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5.3. Izhodišča za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 
 

 
PREDLOG PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ZA OIC TRZIN 
 

Predlog prostorskih izvedbenih pogojev za OIC Trzin (PIP OIC) je izdelan ob upoštevanju: 

− strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin 

6/2020), 

− izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin 

6/2020, 11/2020, 14/2020, 51/2021), 

− Zazidalnega načrta za obrtno industrijsko cono Trzin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/86 

z vsemi spremembami in dopolnitvami), 

− strokovnih analiz obstoječega stanja in iz njih izhajajočih opredeljenih značilnih vzorcih, 

− usmeritev naročnika, 

− veljavnih predpisov, smernic, priporočil iz državnega prostorskega reda. 

 

Predlog PIP OIC vsebuje tekstualni in grafični del. 

 

Predlog PIP OIC je izdelan kot predlog posebnih PIP ob smiselnem upoštevanju skupnih PIP 

izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (v nadaljevanju Odlok o OPN). 

Besedilo predloga PIP OIC vsebuje skupne in posebne PIP OIC. 

 

 
SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OIC TRZIN 
 

Enote urejanja prostora 

 

Preglednica 4: Enote urejanja prostora (EUP – enota urejanja prostora, PNRP – podrobnejša 

namenska raba prostora (CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, IG – gospodarske cone, BC – 

športni centri, ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport, ZD – druge urejene zelene površine, PC – 

površine cest, PO – ostale prometne površine, VC – celinske vode), SZ – stavbno zemljišče, PIP – 

prostorski izvedbeni pogoji, OPPN – občinski podrobni prostorski načrt, OPPN(p) – predvideni OPPN, 

FZ – faktor zazidanosti gradbene parcele, FZP – faktor zelenih površin, FI – faktor izrabe) 

 

EUP PNRP razvojno 

območje 

način 

urejanja 

FZ FZP FI 

kCT-01 CU, ZD, 

PC, VC 

obstoječe 

SZ 

PIP 0,6 0,15 /3 

kCT-02 CU obstoječe 

SZ 

PIP 0,552 0,10 2,4 

kCT-03 IG obstoječe 

SZ 

PIP RČ 0,05 /3 

kCT-04 IG, PC obstoječe 

SZ 

PIP 0,6 0,15 2,4 
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EUP PNRP razvojno 

območje 

način 

urejanja 

FZ FZP FI 

kCT-05 CU, IG, ZD, 

PC, VC 

obstoječe 

SZ 

OPPN1 0,6 0,15 2,4 

kCT-06 CU, PC obstoječe 

SZ 

PIP 0,6 0,15 2,4 

kCT-07 IG obstoječe 

SZ 

PIP 0,84 0,15 2,4 

kCT-08 IG, ZD, PC, 

PO, VC 

obstoječe 

SZ, širitev 

SZ 

PIP 0,6 0,15 2,4 

kCT-09 IG, PC obstoječe 

SZ 

PIP 0,6 0,15 2,4 

kCT-10 CU obstoječe 

SZ 

OPPN(p) 0,62 0,15 / 

kCT-11 CU, ZS, 

ZD, PC 

obstoječe 

SZ 

PIP 0,6 0,15 2,4 

kCT-12 PO obstoječe 

SZ 

PIP 0,4 0,15 /3 

kCT-13 CU, ZD, PC obstoječe 

SZ 

PIP 0,6 0,15 2,4 

kCT-14 BC, PO obstoječe 

SZ 

OPPN(p) oppn oppn oppn 

kCT-15 IG obstoječe 

SZ 

PIP 0,5 0,15 2 

kCT-16 PC, PO obstoječe 

SZ, širitev 

SZ 

OPPN(p) oppn oppn Oppn 

kCT-17 ZD obstoječe 

SZ 

PIP 0 / 0 

kCT-18 T obstoječe 

SZ 

PIP / / / 

1 … Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 5/2014, 6/2014) 
2 … FZ je določen za EUP, v kolikor se z javnim natečajem pridobijo ustreznejše rešitve se lahko tudi 

spremeni 
3 … določeno z dovoljeno etažnostjo 
4 … le za 12510 Industrijske stavbe in 12520 Rezervoarje, silose in skladišča, za umeščanje drugih 

dopustnih objektov je FZ največ 0,6 

RČ … določeno z regulacijskimi črtami 

oppn …  določi se z OPPN 

/ … ni določeno oziroma je določeno glede na funkcijo in tehnologijo 

 

 

 

88 

mailto:info@studio3r.si


 

 

 

 

 

STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

e-mail: info@studio3r.si, tel. 064 179 922 

Lega objektov: 

 

(1) Dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč v OIC so opredeljeni z: 

− regulacijskimi črtami (RČ), 

− nezazidljivim pasom širine 5 m, ki poteka po notranjem obodu vsake gradbene parcele (v 

nadaljevanju: nezazidljivi pas), razen za obstoječe objekt na ločenih gradbenih parcelah, ki se 

stikajo. 

 

(2) V območju OIC so opredeljene naslednje RČ: 

− gradbene meje (GM) z oznakami GMu (ulične), GMd (dvoriščne), GMp (pritlične), GMpp 

(pritlične za pripadajoče objekte), 

− os prehodnosti prostora z oznako Pg. 

 

(3) GM določa črto, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali so od nje 

odmaknjeni v notranjost zemljišča. Kadar sta določeni GMp in GMpp so objekti lahko le pritlični. 

GMpp določa črto, ki je pritlični pripadajoči objekti (npr. gostinski vrtovi ipd.) ne smejo presegati. 

 

(4) Z osjo prehodnosti prostora z oznako Pg se zagotavlja možnost ureditve skupnih dostopov, 

dostopnost za intervencijo, dostopnost do gozdnih zemljišč in prometnih površin za parkiranje 

ter ostalih površin na območju OIC. Pg so določene informativno; mikrolokacija se določi 

skladno z arhitekturno zasnovo na način, da se ohranja predpisana dostopnost. 

