URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 1/2013, 6. februar 2013

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 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, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06), Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasila Občine Trzin (UPB 1 Ur. vestnik Občine Trzin, št. 6/2008)
na 20. redni seji dne 30.01.2013 sprejel naslednji

2013, ki za izid 11 rednih številk načrtuje odhodek v
znesku 37.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2013,
ki je sestavni del finančnega načrta.
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta
in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin,
veljati pa začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine
Trzin za leto 2013.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik
za Odsev (Ur .vestnik Občine Trzin, št. 10/2011).

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2013
v EUR
10.560,00 EUR

PRIHODKI (30% načrtovane porabe)
ODHODKI
Urednik - fiksni del
Avtorski honorarji za članke
Lektoriranje - ocena
Fotografije + naslovnica
Tisk Odseva
Raznos (11 raznosov)
Vezava izvodov (ocena)
Skupaj

Redna številka
482,25
745,63
256,58
160,08
1.530.00
180,00

Posebna številka:
0
0
0
0
0
0

11 številk:
5.304,75
8.201,97
2.822,36
1.760,86
16.830,00
1.980,00
100,06
37.000,00

Honorarji (v EUR):
Urednik – fiksni del (bruto bruto znesek za 1 številko)

482,25 €

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak)

1 znak = 0,00786 €

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak)

1 znak = 0,00250 €
čb: 3,96 €
b: 7,92 €
b/nasl.: 15,83 €

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo)
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Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v
EUR, brez DDV):
velikost strani:
Cela
tri četrtine
Polovica
Tretjina
Četrtina
Šestina
Osmina
Šestnajstina
naslovnica:
velikost strani:
Četrtina
Šestina
Osmina

čb oglas
230,20
189,60
140,00
108,30
81,30
63,20
49,60
31,60

b oglas
442,30
252,70
266,30
144,40
158,00
90,30
94,80
40,60

ve občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij
za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in
18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/2006) je Občinski svet Občine Trzin na 20. redni seji dne 30.01.2013
sprejel

ogl.čl.
176,00
162,50
112,80
85,70

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Trzin – izvedbeni del
1. člen

b oglas
212,10
162,50
116,10

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, 08/2010)
se 1. odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku in
niso določeni v posebnih predpisih, imajo naslednji
pomen:
1. Atrijska hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem in z osrednjim ograjenim notranjim
dvoriščem (atrijem), h kateremu 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 zidovi), ki imajo
svetlo višino nad 1,60 m in katerih tla so nad nivojem terena. V bruto etažno površino, ki se upošteva v izračunih faktorja izrabe gradbene parcele
(FI) se upošteva tudi kletna oziroma delno vkopana etaža, če ni načrtovana tako kot to določa
Zakon o graditvi objektov. Pri poševnih oziroma
nagnjenih zemljiščih se kot izhodiščna kota terena
upošteva srednja vrednost med najnižjo in najvišjo
koto terena.
3. Centralne dejavnosti so dejavnosti terciarnega
(gospodarske storitvene dejavnosti: gradbeništvo,
trgovina, infrastrukturna oskrba, gostinstvo, promet, finančno posredništvo, nepremičnine, obrt
in osebne storitve) in kvartarnega sektorja (negospodarskih storitvenih dejavnosti: javna uprava,
obramba, socialno zavarovanje, izobraževanje,
zdravstvo, socialno varstvo ter družbene organizacije in skupnosti) z dopolnilno stanovanjsko dejavnostjo.
4. Dopolnilna gradnja je gradnja novih objektov v
vrzelih med obstoječimi objekti v naselju (tudi do-

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku
mali oglasi:
do 10 besed
vsaka naslednja beseda

Cena
3,00
0,60

p.c.izvoda:
1 izvod

cena
1,50

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:
10% za 3 oglase letno
20% za 5 do 10 oglasov letno
25% za 11 oglasov letno
Številka: 20-1/2013		
Datum: 30.01.2013		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A) (Ur. l. RS, št.
108/2009), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu pripra2
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zidava in nadzidava, nadomestna gradnja).
5. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba
gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu
objektu dozida ali nadzida nov del objekta. Prizidek ali nadzidan del je treba priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov
objekta, h kateremu se doziduje oziroma nadziduje.
6. Drugi posegi v prostor vključujejo zunanje ureditve objekta, dela za lastne potrebe ipd.
7. Dvojček je prosto stoječa stanovanjska stavba.
Sestavljata ga dve enaki stanovanjski hiši s po
enim stanovanjem, ki stojita druga ob drugi (loči
ju le skupni požarni zid) in imata ločeni gradbeni
parceli in ločena vhoda.
8. Eno- oziroma dvostanovanjska stavba je nizek
prosto stoječ objekt z enim do dvema stanovanjema.
9. Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven
objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in
gradbenotehničnega 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.
10. Etaža je del stavbe med dvema stropoma.
11. Etažnost objekta je določena s številom etaž nad
terenom, pri čemer se kot etaža, poleg nadstropij, štejejo tudi pritličje (P), mansarda (M) in terasa
(T).
12. Enota urejanja prostora (EUP) je območje z enovito namensko rabo in z enotnim tipom zazidave
ter drugimi pogoji in merili za urejanje prostora.
13. Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med BEP objekta (vključno z vso konstrukcijo)
in celotno površino gradbene parcele. Pri izračunu bruto etažnih površin objekta se ne upošteva
površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta
(shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod
nivojem terena. V izračunu FI se upoštevajo enostavni objekti razen ograj in opornih zidov.
14. Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med
površino zelenih oziroma odprtih površin (zelenice, parki, trgi), ki služijo skupni rabi prebivalcev
objekta oziroma nekega območja, zagotavljajo
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.
15. Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je

razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij
največjih etaž nad terenom in površino gradbene
parcele.
Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž
nad terenom se ne upoštevajo balkoni, napušči,
upošteva pa se tlorisna projekcija drugih enostavnih objektov in nezahtevnih objektov.
16. Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele,
ki je potreben za vzdrževanje objekta in parkiranje
ter dovoz do objekta.
17. Funkcionalna enota (Fe) je izraz, ki je uporabljen
v Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin za
poimenovanje območij (enote urejanja prostora
EUP) in povzet v OPN-izvedbeni del.
18. Gospodarska javna infrastruktura so infrastrukturna omrežja, sestavljena iz objektov, vodov in
naprav, ki so namenjena opravljanju gospodarskih javnih služb in splošni rabi. Gospodarska
javna infrastruktura je sestavljena iz prometne
infrastrukture, energetske infrastrukture, okoljske
infrastrukture, vodne infrastrukture, infrastrukture
za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja ter elektronskih komunikacij.
19. Gostinski vrt je prostor zunaj gostinskega objekta, namenjen gostinski dejavnosti.
20. 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.
21. Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na
katerem stoji oziroma na katerem je predviden
objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
22. Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in
obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo
objekta ali odstranitev objekta.
23. Klet (K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo
od pritličja navzdol.
24. Komunalna oprema so objekti, vodi in naprave,
ki so sestavni deli okoljske infrastrukture (omrežje za oskrbo s pitno vodo, omrežje za odvajanje
in čiščenje odpadne vode, omrežje za ravnanje z
odpadki), energetske infrastrukture (omrežje za
daljinsko oskrbo s toploto, omrežje za oskrbo z
zemeljskim plinom, omrežje za oskrbo z nafto in
naftnimi derivati, omrežje za oskrbo z električno
energijo, omrežje javne razsvetljave), komunikacijske infrastrukture (omrežje elektronskih komu3
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nikacij) in prometne infrastrukture (cestno omrežje, omrežje kolesarskih poti, omrežje peš poti,
železniško omrežje, omrežje zračnih poti, omrežje
vodnih poti).
25. 'Kukerle' ali 'frčada' je izbočena odprtina v strehi
hiše, ki je najpogosteje potrebna zaradi povečanja
stojne površine in zagotavljanja svetlobe v prostoru in predstavlja poseg v nosilno konstrukcijo in
videz hiše (strehe). 'Kukerle' ali 'frčade' so, razen
v območjih kulturne dediščine, kjer se jih izvaja v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, lahko poljubne oblike: trikotne, trapezne, polkrožne. Frčada je
pokrita z isto kritino kot preostali del strehe (kolikor to omogoča izvedba in materiali).
26. Mansarda (M) oziroma izkoriščeno podstrešje je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad
zadnjim nadstropjem, neposredno pod poševno
streho s kolenčnim zidom do 0,8 m in je urejena
primerno za bivanje.
27. Mirno območje na prostem je območje varstva
pred hrupom, ki obsega zavarovano območje v
skladu s predpisi s področja ohranjanja narave,
razen območij naselij na zavarovanem območju
ter območij cest in železniških prog v širini 1000 m
od sredine daljinske ceste, glavne ceste in povezovalne ceste oziroma železniške proge.
28. Mirno območje poselitve je območje naselja, na
katerem hrup ne sme presegati predpisane mejne
vrednosti za mirna območja poselitve ne glede na
vrsto vira hrupa.
29. Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na
stavbišču poprej odstranjenega objekta zgradi
nov objekt enakih dimenzij. Dovoljeno je odstopanje površine ali dimenzij tlorisa v velikosti za največ + - 10%.
30. Naselje je s prostorskim aktom določeno območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti
s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo
uporabo in območje površin, predvidenih za širitev.
31. Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
32. Nestanovanjska stavba je objekt v katerem ni
stanovanjskih površin.
33. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in
naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
34. Objekti in naprave za oglaševanje in obvešča-

