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1 Uvod 

1.1 Ozadje za pripravo poročila 

Občina Trzin je 1. oktobra 2010 sprejela nov Občinski prostorski načrt (OPN), ki je bil v manjši meri spremenjen januarja 

2013. V postopku priprave OPN je občina zaprosila Sektor za celovito presojo Ministrstva RS za okolje in prostor za 

mnenje o obvezni izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki je ocenil, da izvedba celovite presoje 

vplivov na okolje ni potrebna.  

 

Leta 2014 se je Občina Trzin odločila dopolniti veljavni OPN. Spremembe in dopolnitve veljavnega OPN posegajo na 

območja ohranjanja narave. Odločeno je bilo, da je ob tokratni dopolnitvi OPN potrebno izvesti postopek CPVO. V tem 

postopku je potrebno izdelati okoljsko poročilo, ki je podlaga za vrednotenje sprejemljivosti vplivov prostorskega akta na 

okolje. Okoljsko poročilo mora biti izdelano v skladu z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Ker bi izvedba načrtovanih sprememb OPN lahko 

negativno vplivala kvalifikacijske vrste in habitatne tipe v Natura območju, je potrebno v okviru postopka CPVO izdelati 

tudi Dodatek za varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).  

 

Občina Trzin je pri podjetju OIKOS d.o.o. naročila izdelavo Okoljskega poročila za OPN občine Trzin oziroma za druge 

spremembe in dopolnitve OPN občine Trzin. Okoljsko poročilo obsega tudi Dodatek za varovana območja v skladu s 

Pravilnikom. Pričujoče poročilo je bilo izdelano na podlagi veljavnega OPN, osnutka dopolnjenega OPN in različnih 

strokovnih podlag, ki jih je posredovala Občina Trzin. 

 

Ministrstvo RS za okolje in prostor je okoljsko poročilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi osnutka dopolnjenega OPN, 

posredovalo v mnenje pristojnim organizacijam. Občina Trzin je prejela mnenji Zavoda Republike Slovenije za varstvo 

narave (ZRSVN) (št. 2-II-34/2-O-17/SR z dne 13.2.2017) in Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije 

za vode (št. 35014-1/2017-3 z dne 22.3.2017), na podlagi katerih je bilo potrebno Okoljsko poročilo in Dodatek za 

presojo sprejemljivosti doponliti. Pričujoče poročilo je bilo dopolnjeno na podlagi pripomb obeh mnenjedajalcev in na 

podlagi dopolnjenega osnutka OPN, pripravljenega novembra 2016.  

1.2 Namen poročila 

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) je po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 39/2006, 70/08, 

108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in 

preventive, sestavni del postopka priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, 

katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje. S CPVO se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost 

zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobi potrdilo 

ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.  

 

Osnovni namen okoljskega poročila je izvedba CPVO na podlagi informacij, ki jih le-ta vsebuje in podaja. Okoljsko 

poročilo je dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana (v tem primeru 

občinskega prostorskega načrta) na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter 

možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. 

 

Okoljsko poročilo mora biti pripravljeno ob upoštevanju vsebine in natančnosti plana. Imeti mora tekstualni in 

kartografski del, ki mora biti prilagojen merilu izdelave plana, na katerega se nanaša.  

 

Okoljska izhodišča so pravni režimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih 

varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja 

varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov.  

 

V okviru priprave predmetnega okoljskega poročila okoljska izhodišča izhajajo iz: 
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 nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov; 

 strateških dokumentov na državni in lokalni ravni; 

 pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostor; 

 preteklih in sedanjih problemov na obravnavanem območju. 

 

 

1.3 Metodološki pristop  

Vsebina okoljskega poročila je predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 

vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 

 

Pri pripravi okoljskega poročila smo izhajali iz sledečih dejstev in informacij: 

 javno dostopnih podatkov o stanju okolja; 

 pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora; 

 strokovnih podlag za OPN,  

 ugotovitev na podlagi opravljenih terenskih ogledov. 

 

Na podlagi javno dostopnih podatkov, posredovane dokumentacije in terenskega ogleda je bil pripravljen pregled stanja 

okolja, opredeljene so bile ključne značilnosti prostora in problemi, ki izhajajo iz tega (obstoječe obremenitve). 

Pripravljen je bil pregled pravnih režimov na varovanih območjih na obravnavanem območju in posredovanih smernic 

nosilcev urejanja prostora. Opis plana je bil pripravljen glede na posredovan osnutek sprememb OPN in starega OPN, 

kjer so opredeljene glavne značilnosti predvidenega plana in odnos do drugih ustreznih planov v bližini obravnavanega 

območja. 

 

Občinski prostorski akt (OPN) je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, zato smo se osredotočili predvsem na 

stavbna zemljišča; kmetijska, gozdna in vodna zemljišča pa smo obravnavali le v primeru, če OPN v okviru nestavbnih 

zemljišč predvideva posege, ki presegajo okvirje primarne rabe zemljišč. Pri tem smo se osredotočili na spremembe 

OPN, trenutno veljavni OPN pa smo obravnavali predvsem z vidika morebitnih do sedaj izkazanih negativnih vplivov 

OPN ter morebitnih dodatnih negativnih vplivov v povezavi z vplivi sprememb OPN. 

 

Na podlagi pregleda stanja so bili opredeljeni možni vplivi izvedbe plana na posamezen segment okolja in opisani 

posegi, ki lahko povzročijo vplive ter katere obremenitve lahko pričakujemo, kakšne posledice lahko nastopijo in kako so 

vplivi povezani z značilnostmi območja plana. Ugotovljeni vplivi so bili natančneje opredeljeni tako, da jim je bila 

določena vrsta oz. značaj vpliva v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 

vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 
 

Preglednica 1: Vrsta oz. značaj vpliva OPN na okolje 

Vrsta oz. značaj vpliva Opis 

Neposredni vpliv 

Se ugotavlja, če se z OPN načrtuje poseg v okolje, ki na območju OPN neposredno vpliva na okolje in 

s tem na kazalce ter doseganje okoljskih ciljev. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja iz 

ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin. 

Daljinski vpliv 
Se ugotavlja, če se z OPN načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe OPN in se zgodijo 

oddaljeno od posega v okolje. 

Kumulativni vpliv 

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na okolje in doseganje 

okoljskih ciljev, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so načrtovani ali se izvajajo 

na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali kadar ima več posameznih za 

okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki na 

izbrana merila vrednotenja niso zanemarljiv. 

Sinergijski vpliv 
Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote posameznih 

vplivov. 



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 8 od 119 

Vrsta oz. značaj vpliva Opis 

Trajanje vpliva 

Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave. 

 Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih (5) letih od 

začetka vplivanja. 

 Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med petimi (5) in 

desetimi (10) leti od začetka vplivanja. 

 Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v desetih (10) letih 

od začetka vplivanja. 

 Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice. 
Vir: Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list št. 73/05). 

 

Na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 

(Ur. l. RS, št. 73/05) so določeni velikostni razredi vplivov OPN na doseganje okoljskih ciljev, ki imajo oznake od A do E 

z razredom X za primer, ko vplivov ni mogoče oceniti. Lestvica velikostnih razredov je prikazana v spodnji preglednici. 

 
Preglednica 2: Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe OPN na uresničevanje okoljskih ciljev 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A ni vpliva oz. je lahko vpliv pozitiven 

B nebistven vpliv 

C nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

D bistven vpliv 

E uničujoč vpliv 

X ugotavljanje vpliva ni možno 
Vir: Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 

 

Vplivi so bili ocenjeni na podlagi obsega sprememb po posameznih kazalcih stanja okolja in njihovi pomembnosti, 

stopnje upoštevanja varstvenih ciljev oz. drugih meril vrednotenja, glede na: 

 stanje okolja ali stanje njegovih delov, 

 varstvo naravnih virov, 

 varstvo zavarovanih območij, 

 varstvo naravnih vrednot, 

 ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

 varstvo kulturne dediščine, 

 značilnosti prebivalstva, 

 zagotavljanje varnosti prebivalstva, 

 zdravje ljudi. 

 

Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi OPN sprejemljivi. Če se 

ocene za katerikoli posledico izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred D ali E, so vplivi izvedbe predvidenih posegov na 

uresničevanje okoljskih ciljev nesprejemljivi. Za okoljske cilje, za katere je vpliv akta ocenjen z D, vendar je bilo prav tako 

ocenjeno, da obstajajo omilitveni ukrepi, ki bi lahko vpliv omilili do te mere, da bi imel slednji značilnosti nebistvenega 

vpliva, je bila podana ocena C (nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov). Podani omilitveni ukrepi, pa so bili 

obrazloženi, časovno in krajevno določeni. Določen pa je bil tudi izvajalec omilitvenega ukrepa. V primeru ne-

upoštevanja oz. ne-izvedbe podanih omilitvenih ukrepov se smatra, da je vpliv bistven in zanj velja ocena D. 

 

Opredeljeno je spremljanje stanja in vplivov izvedbe plana na okolje. Za spremljanje stanja je predlagano spremljanje 

stanja kazalcev v okviru česa je predlagan nosilec spremljanja, način spremljanja, obdobje in pogostost ter vir podatkov 

o kazalcu. 
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2 Podatki o planu – občinskem prostorskem načrtu občine Trzin 

 
Opis plana je v nadaljevanju povzet po dokumentih Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trzin - strateški del – 

dopolnjen osnutek in Občinski prostorski načrt občine Trzin – izvedbeni del, čistopis - NPB2, dopolnjeni osnutek – 30. 

avgust 2016 (oboje Urbi d.o.o., avgust 2016).  

2.1 Ime plana 

Ime plana, ki je predmet presoje v tem poročilu je: Občinski prostorski načrt občine Trzin.  

2.2 Območje, ki ga zajema plan 

Občinski prostorski načrt (OPN) obravnava celotno območje občine Trzin.  

Območje obravnave je prikazano na spodnji sliki.  

 

 
Slika 1: Grafični prikaz območja plana (OPN) 
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2.3 Cilji plana 

Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja občine Trzin: 

 ustvarjanje čim bolj prepoznavnega urbanističnega reda v prostoru občine; 

 doseganje skladnega razvoja občine po načelih vzdržnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in 

okoljskimi razmerami; 

 doseganje vzdržnega prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva 

okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ter varstva kulturne dediščine; 

 doseganje zmernega, premišljenega in vzdržnega prostorskega razvoja skladno z razvojnimi ter poselitvenimi 

potrebami; 

 doseganje prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoče se razmestitve različnih dejavnosti v prostoru; 

 usmerjanje poselitve znotraj poselitvenega območja naselja Trzin tako, da bo prvenstveno izkoristila še proste 

in nezadostno izkoriščene površine; 

 opredeliti območja prenove za dele naselja s kvalitetno stavbno dediščino; 

 določiti degradirana območja in določiti njihovo sanacijo; 

 preprečiti nastajanje nove razpršene gradnje; 

 s smiselno zaokrožitvijo urbanega naselja v severnem in vzhodnem delu funkcionalne celote starega Trzina 

omogočiti zadosten prostorski potencial za zagotovitev stanovanjskih potreb; 

 omogočiti selitev avtohtonih kmetij iz urbanega dela naselja na obrobje; 

 preprečiti širitev poselitve na pobočje hriba Onger; 

 ohranjati zeleno varovalno območje med naseljem Mlake in OIC Trzin; 

 krepiti družbeno infrastrukturo na področju sociale z umestitvijo doma za ostarele in varovanih stanovanj ter 

hkrati ohranjati prostorske možnosti za nadaljnji razvoj družbene infrastrukture v že obstoječih žariščih; 

 uravnotežen in z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja OIC Trzin; 

 zagotoviti prometno varnost znotraj občine z obvoznico Trzin – Mengeš in ustreznim zavarovanjem vseh 

železniških prehodov. 

 

Lokalni razvojni interesi so: 

 izgradnja pokopališča s parkom; 

 izgradnja vzhodne občinske Trzinske obvoznice; 

 usmerjanje poselitve na prosta še nezazidana stavbna zemljišča; 

 nov gasilski dom; 

 izboljšava krajevnega prometnega omrežja in umirjanje prometa v naselju; 

 izboljšava komunalnega in energetskega omrežja. 

 

Na območju občine Trzin imata tudi država in regija določene razvojne interese: 

 načrtovana dvotirna elektrificirana železniška povezava mesta Ljubljane in letališča Jožeta Pučnika; 

 daljinska kolesarska steza; 

 izgradnja plinovoda in 

 regionalne cestne povezave.  

2.4 Kratek opis plana 

2.4.1 Strateški del OPN 

2.4.1.1 Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti 

Poselitev v občini je skoncentrirana v naselju Trzin, ki predstavlja pomembnejše lokalno središče in je hkrati tudi 

občinsko središče. Občina Trzin bo načrtovala prostorski razvoj naselja Trzin tako, da bo:  

 upoštevala prostorske možnosti in omejitve,  

 racionalno preprečevala prostorske konflikte ter navzkrižja med različnimi rabami,  
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 zagotavljala kakovostno in privlačno bivalno ter naravno okolje,  

 ustvarjala možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost ter  

 omogočala racionalno širjenje vseh delov naselja.  

 

Upoštevajoč ta načela bo občina:  

 smiselno organizirala širitev in upravljanje pozidanih površin v starem delu Trzina, 

 funkcijsko usklajeno zaokrožila območja poselitve ob Depali vasi na meji z Občino Domžale tako, da bo 

zadovoljila potrebe selitev in širitev obstoječih kmetij v občini, 

 z omogočanjem intenzivnejše izrabe še prostih oziroma neustrezno izrabljenih površin naselja Trzin spodbujala 

notranji razvoj naselja ter sočasno zagotavljala družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo. 

 si prizadevala zagotoviti tudi zadosten obseg javnih površin za šport in rekreacijo, za zelene površine, 

kolesarske in pešpoti ter ustrezne parkovne ureditve ob vodotokih. 

 

Gradnja individualnih stanovanjskih stavb ter preplet individualne gradnje in deloma kmečkih gospodarstev se 

predvideva v severnem delu starega Trzina. V okviru prenove jedra starega Trzina se načrtuje intenzivnejši notranji 

razvoj naselja. 

 

Poslovne in proizvodne dejavnosti se še naprej razvijajo v OIC Trzin. Kombiniranju poslovnih in drugih skladnih 

dejavnosti (storitve, družbene oz. centralne funkcije) pa se namenja tudi površine ob prometnih vozliščih. 

 

Oskrbne in storitvene dejavnosti so nanizane ob prometnih oseh (ob Ljubljanski cesti, v delu ob Kidričevi ulici, v delu 

trškega jedra), na novo pa se zgoščujejo ob prometnem vozlišču. 

 

Družbena javna infrastruktura ostaja v dosedanjih območjih, kjer se ohranjajo možnosti razvoja. Upravne funkcije in 

šolstvo se še naprej razvijajo v starem Trzinu, dejavnosti varstva predšolskih otrok v Mlakah in starem Trzinu, del širših 

družbenih funkcij (pošta, bančništvo, lekarne ipd.) pa se osredotoča v novo oblikovanem centru ob Ljubljanski cesti, 

deloma tudi v središču OIC Trzin. 

 

2.4.1.2 Druga za občino pomembna območja 

Druga za občino pomembna območja so: 

 območje prepoznavnih naravnih kvalitet: osameli kras Rašica – Dobeno – Gobavica, Mlake – bajer in prehodno 

barje Pšata pri Dragomlju; 

 območja ustvarjenih kvalitet: stari Trzin, vaško jedro ob Jemčevi cesti s središčem v Jefačnikovi domačiji – 

rojstni hiši Ivana Hribarja; 

 načrtovani lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki pri čistilni napravi.  

 

Pomemben za Občino Trzin in sosednje občine je Grad Jablje (čeprav ni v občini Trzin, ampak vanjo sega njegovo 

vplivno območje). 

 

Zahodni del občine je v območju varstva narave - Natura 2000, v območju naravnih vrednot in ekološko pomembnem 

območju ter predlagan za krajinski park Dobeno. Naravna vrednota lokalnega pomena je potok Pšata južno od Trzina. 

Ob Pšati, zahodno od Dragomlja, je tudi rastišče zaščitene močvirske logarice. Območja ohranjanja narave pomenijo 

omejitev za razvoj dejavnosti, ki bi s svojo umestitvijo v prostor in delovanjem negativno vplivale na naravo. Dopuščajo 

pa se dejavnosti, ki z upoštevanjem določenih režimov, v območjih ohranjanja narave lahko delujejo. Nedopustna je 

širitev poselitve v gozdni prostor v predelu med naseljem Mlake in OIC Trzin (zelena cezura) ter v pobočje Ongerja.  

 

Na področju varstva kulturne dediščine si bo Občina Trzin prizadevala zagotoviti ohranjanje in vzpostavljanje kulturne ter 

simbolne prepoznavnosti jeder naselij. Občina želi ohraniti območje hriba Onger z arheološko dediščino in tudi kot 

prostorsko dominanto. V območju naselbinske dediščine (stari Trzin) je predvidena revitalizacija. 
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2.4.1.3 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo 

Poselitveni vzorec Občine Trzin sestavljajo štiri strnjena poselitvena območja: stari Trzin, novi Trzin, OIC in infrastruktura 

Trzin. Okvirna območja poselitvenih območij tvorijo površine stavbnih zemljišč s pripadajočim prostorom; vse so zajete v 

urbanističnem načrtu. Razpršene gradnje v občini ni. Razvoj poselitve je načrtovan skladno s prostorskimi možnostmi in 

omejitvami: 

 preprečuje se prostorske konflikte in navzkrižja med različnimi rabami; 

 zagotavlja se varovanje naravnih virov; 

 zagotavlja se bolj kakovostno in privlačno bivalno ter naravno okolje; 

 ustvarjajo se možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost; 

 zagotavlja se racionalno širjenje naselja; 

 poudarja se notranji razvoj, pri katerem je pomembno ustvarjanje nove kakovostne strukture in rabe urbanega 

prostora ter ohranjanje kulturne, predvsem pa stavbne in naselbinske dediščine, biotske raznovrstnosti ter 

naravnih vrednot. 

 

V občini je eno in vodilno urbano naselje - Trzin in še manjše poselitveno območje na vzhodu, južno od železniške 

proge, ob Depali vasi. Dejavnosti so osredotočene v treh morfološko ločenih aglomeracijah. Občina bo pri nadaljnjem 

razvoju in urejanju prostora: 

 podpirala strjenost poselitve, tako da bo: 

o poselitev usmerjala v obstoječe naselje ter spodbujala prenavljanje in dopolnjevanje stavb v okviru 

obstoječih poselitvenih površin; 

o širitev naselja izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njegovem robu; 

 podpirala ohranjanje kulturne krajine, tako da bo: 

o s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem ter 

arhitekturnem vidiku oblikovanja posegov v prostor; 

o varovala obvodni prostor pred neprimernimi in neskladnimi posegi; 

o varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi; 

o ohranjala kakovostna kmetijska zemljišča za primarno rabo; 

 zagotavljala skladno namensko rabo prostora, tako da se bodo: 

o s prostorskimi izvedbenimi akti določila takšna merila in pogoji glede dopustnih vrst dejavnosti za 

posamezno rabo površin, da bodo zagotovili preplet bivanja in dela; 

o dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjala v prostor; 

o dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne 

bodo negativno vplivali na bivanje in razvoj drugih dejavnosti; 

 izboljševala infrastrukturno opremljenost naselij, tako da bo: 

o opremljala planirana stavbna zemljišča in izboljševala obstoječo infrastrukturno opremljenost naselij; 

o zagotovila varovanje prometnih koridorjev za izboljšavo notranjih prometnih povezav; 

o spodbujala omejevanje motornega prometa v naselju in ureditev javnih parkirišč; 

 omejevala posege, ki povečujejo obremenitve okolja s povečevanjem obremenitev sedanje problematične 

prometne in druge infrastrukture. 

 

Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih so: 

 Dejavnosti se bodo usmerjale v prostor v skladu z osnovno in podrobno namensko rabo površin. 

 V občini se načrtuje nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti in obrtno - industrijske cone. 

 Dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive ali generirajo prekomeren promet in presegajo skladnost merila 

posameznega poselitvenega območja, se usmerjajo v OIC. 

 Za razvoj rekreacije in športa se urejajo: 

- športno-rekreacijske površine v starem Trzinu, ob Pšati, severno od osnovne šole; 

- športno-rekreacijski park in trim steza v novem Trzinu na zahodu, ki se izvaja na podlagi sprejetega 

izvedbenega akta; 

- otroško igrišče v OIC. 

 Novo pokopališče se načrtuje južno od bajerja Mlake med novim Trzinom in OIC. 
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 Načrtovane so tudi manjše preureditve obstoječih javnih površin (zelenic, parkirišč in parkov). Načrtujejo se 

izboljšave spremljajočih programov ob pomembnejših notranjih prometnicah, ki bodo izboljšale komunikacije na 

ravni pešpoti in kolesarskih stez med deli naselja ter širše. 

 

Osnovno oblikovalsko vodilo je ohranjanje identitete kulturne krajine in kakovostne arhitekture vaškega jedra starega 

Trzina ob Jemčevi cesti. Pri urejanju novih poselitvenih območij naj se zagotavlja zadostne površine za prometno 

ureditev vključno s peš površinami in površinami za kolesarski promet, javnimi zelenimi površinami ter otroškimi igrišči. 

 

V starem jedru Trzina ob cerkvi in Mengeški cesti se bo izvajala delna prenova naselja. Vplivno območje gradu Jablje 

sega tudi v občino Trzin; na tem gradu se izvaja posebno varstvo kulturne dediščine. Občina bo nadaljevala s 

kakovostno prenovo starega Trzina in hkratnim umirjanjem prometa. 

2.4.1.4 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire 

 Kmetijstvo: spodbujanje kmetijske dejavnosti in spodbujanje vrtičkarstva. Občina bo omogočala prostorske širitve 

kmetij. 

 Gozdarstvo: občina bo spodbujala gozdarstvo in ohranjanje gozdnih površin. 

 Rekreacija in šport: rekreacija se usmerja, poleg območij, določenih za rekreacijo in šport, tudi v naravno okolje, kjer 

za te namene niso potrebne zahtevne prostorske ureditve. Rekreacija v naravnem okolju se usmerja predvsem v 

območja gozdov, kjer rekreacijske poti že obstajajo. 

2.4.1.5 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja 

Območje občine je ogroženo z naslednjimi nesrečami: poplave, požari, suša, zemeljski plazovi, neurje, potres, prometne 

nesreče, kužne bolezni, železniške in letalske nesreče. Občina Trzin je požarno manj ogroženo območje. 

Za potrebe zaščite in reševanja so predvidena naslednja območja: 

 za evakuacijo prebivalstva so predvidene javne poti in območja varnih ter 

 dostopnih delov naselij kot so športna igrišča in večje javne površine, trgi, parkirišča; 

 za pokop ljudi je načrtovano novo pokopališče J od bajerjev Mlake; 

 za deponijo ruševin je načrtovan lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki; 

 za kontaminirane odpadke je načrtovan lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki. 

Območja za dekontaminacijo ljudi, živali, opreme in tehnike, območja evakuacijskih zbirališč, območja za urejanje 

začasnih bivališč, za skladiščenje opreme in sredstev za zaščito ter reševanje se načrtujejo v skladu z načrtom civilne 

zaščite. 

2.4.1.6 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 

Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene z načrtovano osnovno in podrobno namensko rabo prostora. Osnovna 

namenska raba prostora je določena v grafičnih prikazih in obsega stavbna, kmetijska, gozdna in vodna zemljišča.  

 

Poselitev se usmerja v območja in na površine stavbnih zemljišč. V območja in površine za poselitev se bodo usmerjale 

dejavnosti v skladu s podrobno namensko rabo prostora. 

 

Na posameznih površinah primarne rabe prostora lahko poteka tudi rekreacija v naravnem okolju. 

Za obstoječe objekte, katerih namembnost odstopa od namembnosti, ki je določena z OPN za posamezno območje ali 

površino, OPN določa usmeritev, da se taki objekti lahko nadalje uporabljajo v okviru pridobljenih pravic. 

2.4.1.7 Usmeritve za občinske podrobne prostorske načrte – OPPN 

Z OPPN se urejajo območja, kjer je: 

 planirano oz. pričakovano zahtevnejše urbanistično in infrastrukturno urejanje; 

 potrebna nova delitev zemljišč (parcelacija); 

 za določitev vrste posegov in njihovega oblikovanja potreben načrtovalski proces ter sodelovanje javnosti. 
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Z OPPN se lahko ureja tudi prometna in druga gospodarska javna infrastruktura ter vodnogospodarske ureditve. 

Območja infrastrukturnih OPPN niso določena niti grafično prikazana. Območja urejanja z OPPN se določijo na podlagi 

idejnih projektov posamezne infrastrukture in vseh spremljajočih ureditev. 

 

Z OPPN se lahko urejajo tudi druga območja, ki niso določena v seznamu OPPN ali grafično prikazana, z namenom: 

 urejanja infrastrukture; 

 pridobitve lastništva za celovito in racionalno rešitev ureditve območja; 

 uskladitve različnih interesov v prostoru; 

 javnosti dela. 

2.4.1.8 Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena - 

skupne usmeritve za infrastrukturno urejanje 

V OPN - strateški del se upoštevajo usmeritve državne prostorske strategije ter razvoj gospodarske javne infrastrukture, 

ki omogoča povezanost in oskrbo urbanih ter podeželskih območij in povezanost infrastrukturnih omrežij z generalnimi 

infrastrukturnimi sistemi (priključki na prometno povezavo G2-104, izgradnja vzhodne obvoznice, železniška povezava 

- ne samo z Ljubljano, Domžalami in Kamnikom, temveč tudi možnost povezave z letališčem Jožeta Pučnika).  

 

Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami 

gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo dopolnjevala na območjih z neustrezno ali 

pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja 

ter zmanjšanja obremenitev naravnih virov. Na strateško načrtovanih območjih za novo opremljanje ali preurejanje bo 

potrebna predhodna ali sočasna celovita ureditev prometne, energetske, komunalne infrastrukture in 

zvez. Obnova infrastrukturne opreme bo načrtovana po načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na območjih 

urejanja prometnic ali druge infrastrukture se bo težilo k sočasni obnovi vseh obstoječih infrastruktur. 

2.4.1.9 Zasnova prometne infrastrukture 

Preglednica 3: Usmeritve za razvoj prometne infrastrukture 

Tip prometne 

infrastrukture 

Usmeritve 

Cestno omrežje  Prometno urejanje in optimalna izraba možnosti, ki jih omogoča prostor v odnosu do širših 

prometnih povezav regije.  

 Načrtovana je vzhodna obvoznica Trzina, ki bo nadomestila potek glavne ceste G2-104 na 

odseku skozi stari Trzin. Na tem odseku se spremeni status iz glavne ceste v notranjo zbirno 

cesto, ob njej pa se prenovi staro trško jedro. 

 V sistemu se kot ključne zbirne ceste vseh treh delov naselja ohranjajo lokalne zbirne ceste, in 

sicer za stari Trzin Habatova in Ljubljanska ulica, za novi Trzin Ulica pod gozdom, Mlakarjeva in 

Kidričeva ulica ter za OIC Trzin osrednja zbirna cesta Dobrave. Nanje se navezujejo lokalne 

krajevne ceste. 

 S predvideno ukinitvijo nezavarovanih železniških prehodov se vzpostavi nova cestna povezava 

južno od železniške proge od Depale vasi do Kmetičeve ulice ter novi koridor poljske poti od 

Kmetičeve ulice zahodno do obstoječe poljske poti. 

Železniško 

omrežje 

 Z načrtovano širitvijo v dvotirno elektrificirano železniško povezavo bo železniška proga 

Ljubljana – Kamnik ob povezavi državnega središča Ljubljane z Letališčem Jožeta Pučnika 

postala del omrežja daljinskih železniških povezav nacionalnega pomena.  

 Z vidika varnosti bo treba v prihodnje ukiniti dva železniška prehoda pri Depali vasi, prehod na 

Kmetičevi ulici pa ustrezno zavarovati z zapornicami. 

 Železniška proga ima tri postajališča za potniški promet: stari Trzin, novi Trzin, OIC Trzin. 

Javni potniški 

promet in 

prometna 

vozlišča za javni 

 Razvoj celotnega sistema javnega potniškega prometa se razvija v kombinaciji med letalskimi, 

tirnimi, cestnimi in pomorskimi prevozi, s poudarkom na železniškem javnem potniškem 

prometu. Za hitrejši razvoj javnega potniškega prometa in bolj kakovostnih prevoznih storitev se 

razvija sistem 
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potniški promet  potniških terminalov, postajališča različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa 

 pa se logistično povezuje.  

 Obstoječa javni cestni in železniški potniški promet v občini imata dobro dostopnost do 

postajališč in omogočata dobro povezanost. V prometnih vozliščih se lahko medsebojno 

povezujeta, tako da se omogoča prestopanje med različnimi vrstami prevoznih sredstev. 

Prometna vozlišča so povezana z omrežjem poti za kolesarje in pešce. 

 Z razvojem poselitve se bo spodbujal kolesarski in peš promet s primernimi urbanističnimi 

ureditvami. 

Vpliv letališča in 

helioport 

 Del občine se nahaja v širšem vplivnem območju nadzorovane rabe prostora javnega letališča 

Jože Pučnik. Zato bo treba v občinskem prostorskem načrtu določiti merila in pogoje za posege 

v prostor (načelne omejitve glede višine predvidenih objektov). 

 Po potrebi bo v fazi priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta proučena možnost 

določitve lokacije za helioport. Pri njegovem umeščanju je treba upoštevati prostorske, okoljske 

možnosti in interakcije nezdružljivih dejavnosti (npr. za potrebe reševanja, drugih intervencij itd.) 

ter možnosti navezav na obstoječa prometna vozlišča javnega potniškega prometa. 

Kolesarsko 

omrežje 

 OPN Občine Trzin - strateški del povzema zasnovo državnega kolesarskega omrežja. 

 Občinska kolesarska mreža se bo vzpostavila z ureditvijo posameznih javnih poti in 

nekategoriziranih cest za kolesarski promet oz. z izgradnjo kolesarskih stez v okviru prostorskih 

možnosti ob rekonstrukcijah ter novogradnjah občinskih cest. 

Omrežje 

pešpoti 

Proučiti je treba možnost vključevanja občine v širšo zasnovo pešpoti, ki obsega planinske in 

 tematske pešpoti v urbanih ter podeželskih območjih, ki se povezujejo v omrežje evropskih 

pešpoti E6 in E7 ter kulturne poti, ki potekajo skozi Slovenijo.  

 Preko občine poteka Homško-Rašiška pešpot, ki je del regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani 

regiji.  

 Omrežje pešpoti se razvija iz naselij proti rekreacijskim in turističnim območjem širšega zaledja 

(Dobeno, Rašica). Občina Trzin načrtuje pohodniško pešpot po mejah občine in krožno 

pohodniško pot preko občin Trzin, MOL, Vodice ter Mengeš. 

 

2.4.1.10 Zasnova elektronskih komunikacij 

Občina si bo prizadevala za razvoj telekomunikacijske infrastrukture s povečevanjem optično kabelskega omrežja, z 

dograjevanjem kabelske kanalizacije na ožjem in širšem območju, dograjevanjem telekomunikacijskih vozlišč, širitvijo 

novih storitev in vzdrževanjem obstoječe kabelske povezave ter kabelske kanalizacije. 