 

(5) Preko GM in / ali v nezazidljivi pas lahko segajo konzolni nadstreški, ki jih je dopustno izvajati 

v okviru vzdrževanja objekta ali kot manjše rekonstrukcije po gradbeni zakonodaji. Kadar je iz 

elaborata s področja požarne varnosti razvidno, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve varnosti 

pred požarom, lahko preko GM segajo tudi napušči, balkoni, lože, zunanja stopnišča, zunanje 

klančine ipd, ki ne segajo več kot 1,5 m izven fasadne ravnine ter tehnološka oprema oziroma 

naprave. 
 

(6) GM ne velja za gradbeno inženirske objekte, ki predstavljajo komunalno opremo ali drugo GJI, 

utrjene zunanje površine vključno s površinami za promet, parkiranje, manipulacijo in 

skladiščenje, ograje, oporni zidovi in oprema odprtih površin. Zanje se upoštevajo skupni / 

splošni PIP Odloka o OPN. 

 

(7) Do meje s sosednjimi zemljišči je dopustno graditi tudi pod nivojem terena, postaviti odprte 

nadstreške in nadstrešnice, namenjene prekritju manipulacijskih površin, parkirišč in zunanjih 

skladiščnih / delovnih površin, ter kolesarnice. Za odmike manjše od 5 m od meje s sosednjimi 

zemljišči je potrebno pridobiti soglasja lastnikov sosednjih zemljišč in zagotoviti izdelavo 

elaborata s področja požarne varnosti, iz katerega bo razvidno, da objekt izpolnjuje bistvene 

zahteve varnosti pred požarom. 
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Vrsta posegov v prostor in namembnost objektov: 

 

Dopustne gradnje in druga dela 

 

(1) Poleg gradenj in drugih del dopustnih v skladu splošnimi / skupnimi PIP Odloka o OPN so na 

območju OIC dopustne še gradnje in dela navedena v nadaljevanju te točke. 

 

(2) Za obstoječe, legalno zgrajene stavbe, ki segajo v nezazidljivi pas in / ali preko GM in / ali 

presegajo dopustni FZ so, ob upoštevanju bistvenih zahtev in ostalih določil odloka, dovoljene: 

− odstranitve / rušitve, 

− vzdrževanje stavb, 

− rekonstrukcije in manjše rekonstrukcije, 

− spremembe namembnosti, 

− nadzidave glavnih stavb v okviru obstoječih tlorisnih gabaritov. 

 

(3) Za obstoječe, legalno zgrajene stavbe, ki segajo v nezazidljivi pas in / ali preko GM in ne 

presegajo dopustnega FZ so, ob upoštevanju bistvenih zahtev in ostalih določil odloka, 

dovoljene tudi prizidave. 

 

(4) V obstoječih, legalno zgrajenih stavbah v EUP kCT-06 in kCT-11, s klasifikacijo CC-SI 11 

Stanovanjske stavbe, ni dovoljeno povečati obstoječega števila stanovanj, razen v 

dvostanovanjske. Ob upoštevanju bistvenih zahtev in ostalih določil odloka so zanje dovoljene: 

− odstranitve / rušitve, 

− vzdrževanje stavb, 

− rekonstrukcije in manjše rekonstrukcije, 

− nadzidave mansarde glavne stavbe v terasno etažo v okviru obstoječih tlorisnih gabaritov, 

− prizidave s stanovanjsko namembnostjo, pri čemer FZ na gradbeni parceli ne sme presegati 

0,4, 

− spremembe namembnosti v okviru dopustnih namembnosti in dejavnosti, 

− z vsemi drugimi nadaljnjimi posegi na teh stavbah je potrebno vsaj 50 % bruto tlorisnih površin 

stavbe oziroma vseh stavb na gradbeni parceli nameniti dopustnim namembnostim in 

dejavnostim, pri čemer se obstoječe bruto tlorisne površine po klasifikaciji CC-SI 11 

Stanovanjske stavbe ne smejo povečati. 

 

(5) Za obstoječe legalno zgrajene stavbe v okviru namenske rabe CU, ki so pretežno namenjene 

industrijski namembnosti (12510 Industrijske stavbe), so dovoljene: 

− odstranitve / rušitve, 

− vzdrževanje stavb, 

− rekonstrukcije in manjše rekonstrukcije, 

− nadzidave glavne stavbe v okviru obstoječih tlorisnih gabaritov za dopustne namembnosti in 

dejavnosti, 

− z vsemi drugimi nadaljnjimi posegi na teh stavbah se obstoječe bruto tlorisne površine po 

klasifikaciji CC-SI 1251 Industrijske stavbe ne smejo povečati. 
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(6) Gradbeni posegi na stavbah ali delu stavb daljšega obstoja so dopustni samo ob izpolnjevanju 

vseh določil prostorskega akta in v kolikor se z njimi za celoto zagotovi skladnost s prostorskimi 

akti. 

 

Dopustni objekti: 

(1) Dopustni objekti, ki so na območju OIC dopustni poleg objektov dopustnih v skladu s splošnimi 

/ skupnimi PIP Odloka o OPN, so v nadaljevanju določeni po posameznih namenskih rabah 

prostora. 

 

(2) Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU): 

− 11100 Enostanovanjske stavbe: v EUP kCT-11 ter kCT-13, kjer je bivanju lahko namenjenih do 

50 % bruto tlorisnih površin stavbe oziroma do 50 % bruto tlorisnih površin vseh stavb na 

gradbeni parceli, 

− 11210 Dvostanovanjske stavbe: v EUP kCT-11 ter kCT-13, kjer je bivanju lahko namenjenih 

do 50 % bruto tlorisnih površin stavbe oziroma do 50 % bruto tlorisnih površin vseh stavb na 

gradbeni parceli, 

− 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 

− 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: pri določanju obratovalnega časa v EUP kCT-11 in 

kCT-13 je treba upoštevati, da je na območju EUP pod določenimi pogoji dovoljeno tudi bivanje, 

− 1220 Poslovne in upravne stavbe, 

− 12301 Trgovske stavbe, 

− 12303 Oskrbne postaje: v EUP kCT-06, 

− 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 

− 12420 Garažne stavbe, 

− 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: objekti niso dopustni kot samostojna skladiščna 

dejavnost, 

− 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo: stavbe za predšolsko vzgojo, 

neinstitucionalno izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo ter raziskovalni laboratoriji, 

− 12640 Stavbe za zdravstvo: ambulante, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in 

zdravstvene oskrbe, veterinarske klinike in ambulante, 

− 12650 Stavbe za šport: v EUP kCT-13, 

− 21122 Parkirišča izven vozišča, 

− 24110: Športna igrišča: v EUP kCT-13, 

− 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi na nagnjenem 

terenu. 