nje so, skladno z Odlokom o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na Območju Občine Trzin
stalni in začasni oglaševalni objekti in naprave,
zgrajeni oziroma postavljeni z namenom, da služijo kot plakatna oziroma oglasna mesta in za obveščanje.
35. Obnovljivi viri energije (OVE) so viri energije, ki
se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna
energija.
36. Odprte zelene površine so parki, zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča v stanovanjskih soseskah in druge zelene ureditve za
potrebe prebivalcev.
37. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi
se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi
prejšnje stanje.
38. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za oskrbo z vodo, za čiščenje in odvajanje
odpadnih vod, za zbiranje odpadkov, ravnanje z
odpadki in za odlaganje odpadkov.
39. Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur
dnevno pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali v drugi
obliki strnjene gradnje.
40. Osnovna oskrba prebivalcev vključuje osnovno
šolo, vrtec, trgovino, storitvene in servisne dejavnosti.
41. Otroško igrišče je prostor za potrebe otroške
igre, opremljen z igrali in urbano opremo ter zasajen z drevesno in grmovno vegetacijo; lahko je
namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam,
lahko je samostojna ureditev ali ureditev načrtovana v sklopu parka ali drugega območja.
42. Podstrešje oziroma neizkoriščeno podstrešje
je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod streho. Ti
prostori ne služijo dejavnostim oziroma namembnosti objekta in niso urejeni za bivanje.
43. Pomožni objekti so:
Nezahtevni objekti:
a. objekti za lastne potrebe: drvarnica, garaža,
steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, nepretočna greznica,
pretočna greznica;
b. ograje: medsosedska ograja, varovalna ograja, igriščna ograja;
c. oporni zid oziroma škarpa;
4
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d. pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje,
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
mala komunalna čistilna naprava;
e. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: kozolec,
kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik,
gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni
zbiralnik, betonsko korito, poljska pot, gozdna
cesta, grajena gozdna vlaka, obora za rejo divjadi;
f. spominska obeležja.
Enostavni objekti:
g. objekti za lastne potrebe: nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, mala
komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali
vodnjak, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino 4m2, utrjena dvorišča;
h. pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni
objekti, pomožni železniški objekti, pomožni
energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak;
i. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka,
poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali
vodnjak, krmišče, molzišče, hlevski izpust,
ograja za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta,
kašča, kozolec, senik;
j. začasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt,
pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na
prostem, stojnice;
k. vadbeni objekti: igrišče za šport in rekreacijo
na prostem, kolesarska steza, planinska pot,
sprehajalna pot, trim steza;
l. spominska obeležja: spominske plošče;
m. urbana oprema: nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem in taksi postajališču, javna
kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska
govorilnica, transparent, skulptura in druga
prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oz.
tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak oz. okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za
oglaševanje;
n. enako kot enostavni objekti se v skladu s tem
odlokom obravnavajo tudi naprave za oglaševanje in druge naprave (npr. vitrine in svetlob-

ne vitrine, parkomati, polnilnice za električna
vozila, ipd.).
44. Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se
nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali
največ 1,4 m nad njo.
45. Referenčna višina objekta je višina obstoječega
objekta, po katerem se morajo ravnati višine novih
stavb.
46. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje
objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se
bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter
izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri
stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi
z velikostjo, če se njena prostornina in BEP ne
spremeni za več kakor 10 %;
47. Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in
je hkrati najvišja točka objekta. Za 1,5 m ga lahko
presega dimnik in zaključek instalacijskega bloka.
48. Spominska obeležja so naslednji nezahtevni in
enostavni objekti: kip oziroma spomenik, spominska kapelica, spominska plošča.
49. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki
niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo
namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.
50. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več
kot 75 % bruto etažnih površin namenjenih bivanju.
51. Terasa (T) je del stavbe, katere prostori so nad
zadnjim nadstropjem in neposredno pod ravno
oziroma poševno streho z naklonom do 10º. Bruto
tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 75 % bruto tlorisne površine predhodne etaže.
Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 3 m.
52. Trg odprt prostor, delno ali v celoti obdan s stavbami, primeren za sestajanje, zbiranje ljudi.
53. Varovalni koridor oziroma pas vodov in naprav
komunalne infrastrukture obsega prostor v katerem je dopustna gradnja objektov pod pogoji tega
odloka in s posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.
54. Večstanovanjska stavba je stanovanjski objekti
s tremi ali več stanovanji (vila blok, stanovanjski
blok, stolpič, stolpnica in podobni stanovanjski
objekti).
55. Vila je eno- oziroma dvostanovanjski objekt viši5
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ne P+1+M oziroma T. Zasnova objekta in zunanja
ureditev izražata individualne programske posebnosti (velika površina bivalnih prostorov, bogata
stopnišča, balkoni in terase, oblikovan vrt ipd.).
Vila ima poudarjen reprezentativni in simbolni
značaj ter izraža arhitekturno-oblikovne značilnosti obdobja, v katerem je bila zgrajena.
56. Višina objekta, ki je določena s tem odlokom,
se meri do najvišje točke na slemenu oziroma na
strehi objekta, v kolikor Posebni prostorski izvedbeni pogoji v tem odloku ne določajo drugače.
57. Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v stikajočem se nizu najmanj
treh zaporedno zgrajenih hiš enakih gabaritov.
58. Vrzel je nepozidano stavbno zemljišče, na katerem je dopustno na podlagi določb tega odloka
zgraditi enega ali več samostojnih objektov.
59. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se
ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v
javno korist.
60. Začasne stojnice so začasni enostavni objekti
sestavljeni iz montažnih elementov, ki niso trajno
povezani s tlemi in je njihova tlorisna površina do
največ 5 m2. Začasne stojnice so namenjene različnim dejavnostim sejemske, prodajne, razstavne
stojnice, namenjene so tudi sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.
61. Začasni objekti so:
a. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični
ponudbi: sezonski gostinski vrt, pokrit razstavni prostor, gostinski kiosk oziroma tipski zabojnik, kamp;
b. začasni objekti, namenjeni prireditvam: oder
z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, tribuna, prodajni ali reklamni kiosk;
c. začasni objekti, namenjeni skladiščenju: šotor
za skladiščenje, tipski zabojnik za skladiščenje.
62. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega
gradnjo je bilo izdano predpisano upravno dovoljenje.
63. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z
vegetacijskim slojem.«

-

PROSTORA ZA VZHODNO OBVOZNICO«,
obstoječe besedilo: »IT 1/1 OBVOZNICA« zamenja
z novim besedilom: »IT 1/1 GLAVNA CESTA G2«.
3. člen

V 11. členu se v odstavku:
- 1. nadomesti celotno besedilo, tako da se novo
besedilo glasi: »(1) Najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objektov (nad in pod terenom)
morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni
najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa
najmanj 1,5 m. Izjemoma je dopustno graditi pod
terenom tudi do parcelne meje, če s tem soglašajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji kletni
objekt, in če so zagotovljeni s predpisi določeni
pogoji.«
- 2. beseda »stavba« nadomesti z besedo »objekt«;
- 2. doda stavek z naslednjim besedilom: »V območjih kulturne dediščine so odmiki objektov določeni z obstoječo stavbno strukturo.«;
- 3. nadomesti celotno besedilo, tako da se novo
besedilo glasi: »(3) Ograjo, škarpo ali podporni zid
se lahko postavi na mejo zemljiških parcel obeh
lastnikov, če lastnika sosednjih zemljišč s tem soglašata. Če se lastnika sosednjih zemljišč ne sporazumeta, morajo biti ograja, škarpa ali podporni
zidovi od sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj
0,5 m. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je
najmanjši odmik ograje, škarpe ali podpornega
zidu od roba vozišča (voznega pasu) 1,5 m, razen
če upravljavec ceste oziroma občina, v posebej
utemeljenih primerih, kot je majhna površina gradbene parcele in podobno, soglaša z manjšim odmikom, ki pa ne more biti manjši od 0,5 m.«;
- 5. nadomesti celotno besedilo, tako da se novo
besedilo glasi: »(5) Izjemoma je dopustna gradnja
objekta bližje meji zemljišča kot to določa 1. odstavek tega člena, ob pisnem soglasju mejaša
in utemeljitvi v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja, vendar ne manj kot 1 meter do meje,
če gre izključno za:
– tip gradnje v strnjenem nizu ali gruči ali kadar
je način gradnje ob meji zemljišča parcele značilen za del naselja,
– gradnjo določeno z regulacijskimi linijami,
– koncept tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja pa ne poslabšuje bivalnih in
funkcionalnih pogojev v okolici, kar je potrebno
utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja«;

