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6. GRAFIČNI DEL – ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

6.1.  Izvleček iz občinskega prostorskega načrta 

6.2. Analiza lastništva (javno / zasebno) 

6.3. Analiza dejavnosti (prevladujoče dejavnosti) 

6.4. Analiza dejavnosti s prikazom dejavnosti z možnimi vplivi na okolje 

6.5. Analiza stavb glede na namen uporabe (CC-SI) 

6.6. Prikaz faktorjev zazidanosti gradbenih parcel glede na lastništvo (zajete so stavbe brez 

pomožnih in začasnih objektov) 

6.7. Prikaz faktorjev zazidanosti gradbenih parcel glede na lastništvo (zajete so stavbe vključno s 

pomožnimi in začasnimi objekti) 

6.8. Uvrstitev stavb po tipih zazidave (tipi zazidave so povzeti po OPN) 

6.9. Analiza etažnosti stavb 
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vodotoki

plastnice

EUP

PNRP
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti

IG - gospodarske cone

ZD - druge urejene zelene površine

PC - površine cest

PŽ - površine železnic

PO - ostale prometne površine

T - območja telekomunikacijske infrastrukture

K1 - najboljša kmetijska zemljišča

K2 - druga kmetijska zemljišča

G - gozdna zemljišča

VC - celinske vode
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

analiza lastništva

javno dobro lokalna skupnost (LS)

javno dobro Republika Slovenija (RS)

več lastnikov, LS solastnik

več lastnikov, RS solastnik

zasebna last

zasebna last - skupne površine

zasebna last, več lastnikov

vsakokratni etažni lastniki
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

dejavnosti

nepozidane površine oz.neznane dejavnosti

bivanje

gostinstvo

gradbeništvo

izobraževanje

oskrba z vodo, ravnanje z odplakami 
ter saniranje okolja

poslovne dejavnosti

predelovalne dejavnosti

promet in skladiščenje

trgovina

S številkami je prikazano število prebivalcev,
prijavljenjih na posameznem naslovu.
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

dejavnosti z možnimi vplivi

verjetno

možno

dejavnosti

nepozidane površine oz. neznane dejavnosti

bivanje

gostinstvo

gradbeništvo

izobraževanje

oskrba z vodo, ravnanje z odplakami
ter saniranje okolja

poslovne dejavnosti

predelovalne dejavnosti

promet in skladiščenje

trgovina

S številkami je prikazano število registriranih
dejavnosti na posameznem naslovu.
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

objekti glede na namen uporabe

1110 Enostanovanjske stavbe

1121 Dvostanovanjske stavbe

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe

1211 Hotelske in podobne gostin. stavbe

1220 Poslovne in uprave stavbe

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storit. dejavnosti

1241 Postaj. poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikac

1242 Garažne stavbe

1251 Industrijske stavbe

1252 Rezervoarji, silosi in skladišč. stavbe

1263 Stavbe za izobr. in znanstvenorazisk. delo

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

2223 Cevovodi za odpadno vodo

šotor

nadstrešek

gostinski vrt

terasa

garaža

neznan namen - ni podatka
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

obstoječi FZ gradbenih parcel
glede na lastništvo
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

obstoječi FZ gradbenih parcel 
glede na lastništvo
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

tipi zazidave (glede na tipe določene v OPN)

D - svojevrstni objekti

E - objekti velikega merila

F - tehnološki objekti

PN - nizki prosto stoječi objekti

PV - visoki objekti

VN - nizki strnjeni objekti

pomožni in začasni objekti
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

etažnost stavb

1 etaža

2 etaži

3 etaže

4 etaže

5 etaž
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