 

Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo, se bo temu ustrezno zagotovila priprava infrastrukturnih razmer. Z 

zagotavljanjem kakovostnega dostopa do interneta se spodbuja vključevanje najširšega kroga prebivalcev v 

informacijsko družbo. Za zagotavljanje usposobljenosti mladih za informacijsko družbo pa bo zagotovljena optimalna 

telekomunikacijska opremljenost izobraževalnih ustanov. 

2.4.1.11 Zasnova energetske infrastrukture 

Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji ter uporabi energije, ki povzročajo praviloma neželene in dolgoročne 

vplive na okolje in prostor, se bo zahtevalo upoštevanje načela vzdržnega prostorskega razvoja, spoznanje o omejenosti 

virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije. 

 

Pri razvoju energetskih sistemov bo zagotovljena varna in zanesljiva preskrba. Energetski sistemi bodo medsebojno 

usklajeni, dopolnjujoči in fleksibilni. Pri prilagajanju družbenim spremembam in lokalni skupnosti bodo manj občutljivi na 

napake, ki jih povzročijo človek ali naravne nesreče. Upoštevalo se bo varstvo okolja in izboljševanje kakovosti prostora. 

Pri načrtovanju novih ter posodabljanju in širitvi obstoječih objektov bo imela prednost uporaba obnovljivih in okolju 

prijaznih virov energije ter nevtralizacija in zmanjševanje emisij prahu, toplogrednih plinov, SO2 in NOx. 
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Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju ter razvoju prostorskih 

potencialov za druge rabe prostora. V skupnih infrastrukturnih koridorjih se bo skušal zagotoviti prostorski razvoj 

energetske infrastrukture s težnjo po zmanjševanju njihovega števila. Pri umeščanju energetske infrastrukture v prostor 

je treba upoštevati značilne naravne prvine.  

. 

Na območju občine se nahajajo visokonapetostni daljnovodi: 

 DV 110 kV Kleče – Beričevo; 

 DV 110 kV Kleče – Domžale; 

 DV 2 × 220 kV Kleče – Beričevo – Podlog in 

 DV 2 × 400 kV Beričevo – Okroglo. 

Predvidena je rekonstrukcija daljnovoda 220 kV Kleče – Beričevo na napetostni nivo 400 kV. Za vse ostale 

elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija.  

 

Oskrba naselja z električno energijo se zagotavlja s srednjenapetostnim električnim omrežjem in sistemi 

transformatorskih postaj. Za vse načrtovane širitve oz. zaokrožitve naselja se bo v okviru izvedbe OPPN predvidela 

ustrezna razširitev obstoječega elektroenergetskega omrežja v kabelski izvedbi. Območje OIC Trzin se v celoti 

energetsko oskrbuje z zemeljskim plinom. Skoraj zaključena je plinifikacija v starem in novem Trzinu.  

. 

Usmeritve na področju virov in oskrbe z električno ter alternativnimi viri energije so: 

 ohranitev obstoječih sistemov in virov oskrbe ter zagotovitev usklajene izgradnje energetske infrastrukture na vseh 

razvojno usmerjenih območjih (poselitev); 

 postopna ureditev oskrbe z električno energijo v podzemni kabelski kanalizaciji; 

 uveljavitev lokalnih energetskih sistemov na območjih strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih z 

uporabo obnovljivih energetskih virov; 

 

2.4.1.12 Zasnova vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod 

Celotno poselitveno območje občine je priključeno na kanalizacijo omrežje. Komunalna kanalizacija se steka v centralno 

čistilno napravo Domžale. Celotno poselitveno območje občine je priključeno na javni vodovodni sistem, ki zagotavlja 

oskrbo s pitno vodo. Na vodovodnem omrežju je zgrajeno tudi hidrantno omrežje.  

 

Občina mora zagotoviti odvajanje padavinskih voda s preprečevanjem škodljivega delovanja padavinskih voda. Treba bo 

preveriti hidravlično sposobnost obstoječih omrežij tudi za padavinske vode, pri čemer je treba upoštevati načrtovane 

širitve poselitvenih območij.  

 

Treba bo preveriti hidravlično sposobnost obstoječih cevovodov za zagotavljanje zadostnih količin vode novim 

uporabnikom. Treba bo preveriti hidravlično sposobnost obstoječih omrežij za odjem dodatnih količin odpadnih 

komunalnih vod. Za vsa načrtovana nova območja širitve bo treba izdelati programe opremljanja za komunalno 

infrastrukturo. 

2.4.1.13  Zasnova ravnanja z odpadki 

Usmeritve za ravnanje z odpadki so: 

 spodbuja se selektivno zbiranje trajnih odpadkov po ekoloških otokih; 

 spodbuja se kompostiranje in dispozicija razgradljivih odpadkov v manjših količinah na izvoru odpadkov s hišnimi 

kompostniki; 

 odstranjevala se bodo nelegalna odlagališča odpadkov in izvajali ukrepi za preprečevanje novih nelegalnih 

odlagališč; 

 vzpostavljen bo lokalni zbirni center za ravnanje z odpadki. 
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2.4.2 Izvedbeni del OPN 

Izvedbeni del določa: 

 območja namenske rabe prostora, 

 prostorske izvedbene pogoje, 

 območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) in usmeritve za 

izdelavo OPPN.. 

 

Izvedbeni del je treba upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in gradnji 

enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo 

predpisi. 

2.4.2.1 Namenska raba prostora in enote urejanja prostora 

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

prostora (EUP) - območjih z določeno namensko rabo in tipom zazidave ter drugimi pogoji in merili za urejanje prostora. 

Oznake in poimenovanja enot urejanja prostora izhajajo iz uveljavljene delitve in poimenovanj območij v Občini Trzin in 

iz Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/ 2008 in spremembe).  

 

Grafični prikaz namenske rabe prostora na območja plana (OPN) je v grafični prilogi 2. 

 
Preglednica 4: Podatki o namenski rabi prostora na območju plana 

Podrobnejša namenska raba prostora 
Nadaljnja členitev kategorij podrobnejše 

namenske rabe prostora 
Površina 

(ha) 

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 855,82 

S - območja stanovanj 

SS - stanovanjske površine 

SSc – čiste stanovanjske površine 28,59 

SSs - splošne stanovanjske površine brez 
spremljajočih dejavnosti, razen delo na domu brez 
prekomernih vplivov 

42,49 

SK – površine podeželskega 
naselja 

/ 1,48 

SKk - površine podeželskega naselja samo za 
kmetije 

/ 

C – območja centralnih 
dejavnosti 

CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

/ 33,14 

CD - druga območja centralnih 
dejavnosti 

CDd – območja centralnih dejavnosti brez 
stanovanj 

2,44 

CDi - območja centralnih dejavnosti za 
izobraževanje 

3,33 

CDo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje 

0,87 

CDc - območja centralnih dejavnosti za cerkev 1,00 

I - območja proizvodnih 
dejavnosti 

IG - gospodarske cone / 50,96 

B - posebna območja / / / 

Z - območja zelenih površin 

ZS - površine za rekreacijo in 
šport 

/ 9,60 

ZP – površine parkov / / 

ZD - druge urejene zelene 
površine 

/ / 

ZDo – zeleni obvodni pas 
 

3,96 

ZK - pokopališče / / 

P - območja in omrežja 
prometne infrastrukture 

PC - površine cest /  9,26 

PŽ - površine železnic / 3,05 

PO – ostale prometne 
Površine 

/ / 
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Podrobnejša namenska raba prostora 
Nadaljnja členitev kategorij podrobnejše 

namenske rabe prostora 
Površina 

(ha) 

E - območja energetske 
infrastrukture 

/ / 1,64 

O - območja okoljske 
infrastrukture 

/ / 0,75 

T – območja 
telekomunikacijske 
infrastrukture 

/ / / 

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ   

K – območja kmetijskih 
zemljišč 

  

K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča  

/ 316,59 

K2 – druga kmetijska zemljišča  / 17,54 

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ   

G – območja gozdnih zemljišč G – gozdna zemljišča / 328,96 

IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ   

V – površinske vode 

VC – celinske vode  / 

1,16 VI – območja vodne 
infrastrukture  

/ 

V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ   

 

2.4.2.2 Enote urejanja območja naselja 

Imena in oznake EUP območja naselja so predstavljena v spodnji preglednici. 

 
Preglednica 5: EUP območja naselja 

EUP OPN - novi EUP OPN - veljavni IMENA OBMOČJA 

NT-01 ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI 

NT-02 

ST-12  ST 2/1-1 CENTER 

ST-17  ST 2/1-2 CENTER - JUG 

ST-33  

ST-11  ST 2/2 ŠOLA 

ST-09  ST 3/1 TRŠKO JEDRO – MENGEŠKA CESTA 

ST-01  ST 3/2 OB PŠATI – JEMČEVA CESTA 

ST-08  ST 3/3 NJIVE 

ST-04  ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD 

ST-04  ST 3/4-2 ZASTRANO 

ST-03 ST 3/5 OB PŠATI – SEVER 

ST-02 

ST-23  ST 4/1 ZA HRIBOM – PRI CERKVI 

ST-20  ST 4/2-1 BRODIČ – ZA HRIBOM 

ST-19  ST 4/2-2 BRODIČ - OB POTOKU 

ST-18  ST 4/2-3 BRODIČ 

ST-21  ST 4/2-4 BRODIČ - ZAVAKE 

ST-13 ST 5/1-1 KRIŽIŠČE – SZ 

ST-15 ST 5/1-2 KRIŽIŠČE – SV 

ST-16 ST 5/1-3 KRIŽIŠČE – JV 

ST-14 ST 5/1-4 KRIŽIŠČE – JZ 

NT-03  NT 1/1 JEDRO - KROŽIŠČE 

NT-04  NT 1/2 OB KRIDRIČEVI 

NT-05  NT 1/3 OB GLAVNI CESTI G2 

NT-12  NT 2/1 POD GOZDOM – ZA REBRIJO 

NT-15  NT 2/2-1 POD GOZDOM – 1 

NT-13  NT 2/2-2 POD GOZDOM – 2 

NT-14  NT 2/3 NAD VRTCEM 



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 19 od 119 

NT-11  NT 2/4 ONGER 

NT-16  NT 2/5-1 SNUGOVEC - SEVER 

NT-17  NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG 

NT-19  NT 2/6 VRTEC 

NT-10  NT 2/7 VODOHRAN 

NT-20  NT 3/1 MLAKE – CENTER 

NT-18  NT 3/2 MLAKE – SEVER - VRSTNE 

NT-21  NT 3/3 MLAKE – KIDRIČEVA 

NT-24  NT 3/4 TRZINKA 

NT-06 NT 4/1 PESKE - BELA CESTA 

NT-07 

CT-09 NT 5/1 ŠPORTNI PARK– ŠRP MLAKE 

CT-03  CT 1/1-2 PIRAMIDA – PESKE, ŠPRUHA 

CT-06  CT 2/1-1 MOTNICA – JUG 

CT-01  CT 2/1-2 MOTNICA - BLATNICA 

CT-09  CT 3/1 BLATNICA - SEVER 

CT-08  CT 4/1 DOBRAVE 

ST-29 A1/1 PREGRETE-1 

ST-30 

ST-29  A1/2 PREGRETE-2 

NT-22  A2 POD VPADNICO 

ST-10  A3 KRAČICE 

CT-11  PS 1 PESKE 

ST-32  ON 1 ONGER 

2.4.2.3 Območja, ki bodo urejana z OPPN 

V osnutku OPN za občino Trzin so opredeljena območja, ki se bodo urejala za OPPN. Ta so prikazana v spodnji 

preglednici.   

 
Preglednica 6: Območja ki bodo urejana z OPPN 

Enota urejanja prostora Opis Podrobna 

namenska raba 

Površina 

(ha) nova Stara (veljavni OPN) 

CT-05 CT-5/1 Širitev obrtno-industrijske cone na severu s 

pripadajočo infrastrukturo 

IG 1,94 

PC 0,81 

VC 0,52 

ZD 0,07 

CT-08 CT-4/1 Širitev obrtno-industrijske cone na jugozahodu IG 4,03 

IT-06 IT-1/3 Obvoznica Trzin PC 5,12 

NT-06 NT-4/1 Peske - območje centralnih dejavnosti med 

gospodarsko cono in Mlakami 

CU 2,22 

PC 0,08 

ST-02 ST3/5 

 

Ob Pšati - območje stanovanjske gradnje na severu 

občine 

  

SS 0,70 

VC 0,12 

ST-03 ST3/5, ZH1 PC 0,17 

SS 0,81 

VC 0,12 

ST-05 ST3/4-2 Zastrano - območje stanovanjske gradnje na severu 

občine 

  

  

PC 0,09 

SS 1,00 

ST-06 PC 0,06 

SS 1,97 

ST-07 SS 1,07 

ST-16 ST5/1-3 Križišče JV - območje centralnih dejavnosti ob CU 1,00 
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Enota urejanja prostora Opis Podrobna 

namenska raba 

Površina 

(ha) nova Stara (veljavni OPN) 

križišču med Trzinom in Depalo vasjo PC 0,06 

ST-18 ST4/2-3 Brodič - območje stanovanjske gradnje SSc 1,72 

VC 0,17 

ST-21 ST4/2-4 Brodič - Zavake - območje stanovanjske gradnje SSc 0,84 

Skupna vsota 24,66 

 

2.5 Načrtovani posegi z vplivi na okolje 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS 51/14, 57/15), določa, kdaj je 

potrebno izvesti presojo vplivov na okolje za posamezni poseg.  

 

Za posege, ki se bodo urejali z OPPN nam v času priprave poročila niso bili dostopni podatki o količinah ali kapacitetah 

predvidenih ureditev. Zato nismo mogli izvesti analize katere ureditve zapadejo pod določila Uredbe oz. za katere 

posege je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Potencialno bo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje za posege 

v gospodarski coni ter za ureditev vzhodne obvoznice Trzina, ki pa bo urejana z državnim prostorskim načrtom. 

2.6 Predvideno obdobje izvajanja plana 

Strateški del OPN je dolgoročen prostorski dokument, katerega veljava je predvidena za daljše obdobje (vsaj 15 do 20 

let). Izvedbeni del OPN se bo spreminjal po potrebi, glede na razvojne načrte Občine in s tem povezano spremembo 

namembnosti prostora. 

2.7 Potrebe po naravnih virih 

V dopolnjenem osnutku OPN Občine Trzin niso natančno definirane potrebe po naravnih virih. V tej fazi priprave plana ni 

detajlnih količinskih podatkov o potrebah po naravnih virih. Glede na predvideni razvoj občine Trzin, za katero je bil 

pripravljen obravnavani OPN, in trende v dosedanjem razvoju, lahko opredelimo sledeče: 

 potrebe po prostoru, 

 potrebe po pitni in tehnološki vodi in 

 potrebe po mineralnih surovinah. 

 

Občina Trzin usmerja razvoj v izkoriščanje obstoječih stavbnih zemljišč znotraj naselij, tako da bo širitev naselij 

minimalna. Kljub temu lahko pričakujemo povečano poselitev znotraj naselij in povečanje obsega različnih dejavnosti, 

zaradi česar se običajno poveča tudi poraba vode, energentov za ogrevanje in delovanje, zaradi novogradenj in prenove 

pa tudi raba mineralnih surovin.  

2.8 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi 

2.8.1 Predvidene emisije 

Na podlagi dopolnjenega osnutka OPN lahko sklepamo, da bodo na območju občine Trzin nastajale emisije v zrak, vodo 

in tla. Glede na spremembe namenske rabe lahko pričakujemo: 

 nastajanje emisij v zrak (kot posledica ogrevanja, izvajanja dejavnosti, prometa), 

 nastajanje emisij hrupa (kot posledica obratovanja in uporabe objektov, predvsem v gospodarski coni, zaradi 

prireditev in predvidoma povečanega prometa, vključno s potencialnim heliodromom), 

 nastajanje emisij v vode (kot posledica predvideno povečane količine komunalne odpadne vode, padavinske 

odpadne vode, industrijske (tehnološke) odpadne vode),  

 nastajanje emisij svetlobnega onesnaževanja (kot posledica povečanja obsega javne razsvetljave in 

osvetljevanja stanovanjskih in nestanovanjskih objektov), 
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 nastanek komunalnih in drugih odpadkov (kot posledica povečanega števila gospodinjstev, gradnje novih 

objektov in razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti). 

 

Glede na majhen obseg sprememb in načrtovano spodbujanje energetske učinkovitosti lahko ocenimo, da bo povečanje 

emisij zelo majhno. Bolj podrobni podatki o možnih emisijah so obravnavani v nadaljevanju poročila pri posameznem 

segmentu okolja.  

2.8.2 Ravnanje z odpadki 

Ravnanje z odpadki je v občini Trzin urejeno s Pravilnikom o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v občini Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2010). Dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Trzin opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., ki 

poleg tega s to dejavnostjo pokriva tudi sosednji občini Domžale in Mengeš, pa tudi občini Moravče in Lukovica. 

 

Osnutek Odloka o OPN v 20. členu strateškega dela določa zasnovo ravnanja z odpadki, v 45. členu izvedbenega dela 

pa splošne prostorske izvedbene pogoje za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov. Poleg tega med 

pogoji za urejanje cest določa obvezno zagotovitev možnosti obračanja vozil za odvoz odpadkov na koncu ulic, med 

pogoji za gradnjo pa obvezno ravnanje z gradbenimi odpadki.  

2.8.3 Ravnanje z odpadnimi vodami 

Vsa naselja v občini Trzin s opremljena s kanalizacijskim sistemom, ki se steka na centralno čistilno napravo Domžale-

Kamnik v Domžalah.  

 

Osnutek Odloka o OPN v 19. členu strateškega dela določa zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih vod, v 30. členu 

izvedbenega dela pa predpisano obvezno gospodarsko javno infrastrukturo - komunalno opremo stavbnih zemljišč. 

Določeno je, da so stavbna zemljišča za gradnjo objektov minimalno komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno 

oskrbo s pitno vodo, odvajanje padavinske in fekalne odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter 

dostop do javne ceste opremljene z javno razsvetljavo. Priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje je 

natančneje določeno v 32. členu. 41. člen podrobneje določa splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in 

urejanje javnega kanalizacijskega omrežja določa, na kakšen način mora biti zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ter 

možnost ureditve lokalnih in malih čistilnih naprav. 

 

Osnutek Odloka o OPN v 49. členu vsebuje tudi določila za varovanje in izboljšanje okolja, ki med drugim določajo, da 

morajo uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne 

čistilne naprave, voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient. 
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3 Podatki o stanju okolja 

3.1 Zrak in podnebne spremembe 

3.1.1 Podnebne značilnosti 

Območje občine Trzin  ima značilnosti zmerno kontinentalnega podnebja osrednje Slovenije, za katerega je 

značilno1: 

 povprečne temperature najhladnejšega meseca so med 0 in - 3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C, 

 omiljeni celinski padavinski režim: največ padavin je v poletnih mesecih in najmanj pozimi, s sekundarnim 

viškom padavin v jeseni, 

 letna količina padavin se od zahodnih predelov osrednje Slovenije proti vzhodu zmanjšuje in se giblje med 1300 

in 1000 mm.  

 

Natančnejših vremenskih podatkov in podatkov o padavinah v občini ni, saj na območju občine Trzin ni bilo 

opravljenih meritev. Najbližja meteorološka postaja je v Ljubljani, oddaljena približno 7 km, tako da podatki te postaje 

podajo kakovosten približek vremenskih in klimatskih razmer v občini Trzin. Leta 2006 je bila najvišja povprečna 

mesečna temperatura junija in sicer 23,6 oC, najnižja pa januarja in sicer -1,6 oC. Snežna odeja se pojavlja med 

novembrom in marcem in v povprečju traja skupaj okoli 40 dni. Najbolj sončen mesec je julij; dolgoletno povprečje 

kaže, da je julija več kot 260 ur sončnega obsevanja. 

 

 
Slika 2: Povprečne (črna), maksimalne (rdeča) in minimalne (modra) mesečne temperature zraka za obdobje 1971-2000 na merilnem mestu v Ljubljani. 

Vir: Podnebne razmere v Sloveniji (obdobje 1971-2000), Agencija RS za okolje, Ljubljana, november 2006. 

 

 
Slika 3: Povprečne količina korigiranih padavin (mm) po mesecih za obdobje 1971-2000 na merilnem mestu v Ljubljani. Vir: Podnebne razmere v 

Sloveniji (obdobje 1971-2000), Agencija RS za okolje, Ljubljana, november 2006. 

                                                           
1 Ogrin, D.: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik št. 68 
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3.1.2 Podnebne spremembe 

Po podatkih Agencije RS za okolje2 so v Sloveniji že opažene spremembe podnebja, saj se je temperatura v zadnjih 

petdesetih letih dvignila za 1,7 °C, pogostejše pa so tudi suše. Podnebni scenariji nakazujejo ogrevanje vseh regij v 

Sloveniji v prihodnosti, pri čemer naj bi bilo ogrevanje močnejše v zimskem in poletnem obdobju, količina padavin pa 

se bo verjetno povečala v zimskem obdobju in zmanjšala v poletnem obdobju. 

 

Proti posledicam podnebnih sprememb se ukrepa na dva načina: z zmanjševanjem prispevka k podnebnim 

spremembam, zlasti z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, ter s prilagajanjem na podnebne spremembe. 

Inštrumenti za doseganje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki jih je mogoče dosegati s prostorskim 

načrtovanjem, so naslednji: 

 spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije, 

 spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, 

 spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov, 

 spodbujanje učinkovite rabe energije pri porabnikih, 

 izgradnja ustrezne prometne infrastrukture ter prometne ureditve, 

 zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka zaradi prometa, 

 ravnanje z odpadki. 

 

Pristope k prilagajanju na podnebne spremembe lahko razdelimo na tri skupine  (Schmidt-Tome, Klein): 

 prilagoditev, kot npr. prilagojen način gradnje objektov, načrtovanje zelenih površin in zasaditve dreves ob 

glavnih poteh,… 

 zaščita, npr. ureditev objektov za zagotavljanje poplavne varnosti (nasipi, jezovi), terasiranje terena za 

zmanjšanje erozije,… 

 umik iz ogroženih območij: gre za opustitev rabe in razvoja v območjih, ki so ogrožena zaradi podnebnih 

sprememb, v Sloveniji zlasti zaradi poplav, redkeje zaradi plazov. 

 

Modeli ranljivosti za podnebne spremembe pokažejo, kakšni so možni vplivi podnebnih sprememb, kako ranljivo je 

določeno območje nanje in kakšne prilagoditve so potrebne. Za območje občine Trzin tak model ranljivosti ni bil 

izdelan, a na podlagi značilnosti in podobnih območij lahko ocenimo, da bodo podnebne spremembe najbolj vplivale 

na poplavno varnost občine. 

3.1.3 Kakovost zraka 

Območje občine Trzin je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11) in Sklepom o določitvi 

podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) razporejeno na območje z 

oznako SI3 (območje Gorenjske, Osrednjeslovenske regije ter Jugovzhodne Slovenije z izjemo Mestne občine 

Ljubljana, Novo mesto in Kranj). Za to območje je značilno, da ima predalpsko in alpsko klimo, ki na jugovzhodu 

prehaja v celinsko. Reliefno je zelo razgibano s slabo prevetrenimi dolinami in kotlinami, na jugovzhodu pa je 

pretežno gričevnat svet (ARSO, 2010). Na jugu in zahodu občina Trzin meji na območje SIL – območje Mestne 

občine Ljubljana, za katero so značilne pogoste temperaturne inverzije in zelo šibek veter z izrazitim pojavom 

mestnega toplotnega otoka, zgoščena poseljenost ter večje število industrijskih virov onesnaževanja.  

 

Območje občine Trzin ni v državni mreži spremljanja kakovosti zraka, zanjo na območju občine Trzin ni ne stalnega 

merilnega mesta za spremljanje kakovosti zraka ne izvajanja meritev z mobilnimi merilnimi enotami. Za kakovost 

zraka na območju občine Trzin tako ni natančnejših podatkov. V območju SI3 sta samo dve merilni mesti, Krvavec in 

Iskrba, ki sta namenjeni meritvam koncentracij ozadja (daljinsko onesnaževanje zraka). Najbližji merilni mesti sta 

tako v Ljubljani za Bežigradom (ARSO) ter v Vnajnarjih; za slednjo tudi ARSO navaja, da je bolj reprezentativna za 

območje SI3 kot za poseljeno območje SIL. Čeprav sta ti dve merilni mesti umeščeni v drugo območje, je kakovost 

                                                           
2 http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/Podnebje%20v%20prihodnosti/  

http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/Podnebje%20v%20prihodnosti/
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zraka v občini Trzin verjetno podobna kot na območju Ljubljane. Leta 2010 je bil pripravljena ocena ravni 

onesnaženosti zunanjega zraka po posameznih merilnih mestih, rezultati merilnih mest, najbližjih občini Trzin, so 

prikazani v naslednji preglednici. Najbližje in najbolj podobno merilno mesto je Ljubljana Bežigrad. Na podlagi ocene 

lahko sklepamo, da so na območju občine Trzin pogosto presežene mejne vrednosti koncentracij ozona in povišane 

vrednosti prašnih delcev PM10.  

 
Preglednica 7: Ocena ravni onesnaženosti zunanjega zraka po posameznih merilnih mestih 

Merilno mesto Obm.  SO2 NO2 NOx CO O3 PM10 

Krvavec  SI3    1 4  

Iskrba  SI3 1 1  1 4 3 

Vnajnarje SIL (SI3) 1 1 1  4 3 

Ljubljana Bežigrad SIL 1 2  1 4 4 

Vir: ARSO (2010): Ocena onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, delci PM10, ogljikovim monoksidom, 

benzenom, težkimi kovinami (Pb, As, Cd, Ni) in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH) v Sloveniji za obdobje 2005-2009. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana, oktober 2010. 

Legenda: 

Merilno mesto Raven koncentracije  

1 Pod spodnjim ocenjevalnim pragom 

2 Med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom 

3 Med zgornjim ocenjevalnim pragom in mejno/ciljno vrednostjo 

4 Nad mejno/ciljno vrednostjo 

 

V občini je po podatkih AJPES (julij 2016) registriranih 307 poslovnih subjektov, od tega jih je večina registrirana v 

obrtno-industrijski coni (OIC) v južnem delu naselja Trzin. V OIC se nahajajo proizvodno-obrtni obrati, ki s svojimi 

emisijami vplivajo na kakovost zraka v občini, na kakovost zraka pa vplivajo tudi emisije iz industrijskih obratov v 

sosednjih občinah. V naslednji preglednici je prikazano število upravljavcev v občini Trzin in okoliških občinah z 

okoljevarstvenimi dovoljenji za emisije v zrak in zavezancev za spremljanje emisij, ki morajo emisije spremljati v 

skladu s:  

 Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03, 41/04 – ZVO-1 

in 105/08), 

 Uredbo o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska 

topila (Uradni list RS, št. 35/15), 

 Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15). 

 
Preglednica 8: Število zavezancev za spremljanje različnih vrst emisij v zrak v občini Trzin in okoliških občinah 

Upravljavci/naprave Število zavezancev po občinah 

Trzin  Ljubljana Domžale Mengeš 

Upravljavci z okoljevarstvenimi dovoljenji za 

emisije v zrak 

/ 8 / / 

Velike kurilne naprave / 2 / / 

Naprave HOS/HHOS / 8 1 1 

Naprave za kemično čiščenje tekstilij / 18 1 1 

Vir: ARSO, http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka 

 

V občini Trzin torej ni poslovnih subjektov, ki bi bili večji viri emisij v zrak Najbližje industrijske naprave z 

okoljevarstvenim dovoljenjem so Belinka-Belles na Zasavski cesti med Črnučami in Šentjakobom ter Lek na 

Verovškovi ulici v Ljubljani; ti dve napravi sta tudi med zavezanci za poročanje o emisijah HOS/HHOS (lahko hlapnih 

organskih snovi), večji zavezanec za HOS/HHOS je še HELIOS tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo ter 

Lekov obrat v Mengšu. Veliki kurilni napravi v bližini občine Trzin sta Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o. ter 

Energetika Ljubljana. Iz zgornjega pregleda je razvidno, da ima večina proizvodno-obrtnih obratov v IOC Trzin 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka
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manjše emisije v zrak, verjetno največ iz malih in srednje velikih kurilnih naprav (torej iz ogrevanja prostorov in 

zagotavljanja toplote za proizvodne procese). 

 

Pomemben onesnaževalec zraka na območju občine je promet na glavni cesti G2 Ljubljana – Trzin – Domžale z 

odsekom Trzin - Mengeš. Glede na majhno število zavezancev za spremljanje emisij in visok povprečni letni dnevni 

promet je cestni promet eden izmed glavnih virov, če ne glavni vir emisij v zrak. Emisije iz prometa vplivajo predvsem 

na človekovo zdravje, saj se sprošča benzen in njemu podobne spojine, ki so rakotvorne, prašni delci, ki povzročajo 

poškodbe in bolezni dihal, ter dušikove spojine (NOx), ki pod vplivom sončnih žarkov tvorijo prizemski ozon (O3), ki 

otežuje dihanje. Na območju občine poteka tudi železniška proga Ljubljana – Kamnik, ki pa ni elektrificirana, tako da 

vlaki uporabljajo dizelske lokomotive.  

3.1.4  Ogrevanje objektov in obnovljivi viri energije 

Občina Trzin ima sprejet in potrjen Lokalni energetski koncept Občine Trzin, ki je bil leta 2014 že noveliran. Osnovni 

povzetek ključnih ugotovitev, ki se nanašajo na ogrevanje objektov in oskrbo z energijo je podan v nadaljevanju: 

 V javnih zgradbah na območju občine Trzin je bilo leta 2013 skupno porabljenih 134.671 m3, v gospodinjstvih in 

pravnih osebah pa 3.579.126 m3 zemeljskega plina, 

 V 12 mesecih (april 2013 – marec 2014) so porabniki v občini Trzin skupaj porabili 25.582.544 kWh električne 

energije, pri čemer je daleč največji porabnik industrija in storitvena dejavnost (dobrih 19.000.000 kWh),  

 Poraba električne energije za javno razsvetljavo je  v 12 mesecih (april 2013 – marec 2014) znašala 363 MWh, 

kar znaša dobrih 90 kWh na prebivalca in je dvakrat več, kot je ciljna vrednost letne poraba elektrike vseh 

svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, 

ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini, kot je določeno v 

Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 

Zato je bila javna razsvetljava prenovljena, vendar novih podatkov o letni porabi še ni na voljo, 

 Skupna poraba toplotne energije je leta 2013 znašala 47.150 MWh, pri čemer je največji porabnik gospodarstvo 

(industrija in storitvena dejavnost – 26.000 MWh), ki mu dokaj tesno (s koraj 20.000 kWh) sledijo gospodinjstva, 

 V občini sta samo dve skupni kotlovnici, ki oskrbujeta skupaj 12 stanovanjskih enot, 

 OŠ Trzin ima vgrajeno napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije, vrtec pa je bil zgrajen po načelih 

učinkovite rabe energije, 

 Konec leta 2012 je bilo na območju občine Trzin registriranih skupaj 3.698 vozil, torej skoraj toliko, kolikor je 

prebivalcev, 

 Gospodinjstva se večinoma ogrevajo z zemeljskim plinom ali kurilnim oljem, v manjši meri pa z lesno biomaso, 

pa tudi s sončno energijo ali toplotnimi črpalkami. Javne zgradbe se večinoma ogrevajo z zemeljskim plinom, 

 Občino v celoti pokriva plinovodno omrežje za uporabo zemeljskega plina, ki je leta 2013 doseglo že 98% vseh 

možnih porabnikov. V občini ni plinskega omrežja za utekočinjen naftni plin. 