2. člen
V razpredelnici 2. odstavka 7. člena se:
- obstoječe besedilo: »OB OBVOZNICI« zamenja z
novim besedilom: »OB GLAVNI CESTI G2«,
- doda vrstico z besedilom »IT 1/3 REZERVACIJA
6
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6. člen

6. besedilo prvega stavka nadomesti z novim besedilom »Na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih
območjih (OIC Trzin, EUP od CT 1/1-1, CT 1/1-2,
CT 1/1-3, CT 2/1-1, CT 2/1-2, CT 4/1, CT 5/1) morajo biti najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij
novih objektov (zahtevni, manj zahtevni, enostavni in nezahtevni objekti) (nad terenom) od meje
parcel oddaljeni najmanj 5 m.«;
6. za obstoječim besedilom doda naslednje besedilo: »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.«.

V 1. odstavku 14. člena se za besedo »objektov«
doda naslednji besedi »in naprav«.
Doda se nov 4. odstavek z naslednjim besedilom:
»Na zemljiških parcelah enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb se lahko za vsako stanovanje zgradi
največ po en nezahtevni ali enostavni objekt za lastne
potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da
je dosežena meja faktorja pozidanosti.«.
7. člen
Celotno besedilo 15. člena se zamenja z naslednjim
besedilom:
»(objekti in naprave za oglaševanje in obveščanje)
(1) Ob postavitvi objektov in naprav za oglaševanje
in obveščanje je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in odloke Občine Trzin (predvsem Odlok o
oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju
Občine Trzin.
(2) Stalnih objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ni dopustno postavljati:
– v območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (K1, K2,
G, GPN),
– v območju površinskih voda (VC) in v območju vodne infrastrukture (VI),
– v območjih površin razpršene poselitve (ASK,
ASS),
– na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov,
nadvozov in mostov,
– v območjih zelenih površin (ZS, ZP, ZV, ZOd, ZK),
– na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi
s področja varstva kulturne dediščine,
– na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi
ohranjanja narave pa le s soglasjem organov, pristojnih za ohranjanje narave.
(3) Objekti in naprave za oglaševanje in obveščanje
so, ne glede na določbe 2. odstavka tega člena, dopustni takrat, kadar se začasno namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno
oglaševanju v času prireditev, volilne in referendumske kampanje.
(4) Pogoji za postavitev objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje:
a) Veliki panoji za oglaševanje, ki so trajno pritrjeni v
tla, s površino oglasnega prostora z ene strani od 2

Doda se nov 6. odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Izjemoma je dopustna gradnja objekta bližje
meji zemljišča kot to določa 1. odstavek tega člena,
ob pisnem soglasju mejaša in utemeljitvi v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja, če gre izključno za:
– gradnjo pokritih parkirišč, nadstreškov, kolesarnic
ali steklenjakov v robnem 5 m pasu skladno z odstavkom IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji v
EUP od CT 1/1-1 do CT 5/1,
– gradnjo enostavnih objektov skladno z odstavkom
IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji v EUP od
ST 1/1 do ST 5/1-4 in od NT 1/1 do NT 5/1, vendar ne v varovalnem pasu javnih cest, kjer veljajo
izključno določila 1. odstavka tega člena,
– gradnjo skladno z določbami za razširitev končnih objektov v NT 3/2, skladno z 2.1. odstavkom
99. člena.«. Prejšnji 6. odstavek postane 7. odstavek.
Zamenja se vrstni red odstavkov, tako da 6. odstavek
postane 2. odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno
preštevilčijo.
4. člen
V 12. členu se za obstoječim besedilom doda (8) odstavek z naslednjim besedilom:
»(8) Na območju celotne občine se industrijska dejavnost ne sme izvajati na prostem. Tovrstno dejavnost se
lahko izvaja le znotraj zaprtega objekta. Izjema so manjša skladišča nenevarnega gradbenega materiala.«
5. člen
V naslovu pod številko III/5. se za besedo »objekti«
doda naslednji besedi »in naprave«.
7
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m2 do 20 m2 morajo za postavitev izpolnjevati naslednje pogoje:
- postavljajo se izključno in samo ob državnih cestah s soglasjem pristojnih državnih organov:
- na območju naselja se lahko postavljajo za
prometnim znakom za označitev začetka naselja vendar izključno na površinah med znakom in prvim stanovanjskim objektom;
- postavljajo se samo v pasu med 10 m do 40 m
merjeno od skrajnega roba državne ceste;
- ne smejo se postavljati in pritrjevati na objekte.
Objektov za oglaševanje in obveščanje večjih od 20
m2 na območju Občine Trzin ni dovoljeno postavljati.
b) Začasne objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje (A-pano) s površino oglasnega prostora z
ene strani največ do 1,50 m2 je dovoljeno postavljati
s soglasjem upravljavca oz. lastnika ceste (država ali
občina) na javnih površinah ob državnih in lokalnih
cestah ter javnih poteh, tako da ne ovirajo prometne
varnosti in sicer izključno na lokacijah, ki so navedene
v Odloku o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na
območju Občine Trzin.
c) Svetlobne vitrine velikosti do 1,50 m2 na eni strani
je dovoljeno postavljati izključno na avtobusnih postajališčih ob državnih in lokalnih cestah ter javnih poteh,
tako, da ne ovirajo prometne varnosti. Predhodno je
potrebno pridobiti soglasje upravljavca oz. lastnika
ceste (država ali občina).
d) Navadne vitrine in oglasne deske s površino oglasnega prostora z ene strani največ do 1 m2 je dovoljeno postavljati s soglasjem upravljavca oz. lastnika
ceste (država ali občina) na javnih površinah ob državnih in lokalnih cestah ter javnih poteh, tako, da ne
ovirajo prometne varnosti. Postavljati jih je dovoljeno
tudi ob in na objektih v lasti občine.
(5) Usmerjevalne table k objektom gospodarskih
družb je dovoljeno postavljati izključno v okviru enotnega informacijskega sistema v okviru občine.
(6) Usmerjevalne in turistične table za javne objekte,
kulturne spomenike, naravne vrednote in podobno je
dovoljeno postavljati v okviru enotnega ali tradicionalnega informacijskega sistema na javnih ali zasebnih
površinah s soglasjem lastnika in občine.
Območja narave, kot so naravne vrednote državnega
pomena, zavarovana območja državnega pomena in
posebno varstveno območje (območje Nature 2000)
Rašica, ki se opremljajo s pojasnjevalnimi in usmerjevalnimi tablami opremljajo skladno s Pravilnikom o
označevanju zavarovanih naravnih vrednot (Uradni
list RS, št. 117/02, 53/05). Organizacija, pristojna za
ohranjanje narave, zagotovi postavitev znakov na na-

ravnih vrednotah državnega pomena in v zavarovanih
območjih oziroma v zvezi z njimi, ki jih je ustanovila države in nimajo svojega upravljavca ter predlaga
lokalnim skupnostim način označitve naravnih vrednot lokalnega pomena na njihovih območjih. Lokalna skupnost zagotovi postavitev znakov na naravnih
vrednotah lokalnega pomena na svojem območju in
v zavarovanih območjih , ki jih je ustanovila in nimajo
svojega upravljavca.
(7) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno v vseh
enotah urejanja prostora, izključno na nepremičninah
na katerih imajo izvajalci oglaševanja ali posamezniki lastninsko ali kakšno drugo stvarno ali obligacijsko
pravico in na katerih opravljajo registrirano dejavnost.
Na teh nepremičninah je dopustno oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme,
– nalepkami,
– reklamnimi zastavami, prapori in
– simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi
s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja
narave, je treba za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne
dediščine in ohranjanje narave.
(8) Obstoječi objekti za oglaševanje in obveščanje, ki
niso postavljeni v skladu z določbami tega člena se
odstranijo v roku in na način, ki ga določa odlok iz 1.
odstavka tega člena.«
8. člen
V 1. odstavku 17. člena se izbriše besedilo »1) Nadstreški so dopustni za parkirna mesta in nestanovanjske dejavnosti.«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
Obstoječe besedilo v naslovu 18. člena se zamenja
z naslednjim besedilom: »ograje, škarpe in podporni
zidovi ter žive meje«.
V 18. členu se v odstavku:
- 1) obstoječe besedilo zamenja z naslednjim besedilom: »Medsosedska ograja je lahko postavljena na
posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do
1.60 m. Ob javni cesti je postavitev ograje dovoljena kolikor je ograja transparenta ali ozelenjena ob
pogoju, da je zagotovljena preglednost na odsekih
izvozov iz funkcionalnih zemljišč objektov, in sicer:
8
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-

v višini 1,00 m, če je odmik od roba cestišča
oz. pločnika oz. posestne meje vsaj 0,5 m;
- v višini 1,20 m, če je odmik od roba cestišča
oz. pločnika oz. posestne meje vsaj 1,5 m;
- v višini 1,50 m, če je odmik od roba cestišča
oz. pločnika oz. posestne meje vsaj 2 m.
V razdalji 10 m od stičišča robov cestišča oz. pločnikov v križišču je maksimalna višina ulične ograje
1 m.«
2) obstoječe besedilo »Oporni zidovi nad vidno
višino 1.20« zamenja z naslednjim besedilom:
»Škarpe in podporni zidovi, če njihova višina presega 1,5 m,«.