 

(3) Gospodarske cone (IG): 

− 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 

− 1220 Poslovne in upravne stavbe, 

− 12301 Trgovske stavbe, 

− 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 

− 12420 Garažne stavbe, 

− 12510 Industrijske stavbe, 

− 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 
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− 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo: stavbe za predšolsko vzgojo, 

neinstitucionalno izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo ter raziskovalni laboratoriji, 

− 12640 Stavbe za zdravstvo: ambulante, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in 

zdravstvene oskrbe, veterinarske klinike in ambulante, 

− 21122 Parkirišča izven vozišča, 

− 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi na nagnjenem 

terenu, 

− 24206 Odprta skladišča in odprte prodajne površine: v KCT-08, kCT-09 in kCT-15. 

 

(4) Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS): 

− 24110 Športna igrišča. 

 

(5) Površine cest (PC): 

− ob ulicah Blatnica in Dobrave, razen ob »Piramidi« ter v EUP kCT-06 in kCT-09, ureditev 

parkirnih mest ni dovoljena. 

 

(6) Ostale prometne površine (PO): 

− 12420 Garažne stavbe: v EUP kCT-08 in kCT-12; v kCT-12 ob soglasju pristojnega 

sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja 

− 21122 Parkirišča izven vozišča 

− 24206 Odprta skladišča in odprte prodajne površine: v EUP kCT-12 

 

Dopustni pomožni objekti 

− nezahtevni in enostavni objekti: v skladu s Tabelo 3, ki je priloga Odloka o OPN, glede na 

opredeljeno PNRP, 

− dovoljena je postavitev pripadajočih pomožnih objektov (npr. garaže, nadstrešnice, 

kolesarnice, prostor za zbiranje odpadkov, infrastrukturni, tehnični, tehnološki objekti in 

podobni pomožni objekti), 

− k legalnim stanovanjskim stavbam je dovoljeno postaviti največ en istovrstni pomožni objekt 

na stanovanje (npr. nadstrešnica, lopa, garaža, bazen za kopanje ipd.). Največja dovoljena 

velikost posameznega pomožnega objekta, ki je stavba, je 50 m2. Največja dovoljena velikost 

bazena za kopanje je 100 m3. 

 

Dopustni začasni objekti 

− začasni sezonski objekti, namenjeni prireditvam: v EUP kCT-01, kCT-02, kCT-03 in na 

površinah namenske rabe PO, 

− začasni sezonski objekti, namenjeni sezonski ponudbi na lokacijah in pod pogoji določenimi v 

tem odloku ali odloku, ki ureja prodajo blaga izven prodajaln oz. izvajanje gostinske 

dejavnosti zunaj gostinskega obrata, 

− začasni nujni objekti, 

− začasni skladiščni objekti: v EUP kCT-04, kCT-08, kCT-09 in kCT-15. 
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Dejavnosti in posegi: 

 

(1) Na območju OIC so: 

− prepovedani posegi, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje v skladu s predpisom o 

posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 

− prepovedane naprave in objekti, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak, 

vode ali tla, in je zanje treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 

 

(2) Na območju OIC so (ne glede na prejšnji odstavek) prepovedane naslednje dejavnosti: 

− C/20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 

− C/21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 

− C/22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila, 

− C/23.5 Proizvodnja cementa, apna in mavca, 

− C/24 Proizvodnja kovin, 

− C/25.4 Proizvodnja orožja in streliva, 

− C/25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, 

− C/25.61 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, 

− E/38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin  

− H/52.1 Skladiščenje: skladiščenje nevarnih kemikalij in drugih nevarnih snovi 

 

(3) Dejavnosti in posegi iz prvega in drugega odstavka so dopustni le izjemoma pod pogojem, da 

se zanje izdela občinski podrobni prostorski načrt. 

 

(4) Določbe prvih dveh odstavkov ne veljajo za razvoj dejavnosti v obstoječih legalnih objektih s 

skladno uporabo objekta ali gradnjah kot nadomestitev obstoječih objektov ob pogoju, da redno 

izpolnjujejo s predpisi določene ukrepe varstva okolja (monitoring, zagotavljanje 

okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj ipd.), pri čemer se emisije v okolje ne smejo povečevati 

(stremeti je treba k njihovemu zmanjševanju), in sicer: 

− 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic (Pekarna Pečjak d.o.o.) 

− 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev (KIMI d.o.o.) 

− 22. 290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas (ST-CS d.o.o.) 

− 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov (KIMI d.o.o., ST-CS d.o.o.) 

− 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki (FIST, d.o.o., KIMI d.o.o.) 

− 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (Salesianer Miettex Periteks d.o.o.) 

 

(5) Ne glede na drugi odstavek je v EUP kCT-06 dovoljeno skladiščenje goriv za potrebe 

obstoječega bencinskega servisa na parcelah št. 758/2, 758/3, 758/4, 758/7, 758/8, 759/1, 

759/3, 766/1, 1181/13, vse k.o. 1961-Trzin. 
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Velikost in oblikovanje objektov 

 

Tip zazidave: 

− na območju OIC tipi zazidave, z izjemo stavbnega tipa PN, ki je obvezen za samostojne 

stanovanjske stavbe, niso določeni, 

− stavbe tipa PN je dopustno umeščati v EUP kCT-11 in kCT-13. 

 

Velikost: 

 

(1) Tlorisna zasnova objektov: 

− je pravokotna oziroma lahko sledi regulacijskim linijam, če te odstopajo od pravokotne mreže; 

lahko je sestavljena in se v merilu prilagaja sosednjim objektom oziroma objektom v EUP, 

− začasni skladiščni objekti ne smejo presegati bruto tlorisne površine 1000 m2. 