 

V spodnji preglednici je podana ocena emisij v občini Trzin glede na porabljene energente, povzeta po Lokalnem 

energetskem konceptu. 

 
Preglednica 9: Emisije v občini Trzin glede na porabljene energente (kg/leto) 

Porabnik ton/leto CO2 SO2 NOx CxHy CO prah 

Gospodinjstva  Ekstra lahko kurilno olje 2.504.896 4.062 1.354 203 1.523 169 

Zemeljski plin 1.598.274 0 841 168 981 0 

Lesna biomasa 0 98 761 761 21.481 313 

Gospodarstvo Zemeljski plin 5.301.085 0 2.790 558 3.255 0 

Javne stavbe Zemeljski plin 259.347 0 136 27 159 0 

 Skupaj 9.663.603 4.160 5.882 1.717 27.400 483 

Vir: Lokalni energetski koncept občine Trzin, 2014. 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da večina emisij SO2 nastaja pri kurjenju kurilnega olja. Večina emisij CO2  in NOx 

pa pri uporabi zemeljskega plina. Največ prašnih delcev nastaja pri uporabi lesne biomase (Lokalni energetski 

koncept občine Trzin, 2014). 
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3.1.5 Promet 

Cestni promet je eden izmed glavnih virov emisij v zrak, zlasti emisij prašnih delcev, benzena in dušikovih oksidov. 

Preko ozemlja občine potekajo tri odseki državne ceste R2 od Ljubljane proti Domžalam, z odcepom proti Mengšu, 

ter železniška proga Ljubljana – Kamnik. Podatki o predvidenem letnem dnevnem prometu (PLDP) za državne ceste 

na območju občine Trzin so podani v spodnji preglednici. PLDP je glede na parametre DARS za glavne ceste na meji 

zmogljivosti cest. PLDP upada, vendar ni podatkov, ali je razlog morda zmanjšanje dnevnih migracij, večja uporaba 

javnega prometa ali kaj tretjega. 
 

Preglednica 10: Povprečni letni dnevni promet od leta 2006 do 2012 v občini Trzin 

Odsek ceste 
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) 

Trend smeri gibanja 

kazalca od leta 2008 

do 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

G2-447 Domžale 

(Stob) – Trzin 
18.321 18.173 17.597 17.548 16.347 16.093 15.943  

G2-104 Mengeš – 

Trzin 
17.992 16.159 14.630 15.358 15.500 15.690 15.816  

G2-104 Trzin – 

Ljubljana 
35.403 34.093 32.476 32.822 31.923 32.046 31.779  

Legenda:  povečanje vrednosti;  zmanjšanje vrednosti;  vrednost je nespremenjena 

Prometne obremenitve 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Direkcija RS za ceste. 

 

Železniška proga Ljubljana – Kamnik ni elektrificirana, zato se uporabljajo dizelske lokomotive. Emisije v zrak iz 

železniškega prometa so majhne, saj je železniškega prometa malo, le 40 potniških vlakov na dan (20 v vsako 

smer), tovorni promet pa je le občasen.  

 

3.2 Hrup 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa v naravnem in življenjskem okolju za posamezna območja varstva pred hrupom 

določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10). Stopnje 

zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za 

škodljive učinke hrupa, so naslednje: 

 I. stopnja varstva pred hrupom: vse površine, razen nekaterih v Uredbi izvzetih, na mirnem območju na prostem, 

ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom; 

 II. stopnja varstva pred hrupom:  površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben 

poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;  

 III. stopnja varstva pred hrupom: površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v 

okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa; 

 IV. stopnja varstva pred hrupom: na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z 

varovanimi prostori in 

 na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.  

 

V veljavnem OPN so opredeljena območja stopenj varstva pred hrupom (SVPH). Podrobno so opredeljena območja 

III. In IV. Stopnje varstva pred hrupom. III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše 

namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje: 

 na območju stanovanjskih površin: urbana strnjena stanovanjska pozidava (SSn), urbana večstanovanjska 

pozidava (SSv) in površine podeželskega naselja (SK), 

 na območju površin razpršene poselitve (A), 

 na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, 

javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-

storitvene, gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo), 

 na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), 
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 na območju zelenih površin: površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP), druge zelene površine (ZD) 

in pokopališča (ZK). 

 

Funkcionalne enote v III. stopnji varstva pred hrupom: 

 ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI 

 ST 2/1-1 CENTER 

 ST 2/1-2 CENTER - JUG 

 ST 2/2 ŠOLA 

 ST 3/1 TRŠKO JEDRO – MENGEŠKA 

 CESTA 

 ST 3/2 OB PŠATI – JEMČEVA CESTA 

 ST 3/3 NJIVE 

 ST 3/4-1 ZASTRANO – ZAHOD, ST 3/4-2 ZASTRANO 

 ST 3/5 OB PŠATI – SEVER 

 ST 4/1 ZA HRIBOM – PRI CERKVI 

 ST 4/2-1 BRODIČ – ZA HRIBOM, ST 4/2-2 BRODIČ - OB POTOKU, ST 4/2-3 BRODIČ, ST 4/2-4 BRODIČ - 

ZAVAKE 

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

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

 NT 1/1 JEDRO - KROŽIŠČE 

 NT 1/2 OB KRIDRIČEVI 

 NT 1/3 OB OBVOZNICI 

 NT 2/1 POD GOZDOM – ZA REBRIJO, NT 2/2-1 POD GOZDOM – 1, NT 2/2-2 POD GOZDOM – 2 

 NT 2/3 NAD VRTCEM 

 NT 2/4 ONGER 

 NT 2/5-1 SNUGOVEC – SEVER, NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG 

 NT 2/6 VRTEC 

 NT 2/7 VODOHRAN 

 NT 3/1 MLAKE – CENTER, NT 3/2 MLAKE – SEVER – VRSTNE, NT 3/3 MLAKE – KIDRIČEVA 

 NT 3/4 TRZINKA 

 NT 4/1 PESKE - BELA CESTA 

 NT 5/1 ŠPORTNI PARK– ŠRP MLAKE 

 CT 1/1-1 PIRAMIDA, CT 1/1-2 PIRAMIDA – PESKE, ŠPRUHA 

 CT 1/1-3 GMAJNA 

 CT 2/1-1 MOTNICA – JUG, CT 2/1-2 MOTNICA - BLATNICA 

 CT 3/1 BLATNICA - SEVER 

 CT 4/1 DOBRAVE 

 CT 5/1 BRODIŠČE 

 A1/1 PREGRETE-1, A1/2 PREGRETE-2 

 A2 POD VPADNICO 

 A3 KRAČICE 

 

IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na 

katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: 

 na posebnih območjih: športni centri (BC), 

 na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG), 

 na območjih prometnih površin (P): vse površine, 

 na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine, 

 na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine, 

 na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine, 
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 na območjih mineralnih surovin (L): vse površine, 

 na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem, 

 na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse 

 površine gozda kot zemljišča, 

 na območju za potrebe obrambe (F): vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države 

oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Funkcionalne enote v IV. stopnji varstva pred hrupom: 

 IT 1/1 OBVOZNICA 

 IT 1/2 TIR 

 IT 2/1 PLIN 

 IT 2/2 ČISTILNA - PREČRPAVALIŠČE 

 IT 2/3 POT 

3.2.1 Stiki med območji za stanovanjske in proizvodne dejavnosti 

Pregledali smo morebitna tako imenovana konfliktna območja – stike med II. in IV. stopnjo varstva pred hrupom3 

glede na obstoječo namensko rabo prostora. Na območju občine Trzin smo evidentirali le en stik med II. in IV. 

območjem stopnje varstva pred hrupom, in sicer med stanovanjskimi površinami in železniško progo v Kmetičevi ulici 

- območje EUP A1/1 (namenska raba SSs). OIC Trzin ni problematična, saj nima neposrednega stika s 

stanovanjskimi območji, ampak meji na območja cestne infrastrukture, gozd in območja centralnih dejavnosti.  

3.2.2 Viri hrupa na območju občine 

Viri onesnaževanja okolja s hrupom (viri hrupa), ki so prisotni na območju občine Trzin, so glede na Uredbo o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10), med drugim: 

 regionalna cesta I. in II. reda; 

 železniška proga Ljubljana - Kamnik; 

 naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti 

ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju stalen ali občasen hrup (tudi objekt za 

izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, objekt za športne ali druge javne prireditve, gostinski ali zabaviščni 

lokal v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporablja zvočne naprave ali je potrebno zanj pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in prekritem prostoru stavbe, 

gradbišče izven zaprtih in prekritih prostorov stavb in zabaviščni objekt); 

 obrat, če je na njegovem območju ena ali več naprav, ki so vir hrupa. 

 

Za območje občine do sedaj ni bilo izdelanih strateških kart hrupa, zato ni natančnejših podatkov o obremenjenosti s 

hrupom. 

3.2.3 Vrednosti kazalcev hrupa na območju občine 

Občina Trzin je s hrupom najbolj obremenjena zaradi prometa, ki je predvsem tranzitne narave in je posledica 

dnevnih migracij v regiji v smeri proti Domžalam, Mengšu in Kamniku. Najbolj prometno obremenjen je cestni odsek 

R2 Trzin – Ljubljana, kjer povprečni letni dnevni promet presega 31.000 vozil (glej preglednico 10); vzdolž večine 

tega odseka je na strani proti naselju postavljena protihrupna ograja. Iz podatkov o prometnih obremenitvah državnih 

cest je razvidno, da se promet v zadnjih 6 letih zmanjšuje.   

                                                           
3 Stopnje varstva pred hrupom, določene skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 
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3.3 Tla 

3.3.1 Pedološke značilnosti 

Glede na podatke pedološke karte4 na območju občine Trzin prevladujejo evtrična obrečna tla in evtrični hipoglej, na 

severovzhodu pa evtrična rjava tla in rendzina na ledenodobnih prodnih nanosih. V zahodnem, gozdnatem delu 

občine so močno zastopana distrična rjava tla in ranker na permo-karbonskih skrilavcih in peščenjakih. Detajlnejši 

prikaz je na spodnji sliki.  

 
Slika 4: Pedološka karta občine Trzin 

3.3.2 Onesnaženost tal 

Na območju občine Trzin ni bilo opravljenih raziskav onesnaženosti tal. Najbližji točki meritev onesnaženosti tal v 

sklopu državnega monitoringa (ROTS), ki ga je izvajala ARSO, sta v Dragomlju in Spodnjih Jaršah, vendar podatki s 

teh dveh vzorčnih mest zaradi oddaljenosti niso relevantni.   

3.3.3 Dejanska raba prostora 

Večino površja občine Trzin zavzemajo površine poraščene z gozdom (43 %), njive in vrtovi (29,73 %), in urbane 
pozidane površine (23,80 %).  
 
Preglednica 11: Dejanska raba tal na območju občine Trzin5 

Dejanska raba tal (DRT) Površina (ha) Delež (%) 

1100 - njiva oziroma vrt 256,01 29,73 

1190 - rastljinjak 0,02 0,00 

1222 - ekstenzivni sadovnjak 1,06 0,12 

1300 - trajni travnik 9,51 1,10 

1410 - kmetijsko zemljišče v zaraščanju 1,7 0,20 

1500 - drevesa in grmičevje 12,03 1,40 

1600 - neobdelano kmetijsko zemljišče 0,87 0,10 

2000 - gozd 370,51 43,02 

                                                           
4 ARSO, Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, avgust 2016 
5 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, stanje na dan 31. 7. 2016 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Dejanska raba tal (DRT) Površina (ha) Delež (%) 

3000 - pozidano in sorodno zemljišče 204,95 23,80 

4220 - ostalo zamočvirjeno zemljišče 1,94 0,23 

7000 - voda 2,66 0,31 

Skupaj 861,26 100,00 

 

 
Slika 5: Dejanska raba tal na območju občine Trzin 

 

Na podlagi detajlnega talnega števila lahko ugotovimo, da na večjem delu občine (29,13 %) prevladujejo zemljišča z 

visokim pridelovalnim potencialom, dobrih 24% zemljišč pa ima srednje visok pridelovalni potencial. Občina Trzin je 

tako med občinami z največjim deležem zelo rodovitnih kmetijskih zemljišč. Zemljišča z velikim pridelovalnim 

potencialom najdemo v ravninskem delu občine in predstavljajo 97 % vseh kmetijskih zemljišč6. 

 
Preglednica 12: Detajlno talno število na območju občine Trzin 

Detajlno talno število Pridelovalni potencial Površina (ha) Delež (%) 

-8 Urbane, vodne, nerodovitne površine 209,55 24,33 

0 – 39 Nizek 189,23 21,97 

40 – 58 Srednje visok 211,56 24,56 

59 - 100 Visok oz. zelo visok 250,92 29,13 

SKUPAJ 861,26 861,26 

 

3.3.4 Potresi 

Na podlagi karte potresne nevarnosti Slovenije – intenziteta za povratno dobo 500 let, se celotno območje občine 

Trzin uvršča v seizmično območje z intenziteto VIII. Intenziteta daje pretežno opisno oceno potresnih učinkov na 

objekte, ljudi in naravo.7 

 

Glede na karto potresne nevarnosti Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, sega celotno 

območje občine Trzin na območje s projektnim pospeškom tal 0,250 g8 in tako sodi med območja z največjo potresno 

                                                           
6 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, digitalni sloj podatkov z detajlnim talnim številom za območje Slovenije, URL: http://rkg.gov.si/GERK/, 12. 05. 
2008 (preračun Oikos d.o.o, 26. 9. 2016). 
7 ARSO, http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/intenziteta_resevanje.jpg, leto izdelave karte 2011 

http://rkg.gov.si/GERK/
http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/intenziteta_resevanje.jpg
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nevarnostjo v Sloveniji. Tak pospešek tal je največji v Sloveniji in kaže na možnost največjih potresnih sil oziroma 

obremenitev. V Sloveniji sta dve območji s tako velikim projektnim pospeškom, širše območje Breginja, ki sega vse 

do Kanina, in skoraj celotna Ljubljanska kotlina. Občina Trzin je na robu slednjega območja, na območju občine 

Mengeš je projektni pospešek že manjši in znaša 0,225 g. 

 

3.4 Vode 

3.4.1 Površinske vode 

Največji vodotok na območju občine Trzin je potok Pšata, ki priteče iz Mengša in teče med starim delom naselja 

Trzin in hribom Onger, mimo športnega kompleksa ob osnovni šoli in blokovskega naselja, pod Ljubljansko cesto in 

štiripasovnico Ljubljana – Domžale, proti farmi Pšata. Pšata je izrazito poplaven vodotok, zato je bil gorvodno v 

Mengšu urejen razbremenilni kanal, večji del struge, vključno s strugo na območju občine Trzin je bil tehnično urejen, 

vzdolž Pšate pa se ohranjajo razlivne površine. Dolvodno od Trzina, na kmetijskih površinah med Trzinom in 

Dragomljem je bila izvedena obsežnejša melioracija, ob večjih nalivih se vode razlivajo po njivskih površinah. Redno 

čiščenje struge na območju občine zagotavlja Občina Trzin. Pšata ima snežno-dežni rečni režim in zelo izražen 

hudourniški značaj. Kakovost vode se spremlja dolvodno v Biščah v občini Domžale. Podatki za leto 2013 kažejo, da 

ima Pšata dobro kemijsko stanje in zelo dobro ekološko stanje glede na posebna onesnaževala9. Ocenjujemo, da je 

kakovost Pšate na območju Trzina podobna kot na merilnem mestu v Biščah, možne so občasne dodatne 

obremenitve zaradi intenzivne kmetijske dejavnosti na obdelovalnih zemljiščih vzdolž Pšate. 

 

Drugi največji vodotok je  potok Motnica s številnimi pritoki, ki odvodnjava gozdnato zaledje občine na območju od 

Dobena proti Rašici. Širše območje potokov, ki se zlivajo v Motnico, je zamuljeno, številni tečejo v obliki plitvih 

močvirnatih jarkov. Potok Blatnica odvaja vodo iz številnih preperinskih izvirov na pobočjih Ongerja, vendar ima 

zaradi majhnega zaledja skromno vodnatost. Potok teče zahodno od naselja Mlake, del priteka s pobočij zahodno od 

igrišča v Mlakah in se pod gostilno Trzinka združi v Blatnico. S pobočij v zahodnem delu občine se proti nižinskemu 

delu občine steka potok Dobravščica, ki se nato združi z Motnico. Z vzhodnega dela Ongerja se steka potok 

Šumberk, ki se takoj izliva v Pšato. V Pšato se tako Dobravščica kot Blatnica stekata v bližini naselja Dragomelj.  

 

Na območju občine prevladuje kamninska podlaga iz slabo prepustnih, deloma tudi neprepustnih sedimentov. Zlasti 

ob Pšati, Blatnici in Motnici prevladujejo gline, peščene gline in glinasti prod, v katerih se zadržuje talna voda. V 

preteklosti so bili izvedeni številni hidromelioracijski ukrepi za izboljšanje obdelovalnih pogojev na kmetijskih 

zemljiščih in za zagotovitev možnosti pozidave (Mlake, OIC). Kljub temu so se v obliki manjših, izoliranih območij 

ohranila mokrišča10: 

 mokrotno območje ob desnem pritoku Blatnice (zahodno od športnega igrišča v Mlakah), 

 bajer na območju nekdanjega glinokopa, 

 močvirno območje v porečju Dobravščice, 

 opuščen vlažen travnik v porečju Motnice, zarasel z jelšami. 

 

3.4.2 Podzemne vode 

Celotno območje občine Trzin sodi v območje vodnega telesa Savska kotlina in Ljubljansko Barje (VTPodV 1001) in 

sicer v območje vodonosnika peščeno-prodnih zasipov reke Save in njenih pritokov. Gre za medzrnski, aluvialni 

vodonosnik, ki je srednje do visoko izdaten, mestoma tudi nizko izdaten. Najbližja lokacija spremljanja kakovosti 

podzemne vode je v Podgorici. Po podatkih ARSO se kakovost vodonosnika izboljšuje, saj se znižuje količina 

atrazina, desetil-atrazina in vsote pesticidov, raven nitratov pa zaenkrat ostaja enaka. Tako je kemijsko stanje 

podzemne vode tega vodonosnika ocenjeno kot dobro (MOP ARSO, 2014)11.  

                                                                                                                                                                                           
8 http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/projektni_pospesek_tal.jpg, leto izdelave karte 2001 
9 Ocena stanja rek v Sloveniji v letih 2012 in 2013. Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, julij 2015 
10 lokalni program varstva okolja za občino Trzin. Stanje okolja. Oikos, oktober 2004 
11 Ocena kemijskega stanja podzemnih voda v letu 2014, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, december 2015. 

http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/projektni_pospesek_tal.jpg
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Delež letnih črpanih količin podzemne vode po ARSO evidenci vodnih povračil je bil v letu 2013, glede na rezultate 

modela napajanja vodonosnikov GROWA-SI (2013), na VTPodV 1001 Savska kotlina in Ljubljansko Barje drugi 

največji (za Dravsko kotlino) med aluvialnimi vodnimi telesi in je znašal 17,9 %, vendar ne predstavlja še pritiska na 

vodne vire. Gladina podtalnice skoraj povsod, tudi na merilnem mestu Podgorica, počasi upada12.  

3.4.3 Vodovarstvena območja in vodni viri 

Na območju občine Trzin je vodovarstveno območje, zavarovano na občinski ravni z Odlokom o varstvenih pasovih 

vodnih virov Domžale I., II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik občine Domžale. št. 5, 

12. 6. 1998). Na območje občine Trzin segata dva varstvena pasova navedenih vodnih virov, in sicer: 

 Ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja (cona 1): gre za območje treh črpališč, ki so v neposredni bližini 

v občini Mengeš,  

 Vplivni varstveni pas z blagim režimom varovanja (cona 3): gre za območje Ongerja in obronkov Dobena na 

severnem delu občine. 

 

Ob zahodni meji občine Trzin se na območju Mestne občine Ljubljana razprostira vodovarstveno območje, 

zavarovano na državni ravni z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 

(Uradni list RS, št. 43/15). Del ob meji občine Trzin sodi v podobmočje z milim vodovarstvenim režimom z oznako 

»VVO III B« (širše vodovarstveno območje z ukrepi za varovanje napajalnega zaledja nad obrobjem vodonosnika). 

 

 
Slika 6: prikaz vodovarstvenih območij na območju občine Trzin (vir: Geoportal ARSO, avgust 2016; Atlas okolja, april 2017) 

 

Na območju občine Trzin je podeljenih tudi 12 vodnih dovoljenj za črpanje vode, od tega so 4 v OIC, 1 v Kmetičevi 

ulici, 2 na območju Mlak, 2 na kmetijskih površinah na vzhodno od starega Trzina in 3 v starem Trzinu. 

3.4.4 Oskrba s pitno vodo 

Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, 

d.o.o. iz Domžal. Zadnja posodobitev vodovodnega sistema je bila zaključena spomladi l. 2016, ko je bilo zgrajenih 

                                                           
12 Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Poročilo o monitoringu v letu 2013, ARSO, Ljubljana, September 2015 
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1.780 metrov vodotesnih cevovodov. Pitna voda za občino Trzin se črpa iz podzemne vode vodnega telesa Savska 

ravan na štirih črpališčih (Č 1-4). Vodovodni sistem na območju občine Trzin je del domžalskega javnega 

vodovodnega omrežja, ki oskrbuje vsa gospodinjstva in vse gospodarske dejavnosti na območju občine Trzin in na 

območju sosednjih občin. Na območju sta dva vodohrana, ki zadostujeta za nemoteno oskrbo gospodinjstev in 

gospodarskih dejavnosti s pitno in tehnološko vodo ter za požarno varnost.  

 

3.4.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Lokalno gospodarsko javno službo odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda opravlja JKP Prodnik d.o.o., 

Domžale, čiščenje odpadnih vod pa izvaja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik v Študi, kamor se izteka 

vsa kanalizacija iz občine Trzin in ki je namenjena čiščenju tako komunalnih kot tehnoloških odpadnih vod za občine 

Domžale, Mengeš, Trzin in Kamnik. 

 

Na kanalizacijsko omrežje so priključeni praktično vsi prebivalci občine Trzin. OIC Trzin je imela prvotno svojo čistilno 

napravo, a je bila ta leta 1990 ob izgradnji povezovalnega kanala do zbiralnika Domžale–Trzin–Mengeš ukinjena in 

sedaj služi le kot črpališče za prečrpavanje odpadnih vod. Na kanalizacijskem sistemu na območju občine sta poleg 

tega še 2 črpališči, črpališče na mestu nekdanje ČN in manjše črpališče za objekte ob Kmetičevi ulici. Del 

kanalizacijskega sistema je še vedno mešan za padavinske in komunalne odpadne vode.  

 

3.5 Poplavna varnost in erozijska ogroženost 

V občini Trzin so se v preteklosti pojavljale poplave ob Pšati in njenih pritokih. Poplavno območje je na desnem 

bregu Pšate na območju starega Trzina in je večinoma neposeljeno, v območju poplavne nevarnosti je predvsem 

novejša pozidava na južnem delu obravnavanega območja. Poleg tega je območje poplav skoraj celotni del občine 

vzhodno od železniške proge, kjer se vode Pšate, Motnice in Dobravščice razlijejo po kmetijskih površinah. B. 

Komac, K. Natek in M. Zorn v članku Geografski vidiki poplav v Sloveniji (Geografija Slovenije 20,  Založba ZRC 

SAZU, 2008) navajajo, da so bile ob Pšati večje poplave v letih 1933, 1944, 1947, 1948, 1958, 1964, 1965 ter 1968. 

Zadnje poplave so bile septembra 2007, ko je prišlo do poškodb in erozije brežin, poškodb javne infrastrukture 

(predvsem kanalizacije) ter zalitja kleti petih stanovanjskih objektov in dveh samostojnih podjetnikov13.  

 

Poplavna območja na območju občine Trzin so določena na podlagi opozorilne karte poplav in intergralne karte 

razredov poplavne nevarnosti in so prikazana na naslednji sliki. Opozorilna karta poplav v Sloveniji (Atlas voda, 

ARSO, april 2017) kaže, da zgoraj opisana območja sodijo v območja zelo redkih poplav. Integralna karta razredov 

poplavne nevarnosti je bila na območju občine Trzin izdelana za območje južno od ceste G2-104 Trzin – Ljubljana 

oziroma G2-447 Domžale (Stob) – Trzin ter za območje Brodiča. Karta razredov poplavne nevarnosti za območje 

Brodiča je bila izdelana leta 2009 v okviru hidrološko-hidravllične študije in karte poplavne nevarnosti14 tega območja. 

Septembra 2016 je bil izdelan Hidrološko hidravlični elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin15, v katerem 

namerava Občina Trzin zgraditi gasilski dom in izvesti pripadajoče ureditve. V okviru tega elaborata je bilo zajeto 

praktično enako območje, kot v hidrološko-hidravlični študiji za območje Brodiča, a so bili uporabljeni novejši in 

natančnejši podatki (npr. javno dostopni podatki LIDAR za nov digitalni model višin) ter podatki o vseh ureditvah, ki 

so nastale v vmesnem času (npr. zgrajene novogradnje v urbanem delu, rekonstrukcije infrastrukture. V Hidrološko 

hidravličnem elaboratu za območje OPPN ST 5/1-3 je opredeljeno, da se rezultati bistveno ne razlikujejo od 

predhodne študije, na določenih odsekih sta zaradi bolj natančnega DMV doseg poplavnih vod in kota njihove 

gladine nekoliko manjša, izračunane gladine poplavnih voda so v splošnem nekoliko nižje in razredi poplavne 

nevarnosti so ponekod manjši (bolj ugodni). 

                                                           
13 Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju občine Trzin, verzija 3.0, ažurirano 9. 3. 2015   
14  Hidrološko-hidravlična študija, karta poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter izravnalnih 

ukrepov za območje Brodiča. DHD d.o.o., Maribor, 2009  
15 Hidrološko hidravlični elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016 
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Slika 7: Opozorilna karta poplav za območje občine Trzin in intergralna karta razredov poplavne nevarnosti (Hidrološko-hidravlična študija, karta 

poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter izravnalnih ukrepov za območje Brodiča, 2009; Hidrološko hidravlični elaborat za območje 

OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin, 2016; Geoportal ARSO, avgust 2016, april 2017) 

 

Po podatkih opozorilne karte erozije, pripravljene v okviru strokovnih podlag za Načrt upravljanja voda za vodni 

območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015 (Geoportal ARSO, april 2017), sodi zahodni del občine Trzin v 

območje zahtevnih zaščitnih ukrepov. Območje obsega pobočja na desnem bregu Motnice, iz katerih se stekajo 

potoki, ki napajajo Motnico. V območje zahtevnih zaščitnih ukrepov sega tudi zahodni rob OIC, kjer je na jugozahodu 

načrtovana širitev dejavnosti (CT-08), ki se bo urejala z OPPN. 
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3.6 Narava 

3.6.1 Rastlinstvo in živalstvo 

Občina Trzin je izrazito urbanizirana, poleg tega pa je na ravninskem delu, za katerega so značilna velika polja s 

kakovostno prstjo, razvito intenzivno kmetijstvo. Zaradi tega je pestrost rastlinstva in živalstva nižja kot v drugih 

slovenskih občinah. Biotska raznovrstnost je največja v severnem delu občine Trzin, ki ga tvori gozdnato gričevje 

med Dobenim in Rašico z gosto mrežo plitvih hudournikov in manjšimi mokrišči. To območje je tudi priljubljeno 

rekreacijsko območje lokalnih prebivalcev, prepredeno s številnimi pešpotmi. 

 

Fitogeografsko pripada občina Trzin predalpskemu območju. V gozdovih na severnem, hribovitem delu občine 

prevladujeta rastlinski združbi Vaccinio-Pinetum in Myrtillo-Pinetum v katerih prevladujejo sestoji rdečega bora, med 

katerega so posamično primešani smreka, bukev, graden, kostanj, beli gaber, gorski javor, črna jelša, dob, podrast 

pa tvorita borovnica in orlova praprot. V zahodnem, prav tako hribovitem delu Trzina, se nahaja gozdna združba 

Querco-Fagetum, v kateri prevladuje bukev, smreka, rdeči bor, graden, gorski javor, beli gaber, kostanj, veliki jesen. 

V močvirnejših predelih med Mlakami in OIC prevladujeta gozdni združbi Querco-Carpinetum in Alnetum glutinoso-

incanea, kjer prevladujejo sestoji hrasta (dob, graden, rdeči hrast), rdeči bor, bukev, črna jelša, gorski javor, beli 

gaber, veliki jesen, vrba, trepetlika, topol, breza, smreka. Trase daljnovodov se obraščajo z vrbami, jelšami, glogom 

in različnimi grmovnimi vrstami. 

 

Vzpetino Onger, ki loči stari Trzin od novega dela, prekriva večinoma hrasto-gabrov gozd, na stenah opuščenega 

kamnoloma pa je prisotna tudi toploljubna združba malega jesena in črnega gabra. Hribovito gozdnato območje na 

severnem delu občine Trzin, vključno z Ongrom tvori osameli kras, kar se odraža tudi v številnih kraških pojavih 

(jame, vrtače), značilnostih rastlinskih združb in vrstni pestrosti. Med drugim je ima v območju svoje rastišče lepi 

čeveljc (Cypripedium calceolus). Območje je zato vključenp v ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, 

Gobavica ter Natura območje Rašica. Celotno območje, vključno z območjem Mlak (opisane v nadaljevanju) je 

ugoden prehranjevalni habitat malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), ki je imel kolonijo v cerkvi Sv. 

Florijana; po zadnjih podatki je bila ta sicer uničena, vendar obstaja možnost ponovne naselitve.  

 

Zaradi kraških značilnosti so za pobočja Dobenega, Rašice in Straškega vrha značilni številni kraški izviri. Le-ti 

napajajo tudi potoka Motnica in Blatnica, ki se s pritoki stekata v ravninsko območje med OIC Trzin in delom naselja, 

ki je po tem območju imenovano Mlake. Kot kaže že ledinsko ime, gre za močvirnat svet; tu se sestoji črne jelše in 

hrasta prepletajo z mokrotnimi travniki ter prehodnimi in nizkimi barji, poraslimi s s šotnimi mahovi, šašji in ločki. 

Danes je ohranjen le del nekdanjih mokrišč, saj je bil del območja hidromelioriran oziroma pozidan med izgradnjo 

naselja Mlake in OIC Trzin, obseg mokrotnih travnikov pa se je zmanjšal tudi zaradi postopnega opuščanja 

kmetijstva in posledičnega zaraščanja.  

