat
- začasni objekti: - odprti sezonski gostinski vrt

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in 
zmogljivost objektov

•	max. višinski gabarit objektov je K + P + N + M, 
do skupne višine največ 8,5 m od terena do kapi 
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PN sledi raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PK sledi raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	Streha je lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
- ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru 
prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot upo-
rabna terasna površina in ne sme presegati 30% 
tlorisne površine obstoječega objekta
•	Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso 
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkorišče-
nosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi največ 40% najmanj 15% do vključno 1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

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

68. člen
ST 2/1-1  CENTER

Gravitacijsko središče Trzina.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni 
objekti in dejavno-
sti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri- in večstanovanjska stavba samo na 
zemljišču s sedanjimi parc. št. 1600/56, 111/76, 
529, 1570/19 in 1570/17, vse k.o. Trzin
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratko-
trajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Parkirni in garažni objekti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane
24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitev
- novogradnja
- rekonstrukcija
- sprememba namembnosti, razen stanovanj v nad-
stropnih delih stavb v večstanovanjskih objektih

1.3. Dopustni ne-
zahtevni in eno-
stavni objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe
Enostavni objekti: 
- nadstreški - pred pritličnimi stanovanji v več-
stanovanjskih objektih izključno če so enaki in 
skladni z zasnovo arhitekta osnovnega objekta
- spominska obeležja
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2 
•	 mlekomat
- začasni objekti: 
•	 odprti	sezonski	gostinski	vrt
•	 oder	z	nadstreškom	
•	 pokrit	prireditveni	prostor	
•	 začasna	tribuna	za	gledalce	na	prostem

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	 višinski	 gabarit	 objektov	 je	 K	 +	 P	 +	N	
+ M, razen že obstoječih stavb in predvide-
ne stavbe na zemljišču s sedanjimi parc. št. 
1600/56, 111/76, 529, 1570/19  in 1570/17, vse 
k.o. Trzin, kjer je  K + P + 3N + M 
•	 V	skladu	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	pro-
stor (ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni 
etaži (2K) samo za potrebe parkiranja in servi-
sno skladiščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - enokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 33° 
- 45°), enokapnice (naklon od 33° -   45°), kom-
binirane s terasami in zeleno streho (naklon 2° 
- 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
     - izvedena kot svojstvena streha
•	 Če	se	v	območju	nahajajo	drugi	 tipi,	ki	niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.
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2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi največ 80% najmanj 15% do vključno 3

2.3 Dodatni pogoji

Za vse novogradnje znotraj EUP je potrebno v 
fazi izdelave projektne dokumentacije preveri-
ti poplavno ogroženost in predvideti ustrezne 
ukrepe.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PV, VV, D

3.2. Velikost in ure-
janje zelenih povr-
šin

Ohranja se zelena os območja ob potoku Pšata 
z navezavo na športno rekreativne in parkovne 
površine. 
Ohranja se trikotni park z rekreativnimi progra-
mi med šolo in obstoječo pozidavo, ki se pre-
pleta s pešpotjo. Dovoli se izgradnja dodatnih 
parkirišč S in Z od objekta P2.
Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozele-
niti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 
PM.

69. člen
ST 2/1-2  CENTER - JUG

Območje stanovanjskih površin med južnim krakom Ljubljanske 
ceste in glavno cesto (G2).

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni 
objekti in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

Ob zbirni cesti funkcionalne enote je dovoljena 
tudi gradnja:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Parkirni in garažni objekti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidana površine 
objekta; dozidave niso
    dovoljene ob zbirni cesti
- nadzidava do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe 

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe
- začasni objekti: 
•	odprti sezonski gostinski vrt
•	oder z nadstreškom 
•	pokrit prireditveni prostor 
•	začasna tribuna za gledalce na prostem
- urbana oprema, razen kioska:
•	objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2 
•	mlekomat

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	max. višinski gabarit objektov je K + P + N + M
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PN sledi raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PK sledi raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	Streha je lahko:
-dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
-ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru pri-
zidka, ki služi obstoječemu objektu kot uporabna 
terasna površina in ne sme presegati 30% tlori-
sne površine obstoječega objekta
•	Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso 
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkorišče-
nosti gradbene par-
cele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi največ 60% najmanj 15% do vključno 1.8

2.3. Dodatni pogoji

Za vse novogradnje znotraj EUP je potrebno v 
fazi izdelave projektne dokumentacije preveri-
ti poplavno ogroženost in predvideti ustrezne 
ukrepe.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PV, VN, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ob zbirni javni poti novega naselja (južni krak 
Ljubljanske ceste) se uredi enotno oblikovan pas 
zelenice.
Južni rob ob glavni cesti (G2) je potrebno inten-
zivno ozeleniti.
Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleniti, 
kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM.

70. Člen
ST 2/2  ŠOLA

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo
12650 Športne dvorane
12620 Muzeji in knjižnice
12420 Parkirni in garažni objekti
24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rekonstrukcija
- rušitve
- novogradnja
- dozidava in dopolnilna gradnja v okviru funkci-
onalnih zemljišč objekta

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- ograje

Enostavni objekti:
- začasni objekti: 
•	oder z nadstreškom 
•	pokrit prireditveni prostor 
•	začasna tribuna za gledalce na prostem
- spominska obeležja
- urbana oprema, razen kioska:
•	objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2 
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	max. višinski gabarit objektov je P + N + M, 
•	Športna dvorana do max. višine v kapu 10 m 
od raščenega terena. Če je streha izvedena v na-
klonu, dvokapnica ali ločna konstrukcija, je ma-
ksimalna višina v slemenu 13 m.
Nad višino dovoljenega vertikalnega gabarita 
10 m nad koto urejenega terena je pri objektih 
z ravno streho dovoljeno namestiti funkcijsko 
neizogibne dele stavb in tehničnih naprav, če ti 
ne prodirajo ravnine ki poteka od daljših stranic 
proti sredini pod naklonom 35° od vodoravnice, 
vendar maksimalno do 3 m v sredini.
•	Streha je lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 33° - 
45°), enokapnice (naklon od 33°-      45°), kom-
binirane s terasami in zeleno streho (naklon 2° - 
10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°

2.2. Stopnja izkorišče-
nosti gradbene par-
cele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi največ 50% najmanj 20% do   vključno 1.5

2.3. Dodatni pogoji

Za vse novogradnje znotraj EUP je potrebno v 
fazi izdelave projektne dokumentacije preveri-
ti poplavno ogroženost in predvideti ustrezne 
ukrepe.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave E, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Robne površine enote urejanja so parkovno ure-
jene. Na zemljišču je potrebno zasaditi vsaj 30 
dreves na hektar. Parkovne površine ob igriščih 
in komunikacijskih poteh morajo biti zasajene z 
grmovnicami in drevjem, in sicer vsaj 50%.

71. člen
ST 3/1 TRŠKO JEDRO – MENGEŠKA CESTA

Urbana stanovanjska pozidava ob Mengeški cesti z zaledjem.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
Ob Mengeški cesti je dovoljena tudi gradnja:
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
Na zaledni strani je dovoljena tudi gradnja:
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
V pritličjih stanovanjskih objektov ob Mengeški 
cesti so možne tudi spremembe namembnosti 
za prostore javnega in poslovnega značaja.

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- dopolnilna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidane površi-
ne objekta
-  nadzidava do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe
- začasni objekti: 
•	odprti sezonski gostinski vrt
- spominska obeležja
- urbana oprema, razen kioska:
•	objekt za oglaševanje ob Mengeški cesti do 
velikosti 2,5 m2 
•	mlekomat

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	max. višinski gabarit objektov je K + P + N + M, 
do skupne višine največ 8,5 m od terena do kapi
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PN sledi raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PK sledi raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	Streha je lahko:
-dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
-ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru 
prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot upo-
rabna terasna površina in ne sme presegati 30% 
tlorisne površine obstoječega objekta
•	Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso 
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.
•	Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe 
kmetovalcev je dovoljena na zemljiščih, ki so do-
volj velika, da zagotovijo zadosten odmik (naj-
manj 2,5 m) od parcelne meje in površine za do-
voz in manipulacijo.

2.2. Stopnja izkorišče-
nosti gradbene par-
cele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 40% najmanj 15%     do vključno 1.8
gosp.       največ 30% najmanj 15%    do vključno 1.8
poslopja

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem ali sadovnjaki.
Urejene zelene površne ob Mengeški cesti se 
ohranijo.
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72. člen
ST 3/2  OB PŠATI – JEMČEVA CESTA    

Stanovanjska pozidava ob Pšati.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
Ob Jemčevi cesti je dovoljena tudi gradnja: 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
Na zemljišču parc. št. 12, 3/5 in 15/2, vse k.o. Tr-
zin je poleg dovoljenih dejavnost, dovoljena 
tudi gradnja objektov z največ 3 stanovanji in za 
muzejsko, knjižnično, turistično in druge stori-
tvene dejavnosti.

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- dopolnilna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidane površi-
ne objekta
- nadzidava do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe na zaledni 
strani stanovanjskih objektov
- ograje: so dovoljene tudi na ulični strani

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe na zaledni 
strani stanovanjskih objektov, razen dvorišč, ki 
so lahko tudi na ulični strani
- urbana oprema, razen kioska:
•	objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2 

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	max. višinski gabarit objektov je K + P + N + M
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PN sledi raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna zasnova objektov za tip PK sledi raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	Streha je lahko:
-dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
-ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru 
prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot upo-
rabna terasna površina in ne sme presegati 30% 
tlorisne površine obstoječega objekta
•	Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso 
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.
•	Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe 
kmetovalcev je dovoljena na zemljiščih, ki so do-
volj velika, da zagotovijo zadosten odmik od so-
sednjih objektov in površine za dovoz in mani-
pulacijo.

2.2. Stopnja izkorišče-
nosti gradbene par-
cele

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

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Urejene zelene površine ob Jemčevi cesti se 
ohranijo.

73. člen
ST 3/3  NJIVE     

Območje stanovanj podeželskega tipa ob Mengeški cesti.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(samo v pritličjih stanovanjskih objektov ob pro-
metnicah)
21110 Ceste, cestni priključki in križišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- dopolnilna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidana površi-
ne objekta
-  nadzidava do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe
- urbana oprema, razen kioska:
        - objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	N	+	M
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna	 zasnova	 objektov	 za	 tip	 PK	 sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	 Streha	je	lahko:
-dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 40% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem ali sadovnjaki.
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74. člen
ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD

Območje stanovanj podeželskega tipa ob Jemčevi cesti.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
Ob Jemčevi cesti je dovoljena tudi gradnja:
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(samo v pritličjih stanovanjskih objektov ob pro-
metnicah)
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (samo v 
pritličjih stanovanjskih objektov ob prometnicah)

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- dopolnilna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidane površi-
ne objekta
-  nadzidava do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe na zaledni 
strani stanovanjskih objektov
- pomožni kmetijski objekti
- ograje
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe na zaledni 
strani stanovanjskih objektov
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- pomožni kmetijski objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	N	+	M,	
do skupne višine največ 8,5 m od terena do kapi
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna	 zasnova	 objektov	 za	 tip	 PK	 sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 40% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Urejene zelene površine ob cesti se ohranijo ali 
uredijo.

75. člen
ST 3/4-2   ZASTRANO

Usmeritve za izdelavo OPPN
Stanovanjske površine Zastrano.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
24110 Športna igrišča
Ob prometnicah je dovoljena tudi gradnja:
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnja
- ureditev zemljišč
- na območju so do sprejema OPPN-ja dovoljena 
samo vzdrževalna dela na obstoječi infrastruktu-
ri in objektih

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi nezahtevni objekti za lastne potrebe po 
enotnem konceptu
- ograje

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe po eno-
tnem konceptu
- urbana oprema, razen kioska:
- objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M	ali	
P + 2N, BEP = max. 600 m2 
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - enokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 30° - 
45°), enokapnice (naklon od 30°- 
       45°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Minimalna	površina	gradbene	parcele	 za	po-
stavitev 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	odda-
ljene od stanovanj do 100 m, površine za igro 
večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Pripo-
ročljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, ven-
dar ne manj kot 50 m2. Najmanjša velikost igri-
šča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 
m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena 
od prometnic.
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2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

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

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ob ulicah se uredijo zeleni koridorji za komunal-
no infrastrukturo brez ograj.

76. člen
ST 3/5   OB PŠATI  

Usmeritve za izdelavo OPPN
Območja stanovanj ob Pšati.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
21410 Mostovi in viadukti
21520 Pregrade in jezovi
21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in 
osuševalni sistemi
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delova-
njem voda
24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnja
- ureditve zemljišč
- na območju so do sprejema OPPN-ja dovoljena 
samo vzdrževalna dela na obstoječi infrastruktu-
ri in objektih

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 garaže
•	 steklenjaki
•	 uta	oziroma	senčnica
•	 bazeni
- ograje
- škarpe in podporni zidovi

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe po eno-
tnem konceptu
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	 višinski	 gabarit	 objektov	 je	 P	 +	 N	 +	M,	
BEP = max. 450 m2

•	 tlorisna	zasnova	objektov	za	 tip	AN	sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.2 do 1/2 
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - enokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 33° - 
45°), enokapnice (naklon od 33°- 
       45°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Minimalna	površina	gradbene	parcele	 za	po-
stavitev 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	odda-
ljene od stanovanj do 100 m, površine za igro 
večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Pripo-
ročljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, ven-
dar ne manj kot 50 m2. Najmanjša velikost igri-
šča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 
m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena 
od prometnic.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 1.5

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ob ulicah se uredijo zeleni koridorji za komunal-
no infrastrukturo brez ograj.