in počitka v okoliških objektih in okolici.
(8) V obstoječih večstanovanjskih soseskah je treba
pri gradnji novih parkirnih površin in garažnih stavb
število obstoječih parkirnih mest, zgrajenih za potrebe
večstanovanjskih objektov, ohranjati v javni rabi.
(9) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki omogoča
zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaže je dopustno urediti tudi kot javno površino; odprto športno
igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg, ipd.
(10) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od
10 parkirnih mest je treba ozeleniti. Drevesna gostota
je eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti
po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.
(11) Parkirne površine in garažne stavbe morajo zadostiti pogojem s področja požarne varnosti. Goriva in
maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadržati in odstraniti
na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti
morajo imeti zagotovljeno možnost prezračevanja.
(12) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb
je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta,
rezervirana za invalidne osebe.
(13) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno
uporabljati v nasprotju z njihovo namembnostjo, dokler so parkirna mesta potrebna in v kolikšnem številu
so glede na 24. člen (parkirni normativi) tega odloka
potrebna za parkiranje vozil stanovalcev, drugih stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov, katerim pripadajo parkirne površine oziroma garažne stavbe.«

10. člen
V 1. odstavku 19. člena se pred obstoječim besedilom
doda naslednje besedilo: »V PGD projektu mora biti
prikazan izračun faktorjev (FI, FZ, FZP) v %, skladno
z določili po posameznih enotah urejanja prostora.«
11. člen
V 21. členu se doda nov 4. odstavek z naslednjim besedilom: »Naklon strehe novega prizidka k obstoječemu objektu se lahko projektira skladno z določbami
PIP tega odloka ali pa z enakim naklonom kot je obstoječa streha na obstoječem objektu.«
12. člen

14. člen

Besedilo 2. odstavka 22. člena se izbriše. V 1. odstavku 22. člena se izbriše številka (1).

V 24. členu (parkirni normativi) se:
- zamenja uvodno besedilo z naslednjim besedilom: »Na gradbeni parceli je treba zagotoviti parkirna mesta za lastna vozila, vozila zaposlenih in
strank ter za opravljanje dejavnosti vendar najmanj naslednje število parkirnih ali garažnih mest
(v nadaljevanju: PM):«
- pri določbi o št. parkirnih mest za enostanovanjske
in dvostanovanjske stavbe se beseda »najmanj«
nadomesti z besedami »in ne manj kot«,
- pri določbi o št. parkirnih mest za tri- in večstanovanjske stavbe se beseda »najmanj« nadomesti z
besedami »in ne manj kot«,
- določbi o št. parkirnih mest skladišč s strankami
in skladišč brez strank izbrišeta in nadomestita
z novim besedilom: »12520 Rezervoarji, silosi in
skladišča (skladišča s strankami in brez strank)
1PM/2 zaposlena v izmeni

13. člen
V 23. členu se v odstavku:
- 3. za obstoječim besedilom doda naslednje besedilo: »Dislocirana parkirišča se ne vštejejo v kvadraturo gradbene parcele.«;
- 6. nadomesti obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« z naslednjim besedilom
»pristojnega ministrstva oziroma organa«;
- 6. za besedilom »servisno skladiščnih prostorov«
doda naslednje besedilo »(kotlovnica, smeti, strojnica, skladišče ipd.)«.
Za 6. odstavkom se doda naslednje besedilo:
»(7) 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
9
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21. člen

ne manj kot 3PM
1PM/100 m2«
Navedbe objektov pod dvema ločenima naslovoma »Družbene dejavnosti« se združijo v en odstavek z naslovom »Družbene dejavnosti«.

V 9. odstavku 44. člena se za obstoječim besedilom
»Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in
predvidenih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti
pisno soglasje pristojnega soglasodajalca« doda naslednje besedilo: »oz. pisno soglasje upravljavca«.

15. člen

22. člen

Pri številčenju poglavja »III/9. Velikost in oblika gradbene parcele« se popravi številka, tako da je nova
številka »III/10.«. Posledično se popravi vsa naslednja številčenja poglavij.

V 4. odstavku 45. člena se v prvi alineji spremeni
besedilo, tako da se glasi: »– v ENOTI UREJANJA
PROSTORA s podrobnejšo namensko rabo IG, K2, G
je dopustna gradnja objektov in naprav mobilne telefonije ter gradnja prostostoječih antenskih stolpov; v
enoti urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo
G je tovrstna gradnja dopustna v primeru kadar ni
pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije
gozdov in na stanje okolja oziroma narave,«.

16. člen
V 13. odstavku 25. člena se izbriše vejica v besedi
»rab,o«.
17. člen
V 26. členu se številka »1,2 m« dvakrat nadomesti s
številko »1,5 m«, kar je skladno s Pravilnikom o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. št. 37/2008).

V 4. odstavku se doda tretja alineja z naslednjim
besedilom: »- za gradnjo objektov in naprav mobilne telefonije ter za gradnjo prostostoječih antenskih
stolpov na območjih z naravovarstvenim statusom je
treba pridobiti naravovarstveno soglasje pristojnega
organa za ohranjanje narave.«.

Za obstoječim besedilom se doda naslednje besedilo:
»Škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m, so nezahtevni objekti. Kolikor je škarpa
ali oporni zid višji, se po veljavni zakonodaji objekt
uvršča med manj zahtevne objekte.«

23. člen
V 4. odstavku 48. člena se besedilo »Ministrstva RS
za varstvo okolja (ARSO: področje narava in voda)«
nadomesti z naslednjim besedilom »pristojnega organa ali ministrstva«.

18. člen
Izbriše se 3. odstavek 27. člena, 4. odstavek pa se
preštevilči tako, da postane 3. odstavek.

24. člen

19. člen

Celotno besedilo 49. člena se zamenja z naslednjim
besedilom: »
(1) Sestavni del IPN Občine Trzin so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih
s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To
so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih
spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine navedeni v tem
členu so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal
ob uveljavitvi IPN Občine Trzin in je njegova obvezna
priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva
kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spo-

V 8. odstavku 35. člena se obstoječe besedilo zamenja z naslednjim besedilom: »Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti), ki so namenjeni bivanju, poslovne
objekte ter za pomožne objekte, ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba pridobiti pisno potrdilo upravljavca
oz. dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.«
20. člen
Izbriše se besedilo 39. člena.
10
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ESD

IME

REZIM

10869
12633
2022
12635
20451
12637
20450
12634
20449
20455
20476
12641
11939
12639

Loka pri Mengšu - Območje gradu Jablje
Trzin - Arheološko območje Žale
Trzin - Cerkev sv. Florijana
Trzin - Domačija Jemčeva 20
Trzin - Domačija Jemčeva 24
Trzin - Florjanovo znamenje
Trzin - Gospodarsko poslopje pri hiši Jemčeva 9
Trzin - Kapelica Srca Jezusovega
Trzin - Pajkov križ
Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger
Trzin - Razpelo ob Jemčevi ulici
Trzin - Rojstna hiša Ivana Hribarja
Trzin - Spomenik Cenetu Štuparju
Trzin - Spomenik padlim borcem NOB
Trzin - Spominska plošča akcijam slovenske
12640
teritorialne obrambe
20475 Trzin - Spominska plošča Tinetu Kmetiču

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

menikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
Na objektih in območjih kulturne dediščine nista
dovoljeni:
gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se
bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in
rekonstrukcija objekta,
na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci
teh vrednot.
Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne,
razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje
kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih
določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem

Vplivno območje spomenika
arheološko najdišče
Stavbna dediščina z vplivnim območjem
Stavbna dediščina z vplivnim območjem dediščina
Stavbna dediščina
Stavbna dediščina
Stavbna dediščina
Stavbna dediščina
Stavbna dediščina
arheološko najdišče
Stavbna dediščina
Spomenik z vplivnim območjem
spomenik
spomenik
spomenik
Memorialno dediščina

tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne
poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o
razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi,
ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski
izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom
v aktu o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni
režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z
varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji,
določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi
varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni
spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki
so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru
neskladja določb tega odloka z varstvenimi reži11
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mi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v
tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot
jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne
tipe dediščine in so navedeni v tem členu.
(1) Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo
se varovane vrednote, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska
zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina,
stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in
pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava
na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev
posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi
ostalinami.
(2) Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom
(lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene
linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine
znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini
(glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase,
gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na
naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna
oprema, ulične fasade itd.),

oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi
ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
(3) Za registrirano kulturno krajino: ohranjajo se
varovane vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije
ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi
ostalinami.
(4) Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino:
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene
strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos
dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene
in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami,
ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami,
pomembnimi za delovanje celote.
(5) Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni
dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne
poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, struktura12
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mi in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke
ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča,
graditi gozdne vlake,
- poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter
jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne
objekte, vključno z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega
najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi
naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je
zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča
opraviti praviloma že v okviru postopka priprave
izvedbenega akta.
(6) Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost
objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z
okolico ter vedute.
(7) Za drugo dediščino: ohranjajo se varovane
vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino
in okolico.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo
biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu
ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje
kulturnega spomenika, varstveno območje dedi-

ščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz
prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi
tega odloka, je treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege
po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi
prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in
obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi,
bilo povzoročeno njeno poškodovanja ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave
je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine
se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v
prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni
na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na
območju kulturnega spomenika, registriranega
arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline
je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških
raziskav določi pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba
predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali
posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega
13
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vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in
o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno
pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč,
kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(18) Za vse posege v vplivno območje cerkve sv. Florjana (EŠD 2022) in v vplivno območje Domačije
Jemčeva 20 (EŠD 12635) je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Vplivna območja so prikazana v prikazu stanja prostora, ki
je veljal ob uveljavitvi IPN Občine Trzin«.

-- v razpredelnici Funkcionalne enote v IV. stopnji
varstva pred hrupom se doda besedilo »CT 1/1-1
PIRAMIDA«,
-- v razpredelnici Funkcionalne enote v IV. stopnji
varstva pred hrupom se doda besedilo »CT 1/1-3
GMAJNA«,
-- na koncu obstoječega besedila se doda vrstica z
novim besedilom: »IT 1/3 REZERVACIJA PROSTORA ZA VZHODNO OBVOZNICO«.
28. člen
V 67. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda besedilo
»21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. zamenja beseda »zazidana« z besedo »zazidane«,
-- 1.3. med Nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
-- 1.3. doda naslednje besedilo: »nosilci in drogovi
nadcestnih transparentov«.

25. člen
V 2. odstavku 55. člena se za besedami »izbor drevja« doda beseda »izvede«.
26. člen
V 57. členu se:
-- izbriše celotno besedilo 1. odstavka. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo;
-- v 3. odstavku obstoječa kratica »ARSO« nadomesti z naslednjim besedilom »pristojnega organa«;
-- v 4. odstavku se za obstoječim besedilom doda
naslednje besedilo »oziroma soglasje ARSO.«.

29. člen
V 68. členu se v odstavku:
-- 1.3. med dopustne nezahtevne in enostavne
objekte pod alinejo začasni objekti doda besedilo
»- začasne stojnice«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. zamenja število »2,5« s številom »2,80«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

27. člen
V 1. odstavku 62. člena se:
-- besedilo: »OB OBVOZNICI« nadomesti z besedilom: »OB GLAVNI CESTI G2«,
-- besedilo: »OBVOZNICA« nadomesti z besedilom:
»GLAVNA CESTA G2«,
-- v razpredelnici Funkcionalne enote v III. stopnji
varstva pred hrupom se izbriše besedilo »CT 1/11 PIRAMIDA«,
-- v razpredelnici Funkcionalne enote v III. stopnji
varstva pred hrupom se izbriše besedilo »CT 1/13 GMAJNA«,
-- v razpredelnici Funkcionalne enote v III. stopnji
varstva pred hrupom se izbriše besedilo »CT 5/1
BRODIŠČE«,
-- v razpredelnici Funkcionalne enote v IV. stopnji
varstva pred hrupom se doda besedilo »CT 5/1
BRODIŠČE«,

30. člen
V 69. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.2. zamenja beseda »zazidana« z besedo »zazidane«,
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36. člen

-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

V 75. členu se v odstavku:
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

31. člen
V 70. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda naslednje besedilo: »12111 hotelske
in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (v
sklopu športnega objekta)«,
-- 1.2. doda šesta alineja z besedo »- nadzidava«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

37. člen
V 76. členu se v odstavku:
-- 1.1. izbriše naslednje besedilo: »24202 Objekti za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih«
-- 1.1. doda besedilo »24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

32. člen
V 71. členu se v odstavku:
-- 1.2. nadomestita besedi »-rušitev-novogradnja« z
besedo »- gradnja novega objekta«.
-- 1.3. med dopustne nezahtevne in enostavne
objekte pod alinejo začasni objekti doda besedilo
»- začasne stojnice«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »ob Mengeški cesti«,
-- 1.3. se število »2,5« zamenja s številom »2,80«.

38. člen
V 77. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda besedilo
»24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste«,
-- 1.2. besedi »-rušitev-novogradnja« nadomestita z
besedo »-gradnja novega objekta«,
-- 1.3. odstavku med Nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

33. člen
V 72. členu se v odstavku:
-- 1.2 besedi »-rušitev-novogradnja« nadomestita z
besedo »- gradnja novega objekta«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.
34. člen
V 73. členu se v odstavku:
-- 1.2 izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

39. člen
V 78. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda besedilo
»24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste«,
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,

35. člen
V 74. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.
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44. člen

-- 1.3. med Nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

V 83. členu se v odstavku 1.2. doda besedilo »- gradnja
novega objekta« in izbriše beseda »-novogradnja«.

40. člen

45. člen

V 79. členu se v odstavku:
-- 1.1. izbriše naslednje besedilo: »24202 Objekti za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih«
-- 1.1. doda besedilo »24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje«.

V 84. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbriše besedilo »novogradnja objektov centralne dejavnosti« in doda naslednje besedilo
»gradnja novega objekta«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

41. člen

46. člen

V 80. členu se v odstavku:
-- 1.1. izbriše naslednje besedilo: »24202 Objekti za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih«
-- 1.1. doda besedilo »24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.

V 1.2. odstavku 85. člena se izbriše besedilo »novogradnja« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.
47. člen
V 86. členu se v odstavku:
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. odstavku med dopustne nezahtevne in enostavne objekte doda besedilo »Nezahtevni objekti: - ograje«, kar je skladno z 2.1. odstavkom istega člena, kjer je ograja navedena,
-- 1.3. odstavku med dopustne nezahtevne in enostavne objekte pod alinejo začasni objekti doda
besedilo »- začasne stojnice«,
-- 1.3. zamenja število »2,5« s številom »2,80«.

42. člen
V 81. členu se v odstavku:
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.
43. člen

48. člen

V 82. členu se v odstavku:
-- 1.1. izbriše naslednje besedilo »V pritličju objekta
so dopustne tudi:«
-- 1.2. doda besedilo »-gradnja novega objekta«.
-- 1.3. doda med dopustne nezahtevne in enostavne
objekte pod alinejo začasni objekti besedilo »- začasne stojnice«;
-- 1.3. doda med dopustne nezahtevne in enostavne objekte pod alinejo urbana oprema besedilo »objekt za oglaševanje do velikosti 2,80 m2«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

V 87. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbriše besedilo »novogradnje« in doda naslednje besedilo »gradnja novega objekta«,
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«.
49. člen
V 88. členu se naslovno besedilo zamenja z naslednjim besedilom »NT 1/3 OB GLAVNI CESTI G2«.
V 1.2. odstavku 88. člena se izbriše besedilo »novogradnje« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.
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50. člen

56. člen

V 1.2. odstavku 89. člena se izbriše besedilo »novogradnja« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.

V 95. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnje«,
-- 3.1. zamenja obstoječe besedilo z naslednjim besedilom: »PN, PK«.

51. člen
V 1.2. odstavku 90. člena se izbriše besedilo »novogradnja« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.

57. člen
V 1.2. odstavku 96. člena se izbriše besedilo »novogradnje« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.

52. člen
V 1.2 odstavku 91. člena se doda beseda »-gradnja
novega objekta«.