 

Ostanki mokrišč v Mlakah so zajeti v dveh naravnih vrednotah (Mlake – Bajer in Mlake – jelševje in prehodno barje) 

in vključeni v ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, Gobavica ter Natura območje Rašica, saj se tu 

pojavljajo številne redke in ogrožene vrste ter redke združbe. V bližini OIC Trzin se prehodno barje prepleta s 

fragmenti črnojelševij, severno od bajerja pa se pojavljajo nizko barje in travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) 

na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae). Mokrotni travniki z modro stožko so tudi 

kvalifikacijski habitatni tip za Natura območje Rašica. Na barjih se pojavljajo šotni mahovi, številne vrste šašev, kot 

so Hostov šaš (Carex hostiana), srhki šaš (Carex davalliana), prilegli šaš (Carex demissa), črni šaš (Carex nigra), 

kljunasti šaš (Carex rostrata), proseni šaš (Carex panicea) in luskoplodni šaš (Carex lepidocarpa). Pojavlja se tudi 

močvirska preslica (Equisetum palustre), navadni mrzličnik (Menyanthes trifoliata), dvodomna špajka (Valeriana 

dioica), ozkolistni munec (Eriophorum angustifolium),  širokolistni munec (Eriophorum latifolium) in druge vrste 

(Rozman, S. et al., 2017; Dakskobler, I. et al., 2013). Za bajer je značilna združba dristavca (Potamogeton sp.) in 

navadne mešinke (Utricularia vulgaris) (Rozman, S. et al., 2017). Značilnosti nekaterih redkih in ogrožeih rastlinskih 

vrst, ki se pojavljajo na tem območju, so prikazane so v naslednji preglednici. Mokrišča v Mlakah so habitat številnih 

vrst dvoživk, od katerih je hribski urh (Bombina variegata) opredeljen kot kvalifikacijska vrsta Natura območja 

Rašica).  V povirju Motnice sta bila evidentirana tudi rak koščak (Austropotamobius torrentium) in ličinke velikega 
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studenčarja (Cordulegaster heros), širše pa je razširjen močvirski krešič (Carabus variolosus). Vrste in združbe, 

značilne za barja in mokrotne travnike grožajo predvsem osuševanje, gnojenje, zasipavanje in fizično uničenje 

habitata (pozidava), pa tudi zaraščanje zaradi opuščanja košnje. 

 
Preglednica 13: Pregled redkih in ogroženih rstlinskih vrst v območju Mlak 

Vrsta Značilnosti Status 

Okroglolistna rosika 

(Drosera rotundifolia) 

Pojavlja se v prehodnem barju v bližini OIC Trzin (naravna vrednota 

Mlake – jelševje in prehodno barje) ter v bližini bajerja.  

Ranljiva vrsta (V), 

zavarovana 

Srednja rosika 

(Drosera intermedia) 

Pojavlja se na nizkem barju v bližini bajerja.  prizadeta vrsta (E), 

zavarovana 

Dolgolistna rosika 

(Drosera anglica) 

Pojavlja se na nizkem barju v bližini bajerja.  Ranljiva vrsta (V), 

zavarovana 

Bela kljunka 

(Rhynchospora alba) 

Bela kljunka sodi med ostričevke, ustrezajo ji kisla, zamočvirjena tla, 

porasla s šotnimi mahovi. Pojavlja se v prehodnem barju v bližini OIC 

Trzin (naravna vrednota Mlake – jelševje in prehodno barje).  

Ranljiva vrsta (V) 

Dlakava mahovnica 

(Oxycoccus palustris) 

Je predstavnica vresovk in podobno kot številne vrste iz te družine  

uspeva na kislih tleh. Najdemo jo tudi na visokih barjih, tu pa se 

pojavlja v prehodnem barju v bližini OIC Trzin (naravna vrednota 

Mlake – jelševje in prehodno barje). 

Ranljiva vrsta (V) 

Loeselova grezovka 

(Liparis loeselii) 

Ena od kvalifikacijskih vrst Natura območja Rašica. V Mlakah je bila l. 

2010 popisana na pribl. 20 m2, kar predstavlja eno od stabilnejših 

populacij 16 ; popisana je bila na območju, pretežno poraslem z 

različnimi vrstami šašev. Uspeva na nizkih in povirnih barjih, bogatih z 

mahovi, šaši in ločki ter na mokrotnih travnikih z modro stožko. Na 

območju Mlak so prisotna tako barja kot travniki s prevladujočo stožko 

(Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae). 

prizadeta vrsta (E), 

zavarovana 

Navadna močvirnica 

(Epipactis palustris) 

Je ena od kukavičnic, ki se pojavlja po vsej državi, vendar ni pogosta, 

saj je vezana na mokrotne travnike in nizka barja. Zabeležena je bila 

na nizkem barju ob popisu Loeselove grezovke (glej zgoraj). 

Ranljiva vrsta (V), 

zavarovana 

Rožmarinolistna vrba 

(Salix rosmarinifolia) 

V Sloveniji je precej redka vrsta, pojavlja pa se po vsej državi. Na 

območju Mlak se pojavljajo na nizkih barjih. 

Ranljiva vrsta (V) 

Vir: Rozman, S. et al. (2017): Strokovni predlog varstva mokrišč v občini Trzin, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, marec 2017, 
Dakskobler, I. et al. (2013), Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10), Uredba 
o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14) 

 

Avtohtone vrste na območju mlak ogroža pojavljanje invazivnih tujerodnh vrst, kot so kanadska in orjaška zlata rozga 

(Solidago canadensis in S. gigantea; sta najpogostejši), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), japonski dresnik 

(Fallopia japonica) in amorfa (Amorpha fruticosa), v bajerju pase pojavlja pontederia (Pontederia cordata). Tujerodne 

živalske vrste, ki so bile opažene v bajerju, so zlata ribica (Carassius auratus), ameriški somič (Ictalurus nebulosus) 

in želva rumenovratka (Trachemys scripta scripta).  

 

Za del vzhodno od glavne ceste G2-104 Trzin – Ljubljana je značilna intenzivno obdelana kmetijska krajina na 

kvartarnih rečnih nanosih. Potoki Blatnica, Motnica in Pšata so na tem območju kanalizirani, polja pa so prepletena z 

mrežo hidromelioracijskih kanalov. Izjema je del potoka Pšata na jugu (jugovzhodu) občine, kjer je ohranjena prvotna 

meandrirajoča struga potoka, ki tvori naravno vrednoto Pšata pri Dragomlju, celotno območje obvodnega gozda reke 

Pšate, ki se razprostira še dalje od naravne vrednote proti zahodu, pa je poznano kot Blatnice. Na mokrotnih 

travnikih, ki so se v preteklosti razprostirali na širšem območju, je bil v preteklosti precej razširjen močvirski tulipan ali 

močvirska logarica (Fritillaria meleagris), na kar spominja tudi občinski grb, danes pa uspeva le še v Blatnicah. 

Območje je zato predlagano za naravno vrednoto, kar bo dopolnilo obstoječo naravno vrednoto Pšata pri Dragomlju, 

                                                           
16 Kocjan J. M., B. Anderle, I. Dakskobler, A. Seliškar, B. Vreš: Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih 

vrst povirij in barij v Sloveniji – II. Folia biologica et geologica 54/2, 123–175, Ljubljana 2013 
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za katero je prav tako značilna močvirska logarica. Na območju Blatnic se prepletajo mokrotni travniki, močvirno 

črnojelševje, vrbovja in dobovje, del območja pa je degradiran zaradi posek pod daljnovodi (Rozman, S., et al. 2017). 

Območje ogrožajo predvsem hidromelioracije in intenzivno kmetijstvo (gnojenje, pogosta košnja). 

 

Habitatni tipi na območju občine niso bili detaljno kartirani, na območju občine pa se izvaja monitoring ptic kmetijske 

krajine za potrebe spremljanja vplivov Programa razvoja podeželja 2007-2013. Popis leta 2015 kaže na dokaj nizko 

vrstno diverziteto ptic kmetijske krajine na popisni ploskvi, ki je v občini Trzin na kmetijskih površinah južno od Mlak.  
 

3.6.2 Naravne vrednote in ekološko pomembna območja 

Na območju občine Trzin so eno ekološko pomembno območje in šest naravnih vrednot, od katerih dve (Rašica - 

Dobeno - Gobavica - osameli kras in Pšata pri Dragomlju) v občino Trzin segata le delno. Naravne vrednote so 

prikazane v spodnji preglednici in na spodnji sliki. Značilnosti in vrste, ki se tu pojavljajo, so podrobneje predstavljene 

v predhodnem poglavju.  

 

 
Slika 8: Prikaz naravnih vrednot na območju občine Trzin 

 
Preglednica 14: Pregled naravnih vrednot v občini Trzin 

Ime naravne 

vrednote 

Evidenčna 

številka 

Zvrst naravne 

vrednote 

Pomen Kratka oznaka Lokacija 

Rašica - 

Dobeno - 

Gobavica - 

osameli kras 

5032V Geomorfološka, 

(podzemska 

geomorfološka, 

hidrološka)  

Lokalni  Osameli kras na Rašici, 

Dobenu in Gobavici 

Onger, desni breg Blatnice in 

severni del gozdnatega 

območja občine Trzin 

Mlake – bajer 5344 Ekosistemska, 

botanična 

Lokalni  Bajer v Mlakah pri Trzinu, 

rastišče okroglolistne rosike 

(Drosera rotundifolia) 

na območju zahodno od 

predela Trzina, imenovanega 

Mlake 

Mlake – jelševje 

in prehodno 

barje 

5491 Ekosistemska, 

botanična 

Lokalni Jelševje in prehodno barje v 

Mlakah pri Trzinu, rastišče 

okroglolistne rosike 

na območju Motnice severno 

od OIC Trzin 
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Vir: Naravovarstveni atlas, marec 2017, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 

23/15)  

 

Naravna vrednota Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras se praktično v celoti prekriva z ekološko pomembnim 

območjem Rašica, Dobeno, Gobavica; oba obsegata gozdnato območje v občini Trzin, ki tvori sklenjeno hribovito 

območje med med Trzinom, Mengšem, Šinkovim Turnom in Gameljnami. Naravna vrednota Rašica - Dobeno - 

Gobavica - osameli kras v občini Trzin obsega manjše območje od ekološko-pomembnega območja, saj ne vključuje 

pobočij Straškega vrha (območje južno od Motnice). Naravni vrednoti Mlake – bajer ter Mlake – jelševje in prehodno 

barje predstavljata ostanek nekdaj obširnejših barij na izjemno vodnatem območju, ki je obsegalo tudi del današnje 

OIC Trzin in naselja Mlake. Območje obeh naravnih vrednot je vključeno tudi v ekološko pomembno območje 

Rašica, Dobeno, Gobavica. 

 

Obe jami se nahajata na območju Ongerja, ki je obenem tudi del naravne vrednote Rašica – Dobeno – Gobavica – 

Osameli kras. Zasuto brezno je manjše, globoko vsega 5 m, pri Trzinski jami pa gre za vodoravno jamo, dolgo 12 m, 

ki je bila odkrita leta 2000. 

 

Naravno vrednoto Pšata pri Dragomlju tvori naravno ohranjena struga potoka Pšate z okolico, saj so ob njej 

ohranjeni fragmenti močvirnih travnikov in logov. Močvirski tulipan, ki je bil nekoč razširjen na mokrotnih travnikih 

med Dobravščico in Pšato, danes uspeva le še na tem območju, kar je bil eden od dejavnikov, da je bilo območje 

opredeljeno kot naravna vrednota. 

 

Ekološko pomembno območje območje Rašica, Dobeno, Gobavica je prikazano na spodnji sliki.  

 

 

(Drosera rotundifolia) 

Jama Zasuto 

brezno 

44587 podzemska 

geomorfološka 

Državni Brezno  Onger 

Trzinska jama 47762 podzemska 

geomorfološka 

Državni Vodoravna jama Onger 

Pšata pri 

Dragomlju 

4569 Ekosistemska, 

botanična 

Lokalni Ohranjena meandrirajoča 

struga potoka Pšata s 

pritokom Gobovšek 

Skrajni južni del občine med 

kmetijsko krajino in gozdnatim 

območjem Strašnjaka 
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Slika 9: Prikaz ekološko pomembnega območja na območju občine Trzin 

 

Ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, Gobavica je hribovito območje osamelega krasa z glavnimi 

vzpetinami Rašica, Dobeno in Gobavica, za katero so značilne vrtače in manjše kraške jame, v vznožju pa 

vododržne kamnine, iz katerih izvirajo številni kraški izviri in studenci, kot je npr. Šumberk. Območje večinoma 

prekriva mešan gozd z bogato vrstno sestavo žuželk, netopirjev in ptic. Značilni so mokrotni in poplavni gozdovi v 

dolinah ter ekstenzivno obdelovani mokrotni travniki z ogroženimi vrstami metuljev, npr. travniki s prevladujočo 

modro stožko ter vegetacija nizkobarjanskih združb. Zamočvirjene doline in mokrotni travniki predstavljajo življenjski 

prostor Loeselove grezovke in drugih vlagoljubnih vrst orhidej, na barjanskih ostankih pa raste okroglolistna rosika. 

Lokalno, na zmerno suhih polsenčnih območjih v bukovem gozdu, so rastišča lepega čeveljca. Na neokrnjene 

gozdne potoke sta vezana rak koščak in veliki studenčar17. 

 

3.6.3 Natura 2000 in zavarovana območja narave 

V občini Trzin ni zavarovanih območij. Med leti 2006 in 2008 sta bili z Odlokom o začasnem zavarovanju lokalnih 

naravnih vrednot v Občini Trzin (Ur. vestnik občine Trzin, št. 2/2006) kot naravni spomenik zavarovani rastišče 

lepega čeveljca in rastišče okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia). Obe se nahajata v gozdnatem območju, 

rastišče okroglolistne rosike se nahaja severno od gostilne Trzinka. Zavod RS za varstvo narave je marca 2017 

pripravil strokovni predlog za zavarovanje mokrišč v občini Trzin18.  

 

Celotno gozdnato območje občine Trzin spada v območje Natura 2000 SI3000275 – Rašica, ki vključuje tudi večino 

naravne vrednote Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras, ekološko pomembnega območja Rašica, Dobeno, 

Gobavica, naravne vrednote Mlake – jelševje in prehodno barje ter praktično celotno naravno vrednoto Mlake – 

Bajer. Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi tega območja so predstavljeni v spodnji preglednici, območje pa je 

prikazano na spodnji sliki. Natura območje Rašica je podrobneje predstavljeno v Dodatku za presojo sprejemljivosti. 

 
Preglednica 15: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi Natura območja Rašica 

Vrsta/habitatni tip Območje pojavljanja (notranje cone) 

rak koščak Austropotamobius torrentium Motnica s pritoki 

hribski urh Bombina variegata  Celotno Natura območje  

močvirski krešič Carabus variolosus  Območje ob vodotokih v gozdnatem delu občine razen 
Ongerja 

veliki studenčar Cordulegaster heros Zahodni del gozdnatega območja občine (Z od Blatnice) 

lepi čeveljc Cypripedium calceolus  Celotno Natura območje 

travniški postavnež Euphydryas aurinia Se ne pojavlja v občini Trzin, ampak v občini Mengeš 

Loeselova grezovka Liparis loeselii Mokrotni travniki, ki se kot gozdne jase pojavljajo 
severozahodno in zahodno od gostilne Trzinka 

rogač Lucanus cervus   Skoraj celotno območje Natura 2000, razen delov povirja 
Motnice 

mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros celotno območje Natura 2000 na območju občine Trzin 

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion 
caeruleae) 

Mokrotni travniki, ki se kot gozdne jase pojavljajo 
severozahodno in zahodno od gostilne Trzinka 

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost Celotno območje Rašice in Dobena 

Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih 
gruščih 

Na vzhodnih pobočjih med območjem opuščenega 
kamnoloma in gradom Jablje 

Vir: Naravovarstveni atlas, september 2016 

 
 

                                                           
17 Naravovarstveni atlas ARSO, september 2016 
18 Rozman, S. e tal. (2017): Strokovni predlog varstva mokrišč v občini Trzin, Zavod RS za varstvo narave, OE 

Kranj, marec 2017 
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Slika 10: Prikaz območij Natura 2000 

 

3.7 Kulturna dediščina 

Na območju občine Trzin je evidentiranih 15 enot kulturne dediščine, poleg tega pa v občino Trzin sega vplivno 

območje gradu Jablje, ki se nahaja v sosednji občini Mengeš in ima status spomenika. Večinoma gre za stavbno 

dediščino v starem delu Trzina. Kulturna dediščina je v občini Trzin zavarovana z dvema odlokoma: 

 Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena, Uradni 

vestnik občine Trzin 8/2001; z njim so zavarovani spomenik Cenetu Štuparju, spomenik padlim borcem NOB in 

spominska plošča akcijam slovenske teritorialne obrambe, 

 Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik občine Trzin 

9/2008, z njim je zavarovana rojstna hiša Ivana Hribarja. 

 

Tri enote kulturne dediščine (dve stavbni dediščini in en spomenik) imajo določeno tudi vplivno območje. Enote 

kulturne dediščine so predstavljene v spodnji preglednici in na naslednji sliki.  

 
Preglednica 16: Seznam enot kulturne dediščine v občini Trzin 

EŠD Ime Rezim Podrezim Tip 

10869 Loka pri Mengšu - Območje gradu Jablje Spomenik z vplivnim 

območjem 

stavbna 

dediščina 

Profana stavbna 

dediščina 

2022 Trzin - Cerkev sv. Florijana Dediščina z vplivnim 

območjem 

stavbna 

dediščina 

sakralna stavbna 

dediščina 

12633 Trzin - Arheološko območje Żale arheološko najdiišče  Arheološka 

dediščina 

20455 Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger arheološko najdiišče  Arheološka 

dediščina 

12635 Trzin - Domačija Jemčeva 20 Dediščina z vplivnim 

območjem 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

20450 Trzin - Gospodarsko poslopje pri hiši Jemčeva 9 dediščina stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

20451 Trzin - Domačija Jemčeva 24 dediščina stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 
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20449 Trzin - Pajkov kriż dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna stavbna 

dediščina 

12634 Trzin - Kapelica Srca Jezusovega dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna stavbna 

dediščina 

12637 Trzin - Florjanovo znamenje dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna stavbna 

dediščina 

20475 Trzin - Spominska plošča Tinetu Kmetiču dediščina memorialna 

dediščina 

memorialna 

dediščina 

20476 Trzin - Razpelo ob Jemčevi ulici dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna stavbna 

dediščina 

12641 Trzin - Rojstna hiša Ivana Hribarja Spomenik z vplivnim 

območjem 

 profana stavbna 

dediščina 

11939 Trzin - Spomenik Cenetu Štuparju spomenik  memorialna 

dediščina 

12639 Trzin - Spomenik padlim borcem NOB spomenik  memorialna 

dediščina 

12640 Trzin - Spominska plošča akcijam slovenske 

teritorialne obrambe 

spomenik  memorialna 

dediščina 

 

 

 
Slika 11: Enote kulturne dediščine na območju občine Trzin 

 

3.8 Elektromagnetno sevanje 

Elektromagnetno sevanje (EMS) je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okolici 
povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in živo naravo. Med vire sevanja 
spadajo visokonapetostni transformatorji, razdelilne transformatorske postaje (v nadaljevanju RTP), nadzemni in 
podzemni vodi za prenos električne energije, odprti oddajni sistemi za brezžično komunikacijo, radijski in televizijski 
oddajniki, radarji.  
 
Sevalne obremenite daljnovodov z nižjimi nazivnimi napetostmi do 110 kV so tako nizke, da niti pod samimi 
daljnovodi niso presežene dovoljene mene vrednosti za I. območje varstva pred sevanji, kamor se uvrščajo varovani 
prostori (Elektromagnetna sevanja – vplivna območja, dr. Blaž Valič in dr. Peter Gajšek, Ljubljana 2008). 
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Preko južnega roba občine Trzin poteka elektroenergetski koridor s 110 kV, 220 kV in 400 kV daljnovodi; poleg 
obstoječih je načrtovan še 400 kV daljnovod Beričevo – Divača. V varovalnih pasovih (merjeno levo in desno od osi 
daljnovoda: 15 m za 110 kV, 25 m za 220 kV in 40 za 400 kV daljnovod) obstoječih in predvidenih daljnovodov, se 
glede na veljavno namensko rabo prostora ne nahajajo stavbna zemljišča s stanovanjsko rabo. Zemljišča so po 
namenski rabi gozd, kmetijska zemljišča, površine cest, površine železnic in območje industrijske cone. 
 
Preglednica 17: Pregled stavbnih zemljišč v vplivnem območju daljnovodov po namenski rabi prostora  

Daljnovod Namenska raba EUP Površina (m2) 

400 kV IG CT-03 3.050,37 

IG CT-01 25,19 

IG CT-06 6.107,63 

PŽ IT-02 1.028,70 

PC IT-01 663,81 

PC CT-11 552,96 

PC IT-01 736,71 

PC CT-03 598,55 

PC CT-01 529,59 

PC IT-01 3.866,90 

PO CT-11 4.656,45 

110 kV, 220 kV PŽ IT-02 832,88 

PC IT-01 475,56 

PC CT-11 790,65 

PC IT-01 782,79 

PC IT-01 325,07 

PC IT-01 3.135,27 

PO CT-11 2.517,11 

 
 

 
Slika 12: Prikaz poteka daljnovodov po območju občine Trzin 
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3.9 Svetlobno onesnaževanje 

Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. Svetlobno 

onesnaževanje človeku povzroča motnje pri vidu in občutek bleščanja ter moti spanec, moti življenje in/ali selitev ptic, 

netopirjev, žuželk in drugih živali, ter po nepotrebnem porablja električno energijo. Viri svetlobe, ki povzročajo 

svetlobno onesnaževanje okolja so definirani v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. 

RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013). 

 

Po podatkih iz Lokalnega energetskega koncepta je poraba električne energije za javno razsvetljavo je  v 12 mesecih 

(april 2013 - marec 2014) znašala 363 MWh, kar znaša dobrih 90 kWh na prebivalca. Po Uredbi o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je torej poraba dvakrat višja od ciljne 

vrednosti letne porabe elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih 

cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v občini. Javna razsvetljava je bila prenovljena, vendar novih podatkov o letni porabi še ni bilo na voljo. 

 

Specifična poraba električne energije za javno razsvetljavo je torej presegala z Uredbo predpisano vrednost, vendar 

je občina Trzin že storila prve korake k zmanjšanju porabe in prenovila javno razsvetljavo, da v najkrajših možnih 

rokih prilagodi osvetljevanje v okolju prijaznimi svetilkami, skladno z 4. členom Uredbe.  

3.9.1 Krajina 

Občina Trzin predstavlja stik gričevnatega sveta območja Rašice in Dobenega s plodno aluvialno ravnico, ki so jo 

nanesle Sava in Kamniška Bistrica s pritoki. Na severu se občina navezuje na Mengeško oziroma Domžalsko polje, 

preko katerih se odpira pogled na Kamniške Alpe. 

 

Občina obsega 2 poselitveni jedri: stari Trzin in območje vzdolž Pšate ter novejši del z območjem Mlak (stanovanjski 

del) in OIC Trzin. Občina Trzin predstavlja pomemben prometni koridor z nekdanjo glavno cesto proti Mariboru ter 

nekdaj glavno povezavo med Ljubljano in letališčem Brnik. Po izgradnji gorenjske in štajerske avtoceste je pomen 

tega prometnega koridorja oslabel. 

 

3.10 Raba naravnih virov 

3.10.1 Kmetijska zemljišča 

V veljavni namenski rabi na območju Občine Trzin so opredeljeni dve namenski rabi, ki opredeljujeta območja 

kmetijskih zemljišč, in sicer območja najboljših kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju najboljša kmetijska zemljišča) in 

območja ostalih kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju druga kmetijska zemljišča).  

 

Kot najboljša kmetijska zemljišča je opredeljenih 264,32 ha zemljišč.  

Kot druga kmetijska zemljišča je opredeljenih 4,85 ha zemljišč.  

3.10.2 Gozd 

Občina Trzin spada v gozdnogospodarsko območje Ljubljana. Upravljanje gozdov na območju občine Trzin tako 

temelji na Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarskega območja Ljubljana (2011-2020). Glede na dejansko 

rabo tal iz leta 2016 so gozdovi pokrivali skupaj dobrih 370 ha površine občine. Na območju občine Trzin se 

pojavljajo različne gozdne združbe:  

 Vaccinio-Pinetum in Myrtillo-Pinetum v gozdovih na gričevnatem severnem delu občine,  

 Querco-Fagetum v zahodnem delu Trzina,  

 Querco-Carpinetum in Alnetum glutinoso-incanea v nižjih, močvirnejših predelih med Mlakami in OIC. 
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Na območju občine ni varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom, najbližji varovalni gozd je zahodno od 

občine pod vrhom Rašice. 

 

 
Slika 13: Varovalni gozd v bližini  občine Trzin 

 

3.10.3 Vodna energija 

Na območju občine Trzin so prisotni le manjši vodni viri z majhnim pretokom Največji pretok ima Pšata, ki pa je v 

večjem delu kanalizirana zaradi zagotavljanja poplavne varnosti. Glede na dostopne podatke na območju občine ni 

objektov za izkoriščanje vodne energije.  

3.10.4 Mineralne surovine 

Na severovzhodnem pobočju Ongerja je opuščen kamnolom, ki se je že dodobra zarasel z malim jesenom in črnim 

gabrom, sicer pa na območju občine Trzin ni aktivnih površinskih kopov tehničnega kamna ali gramoznic. 

 

3.11 Varovanje zdravja ljudi 

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06) pod kakovost življenja razume gospodarno 
ravnanje z vodami in vodnimi viri, omejevanje ter zmanjšanje emisij (onesnaževal) v zrak, smotrno umeščanje 
dejavnosti glede na območja stopnje varstva pred hrupom ter virov elektromagnetnega sevanja in ravnanje z 
odpadki. Vsa ta področja so obravnavana v predhodnih ločenih poglavjih in je v teh opisano obstoječe stanje. Zato v 
nadaljevanju ne ponavljamo podanega zapisa. 
 

3.12 Varstvena, varovana in zavarovana območja 

V nadaljevanju je podan prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je 
zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni 
režim. Poseben pravni režim je predpisan za: 

 ohranjanje in varstvo narave 

 območja varovanja kulturne dediščine, 
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 območja priobalnih in vodnih zemljišč, 

 območja varstva vodnih virov. 
 

Območja na katerih so predpisani posebni pravni režimi so:  

Tip območja  Ime območja 

Zavarovana območja  / 

Območja Natura 2000  SCI Rašica (SI3000275) 

Naravne vrednote  Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras  

 Mlake – jelševje in prehodno barje 

 Jama Zasuto brezno 

 Trzinska jama 

Ekološko pomembna 

območja 

 Rašica, Dobeno, Gobavica 

Vodovarstvena območja  I. varstveno območje na severovzhodu ob meji z občino Mengeš, 

 III varstveno območje na severu ob meji z občino Mengeš, 

 Meji na III.B varstveno območje vodnih virov, zavarovanih z Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 

Območja kulturne dediščine Na območju občine Trzin je evidentiranih 16 enot kulturne dediščine, od katerih imajo tri 

določeno tudi vplivno območje: 

 Trzin - Cerkev sv. Florijana (stavbna dediščina z vplivnim območjem) 

 Trzin - Domačija Jemčeva (stavbna dediščina z vplivnim območjem) 

 Trzin - Rojstna hiša Ivana Hribarja (spomenik z vplivnim območjem) 

Poleg tega pa v občino Trzin sega vplivno območje gradu Jablje. V občini je tudi eno arheološko 

najdišče, Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger.  

Enote kulturne dediščine so navedene v poglavju  3.5.4 Kulturna dediščina. 

 

3.12.1 Veljavni pravni režimi na varovanih območjih 

3.12.1.1 Pravni režimi za zavarovana območja narave 

V skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l. RS, št. 56/99 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-

UPB2) je določeno, da se pri urejanju prostora obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 

zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. Trenutno na območju 

občine Trzin ni zavarovanih območij. 

3.12.1.2 Pravni režimi na območju Natura 2000 

Pravni režimi so povzeti po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/2012).  

 

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri: 

 ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst; 

 ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter 

naravne procese ali ustrezno rabo; 

 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni 

za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, 

prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; 

 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je 

le-ta prekinjena. 

 

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in 

drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 
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Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in 

rastlin tako, da se: 

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada 

z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, 

vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, 

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. 

 

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. 

3.12.1.3 Pravni režimi za naravne vrednote 

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/2002, 67/2003) določa, da se Posegi in dejavnosti izvajajo na 

naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. V tem 

primeru se posegi in dejavnosti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo 

lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim 

manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. 

3.12.1.4 Pravni režimi kulturne dediščine 

Na območju občine Trzin veljata dva odloka za varstvo kulturne dediščine.  

 

Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena, Uradni vestnik 

občine Trzin 8/2001 določa naslednji režim: 

 varovanje spomenika na avtentični lokaciji v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti; 

 dovoljena dejavnost mora služiti potrebam varstva in po potrebi konserviranju in restavriranju  spomenika; 

 za  posege na spomenikih in v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene  pogoje in 

na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne spomeniške službe; 

 spomenike je prepovedano poškodovati ali odstraniti, spreminjati avtentičnost lokacije, spreminjati materialno 

substanco in fizično pojavnost objekta, spreminjati območje in značilne poglede na razglašene enote; 

 posege na spomenikih sme izvajati le strokovno usposobljen in izkušen izvajalec z vednostjo,  dovoljenjem in 

pod nadzorom pristojne spomeniške službe. 

  

Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik občine Trzin 9/2008 

določa naslednji režim: 

 za posege v vplivnem območju spomenika je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 

spomeniške službe; 

 dovoljeni posegi ter dejavnosti ne smejo negativno vplivati oziroma krniti pomena spomenika in njegovih 

spomeniških lastnosti; 

 dovoljene dejavnosti morajo biti podrejen zagotavljanju ohranjanja spomenika in njegove funkcije na avtentični 

lokaciji. 

3.12.1.5 Pravni režimi za vodovarstvena območja (VVO)  

Pravni režimi za vodovarstvea območja na območju občine Trzin so opredeljeni v: 

 Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) za 

območje, ki se ga občina Trzin dotika na zahodni meji, 

 Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I., II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za zavarovanje voda, 

Uradni vestnik občine Domžale št. 5/98. 
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3.13 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora in stopnja njihovega 

upoštevanja v planu 

V nadaljevanju poglavja je podan pregled upoštevanja/neupoštevanja smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora pri 

izdelavi OPN. Pregled podajamo le za smernice in mnenja, ki so relevantne iz vidika priprave okoljskega poročila, 

zato v nadaljevanju nismo vključili vseh smernic, ki so bile pridobljene v postopku priprave OPN, temveč samo tiste ki 

so relevantne iz okoljskega vidika.  

 
1. Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, 

mnenje št. 35001-455/2015, 25. 11. 2015 

ARSO je podal prvo mnenje s področja upravljanja z vodami na osnutek drugih sprememb in dopolnitev OPN za 

občino Trzin (Urbi d.o.o., oktober 2015). Mnenje ugotavlja, da bo osnutek drugih sprememb in dopolnitev OPN 

pomembneje vplival na okolje s stališča vpliva predvidenih ureditev na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred 

škodljivim delovanjem voda. Mnenje je bilo negativno, ker v tekstualnem delu osnutka OPN niso bili upoštevani vsi 

zakonski in podzakonski predpisi s področja upravljanja z vodami. Mnenje vsebuje naslednje zahteve: 

 V odlok o OPN je treba vključiti priobalna zemljišča in prepoved poseganja na priobalna zemljišča na 

vodotokih 2. reda, 

 V prikaz stanja prostora je treba vključiti vsa poplavna območja, 

 V primeru poseganja na poplavna območja je treba izdelati karto razredov poplavne nevarnosti, kjer je še ni, 

in uskladiti predvideno namensko rabo prostora s prilogama 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za 

izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 

celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08), 

 Na erozijskih območjih v zahodnem delu občine je možna nameravana gradnja le ob predpogoju izvedbe 

strokovnega geomehanskega mnenja in geotehničnega poročila. 