 

(2) Višina objektov: 

− višina objekta se meri od kote urejenega terena na dovozni strani objekta; v višino objekta se 

ne šteje višin, ki so pogojene s funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami objektov kot so 

inštalacijske in tehnološke naprave ter oprema (npr. dimniki, inštalacijski jaški, jaški dvigal, 

sprejemniki sončne energije), 

− objekti so lahko visoki do 13 m, 

− višinski gabarit / etažnost stavb tipa PN je do P+1+M ali P+1+T, 

− začasni skladiščni objekti so lahko visoki do 10 m, 

− gostinski vrtovi morajo biti izvedeni v eni etaži, brez nadstropij, 

− višina opornih zidov je odvisna od terenskih razmer; ob javnih površinah je oporne zidove 

višje od 2 m potrebno izvesti v terasah, 

− višina ograj je lahko do 2 m. 

 

Oblikovanje 

 

(1) Oblikovanje streh:  

− za novogradnje, nadzidave, rekonstrukcije ter pritlične prizidave se določa izvedba ravnih 

streh v naklonu do 10°; priporoča se izvedba polintenzivnih, intenzivnih ali debeloslojnih 

ozelenitev na strehah, 

− za manjše rekonstrukcije in prizidave se oblikovanje streh prilagodi osnovni strehi oziroma se 

izvede ravna streha v naklonu do 10°, 

− strehe stavb tipa PN so lahko tudi dvokapnice v naklonu med 25 in 35°, 

− streha začasnih skladiščnih objektov je položna dvokapnica. 

 

(2) Oblikovanje fasad:  

− z izborom materialov in barv naj se v največji možni dosega skladnost v prostoru, 

− horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih 

fasadnih elementov morajo biti enostavni, 
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− konstrukcija gostinskih vrtov mora biti lesena ali kovinska, zasnovana lahkotno in enostavno, 

če fasade gostinskega vrta niso odprte, morajo biti izvedene iz stekla (ni obvezno na delu, 

kjer se stika z osnovno stavbo), 

− začasni skladiščni objekti se izvedejo kot šotori ali montažne hale; barva objektov mora biti v 

sivih tonih, 

− konzolnih in odprtih nadstreškov in nadstrešnic ni dovoljeno zamejevati, lahko pa se stikajo s 

fasado glavne stavbe, 

− kolesarnice so lahko zamejene transparentno, s perforiranimi paneli ali mrežami. 

 

(3) Drugo:  

− dovoljena je vgradnja ali postavitev sprejemnikov sončne energije, 

− tehnični stavbni sistemi (npr. zunanje enote klimatskih naprav, toplotnih črpalk ipd.) naj bodo 

na, ob ali v bližini stavb umeščeni diskretno, 

− ograje morajo biti transparentne razen v primeru izpolnjevanja bistvenih zahtev; polne ograje, 

ki so višje od 1 m, morajo biti kontinuirano zazelenjene, 

− oporne zidove, ki so vidni z javnih površin in višji od 1 m, je potrebno ozeleniti / zasaditi. 

 

Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: 

(1) FZ, FZP in FI so opredeljeni v Preglednici xx: Enote urejanja prostora. 

 

(2) V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se štejejo tudi enostavni in nezahtevni 

objekti, če so pokriti in se vanje lahko vstopi, nadstrešnice, namenjene prekritju manipulacijskih 

površin, parkirišč in skladiščnih / delovnih površin ter začasni skladiščni objekti. 

 

(3) Zelene površine (ZP) je treba zagotoviti na raščenem terenu. 

 

(4) 2/3 predpisanih zelenih površin na raščenem terenu se lahko nadomesti z izvedbo sistema za 

zadrževanje padavinskih vod (zadrževalna / ponikovalna polja) pravilno dimenzioniranega na 

vse prispevne površine na gradbeni parceli, s katerih voda odteka v javni kanalizacijski sistem 

za 15 minutni naliv jakostjo naliva (qp) za industrijo (n=0,2). Za območje Ljubljane se upošteva 

256,2 l/s ha vendar ne manj kot 0,35 m efektivne zadrževalne višine na nadomeščeno površino. 

 

(5) 2/3 predpisanih zelenih površin na raščenem terenu se lahko nadomesti z izvedbo 

polintenzivnih, intenzivnih ali debeloslojnih ozelenitev na strehah (debelina substrata vsaj 

15cm) v površini, ki je dvakratnik predpisane. 

 

(6) Predpisane zelene površine na raščenem terenu se lahko v celoti nadomesti z izvedbo 

polintenzivnih, intenzivnih ali debeloslojnih ozelenitev na strehah (debelina substrata vsaj 

15cm) v površini, ki je trikratnik predpisane. 

 

(7) V primeru, da se na celotni razpoložljivi površini strehe izvede sončno elektrarno, se lahko 

zeleno streho nadomesti z izvedbo sistema za zadrževanje padavinskih vod (zadrževalna / 

ponikovalna polja) pravilno dimenzioniranega na vse prispevne površine na gradbeni parceli, s 

katerih voda odteka v javni kanalizacijski sistem, za 15 minutni naliv jakostjo naliva (qp) za 
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industrijo (n=0,2); za območje Ljubljane se upošteva 256,2 l/s ha vendar ne manj kot 0,35 m 

efektivne zadrževalne višine na nadomeščeno površino. 

 

(8) Vzdrževanje, izvajanje rekonstrukcij in manjših rekonstrukcij ter sprememb namembnosti na 

obstoječih legalnih objektih, je dopustno ob zagotavljanju FZP iz izdanega gradbenega 

dovoljenja za objekt; ne glede na navedeno, je upoštevanje predpisanega FZP obvezno, kadar 

gre za rekonstrukcijo celotne strešne konstrukcije v zadnji etaži. 

 

Urejanje parkirnih mest in parkirni normativi7 

 

(1) Predpisano število parkirnih mest je potrebno zagotoviti na gradbeni parceli objekta ali kot 

dislocirana parkirna mesta v garažnih stavbah ali parkiriščih na območju OIC v investitorjevi 

lasti. 