58. člen

53. člen

V 1.2. odstavku 97. člena se izbriše besedilo »novogradnje« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.

V 1.2 odstavku 92. člena se doda beseda »-gradnja
novega objekta«.

59. člen

54. člen

V 1.2. odstavku 98. člena se izbriše besedilo »novogradnja« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.

V 93. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda besedilo
»24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. med Nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«,
-- 3.2. za obstoječim besedilom doda naslednje besedilo »Ohranjati je potrebno obstoječi gozdni rob
na zahodnem in severnem delu območja.«.

60. člen
V 99. členu se v odstavku:
-- 1.2. doda beseda »-gradnja novega objekta«.
-- 1.2. med dopustne gradnje in druga dela doda
nova alineja z besedilom »nadzidave in prizidave«, kar je skladno z 2.1. odstavkom istega člena,
kjer je nadzidava oz. dvig ostrešja naveden.
-- 2.1. izbriše besedilo 2. alineje »Streha mora biti
identična kot pri obstoječem objektu«, kar je skladno z dopustnimi spremembami obstoječe strehe,
ki so navedene v isti točki.
-- 2.1. v 6. alineji za besedilom »Obvezen pogoj za
zgoraj naštete posege je, da se izvedejo enotno
za celoten niz stanovanjskih enot« zamenja besedilo v oklepaju z naslednjim besedilom »(lahko
fazno, pri čemer faza pomeni eno hišo)«.
-- 2.1. doda nova alineja z naslednjim besedilom:
»Dopušča se razširitev končnih objektov v nizu
do širine 1,5 m in do maksimalne skupne dolžine
hiše, atrija in garaže. Odmik daljše stranice razširjenega dela objekta od parcelne meje mora biti
vsaj 0,5 m. Razširitev mora biti izvedena v montažni izvedbi, enoetažna in namenjena izključno

55. člen
V 94. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda besedilo
»24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste«,
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »-gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnje«,
-- 3.1. zamenja obstoječe besedilo z naslednjim besedilom: »PN, PK«.
17

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2013, 6. februar 2013
65. člen

za pomožne prostore, kot so na primer garaža,
shramba, drvarnica, ipd. Upoštevati je potrebno
tudi določila o odmikih objektov, ki izhajajo iz 11.
člena tega odloka«.
-- 2.2. obstoječe besedilo »največ 60%« se zamenja
z naslednjim besedilom »največ 70%«.

V 104. členu se v odstavku:
-- 1.1. doda naslednje besedilo »12510 Industrijske
stavbe in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v
okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in predelave
tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko
vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
-- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«;
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«;
-- 1.3. med nezahtevne objekte doda alineja z naslednjim besedilom »-nadstreški - do 60% pozidanosti zemljišča, kolikor so postavljeni v robnem 5
m pasu, so dovoljeni izključno taki, ki omogočajo
parkiranje ali vožnjo«;
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »:objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

61. člen
V 1.2 odstavku 100. člena se doda beseda »- gradnja
novega objekta«.
62. člen
V 1.2. odstavku 101. člena se izbriše besedilo »novogradnje« in doda naslednje besedilo »gradnja novega
objekta«.
63. člen
V 102. členu se:
-- za besedilom »Usmeritve za izdelavo OPPN«
doda besedilo »V delu, ki se nanaša na opis in
prikaz komunalne infrastrukture ostaja v veljavi
Odlok o zazidalnem načrtu območja T 12 ob cesti
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 3/1997) vključno
s spremembami in dopolnitvami (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/2000 in 9/2005)«. Dopolnitev je
skladna s 126. členom;
-- nadomesti besedilo zadnje alineje 1.2. odstavka
z naslednjim besedilom »V stanovanjskih stavbah
ob lokalnih cestah in drugi javnih površinah se lahko predvidi tudi javni program.«;
-- v odstavku 1.2. doda besedilo »- gradnja novega
objekta« in izbriše beseda »-novogradnja«;
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »: objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

66. člen
V 105. členu se v odstavku:
-- 1.1. obstoječe besedilo »12510 Delavnice, ki nimajo negativnega vpliva na bivalno okolje (v okviru dovoljenih emisij)« se zamenja z naslednjim
besedilom:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom.

64. člen
V 103. členu se izbriše naslednje besedilo: »Usmeritve iz tega odloka:«.
V odstavku se:
-- 1.2 izbrišeta besedi »- rušitev-novogradnja«;
1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »- novogradnje«.
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--

-----

Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
1.1. doda besedilo:
»24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste«;
1.2. v 2. alineji izbriše beseda »-rušitev-novogradnja« in doda besedilo »- gradnja novega objekta«;
1.3. med nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«;
1.3. izbriše naslednje besedilo: »objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

---

-----

---

ljena je IV. stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
1.1. izbriše presledek pred številko 12420;
1.1. doda besedilo:
»12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12650 Športne dvorane
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje«;
1.2. izbriše besedi »-rušitev-novogradnja«;
v odstavku 1.2. doda besedilo »- gradnja novega
objekta« in izbriše beseda »-novogradnje«;
1.3. med Nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«;
1.3. med Nezahtevne objekte doda alineja z naslednjim besedilom »-nadstreški - do 60% pozidanosti zemljišča, kolikor so postavljeni v robnem 5
m pasu, so dovoljeni izključno taki, ki omogočajo
parkiranje ali vožnjo«;
1.3. izbriše naslednje besedilo: »:objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

67. člen

68. člen

V 106. členu se v odstavku:
-- 1.1. obstoječe besedilo »12510 industrijske stavbe, 12520 Skladišča« zamenja z naslednjim besedilom:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred hrupom.
Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovo-

V 107. členu se v odstavku:
-- 1.1. obstoječe besedilo »12510 industrijske stavbe« zamenja z naslednjim besedilom:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom.
Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom. Prepove19
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----

---

dane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
1.2. odstavku izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«;
v odstavku 1.2. doda besedilo »- gradnja novega
objekta« in izbriše beseda »-novogradnje«;
1.3. med nezahtevne objekte doda alineja z naslednjim besedilom »-nadstreški - do 60% pozidanosti zemljišča, kolikor so postavljeni v robnem 5
m pasu, so dovoljeni izključno taki, ki omogočajo
parkiranje ali vožnjo«;
1.3. izbriše naslednje besedilo: »:objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

-----

69. člen

--

V 108. členu se v odstavku:
-- 1.1. v 10. alineji obstoječe besedilo izbriše ni nadomesti z novim: »12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarnice. Kolikor so postavljeni v robnem 5
m pasu, so dovoljeni izključno taki, ki omogočajo
parkiranje ali vožnjo. Na parcelah št. 1244/199,
1244/77, 1244/183, 1244/78, 1244/79, 1244/182
in 1244/80, vse k.o. Trzin je objekte pod št. 12420
prepovedano postaviti v robnem 5 metrskem pasu
oziroma na severovzhodnem, jugovzhodnem in
jugozahodnem delu objekta, dovoljeno jih je postaviti le na severozahodnem delu objekta.«;
-- 1.1. doda besedilo:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom.
Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom. Prepove-

-----
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dane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
1.2. v 2. alineji izbriše besedilo »-rušitev-novogradnja« in doda besedilo »- gradnja novega objekta«;
1.2. v 5. alineji izbriše besedilo »do dovoljenega
maksimalnega gabarita in FZ največ 60%«,
1.2. izbriše besedilo zadnje 6. alineje;
1.3. med dopustne nezahtevne objekte doda
alineja z naslednjim besedilom: »- steklenjak
- izključno na parcelah št. 1244/199, 1244/77,
1244/183, 1244/78, 1244/79, 1244/182 in
1244/80, vse k.o. Trzin. Na parcelah št. 1244/199,
1244/77, 1244/183, 1244/78, 1244/79, 1244/182
in 1244/80, vse k.o. Trzin je steklenjak prepovedano postaviti v robnem 5 metrskem pasu oziroma
na severovzhodnem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu objekta. Steklenjak je dovoljeno postaviti le na severozahodnem delu objekta.«;
1.3. med dopustne enostavne objekte doda alineja z besedilom: »- nadstreški - kolikor so postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni izključno taki,
ki omogočajo parkiranje ali vožnjo. Na parcelah št.
1244/199, 1244/77, 1244/183, 1244/78, 1244/79,
1244/182 in 1244/80, vse k.o. Trzin je nadstreške
prepovedano postaviti v robnem 5 metrskem pasu
oziroma na severovzhodnem, jugovzhodnem in
jugozahodnem delu objekta. Nadstreške je dovoljeno postaviti le na severozahodnem delu objekta.«;
1.3. med dopustne nezahtevne in enostavne
objekte za besedilom »začasni enostavni objekti«
doda besedilo »: začasne stojnice«;
1.3. izbriše naslednje besedilo: »objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
1.3. doda naslednje besedilo: »nosilci in drogovi
nadcestnih transparentov«;
2.1. v 4. alineji obstoječe besedilo nadomesti z naslednjim besedilom: »- na parcelah št. 1244/199,
1244/77, 1244/183, 1244/78, 1244/79, 1244/182
in 1244/80, vse k.o. Trzin je dopustna postavitev pritličnega montažnega zaprtega ali odprtega
objekta (manj zahtevnega, nezahtevnega ali enostavnega). Zunanji izgled mora biti enoten v smislu vertikalnih in tlorisnih dimenzij ter oblikovanja.
Kritina mora biti enotna, v primeru zaprtega objekta morajo biti čelne stene izvedene v stekleni izvedbi. Potrebno je ohraniti osnovno obliko objekta
in funkcionalnega zemljišča namenjenega mirujo-