 

Smernice so bile smiselno upoštevane. 

 

Direkcija RS za vode je v dopisu št. 35014-1/2017-3 z dne 22. 3. 2017 podala zahtevo, da se v pričujočem poglavju 

pod točko 1. doda omejitve, prikazane v preglednici za posamezne enote urejanja prostora, vezane na posege v 

prostor, ki izhajajo iz v mnenju navedenih strokovnih podlag. Omejitve so prikazane v spodnji preglednici, povzeti po 

Hidrološko-hidravlični študiji, karti poplavne in erozijske nevarnosti in predlogu varovalnih ter izravnalnih ukrepov za 

območje Brodiča. DHD d.o.o., Maribor, 2009 ter Hidrološko hidravličnem elaboratu za območje OPPN ST 5/1-3 v 

občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016. Omejitve so zajete tudi v omilitvenih ukrepih v poglavju 6.4.4. 

 
Preglednica 18: Omejitve za izvedbo OPN, ki izhajajo iz strokovnih podlag19  

Omejitev Stopnja upoštevanja v OPN 

Izvedba zemeljskega zasipa (platoja) na območju nameravane pozidave do kote gladin 
poplav pri Q100 z varnostnim nadvišanjem 0.5 m s površino 15000 m2 na severnem delu 
Brodiča in 9.300 m2 na južnem delu.  

Upoštevano. 

Nadvišanje obstoječega nasipa oz. roba obstoječega zasipa severno od Brodiča (v občini 
Mengeš). Dolžina ureditve znaša 160 m, višina nasipa pa ca.1 do 1.5 m. 

Omejitev sega izven območja 
občine Trzin. 

Ureditev berme širine 20 m na levem bregu Pšate med pr.12 in pr.20 v dolžini 420 m. Upoštevano. 

Ureditev novega mostu za dostop do nameravanega območja pozidave, ki bo imel primerno 

veliko svetlo razpetino in varnostno nadvišanje. 
Upoštevano. 

Ureditev ponikanja ali zadrževanja padavinskih vod v območju ob Pšati. V primeru, da 

ponikanja ni mogoče urediti, je treba urediti zadrževalnike in s sistemom kanalizacije 

zagotoviti, da do zadrževalnikov pridejo vse vodne količine, ki jih je potrebno zadrževati. 

Predlagani so zadrževalniki:  

 globina 1 m in površina 250 m2 na severnem delu načrtovane pozidave, 

 globina 1 m in površina 150 m2 na južnem delu načrtovane pozidave. 

Upoštevano. 

                                                           
19 Vir: Hidrološko-hidravlična študija, karta poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter izravnalnih 

ukrepov za območje Brodiča. DHD d.o.o., Maribor, 2009 ter Hidrološko hidravlični elaborat za območje OPPN ST 

5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016 
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Omejitev Stopnja upoštevanja v OPN 

Objekt v skladu s prilogo 2 Uredbe spada med občutljive objekte oz. dejavnost. Ker leži izven 

poplavnega območja pri Q500, omejitev za dejavnost ni. 

Izravnalni ukrep zaradi urbanizacije predstavljata ustrezno dimenzionirana zadrževalnik in 

ponikovalnik padavinskih voda. 

Potrebni varovalni ukrep je izvedba zasipa parcel do kote 299.65 m n.m. 

V primeru izvedbe kleti in še posebej podzemnih garaž, je potrebno izdelati hidrogeološki 

elaborat, kjer bo definirana kota visoke podzemne vode, objekte pa ustrezno tesniti. 

Delno upoštevano, nekatere 
omejitve je možno upoštevati v 
PGD/PZI. 

 

 

2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, mnenje o upoštevanju naravovarstvenh 

smernic in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja št. 2-III-

475/3-O-15/MB, 19.11.2015 

Mnenje je bilo podano na podlagi naravovarstvenih smernic, podanih leta 2012, in osnutka drugih sprememb in 

dopolnitev OPN za občino Trzin (Urbi d.o.o., oktober 2015). ZRSVN ugotavlja, da so bile smernice deloma 

upoštevane in predlaga naslednje dopolnitve strateškega in izvedbenega dela odloka: 

 Strateški del OPN: 

o Med drugimi za občino pomembnimi območji naj se med območji prepoznavnih naravnih kvalitet 

navedejo tudi naravne vrednote Rašica-Dobeno-Gobavica-osameli kras, Mlake - bajer, Mlake – jelševje 

in prehodno barje ter Pšata pri Dragomlju z rastišči zavarovane rastlinske vrsts močvirske logarice 

o Preoblikuje naj se odstavek, ki se nanaša na Natura območje Rašica in ekološko pomembno območje 

Rašica, Dobeno, Gobavica. 

o Zbriše se odstavek o izkazovanju splošnih načel varstva narave, 

o Opredeli naj se, za kakšno pokopališče gre (ali je parkovno ali klasično), v izvedbenem delu pa naj se 

opredeli potrebna infrastruktura, dostopi, parkirišča. 

o V 34. členu, ki opredeljuje koncept prometnega omrežja, se doda poglavje s splošnimi usmeritvami 

glede ravnanja in zasaditev ter zunanjih ureditev v območjih urejanj v zvezi z invazivnimi vrstami. 

 Izvedbeni del OPN: usmeritve so prikazane v naslednji preglednici. 
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Preglednica 19: Varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za varstvo narave za izvedbeni del OPN 

Območje Usmeritve Upoštevanost 

Pokopališče (NT-08, NT-09)  Usmeritve naj se vključijo v PIP, 

 Pojasni naj se, za kakšno pokopališče gre in kakšen bo navedeni objekt, 

 Predlagan je manjši poslovilni objekt, ki naj se postavi na vzhodnem delu v bližini naselja. Dostop in 

parkirišče naj se načrtujeta po vzhodnem delu, po urbanem delu. 

 Pokopališče naj bo osvetljeno le na vstopnem delu in na območju mrliškega objekta, kadar v njem 

leži pokojnik, smiselno naj se upoštevajo ostale usmeritve za osvetljevanje, 

 na odgovoren način naj se odstranijo invazivne tujerodne vrste, ki so zelo gosto prisotne na 

vzhodnem delu območja; navedene so natančne usmeritve, predlagana je izdelava krajinsko 

zasaditvenega načrta. 

Smernice so delno upoštevane. 

PIP so bili dopolnjeni z navedbo, da bo 

potrebno izdelati krajinski zasaditveni 

načrt. Gre za gozdno parkovno 

pokopališče, za katerega je bila aprila 

2016 izdelana idejno urbanistična in 

arhitekturna rešitev gozdno parkovnega 

pokopališča v Trzinu.  

Na zahodnem delu (NT-08) je območje 

zmanjšano, tako da se ohranja gozd 

(vključen v EUP OP-1), poleg tega je v 

NT-08 podrobna namenska raba 

spremenjena iz ZP v ZK. Postavitev 

poslovilnega objekta je sedaj načrtovana v 

vzhodnem delu območja (v NT-09). 

V OPN je v usmeritvah za EUP NT-08 

potrebno opredeliti, da naj bo pokopališče 

osvetljeno le na vstopnem delu in na 

območju mrliškega objekta.  

V OPN je v usmeritvah za EUP NT-09 

potrebno opredeliti, da naj krajinsko 

zasaditveni načrt zajema tudi 

odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst. 

Ob Pšati (ST-02, ST-03)  Odmik najmanj 5 m od zgornjega roba struge vodotoka, da se ohranja obrežna vegetacija, 

 Natančne usmeritve za osvetljevanje, ki naj se jih vključi  kot samostojen člen v izvedbenem delu ali 

pa se jih vključi v podrobnejših pogojih za vsak EUP. Usmeritve se nanašajo na osvetljevanje 

dovoznih cest, parkirišč in objektov, tip žarnic in svetilk, ki naj se uporablja ter intenziteto 

osvetljevanja v nočnem času. 

Smernice so delno upoštevane. V OPN je 

treba bodisi v usmeritvah za EUP ST-02 in 

ST-03 ali v splošnih usmeritvah za varstvo 

pred svetlobnim onesnaževanjem 

natančneje opredeliti način osvetljevanja 

(uporaba žarnic z rumeno, oranžno oz. 

rdečo svetlobo brez UV spektra, kot so 

npr. natrijeve plinske žarnice; neprodušno 
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zaprte svetilke brez sevanja nad 

vodoravnico, zmanjšanje osvetljenosti 

med 23. in 5. uro. 

Za hribom – pri cerkvi (ST-

22, ST-23, ST-24, ST-25) 

 Usmeritve za osvetljevanje Smernice bodo upoštevane, če bodo 

podane splošne usmeritve za varstvo pred 

svetlobnim onesnaževanjem, kot je 

opredeljeno zgoraj. 

Brodič - za hribom (ST-20)  Usmeritve za osvetljevanje Smernice bodo upoštevane, če bodo 

podane splošne usmeritve za varstvo pred 

svetlobnim onesnaževanjem, kot je 

opredeljeno zgoraj. 

Letno gledališče (ST-32)  Dodatni pogoji iz prejšnjega mnenja so že v celoti upoštevani,  

 Parkirišča naj se zagotavljajo v sklopu naselja, 

 Dopolni se usmeritev glede urejanja zelenih površin: ohranja se obstoječi strukturiran gozdni rob nad 

območjem, avtohtona ozelenitev se ohranja brez parkovnih zasaditev. 

Smernice so upoštevane. 

OPPN EUP Brodič – ob 

potoku (ST-19) in Brodič – 

Zavake (ST-21) 

 Usmeritve za osvetljevanje, 

 Ohranjajo se mejice oz. živice ob potoku zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti 

Smernice so upoštevane za OPPN EUP 

Brodič – ob potoku (ST-19). 

Usmeritve za osvetljevanje bodo 

upoštevane, če bodo podane splošne 

usmeritve za varstvo pred svetlobnim 

onesnaževanjem, kot je opredeljeno 

zgoraj. 

Onger (NT-11), Snugovec – 

sever (NT-16, OP-01), 

Snugovec – jug (NT-17)   

 Usmeritve za osvetljevanje Smernice bodo upoštevane, če bodo 

podane splošne usmeritve za varstvo pred 

svetlobnim onesnaževanjem, kot je 

opredeljeno zgoraj. 

Vodohran (NT-10)  Usmeritve za osvetljevanje, 

 Ohranja se struktura gozda z značilno pestro vrstno sestavo in strukturiran gozdni rob, 

 Ob morebitnih posegih zaradi vodne infrastrukture naj se ohranja reliefne značilnosti in se ne 

spreminja reliefa, 

Smernice so delno upoštevane, dopolniti 

jih je treba z usmeritvami za osvetljevanje 

ter ohranjanje reliefnih značilnosti ob 

posegih zaradi vodne infrastrukture ter 

dopolniti z usmeritvijo za ohranitev 

strukturiranega gozdnega roba. 
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Mlake – zahod (NT-21) Ozelenitev z divjo trto ni sprejemljiva, ker je invazivna tujerodna rastlinska vrsta. Nadomesti se jo z 

drugimi vrstami (bršljan, srobot) 

Smernice so upoštevane. 

Trzinka (NT-24)  Usmeritve za osvetljevanje 

 Ohranjanje gozdnega roba in gozda  

 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih 

invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne. 

Usmeritve za osvetljevanje bodo 

upoštevane, če bodo podane splošne 

usmeritve za varstvo pred svetlobnim 

onesnaževanjem, kot je opredeljeno 

zgoraj. Usmeritev glede ohranjanja 

gozdnega roba in gozda ter glede 

dovažanja različnih zemeljskih materialov 

ni vključena. 

Peske (NT-06 OPPN), 

zazidalni načrt območja T12 

ob cesti, ki se ni presojal z 

vidika vplivov na naravo 

 Usmeritve za osvetljevanje 

 Ohranja se strukturiran gozdni rob in gozd zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti brez posegov.  

 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih 

invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne. 

Usmeritve za osvetljevanje bodo 

upoštevane, če bodo podane splošne 

usmeritve za varstvo pred svetlobnim 

onesnaževanjem, kot je opredeljeno 

zgoraj. Usmeritev glede dovažanja 

različnih zemeljskih materialov ni 

vključena. 

Športni park (NT-23), ostane 

v veljavi Odlok o 

ureditvenem načrtu območja 

 Na rastišču Loeselove grezovke bi bilo treba odstraniti lesno zarast in kositi vsaj enkrat na dve do tri 

leta, da bi ohranili rastišča v ugodnem stanju. 

 Lokacija nogometnega igrišča se premakne proti vzhodu ob še realizirano območje športnega parka 

vzporedno ob peščeni poti, v območju, kjer je redek gozd. Nogometno igrišče se prostorsko prilagodi 

tako, da se umesti izven vegetacije, ki je značilna za prehodno barje. 

 Zaradi varstva Loeselove grezovke se za ureditev igralne površine uporabi umetno travo, tako ne bo 

treba uporabljati pesticidov in zaščitnih sredstev, niti gnojiti. 

 Meteorne vode z igrišča se razpršeno razlivajo proti zahodu proti območju rastišč in se jih ne 

kanalizira oz. se jih ne odvaja linijsko proti vzhodu, 

 Nogometnega igrišča in vseh ostalih igrišč se v času od 1. marca do 1. oktobra, ko so netopirji aktivni 

ne osvetljuje oz. se osvetljevanje zmanjša na najnižjo raven. Upošteva se Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in naslednje usmeritve:  

o Uporabijo naj se natrijeve plinske žarnice, 

o Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, 

o Osvetljevanja ni med 23.00 In 5.00 uro. 

Smernice so upoštevane.  
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 Ohranja in ustvarja se linijske strukture vegetacije, 

 Zaradi varstva močvirskega krešiča se v obstoječem stanju ohranja potoke in obrežno vegetacijo. 

Piramida – Peske, Špruha 

(CT-03, CT-07, IT-01, CT-

11), Gmajna (CT-04), 

Dobrave (CT-08): OPPN 

 Usmeritve za osvetljevanje 

 Ohranja se gozdni rob zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.  

 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih 

invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne. 

Smernice bodo upoštevane, če bodo 

podane splošne usmeritve za varstvo pred 

svetlobnim onesnaževanjem, kot je 

opredeljeno zgoraj. 

Blatnica – Sever (CT-09)  Usmeritve za osvetljevanje 

 Ohranja se strukturiran gozdni rob na severozahodnem delu območja zaradi ohranjanja biotske 

raznovrstnosti.  

 V območje se ne dovaža različnih zemeljskih materialov zaradi nevarnosti širjenja tujerodnih 

invazivnih rastlinskih vrst, ki so na območju že prisotne. 

Smernice bodo upoštevane, če bodo 

podane splošne usmeritve za varstvo pred 

svetlobnim onesnaževanjem, kot je 

opredeljeno zgoraj. 

Brodišče (CT-05 OPPN)  Območje se ureja z odlokom o OPPN za območje CT 5/1 Brodišče. Upoštevajo se naravovarstvene 

smernice za navedeni OPPN. 

Smernice so upoštevane.  

Gozdna zemljišča (OP-02, 

OP-05) 

 Ob posegih in gospodarjenju z gozdom na teh zemljiščih se upoštevajo naravovarstvene smernice 

za gozdnogospodarski načrt, zagotavljati je treba hidrološke in geomorfološke značilnosti območja in 

zagotavljati ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst in gozdnih habitatnih tipov. 

Smernice so upoštevane.  

 

Ugotovljeno je bilo, da bi spremembe in dopolnitve OPN Trzin verjetno pomembno vplivale na varovana območja, zato je potreben postopek ugotavljanja sprejemljivosti vplivov plana 

na le-ta območja. poleg tega nekatere spremembe namembnosti segajo na območja naravnih vrednot in ekološko pomembno območje ali so na njihovem vplivnem območju, zato je 

treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
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3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, št. 3407-280/2015 z dne: 18.11.2015   

Podano je bilo prvo mnenje k osnutku OPN občine Trzin. V mnenju je Zavod opozoril na nekatere napake, ki se 

pojavljajo v tekstualnem delu (podvajanja, navajanja, ki so neustrezna za občino) in predlagal nekatere popravke 

glede nezahtevnih in enostavnih objektov: 

 Ograje je v območju gozdov dovoljeno postavljati skladno z določili Zakona o gozdovih, besedilo naj se dopolni z 

navedbo omejitev, 

 Železniških, letaliških in žičniških objektov v gozdu ni dovoljeno postavljati, 

 Obora za rejo divjadi se lahko postavi skladno z določili Zakona o gozdovih, 

 Vzletišč in pristajališč v gozdu ni dovoljeno urediti, 

 Cirkusa v gozdu ni dovoljeno postaviti, 

 Transparenta v gozdu ni dovoljeno postaviti. 

 

Mnenje opredeljuje, katere spremembe namenske rabe gozdnih zemljišč so sprejemljive, katere nesprejemljive in 

katere so sprejemljive le pod določenimi pogoji. Nesprejemljive ali delno sprejemljive so EUP, prikazane v spodnji 

preglednici. 

 
Preglednica 20: Opredelitve do sprememb namenske rabe gozdnih zemljišč 

Oznaka 

EUP 

Opredelitev 

ZGS 

Razlaga Upoštevano v OPN 

NT-08 Nesprejemljivo! Načrtovan je velik poseg v sklenjeno območje gozdov. Gre 

za gozd, ki ima med drugim izjemno poudarjeno biotopsko 

funkcijo z usmeritvijo, da je potrebno ohranjati nahajališča 

redkih ali ogroženih rastlin. 

Smernice so 

upoštevane. Poseg je 

zmanjšan in omejen na 

že degradirano območje, 

gozd se ohranja vključen 

v EUP OP-1. V NT-08 je 

poleg tega podrobna 

namenska raba 

spremenjena iz ZP v ZK, 

postavitev poslovilnega 

objekta je sedaj 

načrtovana v vzhodnem 

delu območja (v NT-09). 

Izdelati bo potrebno 

krajinski zasaditveni 

načrt. 

NT-16 Sprejemljivo 

pod pogojem 

Zagotovi naj se neoviran dostop do gozdnih zemljišč za 

spravilo lesa. 

Smernice so 

upoštevane. 

NT-07 Sprejemljivo 

pod pogojem 

Zagotovi naj se neoviran dostop do gozdnih zemljišč za 

spravilo lesa. 

Smernice so 

upoštevane. 

NT-09 Delno 

sprejemljivo 

Potrebno je ohraniti obstoječi gozd in neoviran dostop do 

gozdnih zemljišč po gozdni cesti. 

Smernice so 

upoštevane. 

CT-10 Sprejemljivo 

pod pogojem 

Zagotovi naj se neoviran dostop do gozdnih zemljišč za 

spravilo lesa. 

Smernice so 

upoštevane. 

ST-32 Sprejemljivo 

pod pogojem 

Letno gledališče naj se uredi v okviru obstoječega 

opuščenega kamniloma. Širitev predvidenega prostora oz. 

poseganje v stene kamnoloma ni dovoljeno. 

Smernice so 

upoštevane. 

 

ZGS ocenjuje, da večina sprememb in dopolnitev OPN ne predstavlja posega, ki bi lahko bistveno ogrozil 

zdravstveno stanje gozdov ali ekološko vlogo gozdov. Izjemo predstavljata ureditev pokopališča in delno tudi parka, 

kjer lahko pričakujemo pomembnejši vpliv na ekološke funkcije gozda, zato bi bilo treba za to območje izdelati 

presojo vplivov na okolje; posegi v gozdove z ekološkimi funkcijami, poudarjenimi na prvi stopnji so po veljavnem 

gozdnogospodarskem načrtu dovoljeni le izjemoma.  



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 54 od 119 

 

4. Ministrstvo za kulturo, št. 3501-26/2015/5 z dne 23. 11. 2015 

Ministrstvo je podalo prvo mnenje k osnutku odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPN občine Trzin in 

mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje (kulturno dediščino). Ključne ugotovitve Ministrstva so 

prikazane v spodnji preglednici. 

 
Preglednica 21: Opredelitve Ministrstva za kulturo do predlaganih sprememb OPN Trzin 

Vsebina Komentar ministrstva Upoštevano v OPN 

Vsebina 

sprememb akta 

Ob pobudi 320 (obvozna cesta) je treba zagotoviti načrtovanje brez 

protihrupnih ograj. 

V OPN je rezerviran le 

koridor za izvedbo 

obvozne ceste, sama 

izvedba se bo načrtovala 

z DPN. 

Dodajo naj se usmeritve za varstvo kulturne dediščine: 

- Neposredno okolica območja gradu Jable se bo ohranjala 

nepozidana. Zaradi ohranjanja prostorskega pomena Gradu 

Jable, ki leži v sosednji občini, v območje občine Trzin pa sega 

njegovo vplivno območje, se bo ohranjal obstoječ gabarit 

naselja v starem delu Trzina. 

- Nova obvoznica se načrtuje tako, da ne bodo potrebne 

protihrupne ograje, i bi s ceste zastirale poglede proti gradu 

Jable in vzpetini Onger. 

- Vplivno območje zavarovanih objektov v starem delu Trzina se 

bo vzdrževalo v obstoječem gabaritu. 

- Posamezne enote kulturne dediščine se bodo še naprej 

vzdrževale in obnavljale ter vključevale v vsakdanje življenje 

ljudi. 

Smernice so delno 

upoštevane. Gabarit 

naselja v starem delu 

Trzina je razširjen, vendar 

ne bo vplival na 

prostorski pomen gradu 

Jable. Nova obvoznica se 

bo načrtovala z DPN, v 

OPN se le rezervira 

prostor zanjo.  

 

Spremembe OPN izvedbeni tekstualni del: treba je zagotoviti, da se 

gabarit starega Trzina v vplivnem območju gradu Jable ohranja. 

Zagotoviti je treba, da novogradnje v območjih SS, SK in CU ne 

bodo presegale gabarita P+1+M, pri čemer imajo objekti v skladu z 

okoliškimi pozidavami dvokapne strehe. 

Smernice so delno 

upoštevane. Gabarit 

naselja v starem delu 

Trzina je razširjen, vendar 

ne bo vplival na 

prostorski pomen gradu 

Jable. 

Prikaz stanja prostora: v tekstualnem prikazu stanja prostora, ki je 

obvezna priloga akta, naj bodo vključene naslednje vsebine in 

podatki: skupno število enot kulturne dediščine, število enot, ki so 

razglašene za kulturni spomenik, navedba odlokov o razglasitvi za 

kulturni spomenik ter preglednica enot kulturne dediščine (naselje, 

EŠD, ime enote, režim in podrežim, tip dediščine, vplivno območje – 

kjer relevantno). 

Smernice so upoštevane. 

Veljavni 

prostorski akt 

Grad Jable z vplivnim območjem: veljavni OPN vsebuje nepozidana 

stavbna zemljišča tik do meje kulturnega spomenika, kar ni ustrezno 

oz. ni usklajeno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta. 

Predlagamo, da se območja ST-02, ST-03 in ST-18 izločijo iz 

stavbnih zemljišč, ker morajo območje spomenika še naprej 

obkrožati nepozidana zemljišča. 

Komentarji na veljavni 

prostorski akt so 

relevantni le z vidika 

potencialnih sprememb v 

dopolnjenem OPN. 

Območje spomenika bo 

še naprej obkrožalo 

nepozidano območje. 

Pojasnila za posamezne EUP za celotno območje občine so 

priložena ločeno.  

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine je za vsako posamezno enoto kulturne dediščine na območju občine Trzin 

izdelal oceno ogroženosti.  
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Ministrstvo je v sodelovanju z Zavodom ocenilo, da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno 

dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine, majhna in izvedba celovite presoje na kulturno 

dediščino ni potrebna. 

 

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3401-41/2006/9 z dne 23. 11. 2015 

Ministrstvo ugotavlja, da so bile strokovne podlage in smernice s področja gozdarstva v predlogu OPN za občino 

Trzin večinoma ustrezno upoštevane in daje s področja gozdarstva pozitivno mnenje k osnutku 2. sprememb in 

dopolnitev OPN občine Trzin. Pri pripravi predloga OPN je potrebno upoštevati pripombe ZGS, OE Ljubljana podane 

18. 11. 2015. Zaradi ureditve pokopališča in delno tudi parka je treba izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. 

 

6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, št. 371-13/2015/112-00841223 z dne 26. 11. 2015 

Ugotovljeno je bilo, da je Občina Trzin upoštevala vse smernice pristojnega nosilca urejanja prostora in temeljne 

principe načrtovanja razvoja dejavnosti v prostoru z vidika javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti. 

 

7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, št. 350-1/2012-DE/795 z dne 20. 10. 2015 

Ministrstvo je v prvem mnenju na osnutek sprememb OPN opozorilo, da je skladno z Energetskim zakonom treba 

upoštevati varovalni pas elektroenergetskega omrežja in sicer 15 m za nazivno napetost 220 kV in 40 m za nazivno 

napetost 400 kV. Gradnja v varovalnem pasu je možna le ob določenih pogojih skladno s Pravilnikom o opgojih in 

omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 

omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10). 

 

Ministrstvo je opozorilo, da morajo pri prostorskem načrtovanju občine upoštevati lokalni energetski koncept ter 

Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04); izpostavljena so bila naslednja določila Uredbe: 

 Pravila za načrtovanje poselitve – za smotrno rabo energije, 

 Prenova naselij ali delov naselij, 

 Širitev poselitvenih območij, 

 Razmeščanje območij namenske rabe, 

 Načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti, 

 Območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture,  

 Načrtovanje energetske infrastrukture, 

 Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij. 

 

Podana so bil tudi naslednja priporočila za načrtovanje prostorske ureditve: 

 Proizvodnja električne energije: 

o Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma 

nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. 

o Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov 

energije, kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in 

prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti. 

o V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne 

energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah ter pri vseh večjih kotlovnicah za 

daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje (termoelektrarne-toplarne). 

 Prenos in distribucija električne energije: 

o Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, 

o Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča 

vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja stabilno, zanesljivo in 

kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z električno energijo na celotnem ozemlju 

Slovenije. 

o Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. 

Na pozidanih območjih oz. stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost 

kabelski izvedbi za distribucijska omrežja. 
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V naslednji fazi bo potrebno priložiti tudi mnenje oz. soglasje javnega podjetja ELES d.o.o. in Elektro Ljubljana d.d.. 

 

Pri pregledu osnutka OPN ugotavljamo, da so bila upoštevana vsa določila Energetskega zakona in Prostorskega 

reda Slovenije. Priporočila za proizvodnjo električne energije niso relevantna z območje občine Trzin, saj v občini ni 

objektov za proizvodnjo električne energije, razen nekaj primerov izkoriščanja sončne energije; ta oblika pridobivanja 

energije je tudi vključena v osnutek OPN. Priporočila za prenos in distribucijo električne energije so upoštevana. 

 

Glede na zgoraj opisano ocenjujemo, da so smernice pri pripravi OPN občine Trzin delno upoštevane.  
 
8. Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 

Ljubljana, mnenje št. 35014-1/2017-3 z dne 22. 3. 2017 

Direkcija RS za vode je podala mnenje o okoljskem poročilu, v katerem je navedlo, da Splošne smernice s področja 

upravljanja z vodami niso bile v celoti upoštevane. Dopolnjen osnutek OPN je bil ponovno pregledan in ugotovljeno 

je bilo, da so bile Splošne smernice smiselno upoštevane tam, kjer je bilo to možno na ravni prostorskega 

načrtovanja, določene zahteve smernic pa je smiselno upoštevati pri naslednjih fazah načrtovanja (OPPN oziroma 

priprava PGD/PZI za gradbena dovoljenja).  

 

V mnenju je Direkcija RS za vode tudi zahtevala, da se v pričujočem poglavju pod točko 1. doda omejitve, prikazane 

v preglednici za posamezne enote urejanja prostora, vezane na posege v prostor, ki izhajajo iz v mnenju navedenih 

strokovnih podlag (hidrološko-hidravlična študija, kar je bilo opravljeno (glej zgoraj). 
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4 Opis razvoja stanja okolja brez izvedbe plana 

 

Občinski prostorski načrt občine Trzin prinaša manjše spremembe v rabi prostora na območju občine. Večinoma gre za 

notranjo ureditev že obstoječih enot urejanja prostora in uskladitev z dejanskim stanjem. Širitev stavbnih zemljišč je zelo 

malo in so večinoma namenjene urejanju javne infrastrukture.  

 

Občina Trzin se je v preteklih 25 letih zelo hitro razvijala in zaradi ugodne lege in kakovostnih storitev je prebivalstvo 

hitro naraslo, gostota poselitve pa se je zelo povečala. Razvoj javnih storitev in javnih površin je takemu povečanju 

števila prebivalcev in spremembi njihove strukture le delno sledil. Primanjkuje predvsem območij, ki bi omogočala razvoj 

in izvedbo različnih dejavnosti za skupnost na področju kulture, rekreacije in športa. Ker so sedanja stavbna zemljišča že 

skoraj v celoti pozidana, ni veliko možnosti, da bi si mladi v lokalnem okolju postavili nove domove. 

 

Brez izvedbe plana bi bil dolgoročen razvoj občine omejen na sedanja območja stavbnih zemljišč ostal omejen na 

sedanje dejavnosti in Trzin bi vedno izraziteje postajal spalno naselje v predmestju Ljubljane. Pričakovati je možno 

odseljevanje mladih prebivalcev v druge občine, kjer so možne novogradnje in kjer so javne storitve in možnosti za 

različne dejavnosti bolj dostopne.  

 

Brez izvedbe plana je mogoče pričakovati težave pri urejanju in upravljanju cestne infrastrukture ter dolgotrajnejše 

postopke za pripravo DPN za ureditev obvoznice, ki bi prometno znatno razbremenila stari del Trzina, zmanjšala hrup in 

onesnaženost zraka z emisijami iz prometa in s tem izboljšala kakovost življenja na območju starega Trzina. Poleg tega 

bi brez izvedbe plana območje občine ostalo brez opredeljenih stopenj varstva pred hrupom glede na podrobno 

namensko rabo prostora.  

 

Brez izvedbe plana je mogoče pričakovati težave pri urejanju vodotokov. Območja celinskih voda v trenutno veljavnem 

planu niso posebej opredeljena, kar povečuje možnosti napak pri izvedbi plana, pri katerih se dopusti poseganje v 

območja voda. 
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5 Pričakovani vplivi OPN in scoping 

 

V tem poglavju so na podlagi ključnih ugotovitev iz stanja okolja, dopolnjenega osnutka OPN ter prikaza sedanjega 
stanja kazalcev iz stanja okolja in njihove predvidene vrednosti po izvedbi OPN, opredeljeni vsi pričakovani vplivi OPN. 
Vplivi so opredeljeni ne glede na njihov značaj ter oceno o tem ali so bistveni ali ne. 
 