77. člen
ST 4/1 – ZA HRIBOM – PRI CERKVI

Stanovanjske površine z dopolnilnim programom ob cerkvi.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
Samo v pritličjih stanovanjskih objektov ob Ha-
batovi ulici so lahko tudi:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 
12301 Trgovske stavbe 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Na parceli št. 153/2, k.o. Trzin so dovoljene tudi:
11210 Večstanovanjske stavbe
12201 Stavbe javne uprave
12520 Skladišča



154

URADNI VESTNIK Občine Trzin, 08/2010, 16. september 2010

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- dopolnilna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava, ki ne presega 30% zazidana površi-
ne objekta
-  nadzidava do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi nezahtevni objekti za lastne potrebe na za-
ledni strani stanovanjskih objektov
- ograje: so dovoljene tudi na ulični strani

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe na zale-
dni strani stanovanjskih objektov, razen dvorišč, 
ki so lahko tudi na ulični strani
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	N	+	M
•	 Na	 podlagi	 pogojev	 Ministrstva	 za	 okolje	 in	
prostor (ARSO) je možno je izvesti največ eno 
kletno etažo.
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
- ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru 
prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot upo-
rabna terasna površina in ne sme presegati 30% 
tlorisne površine obstoječega objekta
- na parceli št. 153/2, k.o. Trzin so dovoljene fr-
čade
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 40% najmanj 15%     do vključno 1.5

2.3. Dodatni pogoji

Za vse novogradnje znotraj EUP je potrebno v 
fazi izdelave projektne dokumentacije preveri-
ti poplavno ogroženost in predvideti ustrezne 
ukrepe.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PV, D, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih p.

Ob meandrasti strugi vodotoka se ohranja na-
ravna obvodna vegetacija. Možnost ureditve 
otroškega igrišča.

78. člen

ST 4/2-1   BRODIČ – ZA HRIBOM 

Stanovanjske površine ob cesti Za hribom.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnja
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi nezahtevni objekti za lastne potrebe na za-
ledni strani stanovanjskih objektov
- ograje: so dovoljene tudi na ulični strani
- pomožni kmetijski objekti

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe na zale-
dni strani stanovanjskih objektov, razen dvorišč, 
ki so lahko tudi na ulični strani
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- pomožni kmetijski objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna	 zasnova	 objektov	 za	 tip	 PK	 sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	 Streha	je	lahko:
-dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustna samo vzdrževalna dela in odstrani-
tev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 40% najmanj 15%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ohranja se gozdni rob. Zaščita se zagotovi z 
vgradnjo iskrolovov na dimnike.

79. člen
ST 4/2-2   BRODIČ - OB POTOKU  

Zelene površine znotraj naselja.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

21410 Mostovi in viadukti
21520 Pregrade in jezovi
21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in 
osuševalni sistemi
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delova-
njem voda na ogroženih območjih

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- gradnja za potrebe ureditve vodotoka
- ureditve zemljišč

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- kolesarska steza
- pomožni objekti vodne infrastrukture
- poljska pot

Enostavni objekti:
- objekti za odvodnjavanje ceste

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -
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3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave  -

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ob meandrasti strugi vodotoka se ohranja na-
ravna obvodna vegetacija. Možnost ureditve 
otroškega igrišča.

80. člen
ST 4/2-3   BRODIČ

Usmeritve za izdelavo OPPN
Stanovanjske površine Brodič.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
21410 Mostovi in viadukti
21520 Pregrade in jezovi
21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in 
osuševalni sistemi
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delova-
njem voda na ogroženih območjih
24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnja
- ureditve zemljišč

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 garaže
•	 steklenjaki
•	 uta	oziroma	senčnica
•	 bazeni
- ograje (niso dovoljene polno zidane ograje)
- škarpe in podporni zidovi

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe po eno-
tnem konceptu
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju 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 stre-
ho (naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
•	 Minimalna	površina	gradbene	parcele	 za	po-
stavitev 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	odda-
ljene od stanovanj do 100 m, površine za igro 
večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Pripo-
ročljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, ven-
dar ne manj kot 50 m2. Najmanjša velikost igri-
šča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 
m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena 
od prometnic.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

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

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ob zbirni cesti novega naselja se uredi enotno 
oblikovan pas zelenice – drevored.

81. člen
ST 4/2-4   BRODIČ - ZAVAKE   

Usmeritve za izdelavo OPPN
Stanovanjske površine Brodič – Zavake.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnja
- ureditve zemljišč

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 garaže
•	 steklenjaki
•	 uta	oziroma	senčnica
•	 bazeni
- ograje
- škarpe in podporni zidovi

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe po eno-
tnem konceptu
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju 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 stre-
ho (naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
•	 Minimalna	površina	gradbene	parcele	 za	po-
stavitev 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	odda-
ljene od stanovanj do 100 m, površine za igro 
večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Pripo-
ročljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, ven-
dar ne manj kot 50 m2. Najmanjša velikost igri-
šča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 
m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena 
od prometnic.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

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

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih p.

Ob zbirni cesti novega naselja se uredi enotno 
oblikovan pas zelenice – drevored.
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82. 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 
V pritličju objekta so dopustne tudi:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice ali
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic ali
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe ali
12301 Trgovske stavbe ali
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

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

1.3. Dopustni nezah-
tevni 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
- začasni objekti: 
•	 odprt	sezonski	gostinski	vrt
•	 oder	z	nadstreškom
•	 pokrit	prireditveni	prostor

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	2N	+	
M 
•	 V	skladu	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	pro-
stor (ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni 
etaži (2K) samo za potrebe parkiranja in servisno 
skladiščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 80% najmanj 10%     do vključno 2.4

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PV, PK, E, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

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

83. člen
ST 5/1-2  KRIŽIŠČE  SV

Pozidava ob Mengeški cesti.

1. Vrste posegov 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 gra-
dnje in druga dela

- rušitev
- novogradnja 
- rekonstrukcija
- sprememba namembnosti

1.3. Dopustni nezah-
tevni 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

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	N	+	M
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 80% najmanj 10%     do vključno 1.8

3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave  PN, PV, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM. 
Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem.

84. člen
ST 5/1-3  KRIŽIŠČE JV

Usmeritve za izdelavo OPPN
Dopolnitev centralnih dejavnosti ob uvozu na Mengeško cesto 
(novi gasilski dom).

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe in
- objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Parkirni in garažni objekti

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnja objektov centralne dejavnosti
- novogradnja ni dovoljena za enostanovanjske 
in dvostanovanjske stavbe
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1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- ograje,
 Enostavni objekti:
- urbana oprema, razen kioska
- začasni objekti: 
•	 odprt	sezonski	gostinski	vrt
•	 oder	z	nadstreškom
•	 pokrit	prireditveni	prostor

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	2N	+	M
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	 in	pro-
stor (ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni 
etaži (2K) samo za potrebe parkiranja in servisno 
skladiščnih prostorov.
•	 Ob	ureditvi	območja	z	OPPN	je	potrebno	ume-
stiti javno pot, kot dostop do gasilskega doma in 
eventualno še pot do stranske Mengeške ceste.
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 80% najmanj 10%     do vključno 2.0

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PV, PK, E, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM.
Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem.

85. člen
ST 5/1-4  KRIŽIŠČE JZ   

Dopolnitev med Ljubljansko cesto in obvoznico (stari gasilski 
dom).

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
V pritličjih objektov so lahko tudi:
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Parkirni in garažni objekti

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

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

1.3. Dopustni nezah-
tevni 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

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	N	+	M
•	 tlorisna	 zasnova	objektov	 za	 tip	PN	 sledi	 raz-
merju stranic 1/1.5 
•	 tlorisna	 zasnova	 objektov	 za	 tip	 PK	 sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2
•	 Streha	je	lahko:
-dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
-ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru 
prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot upo-
rabna terasna površina in ne sme presegati 30% 
tlorisne površine obstoječega objekta
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 80% najmanj 10%     do vključno 2.0

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PV, PK, E, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM.
Južni rob ob glavni cesti (G2) je potrebno inten-
zivno ozeleniti.

86.  člen
NT 1/1   JEDRO - KROŽIŠČE

Poslovno-servisno-trgovska pozidava ob Ljubljanski in Kidričevi 
ulici:

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotraj-
no nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava
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1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe
- urbana oprema, razen kioska
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- spominska obeležja
- začasni objekti: 
•	 odprt	sezonski	gostinski	vrt
•	 oder	z	nadstreškom
•	 napihljiva	konstrukcija
•	 oder	z	nadstreškom
•	 pokrit	prireditveni	prostor
•	 začasna	tribuna

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - enokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25° -   
       35°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Pri	 vrstnih	 objektih	 se	 dopušča	 povečava	 in	
adaptacija po načelu »enotnosti v celem nizu« 
z medsebojnimi soglasji sosedov (nadstreški, 
mansardna okna).
•	 Pri	 tovrstnih	 objektih	 je	 dopustna	 montaža	
raznih senčil (markize, tende), predvsem pri go-
stinskih lokalih, vendar čimbolj usklajenega vi-
deza.
•	 Dopustna	 je	 postavitev	 izključno	 transparen-
tnih ograj (mreža ali les) z betonskim podstav-
kom in stebriči. Ograja je lahko visoka največ do 
180 cm, pri uvozih in križiščih pa do 80 cm.
•	 Skladiščni	 prizidki	 v	 mrežni	 ali	 leseni	 obliki	
niso dopustni
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5 

3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave  PN, VN, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

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

87. člen
NT 1/2   OB KIDRIČEVI

Poslovno-servisno-trgovska pozidava ob Ljubljanski in Kidričevi ulici:

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotraj-
no nastanitev

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
- ograje

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe 
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- spominska obeležja
2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - enokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25°-   
       35°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Pri	 vrstnih	 objektih	 se	 dopušča	 povečava	 in	
adaptacija po načelu »enotnosti v celem nizu« 
z medsebojnimi soglasji sosedov (nadstreški, 
mansardna okna).
•	 Pri	 tovrstnih	 objektih	 je	 dopustna	 montaža	
raznih senčil (markize, tende), predvsem pri go-
stinskih lokalih, vendar čimbolj usklajenega vi-
deza.
•	 Dopustna	 je	 postavitev	 izključno	 transparen-
tnih ograj (mreža ali les) z betonskim podstav-
kom in stebriči. Ograja je lahko visoka največ do 
180 cm, pri uvozih in križiščih pa do 80 cm.
•	 Skladiščni	 prizidki	 v	 mrežni	 ali	 leseni	 obliki	
niso dopustni
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

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

88. člen
NT 1/3   OB OBVOZNICI

Poslovno-servisno-trgovska pozidava ob Ljubljanski in Kidričevi ulici:

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
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1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 enoetažna	pritlična	lopa
•	 uta	oziroma	senčnica,
- ograje
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - enokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25°-   
       35°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Pri	 vrstnih	 objektih	 se	 dopušča	 povečava	 in	
adaptacija po načelu »enotnosti v celem nizu« 
z medsebojnimi soglasji sosedov (nadstreški, 
mansardna okna).
•	 Pri	 tovrstnih	 objektih	 je	 dopustna	 montaža	
raznih senčil (markize, tende), predvsem pri go-
stinskih lokalih, vendar čimbolj usklajenega vi-
deza.
•	 Dopustna	 je	 postavitev	 izključno	 transparen-
tnih ograj (mreža ali les) z betonskim podstav-
kom in stebriči. Ograja je lahko visoka največ do 
180 cm, pri uvozih in križiščih pa do 80 cm.
•	 Skladiščni	 prizidki	 v	 mrežni	 ali	 leseni	 obliki	
niso dopustni
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

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

89. člen
NT 2/1  POD GOZDOM – ZA REBRIJO

Individualna stanovanjska pozidava ob Ul. pod gozdom, Lobodo-
vi, Cankarjevi, Zupančičevi, Mlakarjevi, Ul. Kamniškega bataljona, 
Ul. Rašiške čete, Partizanski ulici in Ul. OF 

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnja
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- rušitev
- spremembe namembnosti

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 enoetažna	pritlična	lopa
•	 uta	oziroma	senčnica
- ograje

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	BEP	
= max. 700 m2

•	 Streha	je	lahko	dvokapnica.
•	 Dopustna	je	gradnja	stranskih	prizidkov	za	po-
trebe bivanja in pomožnih prostorov in to tako, 
da ne bodo preseženi vertikalni gabariti obsto-
ječih objektov (K + VP + M oz. P +1). Prizidki mo-
rajo biti prekriti z ostrešji, ki morajo imeti naklon, 
kritino in smer slemena identične z obstoječo 
streho. Poudarek mora biti na oblikovni kvaliteti.
•	 Dopustna	 je	 gradnja	 nadstrešnic	 v	 dim.	 3	 x	
5 m (- + 1,0 m) na obcestni strani z enokapnim 
ostrešjem elementi, ki so identični obstoječi 
strehi (naklon strešin, smer slemena, kritina).
•	 Dopustna	je	delna	nadzidava	objektov,	v	koli-
kor to dopuščajo obstoječe  konstrukcije, med-
sebojni odmiki objektov in arhitektonska uskla-
ditev z okolico. 
Obvezno pa je prekritje nadzidanega dela z dvo-
kapnim ostrešjem, ki mora  vsebovati elemente 
obstoječega ostrešja (naklon strešin, smer sle-
mena, kritina) oz. ostrešij v neposredni okolici.
•	 Dopustna	 je	postavitev	ute	ali	senčnice	v	od-
mikih od posestnih meja minimalno 1,5 m. S pi-
snim soglasjem soseda lahko tudi bližje meji.
•	 Dopustna	 je	 postavitev	 medposestnih	 ograj	
višine od 120 cm do 180 cm, ki morajo biti v križ-
iščih in večjih uvozih visoke max. 80 cm. Zažele-
ne so žive meje identičnih višin kot pri ograjah.
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo vzdrževalna dela in odstrani-
tev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, PK, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