 

(2) Na zelenicah občinskih cest v koridorjih prometne infrastrukture, razen ob ulicah Blatnica in 

Dobrave, je možno najeti dodatna parkirna mesta, ki ne štejejo v kvoto PM za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, pod naslednjimi pogoji: 

− da uporabnik parkirnih mest z občino sklene pogodbo za najem parkirnih površin, 

− da je upravljavcem in vzdrževalcem zagotovljen nemoten dostop do javne infrastrukture, 

ki poteka v koridorjih prometnic, 

− da bodo parkirna mesta namenjena izključno za parkiranje osebnih vozil (parkiranje 

tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni dovoljeno), 

− da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali zatravljenih 

betonskih tlakovcev tako, da bo omogočeno ponikanje padavinskih voda, vzdrževanje 

infrastrukture ne bo povzročalo dodatnih stroškov za občino in upravljavce, 

− da se parkirišča zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih koreninski sistemi ne 

segajo v globino. 

 

(3) Preglednica 5: Minimalno število parkirnih mest, ki ga je poleg določil veljavnih predpisov 

potrebno upoštevati pri izračunu parkirnih mest8  

 

Vrsta objekta: Minimalno število parkirnih mest (PM) 

11100 Enostanovanjske stavbe 2 PM; 3 PM nad 150 m2 neto tlorisne površine 

112 Večstanovanjske stavbe 1 PM na stanovanje do 50 m2; 2 PM na 

stanovanje nad 50 m2 

12111 Hotelske in podobne stavbe za 

kratkotrajno nastanitev 

1 PM na 2 postelji 

 
7 Opomba: V OIC je okvirno vsaj 2600 parkirnih mest na gradbenih parcelah obstoječih stavb in 

okvirno 700 na javnih površinah (vir: analize izdelane v okviru izdelave UZ); v Občino Trzin (v nadalj. 

občina) hodi na delo vsaj 5800 ljudi (vir: SURS, 2021), kar je več kot je prebivalstva v občini – njihovo 

število znaša 3900 (vir: SURS, 2022); obseg delovno aktivnega prebivalstva v občini je 1820 (vir: 

SURS, 2021); vsaj 76 % prebivalstva občine dela izven občine (vir: SURS, 2021) 
8 Pri določanju parkirnih normativov so smiselno upoštevana priporočila državnega prostorskega reda 

Mirujoči promet v naseljih (MOP, januar 2020) 

96 

mailto:info@studio3r.si


 

 

 

 

 

STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

e-mail: info@studio3r.si, tel. 064 179 922 

Vrsta objekta: Minimalno število parkirnih mest (PM) 

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM na 5 zaposlenih in 1 PM na 5 sedežev, ki 

morajo biti javno dostopna 

122 Poslovne in upravne stavbe (za delo brez 

strank) 

1 PM na 30 m2 neto tlorisne površine pisarn 

 

122 Poslovne in upravne stavbe (za delo s 

strankami) 

1 PM na 100 m2 neto tlorisne površine za 

zaposlene, za delo s strankami dodatnih 40 % 

PM 

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene 

dejavnosti 

1 PM na 100 m2 neto tlorisne površine za 

zaposlene in 2 PM za stranke 

12510 Industrijske stavbe 1 PM na 5 zaposlenih 

12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis 

motornih vozil) 

1 PM na 5 zaposlenih in 3 PM na popravljalno 

mesto 

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča 

s strankami, razstavni in prodajni prostori) 

1 PM na 5 zaposlenih in 1 PM na 100 m2 neto 

tlorisne površine za stranke 

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča 

brez strank) 

1 PM na 5 zaposlenih 

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM na 4 zaposlene in 1 PM na 10 sedežev, ki 

morajo biti javno dostopna 

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-

raziskovalno delo 

1 PM na 4 zaposlene in 1 PM na 10 študentov / 

obiskovalcev, ki morajo biti javno dostopna 

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-

raziskovalno delo (predšolska vzgoja) 

2 PM na skupino in dodatnih 20% PM, ki morajo 

biti javno dostopna, od tega vsaj polovica pod 

režimom kratkotrajnega parkiranja 

12640 Stavbe za zdravstvo (ambulante, 

veterinarske klinike in ambulante) 

1 PM na ambulanto, 1 PM na 4 zaposlene ter 

dodatnih 50% od skupnega števila 

obravnavanih oseb v eni uri, ki morajo biti javno 

dostopna, od tega vsaj 1 PM za funkcionalno 

ovirane 

12640 Stavbe za zdravstvo (stavbe za 

kombinirane storitve nastanitve, nege in 

zdravstvene oskrbe) 

1 PM na ambulanto, 1 PM na 4 zaposlene in 1 

PM na 10 postelj, ki morajo biti javno dostopno 

12650 Stavbe za šport (brez gledalcev) 0,25 PM na 100 m2 neto tlorisne površine 

12650 Stavbe za šport (z gledalci) 0,25 PM na 100 m2 neto tlorisne površine in 1 

PM na 10 sedežev, ki morajo biti javno 

dostopna 

12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene 

razvedrilu; velnes, fizioterapija, fitnes) 

1 PM na 5 zaposlenih in 1 PM na 3 omarice, ki 

morajo biti javno dostopna  

24110 Športna igrišča (brez gledalcev) 0,25 PM na 100 m2 igralne površine 

24110 Športna igrišča (z gledalci) 0,25 PM na 100 m2 igralne površine in 1 PM na 

10 sedežev, ki morajo biti javno dostopna 

24206 Odprta skladišča in odprte prodajne 

površine 

1 PM na 5 zaposlenih in 1 PM na 100 m2 neto 

tlorisne površine za stranke 
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(4) Odstopanja od normativov, določenih v preglednici so dopustna na podlagi mobilnostnega 

načrta, s katerim se dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Prometne 

politike, ki jo sprejme občinski svet. Mobilnostni načrt določi potrebno število PM glede na 

število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost 

posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega 

prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v 

najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ občinske uprave, pristojen za 

promet, do uveljavitve dokumenta prometne politike pa občinski svet. 

 

Zelene površine 

− vzdolž javnih cest se priporoča zasaditev dopolnilne vegetacije (npr. drevoredi, pergole), 

− vzdolž severozahodnega roba OIC se ohranja vegetacijski rob (rdeči bor, posamični hrasti in 

bukve). 

 

 

Parcelacija: 

 

(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel je dopustno ob upoštevanju (pravokotne) mreže, ki jo 

določajo GM ob javnih površinah, dopustno je tudi upoštevanje ostalih GM. 