Preglednica 22: Scoping oz. opredelitev do presojanja vplivov na posamezne segmente  

Segment Možni pričakovani vplivi Obravnava v presoji 

Zrak in 
podnebne 

spremembe 

Glede na ugotovitve glede stanja okolja in predvidene ureditve v OPN ugotavljamo, da 

obstaja možnost umeščanja v prostor novih virov emisij na območju industrijske cone. Z 

umeščanjem novih virov onesnaževal v zrak se lahko poveča vpliv na kakovost zraka na 

območju, saj se lahko spremenijo količine onesnaževal v zraku. Pričakovane vplive je 

mogoče ovrednotiti tudi s pomočjo predvidenih sprememb v energetski bilanci občine, na 

katero pomembno vpliva regionalni in državni trend sprememb. 

 

Možne posledice so: 

 Povečanje koncentracij onesnaževal iz prometa, 

 Zmanjšanje obremenjenosti zraka v starem Trzinu z emisijami iz prometa, 

 Povečanje koncentracije onesnaževal iz individualnih kurišč. 

 

Možne posledice z vidika energetske bilance so spremenjena raba energije in delež 

obnovljivih virov energije.  

Obravnavani segment v nadaljevanju presojamo.  

DA v okviru okoljskega 

cilja: Ohranjena 

kakovost zunanjega 

zraka. 

Hrup 

V osnutku OPN je dopuščena možnost umeščanja novih virov hrupa. Z izvedbo OPN se 

bo predvidoma spremenila obremenjenost okolja s hrupom. Zato lahko predvidimo, da bo 

z izvedbo OPN prišlo do spremembe vrednosti kazalcev hrupa v okolju zaradi spremembe 

števila virov obremenjevanja s hrupom na območju občine. Napovedati, ali bodo 

presežene mejne vrednosti v tej fazi ni možno.  

 

Dopolnjeni osnutek OPN v svojih določilih ne dopušča umeščanja virov hrupa, ki bi 

prekomerno obremenili okolje s hrupom. V najslabšem scenariju lahko pričakujemo: 

 Spremembe obremenjenosti s hrupom pri objektih v neposredni bližini novih 

virov hrupa. 

 Spremembe stopenj varstva pred hrupom (SVPH) na območjih predvidenih 

ureditev. 

 Zmanjšanje obremenitev s hrupom iz prometa na območju starega Trzina. 

 

Zaradi izvedbe OPN bo do prišlo neposrednega vpliva na obremenjenost okolja s hrupom, 

zato obravnavani segment v nadaljevanju presojamo. 

DA v okviru okoljskega 

cilja: Ohranjanje ravni 

hrupa pod mejnimi 

oziroma kritičnimi 

vrednostmi 

predpisanimi za 

posamezna območja 

SVHP.  

Tla 

Stanje onesnaženosti tal zaradi pomanjkanja podatkov lahko ocenimo le posredno, in 

sicer preko podatkov o onesnaženosti podzemne vode in dejanski rabi tal v občini.  

 

Izvedba OPN bo z umeščanjem novih posegov in dejavnosti v prostor, na obravnavani 

segment vplivala predvsem neposredno iz vidika izgube tal kot naravnega vira. Do 

obremenitev tal lahko pride tudi posredno zaradi povečanja količin odpadnih voda, vendar 

je za to zaradi kakovostnega kanalizacijskega omrežja malo možnosti. 

 

Vplive izvedbe OPN na tla bomo presojali posredno v okviru okoljskih ciljev Dobro stanje 

površinske in podzemne vode in Racionalna raba naravnih virov. 

DA – v okviru okoljskih 
ciljev Ohranjeno dobro 
stanje površinske in 
podzemne vode in 
Racionalna raba 
naravnih virov 

Vode 

Izvedba OPN, bo z umeščanjem novih posegov in dejavnosti v prostor na obravnavani 
segment vplivala predvsem posredno z vidika povečane rabe naravnih virov ter preko 
povečanja količin odpadnih voda. 
 
Vplive izvedbe OPN na kakovost vode bomo presojali v okviru okoljskega cilja Ohranjeno 
dobro stanje površinske in podzemne vode. 

DA – v okviru okoljskih 
ciljev Ohranjeno dobro 
stanje površinskih in 
podzemnih voda. 
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Segment Možni pričakovani vplivi Obravnava v presoji 

Poplavna 
varnost 

Na območju občine Trzin se po opozorilni karti poplav pojavljajo zelo redke poplave ob 
Pšati in Motnici. Predeli ob Pšati in Motnici oziroma Dobravščici na podlagi integralne 
karte razredov poplavne nevarnosti sodijo v razrede srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti. 
Na podlagi izvedenega pregleda načrtovanih ureditev in slojev opozorilne karte poplav ter 
integralne karte razredov poplavne nevarnosti za območje Brodiča in za območje južno od 
glavne ceste Ljubljana – Domžale smo ugotovili, da se na poplavnem območju nahajajo 
predvsem območja z naslednjimi namenskimi rabami prostora, ki zajemajo stabvna 
zemljišča: E - ,  PC – površine cest, ZD – druge urejene zelene površine, stanovanjskih 
območjih in območjih centralnih dejavnosti. 
 
Vpliv izvedbe OPN na poplavno varnost bomo v nadaljevanju poročila obravnavali v 
okviru okoljskega cilja.Zagotovljena poplavna varnost 

DA - v okviru okoljskega 
cilja.Zagotovljena 
poplavna varnost 

Narava 

Občinski prostorski načrt predvideva tri posege v eno naravno vrednoto in na ekološko 

pomembno območje.  

Občinski prostorski načrt predvideva štiri posege v območje Natura 2000. 

OPN bi tako lahko vpliv na ekološko pomembna območja in naravne vrednote, zato ta 

segment v nadaljevanju dokumenta obravnavamo. Vplive na naravo bomo obravnavali v 

okviru okoljskega cilja Ohranjena biotska in krajinska pestrost. 

DA – v okviru 

okoljskega cilja 

Ohranjena biotska in 

krajinska pestrost. 

Kulturna 
dediščina 

V Občini Trzin je po podatkih iz aprila 2016 16 enot kulturne dediščine, vanjo pa sega še 

vplivno območje kulturnega spomenika grad Jablje, ki je v sosednji občini Mengeš. V OPN 

občine Trzin so predvidene spremembe namenske rabe v vplivnem območju gradu Jablje 

ter opredeljeni prostorski izvedbeni pogoji za posege na enotah oziroma v bližini enot 

kulturne dediščine, ki lahko vplivajo (neposredno, daljinsko, kumulativno, začasno in 

trajno) na lastnosti enot kulturne dediščine. 

 

Pričakovane vplive izvedbe OPN na kulturno dediščino se bodo obravnavali v sklopu 

okoljskega cilja Dobro stanje enot kulturne dediščine. 

DA – v okviru 
okoljskega cilja Dobro 
stanje enot kulturne 
dediščine 

Ravnanje z 
odpadki 

Z izvedbo OPN se pričakuje nastanek različnih vrst komunalnih in drugih odpadkov 
oziroma nenevarnih in nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ravnanje z odpadki na 
območju občine ustrezno urejeno. 
 
Osnutek odloka o OPN v 31. členu opredeljuje obveznost priključevanja na komunalno 
opremo, med katero je tudi zagotovljeno mesto zbiranja in obvezna vključitev v 
organiziran sistem zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki, v 45. členu pa 
določa splošne prostorske izvedbene pogoje za objekte in ureditve za zbiranje in 
odstranjevanje odpadkov. 
 
Z izvedbo OPN lahko pride do potencialnih sprememb, toda v primeru upoštevanja 
področnih predpisov in umeritev iz OPN ni pričakovati poslabšanja stanja. Vpliva izvedbe 
OPN na odpadke zato v nadaljevanju poročila ne bomo obravnavali. 

NE 

Elektromag
netno 

sevanje 

V varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih daljnovodov (40 m za 400 in 200 kV, 25 m 

za 220 kV daljnovod in 15 m za 110 kV daljnovod – merjeno levo in desno od osi 

daljnovoda), se glede na veljavno namensko rabo prostora nahajata dobra 2 ha stavbnih 

zemljišč, ki po namenski rabi sodijo med industrijske cone, površine cest površine 

železnic in druge prometne površine. V vplivnem območju daljnovodov ni stanovanjskih 

objektov. 

 

V 62. členu Odloka so podane usmeritve za varovanje pred elektromagnetnim sevanjem.  

V OPN so vključene ustrezne zahteve glede varstva pred EMS, v območju vplivnega pasu 

daljnovodov pa se z OPN ne načrtuje novih posegov. Vpliv elektromagnetnega sevanja 

bomo obravnavali v okviru okoljskega cilja Zmanjšanje obremenitve ljudi zaradi EMS oz. v 

okviru krovnega cilja Ohranjeno zdravje ljudi. 

DA – v okviru 

okoljskega cilja 

Zmanjšanje 

obremenitve ljudi zaradi 

EMS 
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Segment Možni pričakovani vplivi Obravnava v presoji 

Svetlobno 
onesnaž. 

Upoštevajoč število prebivalcev občine Trzin znaša poraba električne energije za javno 

razsvetljavo na prebivalca dvakrat več, od mejne vrednosti, kot je opredeljena v Uredbi o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Občina je že izvedla prenovo javne 

razsvetljave, tako da se stanje že izboljšuje.  

 

Z izvedbo OPN se predvideva ureditev javne razsvetljave, ki pa mora biti skladna z 

zakonodajo (63. člen). Vpliva izvedbe OPN na svetlobno onesnaževanje v nadaljevanju 

poročila zaradi navedenih razlogov ne bomo obravnavali. 

NE 

Varovanje 
zdravja 

ljudi 

Na kakovostno bivalno okolje in zdravje ljudi trenutno najbolj vpliva promet z emisijami v 
ozračje in dejavnosti oziroma obrati, ki so zavezanci za meritve emisij v zrak. S prometom 
so povezane tudi hrupne obremenitve okolja. Vplive OPN na kakovost zraka in hrupne 
obremenitve se vrednoti v ločenih okoljskih ciljih, kjer je izpostavljen tudi vpliv na zdravje 
ljudi. 
 
Vplivov EMS v okoljskem poročilu ne bomo posebej obravnavali, saj OPN ne prinaša 
sprememb namenske rabe v območju daljnovodov. 
 
S stališča ohranjanja kmetijskih površin in s tem zagotovljene varnosti preskrbe 
prebivalstva z lokalno pridelano hrano so pomembna z veljavnim prostorskim planom 
opredeljena kmetijska zemljišča. Z OPN se posega na območja najboljših kmetijskih 
zemljišč in tako posredno in trajno vpliva na varnost preskrbe prebivalstva z lokalno 
pridelano hrano, pri čemer pa je treba upoštevati tudi majhnost občine in možnost oskrbe 
iz sosednjih občin. Vplive na naravne vire se vrednoti v ločenem okoljskem cilju, kjer je 
izpostavljen tudi vidik oskrbe prebivalstva z lokalno pridelano hrano. Zato tega posebej v 
sklopu segmenta zdravje ljudi ne obravnavamo ponovno.  
 
Oskrba s pitno vodo je zagotovljena v vseh poselitvenih območjih. Meritve kemijske 
kakovosti pitne vode na javnih vodovodnih sistemih so bile v letu 2014  ustrezne. 
 
Ravnanje z odpadki je ustrezno urejeno, zagotovljeno je zadostno število zbiralnic. 

DA - v okviru okoljskih 
ciljev Ohranjena 
kakovost zunanjega 
zraka, Ohranjanje ravni 
hrupa pod mejnimi 
oziroma kritičnimi 
vrednostmi 
predpisanimi za 
posamezna območja 
SVHP, Ohranjeno 
dobro stanje površinske 
in podzemne vode. 
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6 Ugotavljanje, vrednotenje, ocena vplivov izvedbe plana na 

okolje, omilitveni ukrepi in monitoring 

 

Presojali smo tako strateški kot izvedbeni del OPN za občino Trzin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da bo imel strateški del 

plana enake vplive na varovana kot izvedbeni del, saj strateški del ne zajema nobenih vsebin ali razvojnih usmeritev, ki 

ne bi bile že opredeljene v izvedbenem delu OPN. Strateški del usmerja poselitev v stari del Trzina in zapolnitev vrzeli v 

obstoječem poselitvenem vzorcu, razvoj poslovnih in proizvodnih aktivnosti omejuje na OIC Trzin, razvoj kmetij in s tem 

kmetijske dejavnosti pa usmerja v območje ob Depali vasi na meji z občino Domžale. Strateški del je sicer navajal 

možnost opredelitve lokacije heliporta v fazi priprave občinskega prostorskega načrta, vendar le-ta ni bila opredeljena.  

6.1 Zrak in podnebne spremembe 

6.1.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment zrak in podnebne spremembe je:  

 Ohranjena kakovost zunanjega zraka. 

 

Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment zrak in podnebne spremembe so:  

 Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na pomembnih prometnicah v občini; 

 Število zavezancev za obratovalni monitoring emisij v zrak; 

 Delež obnovljivih virov energije v energetski bilanci občine; 

 Način ogrevanja predvidenih objektov in število kurišč. 

 

Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalec Stanje kazalca glede na zadnje dostopne podatke 

PLDP na pomembnih 

prometnicah v občini; 

Upoštevajoč podatke štetja prometa je bil leta 2014 PLDP na: 

 G2-447 Domžale (Stob) – Trzin: 15.943 

 G2-104 Mengeš – Trzin: 15.816 

 G2-104 Trzin – Ljubljana: 31.779 

Ostale ceste služijo lokalnemu prometu in prometno niso obremenjene ter na njih niso izvedena 

štetja povprečnega letnega dnevnega prometa. 

Število zavezancev za prve 

meritve emisij v zrak 

Na območju občine ni zavezancev za obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja. 

Delež obnovljivih virov 

energije v energetski bilanci 

občine 

V Energetskem konceptu ni podatkov o deležu obnovljivih virov energije v energetski bilanci 

občine. Glavni energent v občini je zemeljski plin, saj občino v celoti (98% vseh možnih 

porabnikov – podatek za leto 2013) pokriva plinovodno omrežje. Gospodarstvo in javne zgradbe 

praktično v celoti kot energent uporabljajo zemeljski plin. Gospodinjstva se večinoma ogrevajo z 

zemeljskim plinom ali kurilnim oljem, v manjši meri pa z lesno biomaso, sončno energijo ali 

toplotnimi črpalkami.  

 

Glede na promet oziroma podatke o PLDP je zelo verjetno, da glavni delež v skupni porabi 

energije predstavljajo motorna goriva (bencin in plinsko olje). 

Način ogrevanja predvidenih 

objektov.  

Kazalec je usmerjen predvsem v prihodnje stanje in se navezuje na stanje ureditve, ki ga 

usmerjajo splošna izhodišča OPN. 

 

6.1.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 
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in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v naslednji preglednici.  

 

 

 

 

 
Preglednica 23: Merila vrednotenje vplivov za okoljske cilje 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - Ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

 Plan nima vpliva, saj se bodo z njegovo izvedbo emisije snovi v zrak zaradi prometa zmanjšale. PLDP po 

cestah v občini se bo zmanjšal oziroma bo ostal nespremenjen. 

 OPN ne povečuje oziroma zmanjšuje število objektov, ki so zavezanci za prve meritve emisij v zrak. 

Kakovost zraka se bo ohranila na obstoječi ravni oziroma bo njegov vpliv pozitiven 

 Povečal se bo delež obnovljivih virov energije v energetski bilanci občine oziroma se bo povečal delež 

stanovanjskih objektov, ki se ogrevajo z obnovljivimi viri energije. 

 Način ogrevanja stanovanjskih objektov je usmerjen v povečanje čistejših tehnologij in izrabe OVE. 

B- nebistven vpliv 

 Emisije snovi v zrak se ne bodo bistveno povečale, kljub povečanemu prometu. PLDP se ne bo bistveno 

povečal. 

 Št. zavezancev za izvajanje emisijskega monitoringa ostaja enako kot sedaj, ni IPPC zavezancev.  

 Uporaba obnovljivih virov energije bo ostala na sedanji ravni. 

 Način ogrevanja stanovanjskih objektov ni usmerjen in ostaja primerljiv z obstoječim stanjem. 

C- nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

 PLDP se poveča vendar sprememba ne vpliva bistveno v primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi, s 

katerimi se zagotavlja, da se emisije snovi v zrak zaradi prometa ne bodo bistveno povečale oziroma se 

bodo zmanjšale. 

 Plan povečuje število objektov, ki so zavezanci za prve meritve emisij v zrak, toda na emisije ne vpliva 

bistveno v primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi za zmanjšanje emisij snovi v zrak. Emisije snovi v 

ozračje se sicer povečajo, vendar ne presegajo predpisanih koncentracij. Kakovost zraka se ne bo 

poslabšala. 

 Uporaba obnovljivih virov energije bo ostala na sedanji ravni ali se bo povečala, v kolikor se izvedejo 

omilitveni ukrepi. 

 Način ogrevanja stanovanjskih objektov ostaja primerljiv z obstoječim stanjem ob izvedbi omilitvenih 

ukrepov. 

D - bistven vpliv 

 PLDP se poveča, emisije v zrak zaradi prometa se bodo ob njegovi izvedbi glede na izhodiščno stanje 

bistveno povečale, mejne vrednosti bodo presežene. 

 Število zavezancev se bo povečalo, emisije snovi v ozračje občasno presegajo predpisane koncentracije. 

Kakovost zraka se ne bo zaznavno poslabšala. Plan bo vplival na emisije snovi, ki prispevajo k podnebnih 

spremembam. 

 Izvedba plan bo povzročila zmanjšanje uporabe obnovljivih virov energije. 

 Izvedba plana bo vpliva na uporabo slabših tehnologij in zastarelih sistemov za ogrevanje stanovanjskih 

objektov. 

E- uničujoč vpliv 

 PLDP se poveča. Emisije snovi v zrak zaradi prometa bi se ob njegovi izvedbi povečale v taki meri, da bi 

bila dosežena oziroma presežena kritična raven onesnaženja. 

 Število zavezancev se bo povečalo za več kot 50%, emisije snovi v ozračje bodo presegale predpisane 

koncentracije. 

 Izvedba OPN bo močno zmanjšala delež porabe obnovljivih virov energije. 

 Način ogrevanja stanovanjskih objektov je usmerjen k uporabi tehnologij in sistemov, ki so povsem 

neskladne z določili Energetskega zakona in podzakonskih aktov. 

X Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni možno. 
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6.1.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.1.3.1 Prometne obremenitve  

Izvedba plana ureja prometne površine v naselju Trzin z ločeno namensko rabo, kar pa ne bo vplivalo na obstoječe 

prometne obremenitve, ampak bo olajšalo nadaljnje načrtovanje in upravljanje prometnih površin. Edina nova 

prometnica, načrtovana s planom, je območje obvoznice Trzin: gre za rezervacijo prostora, ki je že usklajena s 

sosednjima občinama Domžale in Mengeš in ki bi se na severu navezala na mengeško obvoznico. Obvoznica bi 

preusmerila promet s sedanje ceste G2-104 Mengeš – Trzin ter povečala pretočnost prometa iz smeri Ljubljane proti 

Mengšu. Obvoznica bi izboljšala prometno varnost v starem Trzinu, zmanjšala obremenjenost s hrupom in 

obremenjenost zraka v naselju z emisijami iz prometa, saj bi sedanja cesta G2-104 postala lokalna cesta, ki bi 

omogočala dostop za lokalne potrebe. Obvoznica se bo podrobneje načrtovala z DPN (leta 2008 je bila že pripravljena 

študija variant dvopasovnice Loka pri Mengšu – Depala vas – Študa, ki jo je za DRSCI pripravil PNZ d.o.o.), tako da gre 

v OPN samo za rezervacijo usklajenega prometnega koridorja.  

  

Sama izvedba plana ne more pomembno vplivati na spremembo PLDP na regionalnih cestah; v primeru obvoznice bo 

šlo le za preusmeritev tranzitnega prometa izven naselja. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da se zaradi izvedbe 

plana PLDP pomembnejših prometnic na območju plana ne bo bistveno spremenil. Izvedba plana ne bo spremenila 

železniške infrastrukture, zato ne pričakujemo, da bi se železniški promet (sedaj omejen z zmogljivostjo enotirne proge) 

znatno povečal, prav tako elektrifikacjia ni načrtovana kratkoročno.   

 

V veljavnem OPN so kot površine prometne infrastrukture (PC in PŽ) opredeljene le 3 EUP, ki zajemajo sedanjo cesto 

G2-104 Trzin – Ljubljana, načrtovano obvoznico Trzin ter železniško progo Ljubljana – Kamnik, vse ostale ceste pa po 

namenski rabi niso označene kot površine cest. Z OPN je predvidena uskladitev podrobne namenske rabe prostora z 

dejanskim stanjem, tako da so znotraj poselitvenih območij in ostalih namenskih rab prostora določene površine cest PC 

v obliki 49 EUP, ki predstavljajo obstoječe glavne ceste, regionalne ceste in lokalne ceste.  

 

Na območju občine Trzin je predviden Državni prostorski načrt za obvoznico Mengeš, ki pa še ni v pripravi, v OPN gre le 

za rezervacijo prostora zanj. Vpliv na zrak zaradi predvidenega DPN se bo presojal v sklopu izdelave Okoljskega 

poročila in Poročila o vplivih na okolje za predvideni DPN. 

 

OPN predvideva razvoj dejavnosti in pozidavo stanovanjskih območij, pri čemer gre večinoma za uskladitev z dejanskim 

stanjem in za stanovanjska območja, območja centralnih dejavnosti ter del obrtno-industrijske cone, ki so že vključeni v 

sedaj veljavni OPN, a niso bili presojani in so večinoma še nepozidani. Sem sodijo:  

 Dela obrtno-industrijske cone gre za širitev v robnem delu na severu (CT-05) in jugozahodu (CT-08), ki se bosta 

urejali z OPPN,  

 območji centralnih dejavnosti NT-06 (Peske - območje centralnih dejavnosti med gospodarsko cono in Mlakami) in 

ST-16 (Križišče JV - območje centralnih dejavnosti ob križišču med Trzinom in Depalo vasjo), ki bosta urejani z 

OPPN,  

 stanovanjska območja: večinoma gre za zaokrožitev in uskladitev z dejanskim stanjem (npr. EUP ST-10), razen pri 

območjih ST-02, ST-03, ST-05, ST-06, ST-07, ST-18 in ST-21, ki bodo urejana z OPPN.  

 

OPN predvideva širitev dejavnosti na območjih: 

 EUP ST-28 in ST-31, kjer gre za ureditev možnosti selitve kmetij iz naselja (delno že v veljavnem OPN),  

 EUP ST-09, kjer gre za ureditev območja centralnih dejavnosti za potrebe javnih prireditev in javnih storitev z 

zaokrožitvijo stavbnih zemljišč, 

 EUP ST-32 – območje letnega gledališča, 

 EUP NT-08 in NT-09 – območje ureditve pokopališča.  

  

Razvoj dejavnosti vpliva na povečanje prevozov, povezanih z dejavnostmi (prevoz surovin, izdelkov, odpadkov,…) ter 

prevoza na nova delovna mesta, zaradi česar se poveča promet na dovoznih cestah do teh ureditev. Ureditev 

stanovanjskih območij prav tako predstavlja povečanje prometa na nekem območju. Povečanje prometa, a v manjši meri 
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in v obliki konic (npr. ob prireditvah) je mogoče pričakovati tudi zaradi ureditve centralnih dejavnosti. Predpostavimo 

lahko, da bo plan prinesel spremembo v prometnih obremenitvah, ki pa ne bodo samo posledica izvedbe OPN.  

 

Na podlagi primerjave obsega širitev in nepozidanih stavbnih zemljišč, na katerih lahko pride do razvoja dejavnosti in 

poselitve, zaradi katerih se lahko poveča promet, lahko ocenimo, da izvedba OPN ne bo bistveno pripomogla k 

povečanju gostote prometa s tem pa k morebitnem povečanju emisij iz prometa v ozračje. Kakovost zraka se ne bo 

zaznavno spremenila, vzdolž sedanje ceste G2-104 Mengeš – Trzin pa se bo izboljšala zaradi preusmeritve prometa na 

obvoznico. Izvedba OPN bo sicer deloma povečala koncentracije dušikovih oksidov in delcev PM10 zaradi izvedbe in 

kasneje obratovanja proizvodnih območij, vendar bistveno povečanih koncentracij onesnaževal, ki bi lahko ogrozile 

zdravje ljudi, pri tem ne pričakujemo. Vpliv na prometne obremenitve ocenjujemo kot nebistven. Ureditev dvosmerne 

kolesarske povezave med OIC - Mlake in ureditev vsaj enostranskega pločnika pri urejanju večine cestne infrastrukture 

lahko prispevata k zmanjšanju uporabe motornih vozil, predvsem za kratke poti med različnimi deli naselja, pa tudi za 

obiske bližnjih krajev v sosednjih občinah, to pa vpliva na zmanjšanje emisij zaradi prometa. Zmanjšana uporaba 

motornih vozil za lokalno dostopnost predstavlja pozitivni vpliv na kakovost zraka. 

 

Kljub temu, da je promet eden izmed najbolj pogostih virov emisij snovi in toplogrednih plinov v ozračje, načrtovani OPN 

ne bo imel bistvenih vplivov ne na kakovost zraka ne na podnebne spremembe.  

6.1.3.2 Število zavezancev za prve meritve emisij v zrak 

S prostorskimi izvedbenimi pogoji za območja proizvodnih dejavnosti z namensko rabo prostora IG urejajo naslednje 

EUP: 

 Obstoječa (že izvedena) OIC Trzin: CT-01, CT-02, CT-03, CT-04, CT-06, CT-07 

 Dela OIC Trzin za širitev v robnem delu na severu (CT-05) in jugozahodu (CT-08), ki se bosta urejala z OPPN. 

 

V zgornjih primerih gospodarskih con (IG) gre za območja kamor se umeščajo proizvodne dejavnosti, ki so pretežno 

namenjena industrijskim, proizvodnim in obrtnim ter spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim. V dopolnjenem 

osnutku OPN so opredeljene naslednje omejitve: 

 Za CT-01, CT-03, CT-06, CT-07, CT-08: dovoljene so industrijske stavbe, 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.  

 Za CT-02, CT-04,: enako kot zgoraj, le da je dovoljena IV. stopnja varstva pred hrupom. 

 Za CT-05: ni opredelitev, omejitve bodo opredeljene v OPPN. 

 

Trenutno v občini Trzin ni zavezancev za monitoring emisij snovi v zrak, saj ima večina proizvodno-obrtnih obratov v IOC 

Trzin manjše emisije v zrak, verjetno največ iz malih in srednje velikih kurilnih naprav (torej iz ogrevanja prostorov in 

zagotavljanja toplote za proizvodne procese). Glede na omejitve, opredeljene v PIP za območja z namensko rabo IG pa 

je malo verjetno, da bodo v območje OIC Trzin umeščene dejavnosti z večjim obsegom onesnaževanja zraka. Če bodo 

naprave v novih tovrstnih dejavnostih ustrezale zahtevam in bodo v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja preverjeni 

tudi vplivi dejavnosti na kakovost zraka, ocenjujemo, da bo vpliv širitve OIC Trzin na emisije v zrak zanemarljiv. Glavni 

vir industrijskih emisij v zrak bodo še naprej večje industrijske naprave v sosednjih občinah (v Šentjakobu, Ljubljani, 

Količevem, Mengšu). 

6.1.3.3 Energetska učinkovitost in delež obnovljivih virov energije v energetski bilanci občine 

Obravnavani plan kot izhodišče energetskega razvoja občine opredeljuje: 

 Spodbujanje sistemov daljinske oskrbe s toploto in sistemov daljinske oskrbe s plinom. V vseh enotah urejanja je 

dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN Občine 

Trzin– izvedbeni del. 
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 Spodbujanje soproizvodnje električne energije  in toplotne energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv ter z 

možnostjo uporabe tudi za hlajenje objektov (plinska kogeneracija, kogeneracija v kotlovnici na obnovljivi vir 

energije, …). 

 Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in pri rekonstrukciji stavb, katerih 

uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in je namen rekonstrukcije zmanjševanje potreb po energiji (obvezna 

je študija izvedljivosti), se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih 

sistemov (raba več virov OVE, soproizvodnja, daljinsko/skupinsko ogrevanje/hlajenje, toplotne črpalke) za oskrbo z 

energijo.  

 Pri vseh novih gradnjah in rekonstrukcijah objektov je obvezno graditi po načelih varčne oz. energetsko učinkovite 

gradnje in učinkovite rabe energije (individualni in javni objekti) in uporabljati obnovljive vire energije (toplotne 

črpalke, kolektorji za izkoriščanje solarne energije, biomasa …). Za pridobivanje toplote in proizvodnjo električne 

energije pa je dopustna raba vseh vrst obnovljivih virov energije. Glede na naravne danosti v Občini Trzin se 

prioritetno vzpodbuja uporaba OVE: 

o energija sončnega sevanja (solarni sistemi, fotovoltaični sistemi...), 

o geotermalna energija, 

o biomasa (les, odpadki, biogorivo, bioplin …). 

 informiranje občanov o možnostih izkoriščanja, sofinanciranja in kreditiranja projektov za varčevanje z energijo in 

URE z objavljanjem člankov v občinskem glasilu in na ATV in z drugimi oblikami obveščanja in informiranja 

občanov; podlaga je Lokalni energetski koncept Občine Trzin (Ur. Vestnik Občine Trzin, št. 7/2009). 

 

Na podlagi navedenega lahko predpostavimo, da se bo delež OVE v energetski bilanci z leti povečeval (vključno z 

ogrevanjem stanovanjskih objektov), kar bo posledično vplivalo tudi na zmanjšanje emisij TGP.  

6.1.3.4 Način ogrevanja predvidenih objektov (število kurišč). 

Zaradi izvedbe OPN bo število kurišč naraslo. Predvidoma bo narasla predvsem uporaba zemeljskega plina in OVE, saj 

tudi OPN usmerja izvedbo načina ogrevanja z uporabo obnovljivih virov energije. Glede na to, da bodo nova kurišča v 

sklopu novih objektov, ki morajo biti grajeni skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 

52/10), gre za objekte nizkih porab energentov za ogrevanje. Nova kurišča bodo tako povzročala manjše emisije kot 

obstoječa kurišča. 

 

V primeru izvedbe plana bo število kurišč naraslo in bo vpliv na obremenitev zraka neposreden in kumulativen. Količina 

emisij in vrsta polutantov je odvisna tako od vrste energentov, kot od sistemov za pretvorbo energentov. V primeru večjih 

sistemov je učinkovitejše tako izgorevanje kot čiščenje odpadnih plinov.  

 

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da se bodo z izvedbo OPN nekoliko povišale emisije snovi v zrak, vendar bo 

to povečanje glede na obstoječe stanje majhno. V kolikor bi bila na območju občine merilna naprava kakovosti zraka, 

povečanje emisij z veliko verjetnostjo ne bi bilo zaznavno. Bistvenega povečanja emisij zaradi individualnih kurišč torej ni 

pričakovati. Usmerjenost v izrabo OVE pa bo prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov na območju občine.  

6.1.3.5 Ocena vplivov na okoljske cilje 

Ocenjujemo da izvedba plana ne bo imela bistvenega vpliva na zastavljeni okoljski cilj. Ocenili smo, da bo vpliv na 

kakovost zraka zaradi morebitnih sprememb prometnih obremenitev, sprememb števila zavezancev za izvedbo 

monitoringa emisij v zrak, števila kurišč in rabe obnovljivih virov energije nebistven.  