90. člen
NT 2/2-1 POD GOZDOM - 1

Atrijska stanovanjska pozidava ob Vegovi ulici in Ul. OF

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitev
- novogradnja
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
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1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M,	
•	 Streha	mora	biti	identična	kot	pri	obstoječem	
objektu.
•	 Nadzidave	teh	objektov	niso	dopustne	(razen	
delni dvig nočnega dela v dim.
       8,0 x 8,0 m za cca 1,0 m).
•	 Dopustne	 so	 prizidave	 pri	 končnih	 objektih	
v nizu in sicer v dim. 3 x 8 m (- + 0,50 m), pritli-
čje, dvokapno ali polkrožno ostrešje z elementi, 
ki jih ima ostrešje obstoječega objekta (naklon  
strešin, kritina, smer slemena).
•	 Dopustna	je	gradnja	nadstrešnic	v	dim.	3	x	5	m	
(- + 1,0 m) pri uvozih v garažo, katerih streha je 
dvokapnica s smerjo slemena, ki je pravokoten 
na stanovanjski objekt in z naklonom in kritino, 
ki sta identična z obstoječo streho stanovanjske 
enote.
•	 Dopustna	 je	 postavitev	 med-posestne	 zašči-
tne ograje okoli atrijev višine od 120 cm do 180 
cm, dopolnjena z intenzivno ozelenitvijo; ograja 
na obcestni strani ni dopustna.
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

91. člen
NT 2/2-2 POD GOZDOM - 2

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M,	
•	 Streha	mora	biti	identična	kot	pri	obstoječem	
objektu.
•	 Dopušča	se	podaljšanje	garažnih	nadstreškov	
na obcestni strani in to v obliki pergole dim.: 4,0 
X 4,2 m.
•	 Dopušča	 se	 preureditev	 nesimetričnega	
ostrešja pri stanovanjski enoti z namenom kva-
litetne izboljšave mansardnih prostorov in sicer:
       - sprememba naklona daljše strešine in vgra-
ditev običajnih oken namesto strešnih,
      - sprememba obeh naklonov strešin z dvi-
gom slemena (mansardna izvedba) 
      - vgraditev kukerla (frčade) v celotni dolžini 
stanovanjske enote (na obcestni  strani) -  kuker-
le je lahko trikotne ali več-kotne oblike (simetrič-
na menjava).
•	 Obvezen	 pogoj	 za	 posege	 je,	 da	 se	 izvedejo	
enotno za celoten niz stanovanjskih enot.
•	 Dopušča	se	zamenjava	kritine	temne	barve,	ki	
naj bo enotna za posamezne nize.
•	 Postavitev	 ograje	 na	 obcestni	 strani	 ni	 dovo-
ljena. Na vrtni strani je obstoječa  lesena lamelna 
ograja, katera se lahko v obstoječih dimenzijah 
obnavlja. 
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

92. člen
NT 2/3 NAD VRTCEM

Atrijska stanovanjska pozidava z garažnimi boksi na Ploščadi dr. 
T. Zajca 

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitev
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Niso dopustni, razen enostavnega objekta za 
lastne potrebe in sicer enoetažnega pritličnega 
objekta s tlorisno površino do 4 m2 in višino naj-
višje točke 2 m.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 obstoječa	etažnost;	
•	 streha	mora	 biti	 identična	 kot	 pri	 obstoječih	
objektih;
•	 atriji	morajo	biti	obdani	z	leseno	lamelno	ogra-
jo višine do 180 cm, na vhodni strani pa ograje 
niso dopustne;
•	 če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.
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2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  obstoječe  obstoječe   obstoječe

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

93. člen
NT 2/4 ONGER

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- ograje
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M.	
•	 Streha	je	lahko	dvokapnica	z	naklonom	od	25°	
- 35°.
•	 Dopustna	je	gradnja	pritličnih	prizidkov:	
•	 na	 severni	 strani	 v	 tlor.	 dim.	 3,0	m	 x	 dolžina	
hiše (soglasje soseda); streha enokapna z na-
klonom in kritino, identični strehi stanovanjske 
hiše,
•	 na	 severni	 strani	 (tlor.	 dim.	 3,0	 m	 x	 dolžina	
hiše) in na obcestni strani (tlor. dim. 6,0 m x 3,0 
m, - + 0,5 m) – soglasje  soseda, streha izmenič-
no enokapna (severno) in dvokapna (obcestno) 
z nakloni strešin in kritino, ki so identični strešini 
stanovanjskega objekta, 
•	 izjemoma	na	zahodni	oz.	vzhodni	strani	v	max.	
tlor. dim. 8,0 m x 6,0 m (- + 0,5 m) z obveznim so-
glasjem sosedov, 
•	 namembnost	 prizidkov:	 pomožni,	 stanovanj-
ski, poslovni.
o Nadzidava stanovanjskih objektov ni dopu-
stna.
o Obnova dotrajanega montažnega dela z no-
vim montažnim je možna, dočim je za nadome-
stilo z zidanim delom predhodno potrebno izve-
sti statično presojo temeljev.
o Dopustna je gradnja lesenih pergol pred gara-
žo na obcestni strani v dim. 3 x  5 m (- + 1,0 m).
o Dopušča se gradnja ograj ob posestni meji na 
lastnem zemljišču ali na mejo v soglasju s so-
sedom (viš. ograje max. 120 cm, na križiščih pa 
max. 80 cm). Zasnova ograje: betonski podsta-
vek, stebriči, polnila (mreža ali les).
o Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso 
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo vzdrževalna dela in odstrani-
tev objektov.
o Dopustno je preurediti enostanovanjsko hišo 
v dvostanovanjsko, če je v celoti zagotovljeno 
parkiranje na lastni parceli.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave PN, VN, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih p.

Ob ulicah ohraniti zelene koridorje. Stopničasto 
oblikovanje terena z podpornimi zidovi se zaze-
leni.

94. člen
NT 2/5-1 SNUGOVEC - SEVER

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe: 
- garaže
- steklenjaki
- uta oziroma senčnica
- bazen
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko gozdarski objekt: – čebel-
njak. Čebelnjak je dopustno postaviti v obmo-
čje, ki meji na odprt prostor (kmetijske ali goz-
dne površine). Čebelnjaki se lahko postavijo pod 
pogojem da je zagotovljen koridor za izlet čebel 
cca. dolžine 50 m in širine 20 m. V tem koridorju 
naj ne bo drugih objektov.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	BEP	
= max. 500 m2, razen na parc. št. 1051/6, kjer je 
BEP max. 1000 m2 
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25°-  35°), kombini-
rane s terasami in zeleno streho (naklon 2° - 10° 
ali 25° - 35°)
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.
•	 obveznost	priključitve	na	kanalizacijsko	omrež-
je oz. kot alternativna možnost na individualni 
sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode (male 
čistilne naprave), kjer kanalizacijskega omrežja 
ne bo potrebno zgraditi, glede na merila in dolo-
čila nacionalnega Operativnega programa odva-
janja in čiščenja komunalne odpadne vode.
•	 na	 sedanji	 parceli	 št.	 1042/1,	 k.o.	Trzin	 je	 do-
pustno zgraditi največ 2 enostanovanjski stavbi 
pod pogojem, da investitor sam uredi dostop in 
upošteva določila točke 3.2. tega člena.
•	 na	 gradbeni	 parceli	 sestavljeni	 iz	 parcel	 št.	
965, 964, 963/1, 958/1, vse k.o. Trzin je dopustno 
zgraditi največ 1 enostanovanjsko stavbo pod 
pogojem, da investitor sam uredi dostop in upo-
števa določila točke 3.2. tega člena.
•	 na	 sedanji	 parceli	 št.	 1051/6,	 k.o.	 Trzin	 je	 do-
pustno zgraditi največ 1 dvostanovanjsko stav-
bo in po robu parcele omogočiti dostop do EUP 
NT 2/5-2, na sosednji parceli št. 1051/9 pa 1 eno-
stanovanjsko stavbo na vzhodnem delu parcele 
pod pogojem, da vsi investitorji sami uredijo do-
stop in upoštevajo določila točke 3.2. tega člena.



162

URADNI VESTNIK Občine Trzin, 08/2010, 16. september 2010

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PV, PK, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbenih parcelah na meji z odprtim pro-
storom (G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen 
rob z avtohtonim drevjem.

95. člen
NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG

Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 11100 Enostanovanjske stavbe 

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe: 
- garaže
- steklenjaki
- uta oziroma senčnica
- bazen
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	BEP	
= max. 500 m2

•	 na	območju	EUP	NT	2/5-2	 	 je	dopustno	zgra-
diti največ 2 enostanovanjski stavbi pod pogo-
jem, da investitorji sami uredijo dostop (po robu 
parcele 1051/6, k.o. Trzin) in upoštevajo določila 
točke 3.2. tega člena.
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25°-   
       35°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
•	 obveznost	 priključitve	 na	 kanalizacijsko	
omrežje oz. kot alternativna možnost na indi-
vidualni sistem odvajanja in čiščenja odpadne 
vode (male čistilne naprave), kjer kanalizacijske-
ga omrežja ne bo potrebno zgraditi, glede na 
merila in določila nacionalnega Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).
Posegi so možni le pod pogojem, da se zago-
tovi nemoten dostop do gozda za potrebe go-
spodarjenja. Ob gradnji objektov je potrebno 
zagotoviti zadosten odmik objektov od novona-
stalega gozdnega roba.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PV, PK, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob 
z avtohtonim drevjem.

96. člen
NT 2/6   VRTEC 

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Dopustni so vsi enostavni in nezahtevni objekti 
za potrebe vrtca.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	1		ali	K	
+ P + M
•	 oblikovanje	objekta	s	streho	sledi	prepoznavni	
arhitekturi tovrstnih objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Robne površine enote urejanja so parkovno ure-
jene. 70% parkovnih površin mora biti poleg rav-
nega terena zasajen z grmovnicami in drevjem.

 
97. člen

NT 2/7   VODOHRAN 

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizi-
rane ceste in gozdne ceste
22121 Prenosni vodovodi

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Dopustni so pomožni infrastrukturni enostavni 
in nezahtevni objekti.
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	M	ali	K	+	P
•	 oblikovanje	objekta	s	streho	sledi	prepoznavni	
arhitekturi tovrstnih objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  F

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih p. Robne površine so avtohtono ozelenjene.

98. člen
NT 3/1  MLAKE - CENTER

Montažna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, Košakovi, Perne-
tovi, Ul. bratov Kotar, Bergantovi, Zorkovi in Trdinovi ulici

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnja
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 enoetažna	pritlična	lopa
•	 uta	oziroma	senčnica
•	 steklenjak
•	 ograje

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M.	
•	 Streha	je	dvokapnica	z	naklonom	od	25°	-	35°.
•	 Dopustna	je	gradnja	pritličnih	prizidkov:	
•	 na	 severni	 strani	 v	 tlor.	 dim.	 3,0	m	 x	 dolžina	
hiše (soglasje soseda); streha enokapna z na-
klonom in kritino, identični strehi stanovanjske 
hiše,
•	 na	 severni	 strani	 (tlor.	 dim.	 3,0	 m	 x	 dolžina	
hiše) in na obcestni strani (tlor. dim. 6,0 m x 3,0 
m, - + 0,5 m) – soglasje  soseda, streha izmenič-
no enokapna (severno) in dvokapna (obcestno) 
z nakloni strešin in kritino, ki so identični strešini 
stanovanjskega objekta, 
•	 izjemoma	na	zahodni	oz.	vzhodni	strani	v	max.	
tlor. dim. 8,0 m x 6,0 m (- + 0,5 m) z obveznim so-
glasjem sosedov, 
•	 Nadzidava	 stanovanjskih	 objektov	 ni	 dopu-
stna.
•	 Postavljanje	 in	 dozidava	 kakršnih	 koli	 objek-
tov ob končnih objektih v nizu niso dovoljena, 
razen morebitnega dvigala za potrebe gibalno 
oviranih oseb.
•	 Obnova	 dotrajanega	montažnega	 dela	 z	 no-
vim montažnim je dopustna. Za nadomestilo 
montažnega dela z zidanim je potrebno predho-
dno izvesti statično presojo temeljev.
•	 Dopustna	je	gradnja	lesenih	pergol	pred	gara-
žo na obcestni strani v dim. 3 x  5 m (- + 1,0 m).
•	 Dopušča	 se	 gradnja	 ograje	 ob	 parcelni	 meji	
na lastnem zemljišču ali pa na parcelni meji v 
soglasju s sosedom (viš. ograje max. 120 cm, na 
križiščih pa max. 80 cm). Zasnova ograje: beton-
ski podstavek, stebriči, polnila (mreža ali les).
•	 Enostanovanjsko	hišo	je	dopustno	preurediti	v	
dvostanovanjsko če sta izpolnjena naslednja po-
goja: da je neto površina celotne stavbe najmanj 
120 m2, da je v celoti zagotovljeno parkiranje na 
lastni parceli skladno z 19. členom (parkirni nor-
mativi) in dodatno enim parkirnim mestom za 
obiskovalce.
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo vzdrževalna dela in odstrani-
tev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Vse obstoječe zelene površine v javni lasti se na-
menijo za javne zelene površine. 