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2013, 6. februar 2013
čemu prometu (merilo je enakomerna povečava
celotnega objekta). Obstoječi objekt se lahko poveča le proti severozahodu, po enotnem principu.
-- 2.2. doda naslednje besedilo:
»FZ na parcelah št. 1244/199, 1244/77, 1244/183,
1244/78, 1244/79, 1244/182 in 1244/80, vse k.o.
Trzin: največ 40%«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.
71. člen
V 110. členu se v odstavku:
-- 1.1. obstoječe besedilo »12510 Delavnice, ki nimajo negativnega vpliva na bivalno okolje (v okviru dovoljenih emisij)« zamenja z naslednjim besedilom:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom.
Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
-- 1.1. doda naslednje besedilo:
»24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste«;
-- 1.2. izbriše naslednje besedilo »-rušitev-novogradnja«;
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«;
-- 1.3. med Nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«;
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »:objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
-- 2.1. v 2. alineji obstoječe besedilo »Ministrstva za
okolje in prostor (ARSO)« nadomesti z naslednjim
besedilom »ministrstva oziroma organa pristojnega za področje voda«.

70. člen
V 109. členu se v odstavku:
-- 1.1. obstoječe besedilo »12510 industrijske stavbe« zamenja z naslednjim besedilom:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom.
Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje«;
-- 1.1. v zadnji alineji popravi procent pozidave iz
»60%« na »80%«, kar je skladno s točko 3.2. istega člena (80%);
-- 1.2. v 2. alineji izbriše beseda »-rušitev«;
-- 1.2. v 2. alineji izbriše besedilo »-rušitev-novogradnja« in doda besedilo »- gradnja novega objekta«;
-- 1.3. med enostavne objekte doda alineja z naslednjim besedilom »-nadstreški - do 80% pozidanosti zemljišča, kolikor so postavljeni v robnem 5
m pasu, so dovoljeni izključno taki, ki omogočajo
parkiranje ali vožnjo«;
-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »:objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
21
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72. člen

-- 1.3. izbriše naslednje besedilo: »:objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2«;
-- 3.2. za obstoječim besedilom doda naslednje besedilo »Za ohranjanje jelševja in prehodnega barja na severnem in zahodnem delu obravnavanega
območja je treba pri načrtovanju in urejanju območja zagotoviti take tehnične rešitve, da se ohranja
obstoječa hidrologija območja naravne vrednote,
ki ostane nepozidana, in tako zagotovi obstoj prehodnega barja in črnega jelševja. V 5 m pasu, ki
meji na varovana območja, je treba ohraniti vso
vegetacijo. Zasipavanje drevesnih debel in poškodovanje dreves z mehanizacijo ni dopustno. Pred
5 m pasom je treba postaviti gradbiščno ograjo.
Upoštevajo se tudi usmeritve glede osvetljevanja
zaradi zagotavljanja ugodnega stanja vrst netopirja malega podkovnjaka in hrošča rogača.«.

V 111. členu se v odstavku:
-- 1.1. izbriše naslednje besedilo: »24202 Objekti za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih«;
-- 1.1. doda naslednje besedilo:
»12510 Industrijske stavbe in skladišča, razen
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer
se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij:
smrad, emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred hrupom.
Prepovedane so dejavnosti s področja kemije,
zbiranja in predelave tekočih, prašnatih, bioloških
in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri čemer se omejitve določajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s področja kemije, zbiranja in
predelave tekočih, prašnatih, bioloških in nevarnih
odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi,
lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
12420 Pokrita parkirišča, nadstreški, kolesarnice
- do 60% pozidanosti zemljišča, kolikor so postavljeni v robnem 5 m pasu, so dovoljeni izključno
taki, ki omogočajo parkiranje ali vožnjo 24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje«;
-- 1.2. izbriše naslednje besedilo »- rušitev-novogradnja«;
-- 1.2. izbriše naslednje besedilo »- možnost širitve
(dozidave) s pritličnimi nadstreški lahkih konstrukcij«;
-- 1.2. doda alineja z naslednjim besedilom »dozidave in nadzidave«;
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 1.3. med enostavne objekte doda alineja z naslednjim besedilom »-nadstreški - do 60% pozidanosti zemljišča, kolikor so postavljeni v robnem 5
m pasu, so dovoljeni izključno taki, ki omogočajo
parkiranje ali vožnjo«;
-- 1.3. med nezahtevne objekte doda alineja z besedilom »- škarpe in podporni zidovi«,

73. člen
Obstoječi naslov 112. člena »IT 1/1 OBVOZNICA« se
zamenja z novim naslovom: »IT 1/1 GLAVNA CESTA
G2«.
74. člen
V 118. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 2.1. izbriše (1) pred zadnjim stavkom,
-- 2.1. v drugi alineji zamenja kratica »AN« s kratico
»PN«
-- 2.1. doda naslednje besedilo:
»- Na severni strani železniške proge je možnost
izvedbe parkirišč (Park&Ride) in pripadajoče prometne ureditve.
- Gradnja na zemljiščih parc. št. 502/16 in 502/15
v odmiku do najmanj 2 metra od parcelne meje
zemljišč parc. št. 502/1, 502/6 in 502/7 je mogoča
le ob pisnem soglasju lastnikov zemljišč parc. št.
502/1, 502/6 in 502/7, vse k.o. Trzin«.
75. člen
V 119. členu se v odstavku:
-- 1.2. izbrišeta besedi »-rušitev-novogradnja«,
-- 1.2. doda besedilo »- gradnja novega objekta« in
izbriše beseda »-novogradnja«,
-- 2.1. v drugi alineji zamenja kratica »AN« s kratico
»PN«.
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76. člen

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 –
ZDavP-2) na 20. redni seji 30. januarja 2013 sprejel
naslednji

V 1.2. odstavku 120. člena se v 2. alineji izbriše besedilo »-rušitev-novogradnja« in doda besedilo »- gradnja novega objekta«.
77. člen

Sklep

V 2.1. odstavku 121. člena se v tretji alineji izbriše
naslednji del besedila: »za tip AN«.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom
o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja v letu 2012 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno.

78. člen
V 123. členu se pred besedo »organov« doda beseda »ministrstev,«. Izbriše se besedilo »(Ministrstvo za
kmetijstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za
varstvo kulturne dediščine, Zavod za naravno dediščino, Agencija RS za okolje)«.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 20-4/2013		
Datum: 30.01.2013		

79. člen

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Izbriše se besedilo 127. člena.
80. člen
Vsebina ostalih členov in kart grafičnega dela ostaja
nespremenjena.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 20. člena
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09
in 3/11) na 20. redni seji 30. januarja 2013 sprejel naslednji

81. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po
določbah prostorskih aktov Občine Trzin, veljavnih v
času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sklep
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom
o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine
Trzin in njihovih učinkih za leto 2012 s strani uprave
in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno
pripravljeno.

82. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Tekstualni del odloka se objavi na spletni strani Občine Trzin.
Številka: 20-2/2013		
Datum: 30.01.2013		

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

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Številka: 20-5/2013		
Datum: 30.01.2013		
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
97/10), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in
83/12), Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/10 – odl. US) na 20. redni seji dne 30. 1.
2013 sprejel naslednji

V drugem delu leta 2013 (od septembra do decembra) se bo občinski svet Občine Trzin predvidoma sestal na treh rednih sejah.
Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine
Trzin in Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin
sklicuje župan Občine Trzin praviloma na drugo oziroma tretjo sredo v mesecu ob 17,00 uri.
Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom
Občine Trzin in Poslovnikom občinskega sveta skliče
tudi izredno sejo občinskega sveta; praviloma ravno tako
na sredo, vendar glede na dnevni red lahko ob 18,00 uri.

Sklep

2.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom
o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2012 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno
pripravljeno.

