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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0017/2020-13 

Datum: 23. 9. 2020 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 

127. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20), 8. ter 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji, dne 23. 9. 2020 sprejel 

naslednjo 

 

OBVEZNO RAZLAGO 

 

 

1. Tabele 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20), ki se glasi: 

»Tabelo 3, ki za območje celotne občine po posameznih namenskih rabah prostora na splošno 

dovoljuje postavitev določenih enostavnih in nezahtevnih objektov, je potrebno razumeti in 

uporabljati izključno v povezavi z določili veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, 

št. 37/18) in Tehnične smernice o razvrščanju objektov (TSG-V-006:2018), ki določa, da 

pripadajoči objekti za namen ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti povzamejo klasifikacijo 

glavnega objekta, kar pomeni, da se lahko kot pomožni objekti postavijo k osnovnim objektom, 

kadar se uporabljajo za namen osnovnega objekta. Samostojna postavitev objektov iz tabele 3 

kot glavnih objektov je dovoljena izključno, če so po posameznih enotah urejanja prostora kot 

dopustni objekti in dejavnosti hkrati opredeljeni v 1.1 točki IV. poglavja, v V. poglavju za območja 

primarne namenske rabe prostora ali na splošno v 13. členu odloka.« 

 

2. 103. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20), ki se glasi: 

»V tabeli 103. člena odloka je določila 1. točke, ki določa vrste dovoljenjih posegov v prostor in 

namembnost objektov, treba razumeti v povezavi z 3.1. točko, ki določa dovoljen tip zazidave, 

in 20. členom odloka, kar pomeni, da so na območju NT-23 dopustni le objekti in dejavnosti za 

potrebe športnega parka, ki so v javni lasti. V povezavi z četrto alinejo 1.2. točke se na gradbeni 

parceli k legalno zgrajenim objektom, ki niso v javni lasti, kot izjema dopušča postavitev 

pomožnih enostavnih in nezahtevnih objektov iz tabele 3, kadar se uporabljajo za namen 

osnovnega objekta.« 
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3. Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – 

izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20). 

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

 

 

Številka: 14-4/2020 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                       Župan Občine Trzin 

                                                                                                                             Peter LOŽAR  

  

                                                

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2020, z dne 24. 9. 2020, 

- Upravna enota Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale,  

- arhiv, tu (2 x). 