 

(2) Delitve ali združevanje zemljiških parcel je dopustno v rastru približno 5 m v ravni nelomljeni 

liniji vzporedni ali pravokotni na GM. Izjema je ureditev skupnih dostopov. 

 

(3) Najmanjša dopustna velikost gradbene parcele v OIC je 500 m2. Izjemi sta vrstna pozidava v 

kCT-03 in ureditev skupnih dostopov. 

 

(4) Oddelitev posameznih delov zemljiške parcele (npr. deli zgradbe, posamezna parkirna mesta) 

ni dovoljena in naj se uredi v skladu s predpisi o etažni lastnini. 

 

(5) V postopku dovoljevanja mora biti na gradbeni parceli stavbe praviloma oblikovana enotna 

zemljiška parcela. Za obstoječe stavbe, ki se stikajo, se gradbena parcela lahko deli skladno 

z določili prostorskega akta pod pogojem, da je med stavbami zagotovljena ustrezna požarna 

ločenost in izpolnjene vse bistvene zahteve. Izpolnjevanje bistvenih zahtev s področja 

požarne varnosti z elaboratom izkaže pooblaščeni inženir. 

 

(6) Ob združevanju gradbenih parcel se lahko znotraj ene gradbene parcele, ob izpolnjevanju 

vseh določil prostorskega akta, medsebojno povežejo tudi obstoječe stavbe. Vsaka gradbena 

parcela mora praviloma imeti neposredni dostop z javne ceste. Posredni dostop je dovoljen 

preko največ ene gradbene parcele ali skupnih dostopov. 

 
  

98 

mailto:info@studio3r.si


 

 

 

 

 

STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

e-mail: info@studio3r.si, tel. 064 179 922 

 
POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OIC TRZIN 
 

Posebne določbe glede lege objektov: 

 

(1) V EUP kCT-01 gradnja odprtih nadstreškov, nadstrešnic in kolesarnic preko GMp, ki poteka 

vzporedno z ulico Blatnica ni dopustna. 

 

(2) V EUP kCT-03 gradnja odprtih nadstreškov in nadstrešnic, namenjenih prekritju 

manipulacijskih površin, parkirišč in skladiščnih / delovnih površin ter kolesarnic preko GM ni 

dopustna. 

 

(3) V primeru gradnje garažnih hiš (brez drugih dejavnosti) v EUP kCT-04 na gradbenih parcelah, 

sestavljenih iz parcel št. 1244/181, 1244/279, 1244/479, 1244/494, 1253/6, 1253/7, 1253/9, 

1253/10, 1260/7, 1260/12, vse k.o. 1961-Trzin, v EUP kCT-08 na parceli št. 1244/410 k.o. 

1961-Trzin in v EUP kCT-09 na parceli št. 1283/6 k.o. 1961-Trzin se lahko te, razen na delih, 

kjer so določene GM, postavi do meje s sosednjimi zemljišči, če s tem soglašajo lastniki 

sosednjih zemljišč in se zagotovi ustrezna požarna varnost. Za njihovo izvedbo ni treba 

upoštevati predpisanih FZ in FZP. Gradbena parcela garažne stavbe lahko izjemoma sega 

preko GM, na dele zemljišč parc. št. 1244/181, 1253/6, 1260/7 k.o. 1961-Trzin z namensko 

rabo PC, kjer se dopusti gradnja javne odprte, naravno prezračevane garažne stavbe v več 

etažah. 

 

(4) Izvedba bazena za kopanje k legalnim stanovanjskih stavbam je dopustna tudi preko GM in / 

ali v nezazidljivem pasu. Minimalni odmik od meje s sosednjimi zemljišči je 1,5 m. 

 

(5) Začasni skladiščni objekti lahko izjemoma segajo preko GM in / ali v nezazidljivi pas pod 

naslednjimi pogoji: 

− za odmike manjše od 5 m od meje s sosednjimi zemljišči je potrebno pridobiti soglasja lastnikov 

sosednjih zemljišč, 

− zagotoviti je potrebno izdelavo elaborata s področja požarne varnosti, iz katerega bo razvidno, 

da objekt izpolnjuje bistvene zahteve varnosti pred požarom, 

− začasnega skladiščnega objekta, postavljenega v nezazidljivem pasu in / ali preko GM, po 

preteku roka začasnosti ni mogoče ohraniti v prostoru in zanj pridobiti gradbeno dovoljenje, 

− ne glede na določbo prejšnje alineje je obstoječe začasne skladiščne objekte na parcelah št. 

1244/161, 1265/8, 1266/16 in 1269/6 k.o. 1961-Trzin, ob upoštevanju pogojev iz prvih dveh 

alinej in ostalih določil prostorskega akta, dopustno ohraniti tudi po preteku roka začasnosti in 

zanju pridobiti gradbeno dovoljenje. 

 

 

Posebne določbe glede vrste posegov v prostor in namembnosti objektov: 

 

(1) V EUP kCT-01 in kCT-03 gradnja ograj in opornih zidov ni dovoljena. 

(2) V EUP KCT-03 so posegi dovoljeni, kadar se zaradi njih ne povečuje potrebno število parkirnih 

mest oziroma jih je mogoče zagotoviti kot dislocirana parkirna mesta v garažnih stavbah ali 
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parkiriščih na območju OIC. Gradbena dovoljenja za gradnjo, poseg ali ureditev lahko 

investitorji pridobijo za posamezno parcelo oz. za lastniški del stavbe. S posegi je potrebno 

omogočati normalno funkcioniranje zunanjih manipulativnih površin ter učinkovito in varno 

ukrepanje gasilcev in reševalcev. 

 

(3) Območje EUP kCT-17 se namenja možnosti ureditve dodatnega javnega dostopa na območje 

OIC z državne ceste G2-104/0295 Trzin – Ljubljana (Črnuče) za razbremenitev glavnega 

dostopa na območje OIC in povezavi uvoza v OIC z ulico Špruha, s čimer se izboljšujejo 

prometne razmere na območju OIC in dostopanje do nekaterih gradbenih parcel. Na območju 

je dovoljena le gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture. 
 

(4) Za območje EUP kCT-19 se upošteva splošne / skupne PIP Odloka o OPN. 