99. člen
NT 3/2  MLAKE - SEVER

Vrstna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, Prešernovi in Rebo-
ljevi ulici:

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
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1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 enoetažna	pritlična	lopa
•	 uta	oziroma	senčnica
•	 ograje:	postavitev	ograje	na	obcestni	strani	ni	
dovoljena. Na vrtni strani je obstoječa lesena la-
melna ograja, ki se lahko v obstoječih dimenzi-
jah obnavlja

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M.
•	 Streha	mora	biti	identična	kot	pri	obstoječem	
objektu.
•	 Dopušča	 se	 zaprtje	 obstoječih	 garažnih	 nad-
strešnic pri vhodu na obcestni strani (vgraditev 
vrat).
•	 Dopušča	se	podaljšanje	garažnih	nadstreškov	
na obcestni strani v obliki
       pergole dim.: 4,0 X 4,2 m.
•	 Dopušča	 se	 preureditev	 nesimetričnega	
ostrešja pri stanovanjski enoti z      
       namenom kvalitetne izboljšave mansardnih 
prostorov in sicer:
       - sprememba naklona daljše strešine in vgra-
ditev običajnih oken namesto 
         strešnih,
      - sprememba obeh naklonov strešin z dvi-
gom slemena (mansardna izvedba) 
      - vgraditev kukerla v celotni dolžini stano-
vanjske enote (na obcestni strani) -   
        kukerle je lahko trikotne ali več-kotne oblike 
(simetrična menjava).
•	 Obvezen	pogoj	za	zgoraj	naštete	posege	je,	da	
se izvedejo enotno za celoten niz stanovanjskih 
enot.
•	 Dopušča	se	zamenjava	kritine	temne	barve,	ki	
naj bo enotna za posamezne nize.
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  VN 

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Vse obstoječe zelene površine v javni lasti se na-
menijo za javne zelene površine. 

100. člen
NT 3/3 MLAKE - ZAHOD

Vrstna pozidava ob Kidričevi ulici:

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 garaža	-	pri	končnih	objektih	je	dopustna	gra-
dnja pritličnega prizidka v dim. 3,0 x širina sta-
novanjske enote z enokapnim ostrešjem za po-
trebe garažiranja in shranjevanja pripomočkov 
za vzdrževanje objektov. S to gradnjo ne sme 
biti oviran prehod po medniznih peš prehodih 
ali ovirano shranjevanje kontejnerjev za smeti;
•	 enoetažna	pritlična	lopa	-	možnost	postavitve	
lesenih pritličnih objektov za hrambo vrtnega 
orodja. Tlorisne dim.: 2,5 x 2,5 m, streha sime-
trična dvokapnica s smerjo slemena, naklonom 
in kritino identično stanovanjskemu objektu. Ti 
objekti naj se grade kot dvojčki ob med-pose-
stni meji.
•	 uta	oziroma	senčnica	-	dopustna	je	postavitev	
lesene pergole v atriju pred dnevnim delom (šir. 
do 2,5 m).
- ograje - Dopustna je postavitev medposestnih 
ograj in to v atrijskem delu 
       parcele. Ograje so lahko iz različnih materi-
alov:
•	 -ograja	masivne	 izvedbe	 od	 120	 do	 180	 cm,	
ometana ali opečna, zaključena z opečnim stre-
šnikom, ki je identičen strešniku na stanovanj-
skem objektu, ozelenjena z bršljanom ali divjo 
trto,
•	 -ograja	 iz	 betonskega	 podstavka,	 kovinske	
konstrukcije in lesenih polnil višine od 120 cm 
do 180 cm,
•	 -živa	meja	 (gaber,	 liguster,	 smreka)	 višine	 od	
80 cm do 120 cm,
•	 -ograje	iz	žičnih	mrež	niso	dopustne.	
•	 -izjemoma	 je	 dopustna	 masivna	 ograja	 tudi	
na obcestnem delu, vendar z omejitvami v viši-
ni (max. 80 cm) in finalni obdelavi (omet ozele-
nitev); tovrstno ograjo je možno postaviti le na 
delu parcele, ki je severno od garažnega uvoza 
in vhoda.

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe:
•	 nadstrešek	-	postavitev	enokapne	lesene	nad-
strešnice pri garaži in vhodu v dim. 3,5 x 4,0 m ali 
5,0 x 4,0 m z enakim naklonom strešine in kritino 
kot je pri stanovanjski enoti oziroma z enakim 
naklonom kot je naklon dovoza do garaže za po-
trebe parkiranja osebnih avtomobilov;
                          - vgraditev enokapne kovinske nad-
strešnice nad garažnimi     
       vrati v dim. 1,2 x 5,0 m z enakim naklonom in 
kritino kot je pri  
       stanovanjski enoti. Možna je tudi podaljšava 
garaže za max. 80 cm.
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M,	
•	 Streha	 mora	 biti	 identična	 kot	 pri	 obstoječem	
objektu.
•	 Zelenice	 je	 obvezno	 hortikulturno	 urediti.	 Na	
obcestni strani naj bodo v travi posajene grmov-
nice s posameznim drevesom, v atriju pa je možno 
poleg trave in rož zasaditi tudi sadno drevje, okra-
sno drevje ali grmovnice ter urediti vrtiček za zele-
njavo.
•	 Dostopi	in	dovozi	na	obcestni	strani	naj	se	izve-
dejo v približni polovici dolžine stanovanjske eno-
te (5 m) z granitnimi kockami, pranimi ploščami, 
tlakovci, asfaltom, ali v medsebojnih kombinaci-
jah.
•	 Obe	skupinski	zaklonišči	 (na	parcelni	št.	808/51	
in 807/75) je potrebno ohraniti in redno vzdrževa-
ti, njihova namembnost pa je lahko večnamenska.
•	 Enostanovanjsko	 hišo	 je	 dopustno	 preurediti	 v	
dvostanovanjsko, če sta izpolnjena naslednja po-
goja: da je neto površina celotne stavbe najmanj 
120 m2, da je v celoti zagotovljeno parkiranje na 
lastni parceli skladno z 19. členom (parkirni nor-
mativi) in dodatno enim parkirnim mestom za obi-
skovalce.
•	 Če	se	v	območju	nahajajo	drugi	tipi,	ki	niso	opre-
deljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih do-
pustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in 
odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK, VN

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

101. člen
NT 3/4 TRZINKA

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

- nezahtevni objekti za lastne potrebe
- enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M	ali	K	
+ P + 1, BEP = max. 700 m2

•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 35°), 
enokapnice (naklon od 25°- 35°), kombinirane s te-
rasami in zeleno streho (naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PV, PK, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

102. člen
NT 4/1 PESKE  

Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe – do največ 
štiri-stanovanjske stavbe
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi sta-
novanji
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
a) Državne ceste
21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in re-
gionalne ceste
b) Občinske ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti
c) drugi prometni infrastrukturni objekti
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr-
ščene drugje:nadstrešnice za potnike na posta-
jališčih,
21410 Mostovi, viadukti in brvi
21420 Predori in podhodi

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- nadomestna gradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava
V stanovanjskih stavbah ob lokalnih cestah in 
drugi javnih površinah je treba praviloma zago-
toviti javni program – 50% bruto površine pritli-
čja.

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- nezahtevni objekti za lastne potrebe:
•	 uta	oziroma	senčnica
•	 ograje
•	 škarpe	in	podporni	zidovi

Enostavni objekti:
- enostavni objekti za lastne potrebe
- pomožni cestni objekti
- spominska obeležja
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2 
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M	ali	P	
+ 1 + M, BEP = max. 700 m2

•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	 in	pro-
stor (ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni 
etaži (2K) samo za potrebe parkiranja in servisno 
skladiščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - enokapnica z naklonom od 25° - 35°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25° -   
       35°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 
35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
      - izvedena kot svojstvena streha
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.
•	 Pri	 določanju	 velikosti	 in	 zmogljivosti	 uvoza	
v OIC ter trase ceste, ki bo povezovala OIC Trzin 
in Mlake je potrebno upoštevati Prometno štu-
dijo priključka za OIC Trzin na državni cesti G2-
104/0295 (odsek Trzin – Lj. Črnuče) (LUZ, jan 
2007).
•	 Minimalna	površina	gradbene	parcele	 za	po-
stavitev 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	odda-
ljene od stanovanj do 100 m, površine za igro 
večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Pripo-
ročljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, ven-
dar ne manj kot 50 m2. Najmanjša velikost igri-
šča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 
m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena 
od prometnic.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 20%     do vključno 1.6

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  E, VN, VV, D 

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, tako da bo drevesna gostota vsaj 1 drevo na 
5 PM.
Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob 
z avtohtonim drevjem.

103. člen
NT 5/1 ŠPORTNI PARK       

Ostane v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu območja športno 
rekreacijskega parka v Trzinu (Ur. v. Občine Trzin 10/2001). Usme-
ritve iz tega odloka:

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti 24110 Športna igrišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi nezahtevni objekti za lastne potrebe.
- začasni objekti: - kiosk
                           - objekt za oglaševanje

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe
- začasni objekti: - sezonski gostinski vrt
                   - napihljiva konstrukcija
                   - oder z nadstreškom
                   - pokrit prireditveni prostor
                   - začasna tribuna
                   - cirkus

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objek-
tih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 1

2.3. Dodatni pogoji

Do pridobitve gradbenega dovoljenja za izgra-
dnjo nogometnega igrišča, občina na podlagi 
strokovnih podlag Zavoda RS za varstvo nara-
ve, sprejme občinski akt o zavarovanju naravnih 
vrednot lokalnega pomena.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  D 

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Avtohtona ozelenitev se ohranja. 
Parkovne ureditve se izvedejo kot raščen travni 
teren z grmovnicami, drevjem in drugimi zasadi-
tvami mora pokriti najmanj 70% površine parka.
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104. člen
CT 1/1-1  PIRAMIDA

Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarnice 
– do 60% pozidanosti zemljišča, kolikor so posta-
vljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni izključno 
taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.
12112 Gostilne, restavracije in točilnice

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava – do 60% pozidanosti zemljišča
- nadzidava – do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.
Enostavni objekti:
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	 je	13	m	nad	koto	
urejenega terena na dovozni strani. Nad višino 
dovoljenega vertikalnega gabarita 13 m nad koto 
urejenega terena je pri objektih z ravno streho do-
voljeno namestiti funkcijsko neizogibne dele stavb 
in tehničnih naprav, če ti ne prodirajo ravnine, ki 
poteka od daljših stranic proti sredini pod naklo-
nom 35° od vodoravnice, vendar maksimalno do 3 
m v sredini. Na objekt je možno namestiti tehnične 
naprave (jaški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo 
biti nameščene v osrednjem delu strehe, tako, da 
se ne vidijo z ulice.
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži (2K) 
samo za potrebe parkiranja in servisno skladiščnih 
prostorov.
•	 obstoječi	 svojstveno	 oblikovani	 objekti	 lahko	
ohranijo obstoječo višino
•	 kletna	etaža	 je	namenjena	zagotavljanju	parkir-
nih mest, pomožnim prostorom razen skladišč in 
koridorjem za potrebe infrastrukturnega omrežja
•	 Streha	je	lahko:		
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z na-
klonom 2° - 10°
    Če se v območju nahajajo drugi tipi, ki niso opre-
deljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih do-
pustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in 
odstranitev objektov.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	 ki	 je	
lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gradnji 
objektov, ki bi bili medsebojno povezani se do-
pušča združevanje objektov na več samostojnih 
gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohranjati ti-
pična členitev čelnih fasad (ohranjevanje fasadne-
ga rastra), izraba (pozidanost) parcele pa ne sme 
presegati 60 % površine parcele. Objekti se lahko 
povezujejo pod pogojem, da gabariti povezoval-
nega trakta omogočijo normalno funkcioniranje 
zunanjih manipulativnih površin in zagotavljajo 
zakonsko predpisane možnosti za posredovanje 
intervencijskih vozil (gasilci, …) in da se na robnih 
površinah tako združenih parcel ohranja 5 m neza-
zidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	 so	na-
menjene parkirnim površinam, je glede na dejavno-
sti v objektih potrebno zagotoviti potrebne površi-
ne za mirujoči promet in manipulacijo. Manjkajoča 
oziroma dodatna parkirna mesta je možno zgraditi 
na zelenicah občinskih zemljišč v koridorjih prome-
tne infrastrukture, razen dodatnih parkirišč ob uli-
cah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	bodo	parkirna	mesta	namenjena	izključno	za	
parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornjakov, 
poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni do-
voljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	zatra-
vljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih tla-
kovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne bo 
povzročalo dodatnih stroškov za občino ali upra-
vljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesnimi	
vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v glo-
bino;
•	 da	uporabnik	parkirnih	mest	z	občino	sklene	po-
godbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  VN, VV, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob ce-
stah ohranja zeleni koridor zasajen s travo ali 
drugo primerno zasaditvijo.