Na sejah, sklicanih v prvem delu leta 2013, bo župan
predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov sej:
-- Predlog finančnega načrta glasila Odsev za leto
2013,
-- Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del
(Ur.v. OT, št. 08/2010, 7/2011 – obvezna razlaga),
dopolnjeni osnutek – druga obravnava,
-- Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2012,
-- Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2012,
-- Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2012,
-- Letni načrt dela Občinskega sveta za leto 2013,
-- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov
za leto 2014,
-- Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2012 in 2013,
-- Mnenja o kandidatih/kandidatkah za ravnatelja/
ravnateljico OŠ Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za
imenovanje,
-- Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012,
-- Letni program dela Nadzornega odbora za leto
2013,
-- Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora,
-- Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture
v Občini Trzin,
-- Odlok o turističnem vodenju na območju Občine
Trzin – druga obravnava,
-- Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Mo-

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 20-6/2013		
Datum: 30.01.2013		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 –
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21./07-18, 76/2008, 79/09 in
51/2010), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 2/99,
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 3/99, 10/2000
in 5/2004) na 20. redni seji, dne 30.01.2013 sprejel

LETNI NAČRT DELA

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN
ZA LETO 2013
1.
Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem delu leta
2013 (do vključno julija) sestal predvidoma na petih
rednih sejah.
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ravče, Vodice in Trzin za leto 2012,
-- Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2012,
-- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto
2012 in Poročilo o uresničevanju Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in uresničevanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012,
-- Predlog za odpis zastaranih obveznosti,
-- Sklep o potrditvi predloga sestave Razvojnega
sveta LUR in Sveta LUR,
-- Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin
za leto 2012,
-- Sklep o nagradah in priznanjih Občine Trzin za
leto 2013,
-- Poročilo o uresničevanju Programa razvoja športa
v Občini Trzin v letu 2012,
-- Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture za leto 2012 v Občini Trzin,
-- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2013,
-- Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Trzin za leti 2012 in 2013,
-- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji Proračuna Občine Trzin za leto 2012 v prvem polletju
leta 2013,
-- Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Slovenijo/Trzin 2013«,
-- Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za
leto 2013,
-- Poročilo o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI »Odvajanje in čiščenje odpadne
vode na območju Domžale – Kamnik«,
-- Poročilo o izvajanju nalog v javnem interesu na
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja za obdobje 1.1. 2012 – 31. 12.
2012,
-- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto
2012,
-- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto
2012,
-- Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale
za leto 2012,
-- Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega
muzeja Kamnik za leto 2012,
-- Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole
Domžale za leto 2012,
-- Seznanitev z Letnimi poročili društev za leto 2012,
-- Program razvoja športa v Občini Trzin za obdobje
2013 - 2017,
-- Spremembe in dopolnitve OPN – Program priprave (seznanitev in stališča OS),

-- Občinski podrobni prostorski načrt za območje CT
5/1 (OPPN CT 5/1) – program priprave (seznanitev in stališča OS),
-- Sklep o spremembah cen storitev gospodarskih
javnih služb v Občini Trzin.
Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 2013, bo župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:
-- Poročilo o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti
OP ROPI »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo«,
-- Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za leto
2012,
-- Občinski podrobni prostorski načrt za območje CT
5/1 (OPPN CT 5/1) – prva obravnava,
-- Poročilo o stanju okolja v Občini Trzin,
-- Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Trzin v letu 2012,
-- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja odpadnih vod v Občini Trzin za leto 2012,
-- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2012,
-- Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih
sistemov v upravljanju Javnega komunalnega
podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2012,
-- Letno poročilo JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o.
za leto 2012,
-- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
-- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – skrajšani postopek,
-- Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih (zelenih)
površin v Občini Trzin – prva obravnava,
-- Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih (zelenih)
površin v Občini Trzin – druga obravnava,
-- Dopolnitve in spremembe Sklepa o določitvi javnih
parkirnih površin, kjer je časovno omejeno parkiranje in kjer se plačuje parkirnina, višini parkirnine
ter načinu plačevanja parkirnine,
-- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru,
-- Spremembe in dopolnitve Lokalnega programa
varstva okolja za Občino Trzin,
-- Občinski program varnosti cestnega prometa –
prva obravnava,
-- Občinski program varnosti cestnega prometa –
druga obravnava,
-- Operativni program varstva okolja,
-- Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in
poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin – prva
obravnava,
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-- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za
leto 2014,
-- Spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin,
-- Sklep o določitvi vrednosti za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014,
-- Občinski program kulture za obdobje 2013 do
2018,
-- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2014,
-- Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za
leto 2014 v Občini Trzin,
-- Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in
poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin – druga
obravnava,
-- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
stavbnih zemljiščih v občini Trzin,
-- Finančni načrt glasila Odsev za leto 2014,
-- Letni program kulture za leto 2014 in
-- Letni program športa za leto 2014.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in
40/12-ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS,
št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1,
123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A in 36/2011), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012) in
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št.
2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski
svet Občine Trzin na 20. redni seji, dne 30.01.2013
sprejel

SKLEP
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2014 in jih lahko sklenejo župan oz. upravljavci stvarnega premoženja občine Trzin, je lahko
največ 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014.

Poleg navedenih predlogov aktov bo župan predlagal
občinskemu svetu v sprejem tudi predloge odlokov in
drugih aktov, ki jih je in jih bo potrebno sprejeti zaradi
usklajevanja občinskih predpisov s sprejetimi zakoni,
še posebej tistih, ki zadevajo pravice, svoboščine in
dolžnosti občanov.

Številka: 20-8/2013		
Datum: 30.01.2013		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

3.
V skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin se na dnevni red vsake redne seje občinskega sveta uvrsti točka Vprašanja in pobude članov občinskega
sveta, po potrebi pa tudi točka Volitve in imenovanja
in točka z ustnimi poročili o poteku pomembnejših naložb Občine Trzin. Na pobude in predloge upravičenih
predlagateljev in pobudnikov se uvrstijo na dnevni red
v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin tudi druge zadeve; zlasti predlogi odlokov in drugih
predpisov s področja urejanja prostora, ki jih mora občina sprejeti, v skladu z veljavno zakonodajo.

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003,
2/2006 in 8/2006), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št.
86/2010, 75/2012) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/2011, 42/12) je Občinski svet Občine
Trzin na 20. redni seji, dne 30. 01. 2013 sprejel

Številka: 20-7/2013		
Datum: 30.01.2013		

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in leto 2013 se v tč. 2 . Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem(Občina
Trzin – prodaja) pod rubriko A. ZEMLJIŠČA, doda
nova št.

Spremembo in dopolnitev Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trzin za leto 2012 in leto 2013

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

26

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2013, 6. februar 2013

47.

parc. št. 1244/176 –
gozd v izmeri 500 m2
(ID 1961-1244/176-0)

75.000,00

Gradbena parcela v OIC, ki jo občina za opra- Javna
vljanje svoje dejavnosti ne potrebuje.
dražba

Komisija za občinska priznanja, proslave in promocijo
občine v skladu z 8. členom Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin št.
3/99) objavlja

Številka »404.753,84« v rubriki »Orientacijska
vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko
»479.753,84«.
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in
leto 2013 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
prične veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 20-9/2013		
Datum: 30.01.2013		

RAZPIS

za posredovanje predlogov za
podelitev priznanj Občine Trzin
za leto 2013

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje naslednja priznanja:
NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek
k razvoju Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem
časovnem obdobju oziroma za vrhunske dosežke na
gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem, športnem, političnem ali katerem drugem
področju delovanja, če je občan ali občanka, ki je predlagana za podelitev naziva, prispeval/a tudi k razvoju
oziroma promociji Trzina ter se dejavno udeleževal/a
javnega življenja v Trzinu.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št 16/2007-UPB5 101/2007,
36/2008,58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.),
20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D), 18. člena Statut Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št.
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 20. redni seji dne
30.01.2013 sprejel

PLAKETE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali
obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma občine ali
za uspešno delovanje na gospodarskem, kulturnem,
znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem
drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi
k razvoju ali promociji kraja oziroma Občine Trzin.
Občina podeli največ:
1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in
3 BRONASTE PLAKETE.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je podal mnenje k vsem
kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje.
Mnenje o vseh kandidatih bo posredovano Svetu
Osnovne šole Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 20-10/2013		
Datum: 30.01.2013		

NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin,
društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim
podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo
na gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem
drugem področju v zadnjih dveh letih.

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi
občinski svet Občine Trzin.

s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA«.

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in občanke Občine Trzin, občinske organizacije
političnih strank, društva in druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma obrtniki.
Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev priznanj in nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo
v zapečatenih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti
najkasneje

Predlog mora vsebovati:
-- točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov predlagatelja,
-- ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) ter točen naslov predlaganega
-- kandidata ali kandidatke za podelitev priznanja ali
nagrade,
-- predlagano vrsto priznanja,
-- podrobnejšo obrazložitev predloga.

do vključno 22.03. 2013 do 12.00 ure
na naslov:

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo
upoštevala.

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

Številka zadeve: 094-1/2013
Datum: 30.01.2013
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Predsednica
komisije:
Jožica Valenčak, l.r.