 

V tej fazi še ne moremo oceniti za koliko se bo povečalo število IPPC zavezancev in število zavezancev za izvedbo 

emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, saj niso poznane dejavnosti, ki se bodo 

umeščale v cone. Novi viri emisij (individualna kurišča, nepremični viri onesnaževanja) morajo obratovati skladno z 

veljavno zakonodajo, kar pomeni, da ne smejo prekomerno onesnaževati zraka. Umestitev novih zavezancev za 

izvajanje obratovalnega monitoringa in IPPC zavezancev je možna, a je malo verjetna glede na relativno majhen obseg 

zemljišč, ki so na voljo na še nepozidanem delu OIC Trzin in dejstvo, da običajno dejavnosti z večjimi emisijami v zrak 

(ki so torej zavezane za obratovalni monitoring) za delovanje potrebujejo veliko prostora. 
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Glede na predvideni obseg območij IG ocenjujemo, da se bo povečal promet na cesti G2-104 Trzin – Ljubljana in cestah 

znotraj OIC Trzin. Povečanje prometa bo postopno, skladno z umeščanjem in razvojem dejavnosti v OIC, ki je odvisno 

od več dejavnikov (ekonomski, prometni…). Kolikšno bo to povečanje je težko oceniti, ker še niso poznane dejavnosti, ki 

se bodo umeščale v OIC.  

 

Na območju je prisotnih tudi nekaj kmetij z objekti za rejo živali. Emisije, ki nastanejo pri obratovanju takih objektov, so 

predvsem emisije vonjav. Splošna emisijska uredba ne obravnava nepremičnih virov onesnaževanja zraka, ki 

povzročajo vonjave. Na podlagi razpoložljivih podatkov je v tej fazi dokaj težko napovedati ali bodo povzročene  emisije 

vonjav v takih koncentracijah, da bodo moteče ali ne. OPN ta problem rešuje z ureditvijo območij za selitev kmetij ST-28 

in ST-31-  

 

Dopolnjeni osnutek OPN tudi prinaša ukrepe za varovanje zraka in sicer:  

 V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka, 

površinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomerno hrupnostjo. 

 Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. Za varstvo zraka pred 

onesnaževanjem je treba za objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter pripraviti program 

sanacije. Pri gradnji novih objektov in naprav je treba zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne 

emisije. 

 Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik oziroma upravljavec vira 

onesnaženja dvakrat letno meriti nivo onesnaženosti in izvesti ustrezno zaščito oziroma sanacijo. Z rezultati 

merjenja mora seznaniti pristojni organ Občine Trzin.  

 

Strateško gledano, bo vpliv na okoljski cilj do neke mere tudi pozitiven, saj prinaša tudi ukrepe za umik prometa iz jedra 

naselja (ureditev obvoznice) in spodbujanje varne dostopnosti z nemotoriziranimi oblikami prometa. Vpliv izvedbe plana 

na kakovost zraka bo prisoten zaradi emisij iz prometa, emisij gospodarskih dejavnosti in zaradi kurišč v objektih. Ker se 

zagotavlja zadostna površina območij za industrijo je možno, da bo prišlo tudi do umestitve obratov, ki bodo zavezanci 

za izvajanje emisijskega monitoringa in morda celo IPPC zavezanci, vendar je slednje malo verjetno. Izvedba OPN 

bistvenega zmanjšanja porabe energije za ogrevanje stavb ne predvideva, uporaba obnovljivih virov energije pa se bo 

predvidoma povečala, saj je tudi na nacionalni ravni opazen trend povečevanja uporabe biomase in sončne energije.  

 

Zaradi vsega zgoraj navedenega (glede prometa, emisij iz dejavnosti, energetskega razvoja) ocenjujemo: 

 Neposredni vpliv na okoljski cilj kot nebistven (B).  

 Daljinskega vpliv na okoljski cilj kot nebistven (B).  

 Kumulativni vpliv na okoljski cilj kot nebistven (B). 

 

Pri opredelitvi vplivov lahko ugotovimo, da se bodo pojavili tudi novi viri onesnaževal v zrak zaradi izvedbe 

plana, ki bodo prispevali k povečevanju koncentracij onesnaževal v zraku. Ocenjujemo, kljub temu izvedba 

plana ne bo bistveno vplivala na kakovost zraka glede na obstoječe stanje in razmere ter ob upoštevanju 

zakonskih določil in usmeritev, ki so načrtovana z OPN. Glede na navedeno ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe 

plana na okoljski cilj Ohranjena kakovost zunanjega zraka nebistven (B). 

 

6.1.4 Omilitveni ukrepi 

Na podlagi ugotovljenih in ovrednotenih vplivov omilitvenih ukrepi niso potrebni. Dopolnjeni osnutek OPN že predvideva 

in vključuje ustrezne omilitvene ukrepe. Ocenjujemo da poleg zakonsko predpisanih omilitvenih ukrepov, dodatni 

omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

6.1.5 Monitoring – spremljanje stanja 

V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti: 
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Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

PLDP na pomembnih 

prometnicah v občini; 

Povprečni letni dnevni promet se spremlja letno v obliki letnih poročil, 

ki jih pripravlja DRSI. Občina naj spremlja predvsem gibanje prometa 

na območju občine. Skladno z ugotovitvami naj izvede ukrepe za 

zmanjšanje emisij iz prometa. Spremljanje gibanja prometa naj se 

izvaja na letni ravni. 

Občina na 

podlagi poročil 

DRSI.  

Letno v času 

izvajanja 

OPN. 

Delež objektov, ki za 

ogrevanje izkoriščajo 

OVE 

Število individualnih kurišč in način ogrevanja je podatek, ki se ga 

pridobi iz popisa prebivalstva. Podatki niso javno dostopni, vendar se 

zanje zaprosi na Statističnem uradu RS. Spremlja se tudi v sklopu 

izvajanja ukrepov iz LEK-a. 

Občina  Vsakih 5 let 

po sprejemu 

OPN 

 

6.2 Hrup 

6.2.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment hrup je:  

 Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod mejnimi oziroma kritičnimi vrednostmi predpisanimi za posamezna 

območja varstva pred hrupom. 

 

Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment hrup so:  

 Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na pomembnih prometnicah v občini; 

 Število konfliktnih območij (stiki SS in IG); 

 Število območij II. stopnje varstva pred hrupom znotraj območij preseganja (strateška karta hrupa); 

 Število območij II. stopnje varstva pred hrupom v stiku z glavno železniško progo; 

 

Število in struktura vlakov ni bilo zajeto v kazalcih, saj izvedba OPN ne bo vplivala na povečanje ali zmanjšanje števila 

vlakov in na strukturo vlakov na železniški progi Ljubljana - Kamnik.  

 

Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalec Stanje kazalca glede na zadnje dostopne podatke 

PLDP na pomembnih 

prometnicah v občini 

Upoštevajoč podatke štetja prometa je bil PLDP leta 2014 na: 

 G2-447 Domžale (Stob) – Trzin 15.943, 

 G2-104 Mengeš – Trzin 15.816, 

 G2-104 Trzin – Ljubljana 31.779. Vzdolž ceste so postavljene protihrupne ograje. 

 

Ostale ceste služijo predvsem lokalnemu prometu in na njih niso izvedena štetja povprečnega 

letnega dnevnega prometa. 

Število konfliktnih območij 

(stiki območjih stavbnih 

zemljišč s proizvodnjo) 

V obstoječem stanju glede na veljavno namensko rabo prostora v veljavnem OPN ni stikov med 

območji IV. in II. stopnje varstva pred hrupom z vidika stikov območij stavbnih zemljišč z območji 

proizvodne dejavnosti. 

Število območij II. stopnje 

varstva pred hrupom v stiku z 

glavno železniško progo 

Glede na veljavno namensko rabo prostora v veljavnem planu, smo evidentirali 1 stik območja 

železniške proge z območji stavbnih zemljišč in sicer na območju med križiščem in Depalo vasjo. 

 

6.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 
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vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 24: Merila vrednotenje vplivov za okoljske cilje 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Plan ima na obremenjenost okolja s hrupom pozitiven vpliv ali nima vpliva. Z njegovo izvedbo se bo 

obremenjenost okolja s hrupom zmanjšala oziroma se ne bo spremenila.  

PLDP po cestnih odsekih državnih cest se bo zmanjšal.  

Ni stikov med stanovanjskimi in industrijskimi območji in se stanje glede na obstoječe izboljšuje. 

Ni stikov med območji II. stopnje varstva pred hrupom (SVPH) in železniško progo. 

B- nebistven vpliv 

Plan ima na obremenjenost okolja s hrupom nebistven vpliv. Z njegovo izvedbo se obremenjenost okolja s 

hrupom ne bo bistveno spremenila. 

OPN na obremenjenost okolja s hrupom ne vpliva bistveno.  

PLDP se bo povečal, toda to ne bo bistveno vplivalo na obremenjenost s hrupom.  

Število stikov med IG in SS se ne povečuje ali pa se zmanjša. 

Število stikov med območji II. SVPH in železniško progo (PŽ) se ne povečuje. 

C- nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

OPN na obremenjenost okolja s hrupom ne vpliva bistveno v primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi, s 

katerimi se obremenjenost okolja s hrupom ne poveča bistveno.  

PLDP se bo povečal, toda to ne bo bistveno vplivalo na obremenjenost s hrupom v primeru izvedbe ukrepov.  

Število stikov med IG in SS se poveča toda z izvedbo ukrepov je možna sanacija. 

Število stikov med območji II. SVPH in železniško progo (PŽ) se poveča, toda z izvedbo ukrepov je možna 

sanacija. 

D - bistven vpliv 

OPN ima na obremenjenost okolja s hrupom bistven vpliv. Obremenjenost okolja s hrupom bi se ob njegovi 

izvedbi glede na izhodiščno stanje bistveno povečala obremenjenost okolja s hrupom, presežene bodo 

zakonsko predpisane mejne vednosti.  

Nastali bodo novi stiki med proizvodnimi in stanovanjskimi območji. Območja SVPH oziroma podrobna 

namenska raba prostora niso ustrezno določeni.  

Nastali bodo stiki med II. SVPH in železniško progo (PŽ). Možna so nova preseganja mejnih vrednosti pri 

objektih z varovanimi prostori. 

E- uničujoč vpliv 

OPN na obremenjenost okolja s hrupom vpliva uničujoče. Njegova izvedba bi povzročila povečano 

obremenjenost okolja s hrupom zaradi povečanega PLDP v taki meri, da bi presegla zakonsko predpisane 

kritične vednosti ravni hrupa. Nastali bodo novi stiki med proizvodnimi in stanovanjskimi območji. Območja 

SVHP niso ustrezno določena. Bistveno se bo povečalo število objektov z varovanimi prostori, ki bodo 

izpostavljeni prekomernim obremenitvam s hrupom. 

X Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni možno. 

 

6.2.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.2.3.1 Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na pomembnih prometnicah v občini 

OPN predvideva razvoj dejavnosti in pozidavo stanovanjskih območij, pri čemer gre večinoma za uskladitev z dejanskim 

stanjem in za stanovanjska območja, območja centralnih dejavnosti ter del obrtno-industrijske cone, ki so že vključeni v 

sedaj veljavni OPN, a niso bili presojani in so večinoma še nepozidani. Razvoj dejavnosti vpliva na povečanje prevozov, 

povezanih z dejavnostmi (prevoz surovin, izdelkov, odpadkov,…) ter prevoza na nova delovna mesta, zaradi česar se 

poveča promet na dovoznih cestah do teh ureditev. Ureditev stanovanjskih območij prav tako predstavlja povečanje 

prometa na nekem območju. Povečanje prometa, a v manjši meri in v obliki konic (npr. ob prireditvah) je mogoče 

pričakovati tudi zaradi ureditve centralnih dejavnosti. Predpostavimo lahko, da bo plan prinesel spremembo v prometnih 

obremenitvah (tako tovorni kot osebni promet), ki pa ne bodo samo posledica izvedbe OPN.  

 

V obstoječem stanju predstavlja velik del PLDP na vseh treh glavnih cestnih odsekih G2-447 Domžale (Stob) – Trzin, 

G2-104 Mengeš – Trzin, in G2-104 Trzin – Ljubljana promet tranzitne narave, ki ga v glavnem tvorijo dnevne migracije 

med sosednjimi občinami. Sama izvedba plana ne more pomembno vplivati na spremembo PLDP na teh cestnih 

odsekih, poleg tega je treba upoštevati, da PLDP v zadnjih 6 letih upada. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da se 
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zaradi izvedbe plana PLDP odsekov G2 na območju plana ne bo bistveno spremenil. Ostale ceste predstavljajo glede na 

število PLDP nebistven vpliv na vrednosti kazalcev hrupa.  

 

V okviru OPN je predvidena tudi rezervacija prostora za obvoznico Trzina, ki se bo načrtovala z DPN. To bo povečalo  

obremenjenost okolja s hrupom na območju kmetijskih zemljišč v severovzhodnem delu občine, a bo hkrati znatno 

zmanjšalo obremenjenost s hrupom na območju starega Trzina, saj bo cesta G2-104 Mengeš – Trzin preurejena v 

lokalno cesto. To bo imelo lokalno pozitiven vpliv na kazalce hrupa. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe OPN na prometne obremenitve nebistven kljub temu, da je 

promet eden izmed najbolj pogostih virov hrupa. 

 

6.2.3.2 Število konfliktnih območij (stiki SS in IG, E) 

V drugo območje SVHP skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 

109/09, 62/10) sodijo po namenski rabi opredeljene čiste stavbne površine z oznako rabe SS. Območja proizvodnih 

dejavnosti (oznake namenske rabe IG), območja prometne infrastrukture (oznaka namenske rabe P) in območja 

energetske infrastrukture (oznaka E) pa skladno z Uredbo sodijo v območja IV. stopnje varstva pred hrupom. Območja 

prometne infrastrukture smo posredno zajeli že pri obravnavi PLDP, zato smo tu obravnavali le območja z namensko 

rabo IG in E. 

 

Dopolnjeni osnutek OPN z opredelitvijo namenske rabe stavbnih zemljišč nikjer ne vsebuje stikov med območji II. in IV. 

stopnje varstva pred hrupom, tako da ne prihaja do konfliktne rabe z vidika varstva pred hrupom. Na podlagi 

navedenega ocenjujemo, da izvedba OPN na število konfliktnih območij nima vpliva. 

 

6.2.3.3 Število območij II. stopnje varstva pred hrupom v stiku z glavno železniško progo 

Dopolnjen osnutek OPN ureja površine železnic skladno z železniško progo in pomožnimi železniškimi objekti. V 

obstoječem planu je železniška proga že opredeljena po namenski rabi kot površina železnic, vendar ni bila opredeljena 

na območju Kmetičeve ulice (med križiščem in Depalo vasjo). Novi OPN bo železniško progo in železniško postajo v 

celoti opredelil kot površino železnic (namenska raba z oznako PŽ).  

 

Območja II. stopnje varstva pred hrupom v stiku z glavno železniško progo po enotah urejanja prostora se nahajajo med 

križiščem in Depalo vasjo na širšem območju Kmetičeve ulice. To so: 

 ST-29 – stanovanjske površine SSs; 

 ST-30 – stanovanjske površine SSs (del, del ima namensko rabo PO). 

 

V primeru ST-30 ima del namensko rabo PO in bo namenjen parkirnim površinam v bližini železniške postaje, del pa je 

za železniško postajo in torej odmaknjen od železniške proge. Glede na obstoječe stanje se število stikov navidezno 

povečuje z 1 na dva, a gre le za razdelitev območja stanovanjskih površin na 2 dela zaradi natančnejše opredelitve 

površin železnic vzdolž celotne železniške proge. Z izvedbo OPN bo tako stanje glede na obstoječo namensko rabo v 

sedaj veljavnem planu nespremenjeno. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da vpliva izvedbe OPN na število območij 

II. stopnje varstva pred hrupom v stiku z glavno železniško progo ne bo.  

6.2.3.4 Ocena vplivov na okoljske cilje 

Obravnavan plan v okviru skupnih prostorskih izvedbenih pogojev z vidika varovanja zdravja ljudi določa stopnjo varstva 

pred hrupom glede na podrobno namensko rabo, vendar ne določa podrobneje območij II. stopnje varstva pred hrupom. 

 

Glede na obstoječa proizvodna območja in predvidene razširitve oz. preureditve bi se lahko kazalci hrupa v okolju 

spremenili znotraj proizvodnih območij, ki pa so dovolj oddaljena od območij II. stopnje varstva pred hrupom, da nanje 

ne bodo imeli vpliva. Izvedba OPN bi lahko vplivala na stopnjo obremenjenosti s hrupom zaradi prometa, vendar 

ocenjujemo, da se promet na večini prometnic ne bo znatno povečal; povečanje na glavnih cestah G2 bo zanemarljivo, 
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saj gre večinoma za tranzitni promet med sosednjimi občinami. Poleg tega bo ob ureditvi obvoznice obremenjenost s 

hrupom na območju vzdolž ceste Mengeš – Trzin znatno manjša, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje zdravja ljudi na 

območju starega Trzina. Število območij II. stopnje varstva pred hrupom v stiku s površinami železnice (PŽ) se bo sicer 

povečalo z 1 na 2, a gre za isto območje, prepolovljeno zaradi natančnejše določitve površin železnice. 

 

Zaradi zgoraj navedenega ocenjujemo: 

 Neposredni vpliv na okoljski cilj kot nebistven (B).  

 Daljinskega vpliva na okoljski cilj ni (A).  

 Kumulativnega vpliva na okoljski cilj ni (A).  

 Začasni vpliv je nebistven v (B). 

 

Pri opredelitvi vplivov lahko ugotovimo, da se bodo pojavili novi viri hrupa zaradi izvedbe plana, ki bodo prispevali k 

povečevanju obremenjenosti okolja s hrupom. OPN na obremenjenost okolja s hrupom ne bo bistveno vplival, saj gre za 

manjša območja stanovanjske gradnje, ureditev preostanka OIC Trzin pa je tudi primerno ločena od območij z II. stopnjo 

varstva pred hrupom, tako da povečanje hrupa v OIC ne bo imelo bistvenega vpliva.  

 

Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na okoljski cilj Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod mejnimi 

oziroma kritičnimi vrednostmi predpisanimi za posamezna območja varstva pred hrupom nebistven (B). 

 

6.2.4 Omilitveni ukrepi 

Ocenjujemo, da omilitveni ukrepi niso potrebni, priporočljivo pa je, da se za celotno območje OPN pripravi natančna 

razdelitev območij PNRP na posamezne stopnje varstva pred hrupom v skladu z določili 2. člena Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju.   

 

6.2.5 Monitoring – spremljanje stanja 

V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja stanja, ki ga je potrebno zagotoviti: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

PLDP na pomembnih 

prometnicah v občini; 

Povprečni letni dnevni promet se spremlja letno v obliki letnih 

poročil, ki jih pripravlja DRSI. Občina naj spremlja predvsem 

gibanje prometa na območju občine. Skladno z ugotovitvami naj 

izvede ukrepe za zmanjšanje emisij iz prometa. Spremljanje 

gibanja prometa naj se izvaja na letni ravni. 

 

Občina na podlagi 

poročil DRSI.  

Letno v času 

izvajanja 

OPN. 

 

6.3 Vode 

6.3.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbran je okoljski cilj presoje za vode je:  

 Ohranjeno dobro stanje površinskih in podzemnih voda. 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda, 

 Kemijsko stanje podzemnih voda, 

 Stopnja komunalne opremljenosti oziroma delež prebivalcev, ki na ustrezen način odvaja komunalno odpadno 
vodo. 

 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo doseči dobro stanje površinske in podzemne vode in preko urejanja komunalne 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih vod zmanjšanje pritiska na vode. 
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Doseganje cilja bomo spremljali preko podatkov monitoringa površinskih in podzemnih voda, ki ga opravlja ARSO. Vir 
podatkov o stanju površinskih voda in kemijskem stanju podzemnih voda je MOP-ARSO, Ocena stanja rek v Sloveniji v 
letu 2011 in Kemijsko stanje podzemnih voda v letu 2012. Gre za neposredni kazalec. 
 
Na podlagi izbranega posrednega kazalnika »Stopnja komunalne opremljenosti oziroma delež prebivalcev, ki na 
ustrezen način odvaja komunalno odpadno vodo« je mogoče oceniti nevarnost za onesnaženje površinskih in 
podzemnih voda. Sprememba deleža prebivalcev, ki na ustrezen način odvaja komunalno odpadno vodo se bo ocenilo 
na podlagi predvidenih ureditev v OPN. 
 

Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca 

(zadnji dostopen podatek) 

Kemijsko in ekološko stanje 

površinskih voda 

Reka Pšata je bila v letu 2014 vključena v državni monitoring kakovosti površinskih voda, ki ga 
izvaja ARSO, dolvodno od Trzina. Kemijsko stanje in ekološko stanje na merilnem mestu Bišče 
(občina Domžale) je bilo ocenjeno kot dobro (kemijsko) oziroma zelo dobro (ekološko). 

Kemijsko stanje podzemnih 

voda 

Na območju občine se nahaja vodno telo podzemne vode Savska kotlina in Ljubljansko Barje 

(VTPodV 1001) in sicer v območje vodonosnika peščeno-prodnih zasipov reke Save in njenih 

pritokov. Po podatkih ARSO se kakovost vodonosnika izboljšuje, saj se znižuje količina atrazina, 

desetil-atrazina in vsote pesticidov, raven nitratov pa zaenkrat ostaja enaka. Manjša pa se gladina 

podzemne vode. 

Stopnja komunalne 

opremljenosti oziroma delež 

prebivalcev, ki na ustrezen 

način odvaja komunalno 

odpadno vodo 

Na območju občine Trzin so praktično vsi prebivalci priključeni na kanalizacijsko omrežje. Ob širitvi 
poselitve se stanje ne sme poslabšati. 

 

6.3.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredba o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 25: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj  

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do izboljšanja kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, izboljšanja 

kemijskega stanja podzemnih voda. Delež prebivalcev, ki na ustrezen način odvaja komunalno odpadno vodo se 

bo z OPN dosegel oz. ohranil maksimalno raven (100 %). 

B - nebistven 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN se bo kemijsko in ekološko stanje površinskih voda ohranilo na enaki ravni, kemijsko stanje 

podzemnih voda ohranilo na enaki ravni. Z OPN se predvideva ohranjanje deleža prebivalcev, priklopljenih na 

javno kanalizacijsko omrežje, skladno z veljavno zakonodajo. 

C - nebistven 

vpliv zaradi 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, poslabšanja 

kemijskega stanja podzemnih voda. Z OPN bo delež prebivalcev, priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje 

upadel. Možni so omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, poslabšanja 

kemijskega stanja podzemnih voda. Z OPN se ne predvideva zagotavljanja priklopa na javno kanalizacijsko 

omrežje, oziroma se bo delež zmanjšal (do 10 %). Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov so neizvedljivi. 
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Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

E - uničujoč 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, poslabšanja 

kemijskega stanja podzemnih voda. Delež prebivalcev, priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, se bo 

zmanjšal (do 20 %). 

Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 

 

6.3.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.3.3.1 Vpliv na stanje površinskih in podzemnih voda kot posledica sprememb količin odpadnih 

voda 

 

Zaradi izvedbe OPN bo na območju občine Trzin prišlo do povečanja količin odpadnih vod (obstoječa nepozidana 

stavbna zemljišča, nova območja urejanja, širitev gospodarske dejavnosti). V izvedbenem delu OPN je predvideno 

obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje razen v primerih, ko PIP določa drugače. Jasno je opredeljeno 

tudi odvajanje in čiščenje padavinskih in industrijskih odpadnih vod, ki morajo biti urejeni skladno z veljavno zakonodajo. 

Določeni PIP dopuščajo ureditev male čistilne naprave, določeno pa je (41. člen), da morajo biti vsi individualni sistemi 

za odvajanje in čiščenje odpadne vode redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja 

odpadne vode. Ocenjujemo torej, da bodo vse odpadne vode odvajane in očiščene v skladu s predpisi, da ima CČN 

Domžale – Kamnik ustrezne kapacitete za sprejem in očiščenje povečanega volumna odpadnih vod in spremenjene 

strukture odpadnih vod (zaradi emisij iz nove obrti in industrije) in da torej ne bo prišlo do znatnih novih obremenitev 

okolja. S povečanim prometom se bo povečalo tveganje za prometne nesreče in potencialna razlitja, vendar bo 

povečanje majhno in je tako tveganje mogoče nadzorovati z rednim vzdrževanjem cest in organizacijskimi ukrepi. 

Ocenjujemo, da bosta oceni za »Kemijsko stanje površinskih voda« in »Ekološko stanje površinskih voda« ostali 

nespremenjeni (dobri oz. zelo dobri). 

 

V sklopu OPN se ne načrtuje novih posegov v vodotoke, izjema je ureditev športnega parka (NT-23, namenska raba 

ZS), ki bo urejen do brežin Blatnice. V tem primeru lahko pride do dodatnih obremenitev Blatnice zaradi izpiranja 

padavinskih vod z vzdrževanih površin športnega parka, vendar so bile v OPN upoštevane smernice glede ureditve 

stadiona z umetno travo v izogib uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, tako da vpliva na kemijsko stanje Blatnice 

in okoliških vlažnih travnikov ne pričakujemo. Ureditev športnega parka lahko poseže v brežine plitvega potoka Blatnica. 

V tem primeru lahko pride do spremenjene vodne dinamike, vendar bo vpliv glede na majhno vodnatost in pogosto 

presušenost Blatnice nebistven. 

 

Ocenjujemo, da bo kazalec »Kemijsko stanje podzemne vode« ob izvedbi OPN ostal nespremenjen, saj OPN zagotavlja 

ureditev in obvezno priključitev na ustrezen sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Do dodatnega vpliva 

na podzemne vode bi lahko prišlo zaradi preselitve kmetij na širše območje Kmetičeve ulice, vendar bo zanje prav tako 

veljala obveznost priključitve na kanalizacijsko omrežje, poleg tega pa morajo biti kmetije urejene v skladu s standardi 

Evropske skupnosti, kamor sodi tudi primerna ureditev ravnanja z gnojili fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovega 

skladiščenja in zagotavljanje navzkrižne skladnosti. Opozoriti je treba, da je območje vodnega telesa Savska kotlina in 

Ljubljansko polje veliko bolj obsežno od območja občine Trzin, zaradi česar je možen vpliv na kemijsko stanje podzemne 

vode izven meja občine. 

6.3.3.2 Ocena vplivov na okoljski cilj 

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPN Trzin imela tako pozitivne, kot negativne vplive na 

zastavljene okoljske cilje. Negativni vplivi so že zmanjšani na najmanjšo možno raven z odlično stopnjo priključenostjo 

na kanalizacijski sistem in pri izvedbi OPN je treba predvsem paziti, da se stanje (delež priključenosti) ne poslabša. 

Potencialni dodatni vpliv na površinske vode bo nastal z ureditvijo športnega parka na območju Mlak, a bo vpliv 

nebistven. OPN lahko ima daljinski vpliv dolvodno po vodotokih in na preostali del vodnega telesa podzemne vode 

Savska kotlina in Ljubljansko polje, ki sega izven območja občine. 
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Ocenjujemo, da bo zaradi izvedbe OPN Trzin prišlo do pozitivnih kot tudi negativnih neposrednih, posrednih, 

daljinskih, začasnih in trajnih vplivov na površinske in podzemne vode, ki bodo skupno imeli značaj 

nebistvenega vpliva (B). 

6.3.4 Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi ob zagotavljanju priključevanja na kanalizacijsko omrežje niso potrebni. 

6.3.5 Monitoring 

V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja, ki jih mora Občina Trzin spremljati v času izvedbe OPN. Iz spremljanja 

predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje površinskih in podzemnih voda v občini izboljšuje ali slabša in ali se 

uresničuje opredeljeni okoljski cilj Občine Trzin. Nekateri izmed predvidenih kazalcev stanja okolja se še ne spremljajo. 

Predlagamo, da občina zagotovi spremljanje teh kazalcev. Občina naj zagotovi monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni 

na voljo podatkov iz državnega monitoringa. 

 

Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa kot tiste, za katere bo morebiti občina sama zagotovila spremljanje, naj 

občina zbere in predstavi javnosti na vsakih 3 leta v obliki poročila. 

 

Kazalci stanja okolja za spremljanje: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec 
Obdobje 

spremljanja 

Število in delež 

prebivalcev priključenih 

na kanalizacijo 

Delež prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje 

se spremlja s pomočjo notranje analize, ki jo izvaja javna 

gospodarska služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda na 

območju občine.  

Način ukrepanja v primeru odstopanj od predvidene vrednosti 

kazalca: Ugotovi se vzrok odstopanj. Z upravljavci se preveri ali 

je to posledica izvajanja OPN ali kakšnega drugega dejavnika in 

ali je potrebno pripraviti predlog sprememb določil odloka OPN. 

Upravljavec 

kanalizacijskega 

sistema 

Letno v času 

izvajanja 

OPN. 

Kemijsko stanje 

podzemnih voda 

MOP ARSO v skladu z rednimi monitoringi. 

Letna poročila Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode 

(MOP-ARSO) 

Način ukrepanja v primeru odstopanj od predvidene vrednosti 

kazalca: Ugotovi se vzrok odstopanj. Z upravljavci javne 

gospodarske infrastrukture se preveri, ali je to posledica 

izvajanja OPN ali kakšnega drugega dejavnika in ali je potrebno 

pripraviti predlog sprememb določil odloka OPN. 

Občina s pomočjo 

javno dostopnih 

podatkov (ARSO, 

MOP) 

1x vsaka 3 

leta času 

izvajanja 

OPN. 

 

6.4 Poplavna varnost 

6.4.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbran je okoljski cilj presoje za rastlinstvo in živalstvo so: 

 Ohranjena poplavna varnost poselitvenih območij 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 Pogostost poplav 

 Število prebivalcev, prizadetih v poplavah.  
 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo zagotoviti poplavno varnost občine Trzin, kjer so poplave pogoste zlasti ob Pšati 
in njenih pritokih.. 
 
Doseganje cilja bomo spremljali na podlagi državnih monitoringov (spremljanje poplavne varnosti, število intervencij 
zaradi poplavne nevarnosti). 
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Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca 

(zadnji dostopen podatek) 

Pogostost poplav Hidrološko hidravlična študija, karta poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter 

izravnalnih ukrepov za območje Brodiča (DHD d.o.o., 2009) je pokazala, da je območje ob Pšati 

poplavno ogroženo, sem sodijo tudi načrtovane nove ureditve ob Pšati.  

Število prebivalcev, prizadetih v 
poplavah 

Ni podatka, koliko prebivalcev živi na območju poplavne ogroženosti in koliko jih je bilo v zadnjem 

desetletju prizadetih v poplavah.   

 

6.4.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 26: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj  

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Izvedba OPN ne bo vplivala na poplavno varnost ali pa jo bo zelo povečala. 

B - nebistven 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do redkih poplav na območjih, kjer zaradi se voda ne more razliti zaradi nove 

pozidave. 

C - nebistven 

vpliv zaradi 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN bo prihajalo do občasnih poplav, poplavljena bodo novo pozidana območja, pa tudi stari deli 

naselja dolvodno. Z omilitvenimi ukrepi je možno omejiti tveganje za poplave. 

D - bistven vpliv 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do znatnega povečanja poplavne nevarnosti. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje 

vplivov niso izvedljivi. 