 

Posebne določbe glede velikosti in oblikovanja 

 

Posebne določbe glede višine objektov: 

 

(1) V EUP kCT-01 je višinski gabarit, zamejen z GMu in GMd lahko največ P+1, višinski gabarit 

zamejen z GMp in GMpp pa največ pritličen; v primeru gradnje garažne hiše je na strehi 

stavbe dovoljena ureditev parkirnih mest. Pod pogojem, da se istočasno nadzida celotna 

stavba, so z enotnim gradbenim dovoljenjem možne nadzidave za eno etažo (največ P+2) pri 

čemer je potrebno raster in velikost odprtin prve etaže ponoviti v nadzidani etaži, streha pa 

mora biti ravna, z enotnim vencem, ter izvedena z polintenzivno, intenzivno ali debeloslojno 

ozelenitvijo. 

 

(2) V EUP kCT-03 je potrebno ohranjati obstoječi višinski gabarit stavb do P+1 oziroma P+M. 

 

(3) V EUP kCT-04, kCT-07, kCT-08, kCT-15 in v kCT-06 na parceli št. 1181/7 k.o. 1961-Trzin so 

lahko objekti visoki (v kCT-06 le poslovni del stavbe) tudi do 15 m ob upoštevanju naslednjih 

pogojev: 

− celotno streho oziroma nadzidani del je potrebno izvesti kot polintenzivno, intenzivno ali 

debeloslojno ozelenitev na strehi, 

− v sklopu gradnje je potrebno na gradbeni parceli ali drugih zemljiščih v OIC v lasti investitorja 

poleg predpisanega števila parkirnih mest zagotoviti vsaj 25 % dodatnih parkirnih mest, ki jih 

investitor lahko oddaja v najem in ne manj kot 1 PM na vsakih 100 m2 bruto tlorisne površine 

najvišje etaže stavbe, 

− namesto izvedbe intenzivne ozelenitve na strehi, se lahko izvede sončno elektrarno na celotni 

razpoložljivi površini strehe, zeleno streho pa se nadomesti z izvedbo sistema za zadrževanje 

padavinskih vod (zadrževalna / ponikovalna polja) pravilno dimenzioniranega na vse 

prispevne površine na gradbeni parceli, s katerih voda odteka v javni kanalizacijski sistem za 

15 minutni naliv z jakostjo naliva (qp) za industrijo (n=0,2). Za območje Ljubljane se upošteva 

256,2 l/s ha vendar ne manj kot 0,35 m efektivne zadrževalne višine na nadomeščeno 

površino. 
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(4) V kCT-08 je višinski gabarit zamejen z GMp lahko največ pritličen; na strehi stavbe je 

dovoljena ureditev parkirnih mest. 

 

(5) V EUP kCT-11, na parceli št. 1244/499 k.o. 1961-Trzin se gostinski vrt ohranja v obstoječem 

višinskem gabaritu / višini. 

 

(6) v EUP kCT-12 je lahko višinski gabarit morebitne garažne stavbe največ P+1 oziroma se 

višinski gabarit določi v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega 

elektroenergetskega omrežja. 

 

Posebne določbe glede oblikovanja 

 

EUP kCT-02 je območje svojevrstno oblikovane stavbe – piramide, ki predstavlja prostorsko dominanto 

in jo je potrebno kot tako praviloma ohranjati, lahko pa se jo tudi nadomesti ali rekonstruira. Glede na 

to, da je območje EUP namenjeno oblikovanju prostorske dominante je treba urbanistično – arhitekturne 

rešitve načrtovati z javnim natečajem. 

 

Posebne določbe glede stopnje izkoriščenosti gradbene parcele 

 

(1) V EUP kCT-08 je na parcelah št. 1244/102, 1244/399, k.o. 1961-Trzin je največji dopustni FZ 

0,7. Na parceli št. 1244/64 k.o. 1961-Trzin je največji dopustni FZ 0,6, s prekritjem 

manipulacijskih površin, parkirišč in skladiščnih / delovnih površin pa 0,7. 

 

(2) v EUP kCT-09 je na parcelah št. 1260/26 (delno v EUP kCT-05) in 1260/27, k.o. 1961-Trzin 

največji dopustni FZ 0,7, na parceli št. 1244/429 k.o. 1961-Trzin pa največ 0,8. 

 

(3) V EUP kCT-11 je na parcelah št. 1244/23, 1244/53, 1244/56 in 1244/329, 1244/104, 1244/105, 

1244/499 in 1244/500, vse k.o. 1961-Trzin je največji dopustni FZ 0,6, s prekritjem 

manipulacijskih površin, parkirišč in skladiščnih / delovnih površin, deloma vkopanih kleti in 

gostinskih vrtov pa: 

− na parcelah št. 1244/23, 1244/53, k.o. 1961-Trzin največ 0,9, 

− na parcelah št. 1244/56 in 1244/329, 1244/499, k.o. 1961-Trzin največ 0,8, 

− na parcelah št. 1244/104, 1244/105, k.o. 1961-Trzin 0,7. 

 

(4) Za vse gradbene parcele iz prejšnjih alinej velja, da je pri presoji skladnosti s prostorskimi akti 

potrebno obravnavati legalnost in skladnost celotne gradnje oziroma vseh objektov na gradbeni 

parceli. 

 

(5) V primeru združitve EUP kCT-07 in kCT-16 je največji dopustni FZ 0,7 za 12510 Industrijske 

stavbe in 12520 Rezervoarje, silose in skladišča; za umeščanje drugih dopustnih objektov je 

FZ največ 0,6. 
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Posebne določbe glede urejanja parkirnih mest 

 

(1) V EUP kCT-01 in kCT-08 se lahko površine parcel št. 758/1, 756/1, 1188/1, 1244/100, vse 

k.o. 1961-Trzin (javne površine) v okviru PNRP CU oziroma IG namenijo parkiranju. 

 

(2) Zaradi javnega programa v stavbi v EUP kCT-02 se lahko javna parkirna mesta zagotovi tudi 

ob ulicah Blatnica in Dobrave. 

 

(3) V EUP kCT-03 je potrebno ohranjati površine za mirujoči promet in manipulacijo oziroma je 

na njih, ob zagotoviti potrebnih parkirnih mest na drugih območjih v OIC, dopustna ureditev 

zelenih površin. 