168

URADNI VESTNIK Občine Trzin, 08/2010, 16. september 2010

105. člen
CT 1/1-2  PIRAMIDA – PESKE, ŠPRUHA

Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe 
Objekti tipov »11100 Enostanovanjske stavbe 
in 11210 Dvostanovanjske stavbe« so dovolje-
ni samo pod pogojem, da se v njih ali v objektih 
ob njih na isti gradbeni parceli opravlja katera-
koli od dejavnosti, ki zahtevajo objekte drugih 
naštetih tipov. Na območju ni dopustno graditi 
izključno stanovanjskih objektov. 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice – Gostin-
ski objekti, ki bi bili namenjeni za lokale nočne-
ga tipa z daljšim obratovalnim časom kot velja 
za stanovanjska območja, na območju niso do-
pustni.
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
 12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarni-
ce – do 60% pozidanosti zemljišča,  kolikor so 
postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni iz-
ključno taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.
12510 Delavnice, ki nimajo negativnega vpliva 
na bivalno okolje (v okviru dovoljenih emisij)
21110 Ceste, cestni priključki, križišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava – do 60% pozidanosti zemljišča
- nadzidava – do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- za lastne potrebe – do 60% pozidanosti zemlji-
šča
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.

Enostavni objekti:
- za lastne potrebe – do 60% pozidanosti zemlji-
šča
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	13	m	nad	koto	
urejenega terena na dovozni strani. Nad višino 
dovoljenega vertikalnega gabarita 13 m nad koto 
urejenega terena je pri objektih z ravno streho 
dovoljeno namestiti funkcijsko neizogibne dele 
stavb in tehničnih naprav, če ti ne prodirajo rav-
nine ki poteka od daljših stranic proti sredini pod 
naklonom 35° od vodoravnice, vendar maksimal-
no do 3 m v sredini.
Na objekt je možno namestiti tehnične naprave 
(jaški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo biti na-
meščene v osrednjem delu strehe, tako, da se ne 
vidijo z ulice. 
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži 
(2K) samo za potrebe parkiranja in servisno skla-
diščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela 
in odstranitev objektov.
•	 Možno	 je	 združevanje	 sosednjih	 objektov.	 Ne	
dopušča se združevanje objektov z različnimi de-
javnostmi.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	 primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	 ki	
je lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gra-
dnji objektov, ki bi bili medsebojno povezani, se 
dopušča združevanje objektov na več samostoj-
nih gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohra-
njati tipična členitev čelnih fasad (ohranjevanje 
fasadnega rastra), izraba (pozidanost) parcele pa 
ne sme presegati 60 % površine parcele. Objek-
ti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti 
povezovalnega trakta omogočijo normalno funk-
cioniranje zunanjih manipulativnih površin in za-
gotavljajo zakonsko predpisane možnosti za po-
sredovanje intervencijskih vozil (gasilci, …) in 
da se na robnih površinah tako združenih parcel 
ohranja 5 m nezazidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	so	na-
menjene parkirnim površinam, je glede na de-
javnosti v objektih potrebno zagotoviti potreb-
ne površine za mirujoči promet in manipulacijo. 
Manjkajoča oziroma dodatna parkirna mesta je 
možno zgraditi na zelenicah občinskih zemljišč v 
koridorjih prometne infrastrukture, razen doda-
tnih parkirišč ob ulicah Blatnica in Dobrave pod 
naslednjimi pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	 bodo	 parkirna	 mesta	 namenjena	 izključno	
za parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornja-
kov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni 
dovoljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	za-
travljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih 
tlakovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne 
bo povzročalo dodatnih stroškov za občino ali 
upravljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesni-
mi vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v 
globino;
•	 da	 uporabnik	 parkirnih	 mest	 z	 občino	 sklene	
pogodbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, VN, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob ce-
stah ohranja zeleni koridor zasajen s travo ali 
drugo primerno zasaditvijo.
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URADNI VESTNIK Občine Trzin, 08/2010, 16. september 2010

106. člen
CT 1/1-3  GMAJNA

Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12520 Skladišča
 12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarni-
ce – do 60% pozidanosti zemljišča,  kolikor so 
postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni iz-
ključno taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava – do 60% pozidanosti zemljišča
- nadzidava – do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.
Enostavni objekti:
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	13	m	nad	koto	
urejenega terena na dovozni strani. 
Nad višino dovoljenega vertikalnega gabarita 
13 m nad koto urejenega terena je pri objektih z 
ravno streho dovoljeno namestiti funkcijsko ne-
izogibne dele stavb in tehničnih naprav, če ti ne 
prodirajo ravnine ki poteka od daljših stranic proti 
sredini pod naklonom 35° od vodoravnice, vendar 
maksimalno do 3 m v sredini.
Na objekt je možno namestiti tehnične naprave 
(jaški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo biti na-
meščene v osrednjem delu strehe, tako, da se ne 
vidijo z ulice. 
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži 
(2K) samo za potrebe parkiranja in servisno skla-
diščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:		
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z na-
klonom 2° - 10°
•	 Če	se	v	območju	nahajajo	drugi	tipi,	ki	niso	opre-
deljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih do-
pustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in 
odstranitev objektov.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	ki	 je	
lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gradnji 
objektov, ki bi bili medsebojno povezani, se do-
pušča združevanje objektov na več samostojnih 
gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohranjati ti-
pična členitev čelnih fasad (ohranjevanje fasadne-
ga rastra), izraba (pozidanost) parcele pa ne sme 
presegati 60 % površine parcele. Objekti se lahko 
povezujejo pod pogojem, da gabariti povezoval-
nega trakta omogočijo normalno funkcioniranje 
zunanjih manipulativnih površin in zagotavljajo 
zakonsko predpisane možnosti za posredovanje 
intervencijskih vozil (gasilci, …) in da se na robnih 
površinah tako združenih parcel ohranja 5 m neza-
zidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	so	na-
menjene parkirnim površinam, je glede na de-
javnosti v objektih potrebno zagotoviti potrebne 
površine za mirujoči promet in manipulacijo. Manj-
kajoča oziroma dodatna parkirna mesta je možno 
zgraditi na zelenicah občinskih zemljišč v koridor-
jih prometne infrastrukture, razen dodatnih parki-
rišč ob ulicah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi 
pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	bodo	parkirna	mesta	namenjena	izključno	za	
parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornjakov, 
poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni do-
voljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	 izvedena	v	 izvedbi	za-
travljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih 
tlakovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne 
bo povzročalo dodatnih stroškov za občino ali 
upravljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesnimi	
vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v glo-
bino;
•	 da	uporabnik	parkirnih	mest	z	občino	sklene	po-
godbo za zakup parkirnih površin.
•	 Zmanjša	 se	 končna	kotna	gradbena	parcela	na	
severu območja EUP CT 1/1-3, tako, da se iz grad-
bene parcele izvzame parcelo št. 1269/6, k.o. Trzin, 
v približni kvadraturi 50 m2.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  E, VN, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Ohranja se vegetacijski rob v Trzinski gmajni 
(rdeči bor, posamični hrasti in bukve). Zaradi po-
teka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja 
zeleni koridor zasajen s travo ali drugo primerno 
zasaditvijo.
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107. člen
CT 2/1-1  MOTNICA – JUG

Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane
12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarni-
ce – do 60% pozidanosti zemljišča,  kolikor so 
postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni iz-
ključno taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.
21110 Ceste, cestni priključki, križišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava – do 60% pozidanosti zemljišča
- nadzidava – do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.

Enostavni objekti:
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	13	m	nad	koto	
urejenega terena na dovozni strani. 
Nad višino dovoljenega vertikalnega gabarita 
13 m nad koto urejenega terena je pri objektih z 
ravno streho dovoljeno namestiti funkcijsko ne-
izogibne dele stavb in tehničnih naprav, če ti ne 
prodirajo ravnine ki poteka od daljših stranic proti 
sredini pod naklonom 35° od vodoravnice, vendar 
maksimalno do 3 m v sredini.
Na objekt je možno namestiti tehnične naprave 
(jaški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo biti na-
meščene v osrednjem delu strehe, tako, da se ne 
vidijo z ulice. 
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži 
(2K) samo za potrebe parkiranja in servisno skla-
diščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:		
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela 
in odstranitev objektov.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	 primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	 ki	
je lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gra-
dnji objektov, ki bi bili medsebojno povezani se 
dopušča združevanje objektov na več samostoj-
nih gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohra-
njati tipična členitev čelnih fasad (ohranjevanje 
fasadnega rastra), izraba (pozidanost) parcele pa 
ne sme presegati 60 % površine parcele. Objek-
ti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti 
povezovalnega trakta omogočijo normalno funk-
cioniranje zunanjih manipulativnih površin in za-
gotavljajo zakonsko predpisane možnosti za po-
sredovanje intervencijskih vozil (gasilci, …) in 
da se na robnih površinah tako združenih parcel 
ohranja 5 m nezazidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	so	na-
menjene parkirnim površinam, je glede na de-
javnosti v objektih potrebno zagotoviti potreb-
ne površine za mirujoči promet in manipulacijo. 
Manjkajoča oziroma dodatna parkirna mesta je 
možno zgraditi na zelenicah občinskih zemljišč v 
koridorjih prometne infrastrukture, razen doda-
tnih parkirišč ob ulicah Blatnica in Dobrave pod 
naslednjimi pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	 bodo	 parkirna	 mesta	 namenjena	 izključno	
za parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornja-
kov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni 
dovoljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	za-
travljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih 
tlakovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne 
bo povzročalo dodatnih stroškov za občino ali 
upravljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesni-
mi vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v 
globino;
•	 da	 uporabnik	 parkirnih	 mest	 z	 občino	 sklene	
pogodbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  E, VN, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, tako da bo drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 
PM. Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob 
cestah ohranja zeleni koridor zasajen s travo ali 
drugo primerno zasaditvijo.
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108. člen
CT 2/1-2  MOTNICA –BLATNICA

Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe (samo na 
parceli 1244/73 k.o. Trzin)
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotraj-
no nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarnice 
- do 60% pozidanosti zemljišča,  kolikor so posta-
vljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni izključno 
taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidave in nadzidave do dovoljenega maksi-
malnega gabarita in FZ največ 60%
- na parcelah št. 1244/199, 1244/77, 1244/ 183, 
1244/78, 1244/79, 1244/182, 1244/80, vse, k.o. 
Trzin dozidave s pritličnimi nadstreški lahkih 
konstrukcij do vključno z nadstreški do največ 
FZ 40 %

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.

Enostavni objekti:
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	 višinski	 gabarit	 objektov	 je	 13	m	 nad	 koto	
urejenega terena na dovozni strani. 
Nad višino dovoljenega vertikalnega gabarita 13 m 
nad koto urejenega terena je pri objektih z ravno 
streho dovoljeno namestiti funkcijsko neizogibne 
dele stavb in tehničnih naprav, če ti ne prodirajo rav-
nine ki poteka od daljših stranic proti sredini pod na-
klonom 35° od vodoravnice, vendar maksimalno do 
3 m v sredini.
Na objekt je možno namestiti tehnične naprave (ja-
ški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo biti name-
ščene v osrednjem delu strehe, tako, da se ne vidijo 
z ulice.
•	 Skladno	 s	 pogoji	Ministrstva	 za	 okolje	 in	 prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži (2K) 
samo za potrebe parkiranja in servisno skladiščnih 
prostorov.
Na parceli 1188/1 k.o. Trzin se ohranja obstoječi ga-
barit.
•	 obstoječi	 svojstveno	 oblikovani	 objekti	 lahko	
ohranijo obstoječo višino
•	 na	 parcelah	 št.	 1244/199,	 1244/77,	 1244/	 183,	
1244/78, 1244/79, 1244/182, 1244/80, vse, k.o. Trzin 
je dopustna pozidava, vključno z nadstreški, do FZ 
40% (merilo je povečava celotnega objekta), pri če-
mer je potrebno ohraniti osnovno obliko objekta in 
funkcionalnega zemljišča namenjenega mirujočemu 
prometu. Stavba se lahko poveča proti severo-zaho-
du, po enotnem principu. Pred izvedbo pozidave je 
potrebno pridobiti soglasja solastnikov parcele.  
•	 Streha	je	lahko:		
     - simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z na-
klonom 2° - 10°
•	 Če	se	v	območju	nahajajo	drugi	tipi,	ki	niso	opre-
deljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih dopu-
stne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in od-
stranitev objektov.
•	 Ob	notranjem	obodu	vsake	gradbene	parcele	po-
teka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	primeru	izkazanega	interesa	investitorja,	ki	je	la-
stnik dveh ali več sosednjih parcel, po gradnji objek-
tov, ki bi bili medsebojno povezani, se dopušča 
združevanje objektov na več samostojnih gradbenih 
parcelah, pri čemer se mora ohranjati tipična členi-
tev čelnih fasad (ohranjevanje fasadnega rastra), iz-
raba (pozidanost) parcele pa ne sme presegati 60 % 
površine parcele. Objekti se lahko povezujejo pod 
pogojem, da gabariti povezovalnega trakta omo-
gočijo normalno funkcioniranje zunanjih manipula-
tivnih površin in zagotavljajo zakonsko predpisane 
možnosti za posredovanje intervencijskih vozil (ga-
silci, ...) in da se na robnih površinah tako združenih 
parcel ohranja 5 m nezazidljivi pas.
•	 Na	 gradbenih	 parcelah	 ali	 na	 parcelah,	 ki	 so	 na-
menjene parkirnim površinam, je glede na dejavno-
sti v objektih potrebno zagotoviti potrebne površi-
ne za mirujoči promet in manipulacijo. Manjkajoča 
oziroma dodatna parkirna mesta je možno zgraditi 
na zelenicah občinskih zemljišč v koridorjih prome-
tne infrastrukture, razen dodatnih parkirišč ob ulicah 
Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:
•	 da	 je	 upravljavcem	 in	 vzdrževalcem	 zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki poteka 
v koridorjih prometnic;
•	 da	 bodo	 parkirna	mesta	 namenjena	 izključno	 za	
parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornjakov, 
poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni dovo-
ljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	zatra-
vljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih tla-
kovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne bo 
povzročalo dodatnih stroškov za občino ali upra-
vljavce;
•	 da	 se	parkirišča	 zasadijo	 z	 ustreznimi	 drevesnimi	
vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v globi-
no;
•	 da	uporabnik	parkirnih	mest	z	občino	sklene	po-
godbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  VN, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, tako da bo drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 
PM. Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob 
cestah ohranja zeleni koridor zasajen s travo ali 
drugo primerno zasaditvijo.
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109. člen
CT 3/1  BLATNICA – SEVER

Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12303 Bencinski servisi
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarni-
ce – do 60% pozidanosti zemljišča,  kolikor so 
postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni iz-
ključno taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava – do 80% pozidanosti zemljišča
- nadzidava – do skupne dovoljene višine tega 
člena

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.