 

(4) V EUP kCT-06 in kCT-09 se parkirna mesta lahko zagotovijo tudi na zasebnih površinah ob 

ulicah Blatnica in Dobrave in na parceli št. 1284/21 k.o. 1961-Trzin ter štejejo v kvoto PM za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

 
USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN V OIC TRZIN 
 

EUP kCT-05 

(1) Območje EUP kCT-05 se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu za območje CT 

5/1 Brodišče (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2014, 6/2014). S spremembami in dopolnitvami 

Odloka o OPPN se lahko na območju OPPN na površinah PNRP CU dopusti tudi umestitev 

naslednjih vrst objektov: 

− 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 

− 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, 

− 12640 Stavbe za zdravstvo, 

− 12650 Stavbe za šport, 

− 24110 Športna igrišča, 

− 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 

− v primeru umeščanja katere od zgoraj navedenih namembnosti oziroma dejavnosti, se iz 

dovoljenih dejavnosti predlaga izključitev 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarje, 

silose in skladišča pa se dopusti le kot začasne skladiščne objekte ali kot pripadajoče 

objekte. 

 

EUP kCT-10 

(1) Območje se namenja umestitvi svojevrstne pozidave (prostorske dominante). 

(2) Območje OPPN je prednostno namenjeno umestitvi: 

− 11220 Tri- in večstanovanjskih stavb, pri čemer je bivanju lahko namenjenih največ 50 % 

bruto tlorisnih površin stavbe, 

− 12111 Hotelskih in podobnih stavb za kratkotrajno nastanitev, 

− 12112 Gostiln, restavracij in točilnic, 

− 1220 Poslovnih in upravnih stavb, 

− 12301 Trgovskih stavb, 

− 12304 Stavb za storitvene dejavnosti, 
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− 12420 Garažnih stavb, 

− 12610 Stavb za kulturo in razvedrilo, 

− 12630 Stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, 

− 12640 Stavb za zdravstvo, 

− 12650 Stavb za šport in 

− drugih kompatibilnih namembnosti oziroma dejavnosti. 

(3) Strokovne rešitve za urejanje območja se pridobi z izvedbo javnega natečaja ali variantnih 

rešitev, ki jih izdela več različnih načrtovalcev. 

(4) Do izdelave OPPN je na obstoječi stavbi daljšega obstoja, ob upoštevanju bistvenih zahtev, 

dovoljeno: 

− vzdrževanje stavbe in pripadajočih površin, 

− izvajanje rekonstrukcij in manjših rekonstrukcij, 

− izvajanje sprememb namembnost v okviru dopustnih namembnosti (in dejavnosti) stavb, 

navedenih v (2.) odstavku, ob zagotovitvi zadostnega števila parkirnih mest v skladu s 

skupnimi PIP za OIC in upoštevanju ostalih določil Odloka o OPN. 

 

EUP kCT-14 

(1) Območje se namenja ureditvi športnorekreacijskega centra s pripadajočo infrastrukturo. 

(2) Območje OPPN je prednostno namenjeno umestitvi: 

− 12650 Stavb za šport, 

− 241 Objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, 

− 12112 Gostiln, restavracij in točilnic, 

− 12420 Garažnih stavb in 

− drugih kompatibilnih namembnosti oziroma dejavnosti. 

(3) Stopnje izkoriščenosti EUP se praviloma gibljejo za FZ do 0,2 in FI do 0,4. 

(4) Načrtovanje območja je treba prilagoditi poševnemu, mestoma strmemu terenu. Ohranja naj se 

čim več obstoječe avtohtone vegetacije. 

(5) Objekti se oblikujejo tako, da njihova zasnova sledi terenu. 

(6) Dostop do območja je mogoče urediti z ulice Špruha in / ali preko parcele št. 1244/101 k.o. 

1961-Trzin. 

 

EUP kCT-16 

− Območje se namenja ureditvi javnih parkirnih mest oziroma garaž v terasah za razreševanje 

problematike pomanjkanja parkirnih mest na območju OIC. 

− Načrtovanje območja je treba prilagoditi poševnemu terenu in v sodelovanju s pristojnim 

upravljavcem električnih visokonapetostnih daljnovodov. 

− Oblikovalske rešitve naj bodo kvalitetne, saj je lokacija EUP vizualno izpostavljena. 

− Urejanje območja z OPPN ni obvezno, če se na območju načrtuje gradnja objektov v javni lasti 

ali v javno zasebnem partnerstvu. 
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7. GRAFIČNI DEL - ZASNOVA RAZVOJA OBMOČJA UZ 
 

7.1.  Okvirno ureditveno območje s prikazom načrtovanih ureditev 

7.2.  Usmeritve za razporeditev dejavnosti s prikazom EUP in PNRP 

7.3.  Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje (regulacijske črte) 
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območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

obstoječi objekti
glavne stavbe

začasni in ponožni objekti

načrtovane ureditve
krčitev stavbnih zemljišč

širitev / zaokrožitev stavbnih zemljišč

uskladitev z dejanskim stanjem

uskladitev območja UZ

115 



območje UZ OIC Trzin

vodotoki

plastnice

načrtovane ureditve
krčitev stavbnih zemljišč

širitev stavbnih zemljišč

uskladitev z dejanskim stanjem

uskladitev območja UZ

enote urejanja prostora (EUP)

podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti

IG - gospodarske cone

BC - športni centri

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport

ZD - druge urejene zelene površine

PC - površine ceste

PO - ostale prometne površine

T - območja telekomunikacijske infrastrukture

VC - celinske vode
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območje UZ OIC Trzin

Okvirne regulacijske črte
GMu - gradbene meje - ulične

GMd - gradbene meje - dvoriščne

GMp - gradnene meje - pritlične

GMpp gradbene meje - pritlični pripadajoči objekti

Pg - os prehodnosti prostora

Načrtovane ureditve
krčitev stavbnih zemljišč

širitev stavbnih zemljišč

uskladitev z dejanskim stanjem

uskladitev območja UZ

enote urejanja prostora (EUP)

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)
območja centralnih dejavnosti

gospodarske cone

posebna območja

območja zelenih površin

območja prometnih površin

območja telekomunikacijske infrastruktre

območja voda
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