Enostavni objekti:
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	13	m	nad	koto	
urejenega terena na dovozni strani. 
Nad višino dovoljenega vertikalnega gabarita 
13 m nad koto urejenega terena je pri objektih z 
ravno streho dovoljeno namestiti funkcijsko ne-
izogibne dele stavb in tehničnih naprav, če ti ne 
prodirajo ravnine ki poteka od daljših stranic proti 
sredini pod naklonom 35° od vodoravnice, vendar 
maksimalno do 3 m v sredini.
Na objekt je možno namestiti tehnične naprave 
(jaški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo biti na-
meščene v osrednjem delu strehe, tako, da se ne 
vidijo z ulice.
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži 
(2K) samo za potrebe parkiranja in servisno skla-
diščnih prostorov.
•	 obstoječi	 svojstveno	 oblikovani	 objekti	 lahko	
ohranijo obstoječo višino
•	 Streha	je	lahko:		
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Če	 se	 v	 območju	 nahajajo	 drugi	 tipi,	 ki	 niso	
opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela 
in odstranitev objektov.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	 primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	 ki	
je lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gra-
dnji objektov, ki bi bili medsebojno povezani, se 
dopušča združevanje objektov na več samostoj-
nih gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohra-
njati tipična členitev čelnih fasad (ohranjevanje 
fasadnega rastra), izraba (pozidanost) parcele pa 
ne sme presegati 60 % površine parcele. Objek-
ti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti 
povezovalnega trakta omogočijo normalno funk-
cioniranje zunanjih manipulativnih površin in za-
gotavljajo zakonsko predpisane možnosti za po-
sredovanje intervencijskih vozil (gasilci, …) in 
da se na robnih površinah tako združenih parcel 
ohranja 5 m nezazidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	so	na-
menjene parkirnim površinam, je glede na de-
javnosti v objektih potrebno zagotoviti potreb-
ne površine za mirujoči promet in manipulacijo. 
Manjkajoča oziroma dodatna parkirna mesta je 
možno zgraditi na zelenicah občinskih zemljišč v 
koridorjih prometne infrastrukture, razen doda-
tnih parkirišč ob ulicah Blatnica in Dobrave pod 
naslednjimi pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	 bodo	 parkirna	 mesta	 namenjena	 izključno	
za parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornja-
kov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni 
dovoljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	za-
travljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih 
tlakovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne 
bo povzročalo dodatnih stroškov za občino ali 
upravljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesni-
mi vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v 
globino;
•	 da	 uporabnik	 parkirnih	 mest	 z	 občino	 sklene	
pogodbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 80% najmanj 10%     do vključno 2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  E, VN, VV, D

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin Parkiranje je potrebno urediti na lastni parceli.
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110. člen
CT 4/1  DOBRAVE

Usmeritve za izdelavo OPPN
Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe
 12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarni-
ce – do 60% pozidanosti zemljišča,  kolikor so 
postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni iz-
ključno taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo.
12510 Delavnice, ki nimajo negativnega vpliva 
na bivalno okolje (v okviru dovoljenih emisij)
21110 Ceste, cestni priključki, križišča

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- za lastne potrebe – do 60% pozidanosti zemlji-
šča
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.

Enostavni objekti:
- za lastne potrebe – do 60% pozidanosti zemlji-
šča
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	vseh	objektov	je	K	+	P	+	2		
ali K + P + 1 + M
•	 Skladno	s	pogoji	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	
(ARSO) je možno je izvesti max. dve kletni etaži 
(2K) samo za potrebe parkiranja in servisno skla-
diščnih prostorov.
•	 Streha	je	lahko:
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Možno	 je	 združevanje	 sosednjih	 objektov.	 Ne	
dopušča se združevanje objektov z različnimi de-
javnostmi.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	 primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	 ki	
je lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gra-
dnji objektov, ki bi bili medsebojno povezani, se 
dopušča združevanje objektov na več samostoj-
nih gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohra-
njati tipična členitev čelnih fasad (ohranjevanje 
fasadnega rastra), izraba (pozidanost) parcele pa 
ne sme presegati 60 % površine parcele. Objek-
ti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti 
povezovalnega trakta omogočijo normalno funk-
cioniranje zunanjih manipulativnih površin in za-
gotavljajo zakonsko predpisane možnosti za po-
sredovanje intervencijskih vozil (gasilci, …) in 
da se na robnih površinah tako združenih parcel 
ohranja 5 m nezazidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	so	do	
vključno  namenjene parkirnim površinam, je gle-
de na dejavnosti v objektih potrebno zagotoviti 
potrebne površine za mirujoči promet in manipu-
lacijo. Manjkajoča oziroma dodatna parkirna me-
sta je možno zgraditi na zelenicah občinskih ze-
mljišč v koridorjih prometne infrastrukture, razen 
dodatnih parkirišč ob ulicah Blatnica in Dobrave 
pod naslednjimi pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	 bodo	 parkirna	 mesta	 namenjena	 izključno	
za parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornja-
kov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni 
dovoljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	za-
travljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih 
tlakovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne 
bo povzročalo dodatnih stroškov za občino ali 
upravljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesni-
mi vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v 
globino;
•	 da	 uporabnik	 parkirnih	 mest	 z	 občino	 sklene	
pogodbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 2

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  PN, VN, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob 
z avtohtonim drevjem. Zaradi poteka infrastruk-
turnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor, 
zasajen s travo ali drugo primerno zasaditvijo.
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111. člen
CT 5/1 BRODIŠČE

Usmeritve za izdelavo OPPN
Obrtno industrijska cona Trzin.

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delova-
njem voda na ogroženih območjih

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- možnost širitve (dozidave) s pritličnimi nad-
streški lahkih konstrukcij 

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- za lastne potrebe – do 60% pozidanosti zemlji-
šča
- pomožni infrastrukturni objekti
- ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na 
mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti tran-
sparentne, razen če dejavnost objektov ne zah-
teva zidane ograje.

Enostavni objekti:
- za lastne potrebe – do 60% pozidanosti zemlji-
šča
- urbana oprema, razen kioska:
•	 objekt	za	oglaševanje	do	velikosti	2,5	m2

- začasni enostavni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	13	m	nad	koto	
urejenega terena na dovozni strani. 
Nad višino dovoljenega vertikalnega gabarita 
13 m nad koto urejenega terena je pri objektih z 
ravno streho dovoljeno namestiti funkcijsko ne-
izogibne dele stavb in tehničnih naprav, če ti ne 
prodirajo ravnine ki poteka od daljših stranic proti 
sredini pod naklonom 35° od vodoravnice, vendar 
maksimalno do 3 m v sredini.
Na objekt je možno namestiti tehnične naprave 
(jaški dvigal, klima, ipd), pri čemer morajo biti na-
meščene v osrednjem delu strehe, tako, da se ne 
vidijo z ulice. 
•	 Streha	je	lahko:
- simetrična dvokapnica z naklonom 25° - 35°
     - izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 35°
     - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
•	 Možno	 je	 združevanje	 sosednjih	 objektov.	 Ne	
dopušča se združevanje objektov z različnimi de-
javnostmi.
•	 Ob	 notranjem	 obodu	 vsake	 gradbene	 parcele	
poteka nezazidljivi pas širine 5 m.
•	 V	 primeru	 izkazanega	 interesa	 investitorja,	 ki	
je lastnik dveh ali več sosednjih parcel, po gra-
dnji objektov, ki bi bili medsebojno povezani, se 
dopušča združevanje objektov na več samostoj-
nih gradbenih parcelah, pri čemer se mora ohra-
njati tipična členitev čelnih fasad (ohranjevanje 
fasadnega rastra), izraba (pozidanost) parcele pa 
ne sme presegati 60 % površine parcele. Objek-
ti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti 
povezovalnega trakta omogočijo normalno funk-
cioniranje zunanjih manipulativnih površin in za-
gotavljajo zakonsko predpisane možnosti za po-
sredovanje intervencijskih vozil (gasilci, …) in 
da se na robnih površinah tako združenih parcel 
ohranja 5 m nezazidljivi pas.
•	 Na	gradbenih	parcelah	ali	na	parcelah,	ki	so	do	
vključno  namenjene parkirnim površinam, je gle-
de na dejavnosti v objektih potrebno zagotoviti 
potrebne površine za mirujoči promet in manipu-
lacijo. Manjkajoča oziroma dodatna parkirna me-
sta je možno zgraditi na zelenicah občinskih ze-
mljišč v koridorjih prometne infrastrukture, razen 
dodatnih parkirišč ob ulicah Blatnica in Dobrave 
pod naslednjimi pogoji:
•	 da	je	upravljavcem	in	vzdrževalcem	zagotovljen	
nemoten dostop do javne   infrastrukture, ki pote-
ka v koridorjih prometnic;
•	 da	 bodo	 parkirna	 mesta	 namenjena	 izključno	
za parkiranje osebnih vozil (parkiranje tovornja-
kov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni 
dovoljeno);
•	 da	bodo	parkirna	mesta	izvedena	v	izvedbi	za-
travljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih 
tlakovcev, tako, da vzdrževanje infrastrukture ne 
bo povzročalo dodatnih stroškov za občino ali 
upravljavce;
•	 da	se	parkirišča	zasadijo	z	ustreznimi	drevesni-
mi vrstami, katerih koreninski sistemi ne segajo v 
globino;
•	 da	 uporabnik	 parkirnih	 mest	 z	 občino	 sklene	
pogodbo za zakup parkirnih površin.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 10%     do vključno 2

2.3. Dodatni pogoji

Na območju se načrtuje omrežje za dobavo ze-
meljskega plina, objekti pa se morajo načrtovati 
kot energetsko varčni objekti, vključno z usme-
ritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira ener-
gije oziroma kot nizko energetski objekti. Pri-
poročajo se rešitve z možnostjo kogeneracije 
(soproizvodnja toplote in električne energije).
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3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  E, VN, VV

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Parkirišča, ki so večja od 10 PM, je treba ozeleni-
ti, kjer je drevesna gostota vsaj 1 drevo na 5 PM.
Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob 
z avtohtonim drevjem.
Severno in zahodno od območja funkcional-
ne enote se ohranjajo razlivne površine rastišča 
črne jelše.

112. člen
IT 1/1 OBVOZNICA

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

a) Državne ceste
21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in re-
gionalne ceste
b) Občinske ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti
c) drugi prometni infrastrukturni objekti
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr-
ščene drugje
21410 Mostovi in viadukti
21420 Predori in podhodi

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- Vzdrževalna dela, rekonstrukcije, novogradnja 
priključkov, podhodov, nadhodov
- Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je tre-
ba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z 
višinami cestnih priključkov in vhodov v objek-
te, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne 
poslabša.
- Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v na-
ravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le 
v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
- Površine za pešce je treba praviloma urejati 
kot enovito ravno površino, ki bo ugodna za peš 
hojo in za funkcionalno ovirane osebe, površi-
ne tlakov naj bodo izvedene z materiali oziroma 
površinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in 
drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so do-
bro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.
Na stavbah v območjih IT je možno vse posege 
izvesti samo v soglasju z upravljavcem ceste.

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Pomožni infrastrukturni objekti:
•	 pomožni	cestni	objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

G2 – glavna cesta 2. reda
Vozišče                          2 x 4,00 m
Bankina                         2 x 1,5 m

113. člen
IT 1/2 TIR

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

21210 Glavne in regionalne železnice (hitra žele-
zniška proga – potniški in tovorni promet, glav-
na železniška proga – potniški promet, glavna 
železniška proga – tovorni promet, glavna žele-
zniška proga – potniški in tovorni promet, regio-
nalna železniška proga – potniški in tovorni pro-
met, industrijski tir.
21220 Mestna železnica
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje ele-
ktronskih komunikacij ter z njimi povezane stav-
be
21410 Mostovi in viadukti
21420 Predori, podhodi in prehodi

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- vzdrževalna dela, rekonstrukcije
- novogradnja

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Pomožni infrastrukturni objekti:
•	 pomožni	železniški	objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Železniško progo, ki poteka v območju dosto-
pov na nivoju terena, je treba zavarovati z varo-
valno ograjo.

114. člen
IT 1/3  REZERVACIJA PROSTORA ZA VZHODNO OBVOZNICO

Usmeritve za izdelavo OPPN ali DPN

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

Namenska raba je kmetijska, določa se le kori-
dor za rezervacijo prostora za vzhodno obvozni-
co. Po spremembi namenske rabe v OPN-izved-
beni del in sprejemu OPPN bodo v tem koridorju 
dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
a) Državne ceste
21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in re-
gionalne ceste
b) Občinske ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti
c) drugi prometni infrastrukturni objekti
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr-
ščene drugje
21410 Mostovi in viadukti
21420 Predori in podhodi

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

Po spremembi namenske rabe v OPN-izvedbeni 
del in sprejemu OPPN bodo v tem koridorju do-
pustne naslednje gradnje in druga dela:
- Novogradnja, rekonstrukcije, novogradnja pri-
ključkov, podhodov, nadhodov
- V območjih IT je možno vse posege izvesti 
samo v soglasju z upravljavci infrastrukture.
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1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Po spremembi namenske rabe v OPN-izvedbeni 
del in sprejemu OPPN bodo v tem koridorju do-
pustni naslednji pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

115. člen 
IT 2/1 PLIN

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

22110 Naftovodi in prenosni plinovodi
22210 Distribucijski plinovodi
23020 Energetski objekti
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

Na območjih enot urejanja prostora energetske 
infrastrukture je dopustna gradnja objektov za 
skladiščenje, nanje vezanih poslovno admini-
strativnih objektov ter spremljajočih objektov in 
naprav, pod pogojem, da so potrebni za osnov-
no dejavnost.

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Pomožni infrastrukturni objekti:
•	 pomožni	energetski	objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov
2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 30% najmanj 15%     do vključno 1.2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na meji gradbene parcele z odprtim prostorom 
(K) je nujno potrebno ohraniti v gručah zasajen 
zelen rob z avtohtonim drevjem.

116. člen
IT 2/2 ČISTILNA – PREČRPAVALIŠČE

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

22231 Cevovodi za odpadno vodo
22232 Čistilne naprave
24203 Odlagališča odpadkov (začasno)

1.2. Dopustne 
gradnje in druga 
dela

Na območjih enot urejanja prostora okoljske 
infrastrukture je dopustna tudi gradnja 
proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje, 
nanje vezanih poslovno administrativnih 
objektov ter spremljajočih objektov in naprav, 
pod pogojem, da so potrebni za osnovno 
dejavnost.

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti

Pomožni infrastrukturni objekti:
•	 pomožni	komunalni	objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost 
in zmogljivost 
objektov
2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
gradbene parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 40% najmanj 25%     do vključno 1.6

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  

3.2. Velikost in 
urejanje zelenih 
površin

Na meji gradbene parcele z odprtim prostorom 
(K) je nujno potrebno ohraniti v gručah zasajen 
zelen rob z avtohtonim drevjem.

117. člen
IT 2/3 POT

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

a) Državne ceste
21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in re-
gionalne ceste
b) Občinske ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti
c) drugi prometni infrastrukturni objekti
21410 Mostovi, viadukti in brvi

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- Vzdrževalna dela, rekonstrukcije, novogradnja 
priključkov, podhodov, nadhodov
- Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je tre-
ba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z 
višinami cestnih priključkov in vhodov v objek-
te, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne 
poslabša.
- Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v na-
ravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le 
v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
- Površine za pešce je treba praviloma urejati 
kot enovito ravno površino, ki bo ugodna za peš 
hojo in za funkcionalno ovirane osebe, površi-
ne tlakov naj bodo izvedene z materiali oziroma 
površinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in 
drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so do-
bro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.
 Na stavbah v območjih IT je možno vse posege 
izvesti samo v soglasju z upravljavcem ceste.

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Pomožni infrastrukturni objekti:
•	 pomožni	cestni	objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave  

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

JP – javna pot – enosmerni oziroma dvosmerni 
dovoz do posameznih objektov
Vozišče                         4,5 m
Bankina                   2 x 0,5 m
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118. ČLEN
A 1/1 PREGRETE -1

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr-
ščene drugje
12712 Stavbe za rejo živali
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategori-
zirane ceste in gozdne ceste (dovoz do Depale 
vasi in do poljske poti) 

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi objekti  za lastne potrebe 
- pomožni kmetijski objekti,
- pomožni infrastrukturni objekti.

Enostavni objekti:
- vsi objekti za lastne potrebe 
- pomožni kmetijski objekti.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M,	BEP	
= max. 700 m2

•	 tlorisna	zasnova	objektov	za	 tip	AN	sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.2 do 1/2 
•	 Cesta	 do	 Depale	 vasi	 se	 bo	 zgradila	 na	 juž-
ni stani železniške proge, tako blizu proge kot 
bo to mogoče in v zadostni širini, da bo mogo-
če umestiti ob dveh voznih pasovih tudi nekaj 
vzdolžnih parkirnih mest za voznike, ki bi želeli 
tu pustiti osebna vozila in se z vlakom odpeljati 
do cilja svoje poti (na delo ipd.).
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 30° - 45°
     - enokapnica nad delom objekta z naklonom 
od 30° - 45°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 30° - 
45°), enokapnice (naklon od 30°-   
        45°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
      - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
      - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
      - izvedena kot svojstvena streha
(1) Če se v območju nahajajo drugi tipi, 
ki niso opredeljeni v zgornjih alinejah, so na teh 
objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrže-
valna dela in odstranitev objektov.

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK, VN, F

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem ali sadovnjaki.

119. člen
A 1/2 PREGRETE -2

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr-
ščene drugje
12712 Stavbe za rejo živali
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategori-
zirane ceste in gozdne ceste (dovoz do Depale 
vasi in do poljske poti) 
Ob severni meji EUP A-1/2 se predvidi prometna 
povezava do poljske poti, ki poteka po parc. št. 
526/3. Na EUP A-1/2 so možne selitve največ 4 
kmetij.
Pod pogojem postavitve objektov z zgoraj nave-
deno dejavnostjo je dopustna postavitev tudi:
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitve
- novogradnje
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- spremembe namembnosti
- dozidava
- nadzidava

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi objekti  za lastne potrebe 
- pomožni kmetijski objekti,
- pomožni infrastrukturni objekti.

Enostavni objekti:
- vsi objekti za lastne potrebe 
- pomožni kmetijski objekti.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M;
•	 tlorisna	zasnova	objektov	za	 tip	AN	sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.2 do 1/2 
•	 Cesta	 do	 Depale	 vasi	 se	 bo	 zgradila	 na	 juž-
ni stani železniške proge, tako blizu proge kot 
bo to mogoče in v zadostni širini, da bo mogo-
če umestiti ob dveh voznih pasovih tudi nekaj 
vzdolžnih parkirnih mest za voznike, ki bi želeli 
tu pustiti osebna vozila in se z vlakom odpeljati 
do cilja svoje poti (na delo ipd.).
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 30° - 45°
     - enokapnica na delu objekta z naklonom od 
30° - 45°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 30° - 
45°), enokapnice (naklon od 30°-   
        45°), kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)
      - izvedena kot zelena streha z naklonom 2° - 
10° ali 25° - 35°
      - izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10°
      - izvedena kot svojstvena streha

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 1

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK, VN, F

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem ali sadovnjaki.
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120. člen
A 2 POD VPADNICO

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

1.2. Dopustne 
gradnje in druga 
dela

- rušitve
- rušitev – novogradnja
- rekonstrukcija
- dozidava

1.3. Dopustni 
nezahtevni in 
enostavni objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi nezahtevni objekti za lastne potrebe.

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost 
in zmogljivost 
objektov

•	 max.	Višinski	gabarit	objektov	je	P	+	N	+	M,	
BEP = max. 600 m2

•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°

     - enokapnica z naklonom od 33° - 45°
     - sestavljena iz dvokapnice (naklon od 30° 
- 45°), enokapnice (naklon od 30°- 
       45°), kombinirane s terasami in zeleno 
streho (naklon 2° - 10° ali 25° - 35°)

2.2. Stopnja 
izkoriščenosti 
gradbene parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK

3.2. Velikost in 
urejanje zelenih 
površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim 
prostorom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen 
rob z avtohtonim drevjem ali sadovnjakom.

121. člen
A 3 KRAČICE

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

Pod pogojem da se objekti umestijo na skrajni 
zahodni del parcele se dopušča:
12712 Stavbe za rejo živali
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
24110 Športna igrišča
Pod pogojem postavitve objektov z zgoraj na-
vedeno dejavnostjo je na parceli št. 421/1 dopu-
stna postavitev tudi:
11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- novogradnje
- ureditve zemljišč

1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
- vsi nezahtevni objekti za lastne potrebe

Enostavni objekti:
- vsi enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

•	 max.	višinski	gabarit	objektov	je	K	+	P	+	M
•	 nameravani	objekti	se	umestijo	na	skrajni	za-
hodni del parcel
•	 tlorisna	zasnova	objektov	za	 tip	AN	sledi	 raz-
merju stranic od 1/1.5 do 1/2 
•	 Streha	je	lahko:
- dvokapnica z naklonom od 30° - 45°

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  največ 60% najmanj 15%     do vključno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave PN, PK

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prosto-
rom (K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem ali sadovnjakom.

122. člen
G GOZDNA ZEMLJIŠČA

1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

1.1. Dopustni objekti 
in dejavnosti

21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizi-
rane ceste in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti in brvi
22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem 
vode
22210 Distribucijski plinovodi
22222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripa-
dajoči objekti
2223 Cevovodi za odpadno vodo
2224 Distribucijski elektroenergetski vodi in dis-
tribucijska komunikacijska omrežja

1.2. Dopustne gra-
dnje in druga dela

- rušitev
- novogradnja
- ureditev zemljišč 
Druga dopustna dela in druge prostorske uredi-
tve:
- za izvajanje gozdarske dejavnosti
- objekte za obrambo, zaščito, reševanje v narav-
nih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v 
primeru vojne ali naraven ogroženosti
- sanacije peskokopov, kamnolomov in gramo-
znic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja in 
nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena 
gozdnim zemljiščem
- za krčitev gozdov v kmetijske namene je po-
trebno pridobiti dovoljenje pristojne javne goz-
darske službe
- paša v gozdu je prepovedana, razen izjemoma, 
kadar je opredeljena v gozdnogojitvenem načr-
tu skladno z zakonodajo
- čebelja paša
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1.3. Dopustni nezah-
tevni in enostavni 
objekti

a) Nezahtevni objekti:
- ograje: nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, 
nižjih od 1,5 m. Dopustna je postavitev le ograj za 
zaščito mladovja ali varstva gozdov pred divjadjo 
ter zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot 
in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o 
ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znan-
stveno raziskovalnih preučevanj. Za postavitev 
ograje je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne 
javne gozdarske službe. Postavitev zidanih ograj 
ni dovoljena.
- objekti za lastne potrebe:
•	 utrjene	dovozne	poti	 v	 skladu	z	veljavno	zako-
nodajo
VI. pomožni infrastrukturni objekti: 
•	 pločnik	in	kolesarska	steza	(ob	vozišču	ceste	širi-
ne do 3 m)
•	 postajališče
VII. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: 
•	 poljska	pot	(v	primeru	da	njihova	gradnja	ni	 iz-
vedljiva znotraj drugih namembnosti, da je posta-
vitev načrtovana v neposredni bližini obstoječe 
kmetije, da je zagotovljena funkcionalna poveza-
nost s kmetijo in je pridobljeno soglasje območne 
kmetijsko svetovalne službe)
•	 gozdna	cesta
•	 grajena	gozdna	vlaka
•	 obora	za	rejo	divjadi	(katere	postavitev	je	v	skla-
du z gozdarsko zakonodajo)
- spominska obeležja
b) Enostavni objekti:
- objekti za lastne potrebe: 
•	 zajetje
•	 vrtina	ali	vodnjak	(za	lastno	oskrbo	s	pitno	vodo,	
globine do 30 m, ob pogoju, da gradnja oziroma 
postavitev ni izvedljiva znotraj SK ali K, da je gra-
dnja načrtovana v neposredni bližini obstoječe 
kmetije in je zagotovljena funkcionalna poveza-
nost s kmetijo in je pridobljeno pozitivno soglasje 
območne kmetijsko svetovalne službe)
- pomožni infrastrukturni objekti: razen cestnih si-
losov prostornine do 300 m2

•	 pomožni	kmetijsko-gozdarski	objekti:	zajetje	ali	
vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, zbiralnik za 
kapnico
VIII. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
•	 čebelnjak	(gradnja	oziroma	postavitev	je	dopu-
stna pod pogojem, da je pridobljena registrska 
številka stojišča čebelnjaka, kot to določa veljavna 
zakonodaja)
•	 gozdna	učna	pot	
•	 grajena	gozdna	vlaka	
•	 gozdna	cesta	
•	 poljska	pot	in	vrtina	za	namakanje	kmetijskih	ze-
mljišč; gradnja je dovoljena v primeru, da njihova 
gradnja ni izvedljiva znotraj drugih namembnosti, 
da je postavitev načrtovana v neposredni bližini 
obstoječe kmetije, da je zagotovljena funkcional-
na povezanost s kmetijo in je pridobljeno soglasje 
območne kmetijsko svetovalne službe
•	 krmišče	za	prostoživeče	divje	živali
•	 ograje	za	pašo	živine,	nižje	od	1,5	m	(ob	pogoju,	
da je paša opredeljena v gozdnogojitvenem načr-
tu skladno z veljavno zakonodajo)
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaci-
ji na prostem, in sicer kolesarske steze, planinske 
poti, sprehajalne poti in trim steze v skladu z zako-
nodajo in kadar ni pričakovati bistveno negativnih 
vplivov na funkcije gozdov
- spominska obeležja 
- urbana oprema: le nadkrita čakalnica na avtobu-
snem postajališču
- turistične table v skladu s predpisi o tablah v na-
ravnem okolju

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in zmo-
gljivost objektov

2.2. Stopnja izkori-
ščenosti gradbene 
parcele

tip	 	 	 FZ	 	 	 	 	 FZP		 	 	 	 	 FI
vsi tipi  -      -       -

2.3. Dodatni pogoji

- Posegi na območju gozdnih zemljišč so dopu-
stni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdno-
gospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne 
ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v na-
sprotju z interesi gozdarstva in je zanje potreb-
no pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javno 
gozdarske službe.
- Krčitev gozda za gradnjo se lahko izvede šele 
po evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede 
pristojna javna gozdarska služba skladno z zako-
nodajo.
- V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi 
v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopu-
stni. Posege v gozdni prostor se usmerja v rob-
na območja gozdnih kompleksov in v gozdove 
s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajo-
čih površin.
- Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, 
da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda 
ohranja neoviran javni dostop o gozda. Potreb-
no je zagotoviti dostope in manipulacijske povr-
šine za nemoteno gospodarjenje z gozdom. 

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

3.2. Velikost in ureja-
nje zelenih površin

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

123. člen
(dopustna odstopanja)

Če se v postopku priprave prostorske dokumentacije za posame-
zni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je po mne-
nju pristojnih organov (Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod 
za naravno dediščino, Agencija RS za okolje) ali občine potreb-
no načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvene-
ga oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, in z drugačno 
ureditvijo prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine 
oziroma naravnih dobrin, omogočiti ohranitev naravnega in kul-
turnega značaja krajine zmanjšati pričakovano obremenitev oko-
lja in zmanjšati vplive na načrtovani izgled območja in kakovost 
okolja, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca.

124. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

(1) Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se zače-
li pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in dokončajo po 
določbah do sedaj veljavnih prostorskih aktov, razen v primerih, 
ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in 
priloži ustrezno dokumentacijo.
(2) Z uveljavitvijo novih predpisov in podzakonskih aktov se le-ti 
smiselno upoštevajo.

125. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih 

planskih in izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednje pro-
storske sestavine planskih aktov, prostorski ureditveni pogoji, 
prostorski izvedbeni načrti in lokacijski načrti Občine Trzin:
•	Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območja 

urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter dru-
gih ureditvenih območij (Ur. v. OD 18/92)

•	Odlok o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin center  (Ur. v. 
Občine Trzin, št. 10/97, 3/2005)
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•	Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ureditvenem načrtu območja T3 
Trzin center (Ur.   v. Občine Trzin 11/99)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odlok o ureditvenem načrtu območja 
T3 Trzin center – spremembe 2008(Ur. v.  
Občine Trzin 1/2009)

•	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
za dopolnilno gradnjo v pretežno reali-
ziranem naselju Trzin – Mlake (T-1 in T-4) 
(Ur. v. OD 7/97)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih ureditvenih pogojev za do-
polnilno gradnjo v pretežno realiziranem 
naselju Trzin – Mlake (T1 in T4) v Občini 
Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št.  10/2003)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za dopolnilno  

 gradnjo v pretežno realiziranem naselju 
Trzin – Mlake (T1 in T4) (Ur. v. Občine Tr-
zin, št. 7/2005)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za dopolnilno gradnjo v pretežno reali-
ziranem naselju Trzin – Mlake (T1 in T4) 
(Ur. v. Občine Trzin, št. 9/2008)

•	Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za 
zazidalno cono T-5 Trzin (pri Žibertu) (Ur. 
v. OD 14/92)

•	Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno in-
dustrijsko cono Trzin (Ur. v. OD 11/86)

•	Odlok o sprejetju dopolnitev in spre-
memb zazidalnega načrta za obrtno in-
dustrijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. v. 
OD 5/90)

•	Odlok o sprejetju dopolnitev in spre-
memb zazidalnega načrta za obrtno in-
dustrijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. v. 
OD, št. 5/90)

•	Odlok o spremembi zazidalnega načrta 
za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. 
OD 18/93)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu za obrtno 
industrijsko cono Trzin (Ureditveno ob-
močje T11 Obrtno industrijska cona) (Ur. 
v. Občine Trzin, 2/2004)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu za obrtno 
industrijsko cono Trzin (Ureditveno ob-
močje T11 Obrtno industrijska cona)  
( Ur. v. Občine Trzin, št. 6/2005)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu za obrtno 
industrijsko cono Trzin (Ur. v. Občine Tr-
zin, št. 8/2006)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu za obrtno 
industrijsko cono Trzin (2006) (Ur. v. Ob-
čine Trzin, št. 9/2007)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu za obrtno 
industrijsko cono Trzin (Ur. v. Občine Tr-
zin, št. 9/2009)

•	Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora na območju podrob-

nejšega prostorskega načrta za območje 
T-11, T-12 in PUP OIC Trzin (T-20) (Ur. v. 
Občine Trzin, št. 6/2007)

•	Odlok o zazidalnem načrtu območja T 12 
Ob cesti (Ur. v. Občine Trzin,št. 3/1997)

•	Odlok o zazidalnem načrtu območja 
T 12 Ob cesti (Ur. v. Občine Trzin,št. 14-
2/2000)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu območja 
T12 Ob cesti – Trzin  (Ur. v. Občine 
Trzin, št. 9/2005)

•	Odlok o lokacijskem načrtu za rekon-
strukcijo ceste M 10 na odseku Depala 
vas – Črnuče od km + 00 m do km 3,0 + 
74 m (Ur. v . OD 17/95)

•	Odlok o srejetju lokacijskega načrta pli-
novodnega omrežja Mengša, Trzina in 
Loke pri Mengšu    (Ur.v. OD, št. 18/93)

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Domžale za  obdobje 1986 
– 2000 (Uradne objave Uradni Vestnik 
Občine Domžale, št. 9/86, 2/90, 12/95) 
in prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986 – 1990 (uradne objave 
Uradni Vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 
2/90, 12/95) za območje Občine Trzin 
(Ur. v. Občine Trzin 2/2002).

126. člen
(urejanje območij veljavnih 

prostorskih izvedbenih načrtov 
in lokacijskih načrtov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka osta-
nejo v veljavi naslednji prostorski izved-
beni akti Občine Trzin:
•	 Odlok	 o	 ureditvenem	 načrtu	 območja	

športno rekreacijskega parka v Trzinu 
(Ur. v. Občine Trzin 10/2001)

•	 Odlok	 o	 zazidalnem	 načrtu	 za	 obrtno	
industrijsko cono Trzin (Ur. v. OD 11/86) 
s spremembami in dopolnitvami in sicer 
le v delu, ki se nanaša na opis in prikaz 
gradbenih parcel, parcelacijo ter uvoze 
na parcele.

•	 Odlok	 o	 zazidalnem	 načrtu	 območja	 T	
12 ob cesti (Ur. v. OD 3/97) s spremem-
bami in dopolnitvami in sicer le v delu, 
ki se nanaša na opis in prikaz komunal-
ne infrastrukture.

(2) Po izvedbi posegov v prostor, iz prej-
šnjega odstavka tega člena, se neposre-
dno uporabljajo prostorski izvedbeni po-
goji iz tega prostorskega načrta.
(3) V enotah urejanja prostora, za katere 
ta odlok podaljšuje veljavnost prostorskih 
izvedbenih aktov, ki so navedeni v 1. od-
stavku tega člena, so dopustne gradnje 
in posegi, ki jih določa veljavni prostorski 
izvedbeni akt, v skladu s smernicami tega 
odloka pa še vzdrževanje objektov, gra-
dnja enostavnih objektov v skladu z vrsto 
objekta, ter gradnje in ureditve, določene 
v 14. členu tega odloka.

127. člen
(rok za sprejem predpisa)

V obdobju največ dveh let po uveljavitvi 
prostorskega načrta se novelira Odlok o 
plakatiranju in drugih oblikah oglaševa-
nja in obveščanja na območju Občine Tr-
zin (skladno s 16. členom tega odloka).

128. člen
(urejanje območij do izdelave OPPN-ja)

Z dnem uveljavitve tega odloka se na ob-
močjih, predvidenih za izdelavo OPPN-jev, 
dovolijo gradnje in urejanje gospodarske 
javne infrastrukture z upoštevanjem smer-
nic tega odloka za posamezno območje.

129. člen
(dostopnost IPN Trzin)

(1) Ta odlok je v času uradnih ur na vpo-
gled javnosti na sedežu Občine Trzin, 
Mengeška 22, 1236 Trzin.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletni 
strani Občine Trzin.

130.  člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po ob-
javi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 35-1/2010 ŽUPaN:
DatUm:  08.09.2010 tONe PeRŠak, l.R.

* Obvestilo: Grafične priloge, ki so del Od-
loka o Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Trzin – izvedbeni del, so objavljene na 
spletni strani Občine Trzin, v času uradnih 
ur pa so javnosti na vpogled tudi na sede-
žu Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010), 38. člena Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Poslov-
nika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 9/07) na 35. redni 
seji dne 08.09.2010 sprejel naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
s Poročilom o stanju nedokončanih nad-
zornih pregledov Nadzornega odbora v 
mandatu 2006 – 2010.  

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Številka:  35-3/2010 ŽUPaN:
DatUm:   08.09.2010 tONe PeRŠak, l.R.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
šestega odstavka 29. člena Zakona o div-
jadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US in 17/08), Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) ter 9. in 
18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni ve-
stnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) na 
35. redni seji dne 08.09.2010 sprejel

ODLOK 
O PORABI KONcESIjSKE  

DAjATVE ZA TRAjNOSTNO  
gOSPODARjENjE Z DIVjADjO

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sred-
stev koncesijske dajatve, ki jih Občina Tr-
zin prejme na podlagi Zakona o divjadi in 
lovu. 

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izva-
janje ukrepov varstva in vlaganj v narav-
ne vire (čistilna akcija občine, vzdrževanje 
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in re-
miz za malo divjad, vzdrževanje gozdne-
ga roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sa-
dnja in vzdrževanje plodonosnega drevja 
in grmovja, postavitev in vzdrževanje 
gnezdilnic, solnic in prež).

3. člen
Občina Trzin namenska sredstva porabi za 
namene navedene v 2. členu tega odloka 
po celotnem nakazilu namenskih prihod-
kov v proračun Občine Trzin za posame-
zno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu 
ne bodo porabljena v celoti, se le ta pre-
nesejo kot namenski prihodki v proračun 
prihodnjega leta.

KONČNA DOLOČBA

4.  člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  35-4/2010   ŽUPaN:
DatUm:   08.09.2010 tONe PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010), 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list  
RS,  št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-

ZJZP, 38/2010-ZUKN), Odloka o oskrbi s 
pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 5/05 in 6/06), 9., 10. ter 72. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06) in Sklepa Občinskega sveta Občine 
Trzin št. 33-4.1.1/2010 (Ur. v. št. 6/2010) na 
35. redni seji dne 08.09.2010 sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom o fizikalni kakovosti pitne vode 
v Občini Trzin, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Številka:  35-5/2010  ŽUPaN:
DatUm:   08.09.2010 tONe PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010), 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list  
RS,  št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-
ZJZP, 38/2010-ZUKN), Odloka o oskrbi s 
pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 5/05 in 6/06), 9., 10. ter 72. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06) in Sklepa Občinskega sveta Občine 
Trzin št. 33-4.1.1/2010 (Ur. v. št. 6/2010) na 
35. redni seji dne 08.09.2010 sprejel 

DODATNI SKLEP

Občinski svet poziva JKP Prodnik, naj 
glede na Poročilo ZZV Kranj o meritvah 
in vrednotenje št. 522-358/2010 z dne 
02.08.2010, razišče razloge za višjo mo-
tnost vode iz vodovodnega sistema na 
območju OIC Trzin glede na motnost vode 
na viru in izvede  ustrezne ukrepe za pre-
prečitev večje motnosti oziroma predlaga 
rešitve, ki bodo to omogočile, vključno z 
ukrepi, ki jih JKP Prodnik že navaja v svo-
jem Poročilu.

Številka:  35-5.1/2010 ŽUPaN:
DatUm:   08.09.2010 tONe PeRŠak, l.R.

URAD ŽUPANA

Na podlagi 10. člena Pravilnika o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o nor-
mativih in minimalnih tehničnih pogojih 

za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 
47/10) in 47. člena Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 
5/03, 2/06 in 8/06) župan Občine Trzin iz-
daja

SKLEP

1. člen
Osnovna šola Trzin, enota vrtec Žabica za-
radi zagotovitve notranje igralne površine 
(najmanj 3 m² na otroka), določene v Pra-
vilniku o normativih in minimalnih tehnič-
nih pogojih za prostor in opremo vrtca, 
ne bi mogla sprejeti vseh vpisanih otrok v 
vrtec. Zato Občina Trzin intenzivno izvaja 
aktivnosti za pridobitev dodatnih prosto-
rov v enoti vrtec Žabica. 

2. člen
Ker dosledno zagotavljanje notranje igral-
ne površine (najmanj 3 m² na otroka), do-
ločene v Pravilniku o normativih in mini-
malnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema 
vseh vpisanih otrok v vrtec, soglašam z 
manjšo notranjo igralno površino od 3 m² 
na otroka v enoti vrtec Žabica v šolskem 
letu 2010/2011.  

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin, veljati pa začne z dnem soglas-
ja ministra, pristojnega za področje pred-
šolske vzgoje. 

Številka: Ž-51/2010 ŽUPaN
DatUm: 30.8.2010 tONe PeRŠak, l.R.
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