E - uničujoč 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja poplavne nevarnosti do te mere, da se bodo prebivalci pričeli 

odseljevati. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 

 

6.4.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.4.3.1 Vplivi na poplavno varnost 

Vplivi izvedbe OPN bodo: 

 Neposredni vplivi bodo nastajali zaradi fizičnih posegov v poplavna območja, zlasti na površine, ki sedaj služijo kot 
razlivne površine ob visokih vodah. Območja bodo občasno poplavljena, poslabšala se bo tudi poplavna varnost 
dolvodno. 

 Kumulativni vplivi lahko nastanejo zaradi sprememb pozidave gorvodno v zaledju Pšate v sosednji občini Mengeš, 
povzročijo pa lahko kumulativne vplive tudi dolvodno v sosednji občini Domžale.   

 Trajni - OPN se sprejema za daljše časovno obdobje. Vse objekte, razen začasnih, se umešča trajno. 

 Začasni - OPN bo ob izvedbi posameznih ureditev privedel do določenih začasnih vplivov, npr. med gradnjo zaradi 
večjih količin gradbenega materiala na poplavnih območjih.  

 

Na poplavno varnost lahko vplivata predvsem dve ureditvi:  

 Izvedba poselitve na EUP v poplavnem območju Pšate, 

 Izvedba športnega parka ob Blatnici, kar lahko vpliva tudi dolvodno na ureditev pokopališča in centralnih dejavnosti. 
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EUP v poplavnem območju Pšate predvidevajo poselitev območja. Del ob Pšati je sicer načrtovan kot zelena površina, ki 

bi lahko torej služila tudi kot razlivno območje, vendar je hidrološko-hidravlična študija pokazala, da sprejemljive 

poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti brez določenih omilitvenih ukrepov. Brez omilitvenih ukrepov tako lahko 

pričakujemo poplavno ogroženost novo poseljenih površin in delov starega Trzina dolvodno.  

 

V naslednji preglednici je predstavljen obseg poseganja dopolnjenega osnutka OPN na posamezne kategorije poplavnih 

območij. Večinoma gre za obstoječe stanje, uskladitev z obstoječim stanjem ali tehnične popravke, le v manjši meri pa 

za dejanske spremembe namenske rabe. Za podlago so bile uporabljene karte razredov poplavne nevarnosti, dostopne 

na Geoportalu ARSO ter karte razredov poplavne nevarnosti iz Hidrološko hidravličnega elaborata za območje OPPN 

ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016. 

 
Preglednica 27: Pregled kategorij namenske rabe na območju v dopolnjenem osnutku OPN 

Namenska 

raba 

dopolnjen 

osnutek OPN 

Namenska raba 

veljavni OPN 

Površina v razredih poplavne nevarnosti (m2) 

Vrsta spremembe 

Majhna 

poplavna 

nevarnost 

Preostala 

poplavna 

nevarnost 

Srednja 

poplavna 

nevarnost Skupna vsota 

SK Skupaj 6.017,13 67.910,01 2.612,05 76.539,19   

  CDi 0,00 560,04 0,00 560,04 Tehnični popravek 

  CU 1.294,02 1.217,22 0,00 2.511,25 Sprememba kategorije namenske rabe 

  SSc 2.453,88 610,88 1.624,55 4.689,31 Sprememba kategorije namenske rabe 

  SSs 2.269,23 65.521,87 987,50 68.778,59 Sprememba kategorije namenske rabe 

SS Skupaj 17.386,06 33.134,30 2.281,16 52.801,52   

  CU 14.580,89 20.150,32 2.281,16 37.012,37 Sprememba kategorije namenske rabe 

  SSc 2.753,60 10.770,90 0,00 13.524,50 Obstoječe stanje 

  SSs 0,00 2.213,08 0,00 2.213,08 Obstoječe stanje 

  ZDo 51,57 0,00 0,00 51,57 Tehnični popravek 

SSc SSc 9.792,56 1.853,22 13.898,98 25.544,75   

CDc CU 0,00 765,07 0,00 765,07 Obstoječe stanje 

CDi CDi 373,37 18.997,92 0,00 19.371,29 Obstoječe stanje 

CU Skupaj 1.704,96 38.644,46 0,00 40.349,42   

  CU 1.704,96 30.454,50 0,00 32.159,46 Obstoječe stanje 

  K1 0,00 3.980,40 0,00 3.980,40 Sprememba kategorije namenske rabe 

  SSc 0,00 3.968,15 0,00 3.968,15 Sprememba kategorije namenske rabe 

  SSs 0,00 241,41 0,00 241,41 Sprememba kategorije namenske rabe 

E E 1.750,54 897,98 20,89 2.669,42 Obstoječe stanje 

G Skupaj 84.128,96 110.615,18 16.431,06 211.175,20   

  K1 78.223,45 106.197,74 12.478,69 196.899,87 Uskladitev z dejansko rabo 

  K2 5.905,51 4.417,44 3.952,37 14.275,33 Uskladitev z dejansko rabo 

K1 Skupaj 166.915,14 222.787,58 256.578,44 646.281,16 

   K1 166.915,14 222.779,78 256.578,44 646.273,36 Obstoječe stanje 

  SSs 0,00 7,80 0,00 7,80 Tehnični popravek 

K2 Skupaj 4.057,25 6.915,90 88,83 11.061,98   

  K2 4.057,25 6.913,92 88,83 11.060,00 Obstoječe stanje 

  SSc 0,00 1,98 0,00 1,98 Tehnični popravek 

O O 1.087,55 927,72 136,50 2.151,76 Obstoječe stanje 

PŽ PŽ 1,92 66,03 0,00 67,95 Obstoječe stanje 

PC Skupaj 3.315,46 17.122,05 223,34 20.660,85   

  CDi 0,00 184,39 0,00 184,39 Tehnični popravek 



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 76 od 119 

  CU 2.156,44 8.047,81 9,38 10.213,63 Uskladitev z dejansko rabo 

  K1 0,00 1.801,04 0,00 1.801,04 Tehnični popravek 

  PC 418,48 239,94 46,08 704,50 Obstoječe stanje 

  SSc 0,00 527,73 0,00 527,73 Tehnični popravek 

  SSs 734,37 6.321,14 167,88 7.223,39 Uskladitev z dejansko rabo 

  ZDo 6,18 0,00 0,00 6,18 Tehnični popravek 

VC Skupaj 8.808,08 9.244,75 4.349,97 22.402,80 

   CDi 988,47 242,03 0,00 1.230,50 Uskladitev z dejansko rabo 

  CU 226,80 2.976,58 0,00 3.203,37 Uskladitev z dejansko rabo 

  G 0,00 0,57 0,00 0,57 Tehnični popravek 

  K1 6.263,21 4.696,21 3.594,68 14.554,10 Uskladitev z dejansko rabo 

  K2 13,42 6,77 0,00 20,19 Tehnični popravek 

  SSc 318,88 655,46 480,44 1.454,78 Uskladitev z dejansko rabo 

  SSs 0,00 98,03 0,00 98,03 Tehnični popravek 

  V 266,39 133,43 245,86 645,68 Tehnični popravek 

  ZDo 730,91 435,67 28,99 1.195,57 Uskladitev z dejansko rabo 

ZD Skupaj 19.451,36 2.179,60 11.170,67 32.801,64   

  CU 5,40 0,00 0,03 5,43 Tehnični popravek 

  ZDo 19.445,97 2.179,60 11.170,64 32.796,20 Obstoječe stanje 

 Skupna vsota površin 324.790,35 532.061,76 307.791,89 1.164.643,99   

 

 
Slika 14: Enote urejanja prostora v dopolnjenem osnutku OPN na območju karte razredov poplavne nevarnosti v severnem delu občine Trzin (vir: 

Hidrološko hidravličnia elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016) 
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Slika 15: Enote urejanja prostora v dopolnjenem osnutku OPN na območju karte razredov poplavne nevarnosti v sorednjem delu občine Trzin (vir: 

Hidrološko hidravličnia elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016) 

 

 
Slika 16: : Enote urejanja prostora v dopolnjenem osnutku OPN na območju jugovzhodno od glavne ceste in železnice (vir: Geoportal ARSO, april 2017) 

 

V naslednji preglednici so predstavljene enote urejanja prostora (EUP), ki segajo v posamezne razrede poplavne 

nevarnosti. EUP, ki jih ni v preglednici, niso v območjih poplavne nevarnosti. 
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Preglednica 28: Enote urejanja prostora (EUP), ki segajo v posamezne razrede poplavne nevarnosti 

EUP Namenska raba prostora Poplavna nevarnost Poseg 

majhna preostala srednja  

IT-01 PC  X  Obstoječe stanje 

IT-02 PŽ X X  Obstoječe stanje 

IT-03 PC X X X Obstoječe stanje 

IT-04 E X X X Obstoječe stanje 

IT-05 O X X X Obstoječe stanje 

OP-04 K1  X  Obstoječe stanje 

OP-05 K2, VC  X  Obstoječe stanje 

OP-10 K1  X  Obstoječe stanje 

ST-01 PC, SK X X X Obstoječe stanje 

ST-02 SS, VC X X  Širitev stanovanjske poselitve 

ST-03 PC, SS, VC X X  Širitev stanovanjske poselitve 

ST-04 PC, SK  X  Obstoječe stanje 

ST-06 PC, SS  X  Obstoječe stanje 

ST-07 SS  X  Obstoječe stanje 

ST-09 CU, PC  X  Večinoma obstoječe stanje, 

načrtovana pozidava (gradnja 

gasilskega doma) 

ST-11 CDi X X  Obstoječe stanje 

ST-12 CU, PC  X  Obstoječe stanje 

ST-13 CU, PC  X  Obstoječe stanje 

ST-18 SSc, VC X X X Manjša širitev stanovanjske poselitve 

ST-19 VC, ZD X X X Ureditev zelenih površin 

ST-20 PC, SK, VC X X X Manjša širitev stanovanjske poselitve 

ST-21 SSc X  X Širitev stanovanjske poselitve 

ST-22 CDc  X  Obstoječe stanje 

ST-23 PC, SS, VC X X X Širitev stanovanjske poselitve 

ST-24 SK X X  Obstoječe stanje 

ST-25 SK X X  Obstoječe stanje 

ST-26 CU X X  Obstoječe stanje 

ST-27 PC, SS, VC X X  Manjša širitev stanovanjske poselitve 

Vir: Osnutek OPN, november 2016, Hidrološko hidravličnia elaborat za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 

2016, Geoportal ARSO, april 2017  

 

Pri oblikovanju ureditev športnega parka ob Blatnici so že upoštevane smernice ZRSVN, tako da se poseg umakne iz 

struge vodotoka in kar najbolj izogne poseganju v brežine. Blatnica sicer ni zelo izdatna, a ima hudourniški značaj in bo 

z ureditvijo športnega parka izgubila del razlivne površine. To je treba upoštevati pri zagotavljanju poplavne nevarnosti 

dolvodno in pri načrtovanju ureditev pokopališča in centralnih dejavnosti. 

6.4.3.2 Ocena vplivov na okoljski cilj 

Na površinah, ki segajo v posamezne razrede poplavne nevarnosti, je načrtovana predvsem širitev stanovanjske 

poselitve in ureditev zelenih površin ob Pšati. Ureditev zelenih površin na poplavno varnost ne bo vplivala, pozidava 

površin pa lahko na območjih v posameznih razredih poplavne nevarnosti poveča poplavno ogroženost teh površin in 

poveča poplavno nevarnost na površinah dolvodno, torej v južnem delu starega Trzina. 

 

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPN Trzin imela negativne vplive na zastavljeni okoljski cilj, saj 

se bo brez omilitvenih ukrepov poslabšala poplavna varnost in povečalo število ljudi, ki jih bo to poslabšanje prizadelo.  
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Ocenjujemo, da bo zaradi izvedbe OPN Trzin prišlo do negativnih neposrednih, posrednih, daljinskih, začasnih 

in trajnih vplivov na poplavno varnost, ki bodo skupno imeli značaj nebistvenega vpliva zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C). 

6.4.4 Omilitveni ukrepi 

Potrebna je izvedba omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v Hidrološko-hidravlični študiji, karti poplavne in erozijske 

nevarnosti in predlogu varovalnih ter izravnalnih ukrepov za območje Brodiča. DHD d.o.o., Maribor, 2009 ter Hidrološko 

hidravličnem elaboratu za območje OPPN ST 5/1-3 v občini Trzin. DHD d.o.o., Maribor, 2016. Posegi so na območjih, ki 

jih obravnavata navedena študija in elaborat (območje Brodiča, EUP ST-09) dovoljeni le, če so predhodno izvedeni 

celoviti omlitveni ukrepi za posamezno območje, predstavljeni v spodnji preglednici. 

 

Ukrep 
Utemeljitev 

ukrepa 
Časovni 

okvir 

Izvedljivost ukrepa, ocena 
ustreznosti in način 

spremljanja uspešnosti 

Izvedba zemeljskega zasipa (platoja) na območju 
nameravane pozidave do kote gladin poplav pri Q100 z 
varnostnim nadvišanjem 0.5 m s površino 15000 m2 na 
severnem delu Brodiča in 9.300 m2 na južnem delu.  

Ukrep zagotovi 
poplavno varnost 
območja. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv, a je 
uspešnost srednje velika, če pride 
do poslabšanja stanja gorvodno v 
sosednji občini. 

Nadvišanje obstoječega nasipa oz. roba obstoječega 
zasipa severno od Brodiča (v občini Mengeš). Dolžina 
ureditve znaša 160 m, višina nasipa pa ca.1 do 1.5 m. 

Ukrep zagotovi 
poplavno varnost 
območja. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv, a je 
uspešnost srednje velika, če pride 
do poslabšanja stanja gorvodno v 
sosednji občini. 

Ureditev berme širine 20 m na levem bregu Pšate med 
pr.12 in pr.20 v dolžini 420 m. 

Ukrep zagotovi 
poplavno varnost 
območja. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv, a je 
uspešnost srednje velika, če pride 
do poslabšanja stanja gorvodno v 
sosednji občini. 

Ureditev novega mostu za dostop do nameravanega 

območja pozidave, ki bo imel primerno veliko svetlo 

razpetino in varnostno nadvišanje. 

Ukrep zmanjša 
tveganje za 
poplave ob velikih 
nalivih zaradi 
premajhnega 
preliva. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv, a je 
uspešnost je velika v primeru, da 
so urejeni tudi ostali omilitveni 
ukrepi. 

Ureditev ponikanja ali zadrževanja padavinskih vod v 

območju ob Pšati. V primeru, da ponikanja ni mogoče 

urediti, je treba urediti zadrževalnike in s sistemom 

kanalizacije zagotoviti, da do zadrževalnikov pridejo vse 

vodne količine, ki jih je potrebno zadrževati. Predlagani 

so zadrževalniki:  

 globina 1 m in površina 250 m2 na severnem delu 

načrtovane pozidave, 

 globina 1 m in površina 150 m2 na južnem delu 

načrtovane pozidave. 

Ukrep ublaži hitro 
povečanje pretoka 
ob povečani 
količini padavin. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv, a je 
uspešnost srednje velika, saj ni 
možno povsod urediti ponikanja 
ali zadrževanja. 

Izravnalni ukrep zaradi urbanizacije območja OPPN ST 

5/1-3 (ST-09) predstavljata ustrezno dimenzionirana 

zadrževalnik in ponikovalnik padavinskih voda, poleg 

tega je potrebna  

izvedba zasipa parcel do kote 299.65 m n.m. 

V primeru izvedbe kleti in še posebej podzemnih garaž, 

je potrebno izdelati hidrogeološki elaborat, kjer bo 

definirana kota visoke podzemne vode, objekte pa 

ustrezno tesniti. 

Ukrep zmanjša 
tveganje za 
poplavno 
nevarnost. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv, 
uspešnost je visoka. 
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Ukrep 
Utemeljitev 

ukrepa 
Časovni 

okvir 

Izvedljivost ukrepa, ocena 
ustreznosti in način 

spremljanja uspešnosti 

V prostorsko-izvedbenih pogojih EUP ST-01, ST-18, ST-

19, ST-20, ST-21 in ST-23 je treba v skladu z Uredbo o 

pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 

št. 89/08) opredeliti, da so posegi dovoljeni le, če so 

predhodno izvedeni omilitveni ukrepi iz hidrološko-

hidravlične študije (navedeni zgoraj) in se na podlagi 

smernic ali pogojev vodnega soglasja ugotovi in 

zagotovi, da vpliv načrtovanega posega v prostor z 

vidkia poplavne varnosti ni bistven. 

Ukrep zmanjša 
tveganje za 
poplavno 
nevarnost. 

Med pripravo 
in izvedbo 

OPN. 

Omilitveni ukrep je izvedljiv v 
okviru prostorskega načrtovanja 
in pogojev, uspešnost je visoka. 

6.4.5 Monitoring 

V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja, ki jih mora Občina Trzin spremljati v času izvedbe OPN. Iz spremljanja 

predlaganih kazalcev bo razvidno, ali se stanje varovanih vrst in habitatnih tipov slabša ali ne. Spremljanje temelji na 

podatkih iz državnih monitoringov in podatkov Uprave RS za zaščito in reševanje, smiselno pa ga je izvajati na vsaka 3 

leta. 

 

Kazalci stanja okolja za spremljanje: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec 
Obdobje 

spremljanja 

Število ljudi, prizadetih v 
poplavah 

Stanje kazalca se spremlja na podlagi podatkov o intervencijah 

Uprave za zaščito in reševanje in lokalnih gasilskih društev. V 

kolikor se ugotovi povečanje števila ljudi, prizadetih v poplavah, 

ki bi bilo lahko posledica izvajanja OPN za območje občine 

Trzin, se izvede ukrepe za izboljšanje stanja, ki jih je dolžan 

zagotoviti pripravljavec OPN oz. investitor urejanja posamezne 

EUP ali posameznega posega. 

Občina Vsaka 3 leta 

 

6.5 Rastlinstvo in živalstvo 

6.5.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbran je okoljski cilj presoje za rastlinstvo in živalstvo so: 

 Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst  

 Prisotnost varovanih habitatnih tipov.  
 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo ohraniti visoko biotsko raznovrstnost občine Trzin, ki je ohranjena predvsem v 
gozdnatem predelu in je pod pritiskom poselitve in intenziviranja kmetijstva. 
 
Doseganje cilja bomo spremljali na podlagi državnih monitoringov (npr. monitoring izbranih kvalifikacijskih vrst, 
monitoring ptic kmetijske krajine, …). 
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Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca 

(zadnji dostopen podatek) 

prisotnost, velikost populacij in 
ugodno stanje zavarovanih oz. 
kvalifikacijskih vrst 
 

Monitoringi kvalifikacijskih vrst Natura območij in ptic kmetijske krajine kažejo, da je v preteklih 

desetletjih biotska pestrost upadla zaradi različnih posegov in intenzifikacije kmetijstva. Ohranjene 

vrste so v ugodnem stanju, vendar jih ogrožajo nadaljnji posegi v mokrišča in gozdni prostor. 

Popisi ptic kmetijske krajine na splošno kažejo upadanje biotske pestrosti, a je to splošni trend na 

ravni države in okoliških držav in je verjetno posledica intenziviranja kmetijstva. 

Prisotnost varovanih habitatnih 
tipov 

V občini Trzin so glede na podatke o Natura območjih, uporabljene za prenovo varstvenih ciljev 
teh območij, prisotni predvsem gozdni habitatni tipi, saj so deli občine, ki niso porasli z gozdom, 
bodisi pozidani bodisi namenjeni intenzivnemu kmetijstvu. Kvalifikacijski habitati so: 
Vaccinio-Pinetum in Myrtillo-Pinetum,  
Querco-Fagetum v zahodnem delu občine,  
Querco-Carpinetum in Alnetum glutinoso-incanea v mokriščnih delih. 
 

Ključna za ohranitev biotske pestrosti so mokrišča na območju občine, kot so: 

 mokrotno območje ob desnem pritoku Blatnice (zahodno od športnega igrišča v Mlakah), 

 bajer na območju nekdanjega glinokopa, 

 močvirno območje v porečju Dobravščice, 

 opuščen vlažen travnik v porečju Motnice, zarasel z jelšami.  

 

6.5.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 29: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj  

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Izvedba OPN ne bo vplivala biotsko raznovrstnost ali pa jo bo celo povečala, saj se bo povečal obseg varovanih 

vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju, populacije zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst pa se bodo okrepile. 

B - nebistven 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN se bo stanje nekaterih bolj občutljivih varovanih habitatnih tipov malo poslabšalo, zmanjšal 

se bo tudi njihov obseg. Populacije zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst bodo sicer še vedno močne, a v 

počasnem upadanju. 

C - nebistven 

vpliv zaradi 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN se bo stanje večjega števila varovanih habitatnih tipov poslabšalo, znatno se bo zmanjšal 

obseg najvrednejših habitatnih tipov, prišlo bo do fragmentacije. Populacije nekaterih zavarovanih oz. 

kvalifikacijskih vrst bodo očitno upadle na nekaterih območjih. Možni so omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov 

na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do znatnega poslabšanja stanja varovanih habitatnih tipov in populacij 

kvalifiakcijskih vrst, mestoma lahko tudi do uničenja večjih območij habitatnih tipov, s čemer bo znatno 

zmanjšana biotska raznovrstnost v občini in povezljivost preostalih območij takih habitatnih tipov. Populacije več 

zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst bodo očitno upadle na večjem delu razširjenosti v občini. Omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje vplivov niso izvedljivi. 

E - uničujoč 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja stanja varovanih habitatnih tipov in populacij zavarovanih oz. 

kvalifikacijskih vrst, nekatere bodo v celoti izginile z območja občine ali pa se bodo pojavljale le občasno. 

Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 
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6.5.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.5.3.1 Vplivi na rastlinstvo in živalstvo 

Vplivi izvedbe OPN bodo: 

 Neposredni vplivi bodo nastajali zaradi fizičnih posegov v redke oziroma kvalifikacijske habitatne tipe, strukturne 
elemente krajine, območja ohranjanja narave in življenjske prostore varovanih vrst. 

 Kumulativni vplivi bodo nastajali zaradi učinka planov na državni, regionalni in občinski ravni. Obsega kumulativnih 
vplivov zaradi pomanjkanja informacij o velikostnih razredih dosedanjega in predvidenega poseganja v habitate vrst 
in v habitatne tipe ne moremo kvantificirati.  

 Trajni - OPN se sprejema za daljše časovno obdobje. Vse objekte, razen začasnih, se umešča trajno. 

 Začasni - OPN bo ob izvedbi posameznih ureditev privedel do določenih začasnih vplivov, npr. začasnega 
poškodovanja habitata vrst zaradi ureditve dostopa do gradbišča.  

 

Vplivi na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe varovanih območij so podrobneje opisani v poglavju o varovanih območjih; 

v nadaljevanju so podani še tisti vplivi na rastlinstvo in živalstvo, ki lahko vplivajo na ostale vrste in habitatne tipe v občini 

Trzin. 

 

Ureditve, predvidene z OPN Trzin, so umeščene predvsem v robna območja naselij in ne zajemajo urejanja večjih 

industrijskih območij, odlagališč odpadkov in podobnih virov emisij, za katere bi bila potrebna presoja vplivov na okolje in 

ki lahko izrazito negativno vplivajo na prisotne habitatne tipe ter zavarovane oziroma kvalifikacijske vrste. Območja za 

kmetijsko dejavnost (K1 in K2) se ohranjajo praktično v dosedanjem obsegu. Večina načrtovanih posegov je že 

vključena v sedaj veljavni OPN, a še ni bila presojana. 

 

Ključne širitve območij poselitve, zaradi katerih lahko pride do uničenja nekaterih habitatov, so predstavljene v spodnji 

preglednici. 

 
Preglednica 30: Pregled ključnih ureditev, ki bodo vplivale na biotsko raznovrstnost 

EUP Načrtovani poseg Potencialni vpliv 

NT-08, NT-09 Ureditev parkovnega 

pokopališča 

Glavni vpliv je fragmentacija območja zelene cezure med Mlakami in OIC Trzin in 

možnost vpliva zaradi osvetljevanja. Vendar je območje že degradirano zaradi 

invazivnih tujerodnih vrst (predvsem zlata rozga) in nasutjem gradbenega 

materiala. Ureditev bo omejena na degradirano območje in ne bo posegala v 

bajerje in vodotoke v okolici.  

V OPN so smernice ZRSVN delno upoštevane, območje je zmanjšano na obseg 

degradiranih površin, načrtuje se parkovna ureditev na zahodu, poslovilni objekt 

je umaknjen na vzhodno stran ob obstoječo poselitev. Uporabi se obstoječa 

dostopna cesta. Zaradi take izvedbe bo učinek fragmentacije na zahodnem delu 

zmanjšan, ker bo urejen gozdni rob s prehodom v parkovno pokopališče. Vpliv 

bo dodatno zmanjšan, če bodo upoštevane usmeritve smernic glede osvetlitve. 

Fragmentacija zelene povezave med Mlakami in OIC Trzin bo začasno (do 

ustrezne zarasti parkovne ureditve) zmanjšala prehranjevalni habitat malega 

podkovnjaka, osvetljevanje območja pa lahko vpliva tudi na vrstno sestavo in 

populacije žuželk v območju, posredno lahko tako vpliva tudi na malega 

podkovnjaka, ki se z njimi prehranjuje, ter zmanjša možnost ponovne 

vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana. Ker je območje že utrjeno, je 

možnost vpliva na hidrologijo območja gorvodno (območje bajerja, jelševij in 

mokrotnih travnikov) zanemarljiva. 

ST-02, ST-03 Ureditev stanovanjskega 

območja 

Poseg v obrežno vegetacijo in ureditev osvetljevanja bi lahko vplivala predvsem 

na populacije žuželk in prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, ki je imel 

kolonijo v bližnji cerkvi Sv. Florijana, s tem pa zmanjša možnost ponovne 

vzpostavitve kolonije v tej cerkvi ali njeni bližini.  

ST-19, ST-21 Ureditev zelenih površin 

(namenska raba ZD) ob 

Pšati 

ST-20, ST-22, 

ST-23, ST-24, 

ST-25, NT-11, 

Ureditev stanovanjskih 

območij 

Uničene bodo pretežno kmetijske površine. Ključni vpliv bi lahko imelo 

osvetljevanje, predvsem na populacije žuželk na širšem območju, tudi ob strugi 

Pšate, posredno lahko pride tudi do vplivov na malega podkovnjaka, ki se z njimi 
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NT-16, NT-17,  prehranjuje, s tem pa se zmanjša možnost ponovne vzpostavitve najbližje 

kolonije v cerkvi sv. Florijana. 

ST-32 Ureditev letnega 

gledališča 

Poseg v vegetacijo lahko uniči oziroma zelo zmanjša obseg toploljubne združbe 

malega jesena in črnega gabra, značilne za južne in vzhodne stene osamelega 

krasa, ki so v občini Trzin redkost. 

Posek in ureditev z osvetljevanjem lahko negativno vpliva na populacijo rogača v 

širšem območju EUP in posredno tudi na malega podkovnjaka zaradi vpliva na 

žuželke, s katerimi se prehranjuje, s tem pa se zmanjša možnost ponovne 

vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana. 

NT-10 Ureditev vodohrana Pri posegu lahko pride do poškodovanja gozdnega roba, s tem pa do zmanjšanja 

habitata vrst, ki se pojavljajo na gozdnih robovih, kot je npr. rogač. 

NT-21 Ureditev stanovanjskega 

območja, površin cest in 

voda 

Gre za ureditev obstoječega stanovanjskega območja. Pri urejanju lahko pride do 

vnosa tujerodnih vrst, ki se lahko razširijo na območje Mlak in pričnejo 

spreminjati vrstno sestavo mokrotnih travnikov in nizkega barja v bližini ter 

izpodrivati redke in ogrožene vste. 

NT-24 Ureditev območja gostilne 

Trzinka za stanovanjske 

površine in zelene 

površine (ZS) 

Pri posegu lahko pride do poškodovanja gozdnega roba, s tem pa do zmanjšanja 

habitata vrst, ki se pojavljajo na gozdnih robovih, kot je npr. rogač. Pri neprimerni 

izvedbi gradbenih del lahko pride do posega in vplivov izven območja, npr. 

onesnaženja potoka Blatnica, uničenja obvodne zarasti in spremembe hidrologije 

tal na območju med EUP in bajerjem. To lahko povzroči spremembo vrstne 

sestave na tem območju in prispeva k širitvi invazivnih vrst.  

NT-06 Ureditev povezovalne 

ceste med Mlakami in 

OIC ter območja 

centralnih dejavnosti. 

območje bo tudi izhodišče 

za dostop do pokopališča. 

Pri posegu lahko pride do poškodovanja gozdnega roba in širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst iz bližnjih degradiranih območij, ki lahko pričnejo izpodrivati 

avtohtone vrste. Območje je že delno degradirano oz. urejeno. 

NT-23 Ureditev športnega centra Načrtuje se ureditev športnega igrišča z atletsko stezo, ki bo posegla na 

zaraščujoči se vlažni travnik med že urejenim igriščem in Blatnico. Smernice 

ZRSVN so bile delno upoštevane, tako da je urejen odmik igrišča tako, je kar 

najbolj prilagojen prostoru tik ob obstoječem igrišču in da ureditev ne posega v 

Blatnico, načrtovana je umetna trava in razpršeno razlivanje meteornih vod.  

Ureditev igrišča je pomaknjena na skrajni vzhodni rob mokrotnega travnika, tako 

da do njegovega uničenja ne bo prišlo; do poškodb robnega dela lahko pride ob 

neprevidnem in nenadzorovanem izvajanju ureditvenih del. Travnik se že 

zarašča z jelševjem, Loeselova grezovka na samem območju posega znotraj 

EUP ni bila evidentirana. V širšem območju je bila razširjena tudi rosika (3 vrste), 

vendar njena prisotnost na terenskem ogledu ni bila potrjena. Možen je vpliv na 

hidrologijo območja preostalih mokrotnih travnikov, vendar bo vpliv zmanjšan z 

razpršenim odvodnjavanjem EUP v to območje; tako bo ohranjena količina vode, 

ki napaja to območje, minimalno bo spremenjena dinamika pretoka. Ob 

neprimerni izvedbi ureditvenih del se lahko kljub temu spremeni hidrološko stanje 

v širšem območju in tako negativno vpliva na travnike s prevladujočo stožko in 

Loeselovo grezovko. 

Z ureditvijo igrišča se bo zmanjšal prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, 

kar lahko ob zmanjšanju njegovih prehranjevalnih habitatov na območju Pšate 

zmanjša možnost ponovne vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana.  

Na terenskem ogledu nismo potrdili prisotnosti, a so v območju zelo verjetno 

prisotni hribski urh in močvirski krešič, verjetno pa tudi rogač. Poseg bo tem 

vrstam zmanjšal obseg njihovega širšega habitata.  

CT-05  Širitev OIC na 

severovzhod 

Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN opredeljeno za 

industrijsko cono. Trenutno območje porašča gozd, ki ga tvori mešanica jelš, 

doba in topola. Uničen bo del gozda in poškodovan gozdni rob, urejeno bo 

osvetljevanje.  

S tem se bo zmanjšala prisotnost gozdnih habitatnih tipov, vezanih na mokrotna 

tla (jelševja, vrbovja), in posledično prisotnost vrst, značilnih nanje, kot je npr. 

močvirski krešič. Širitev OIC na sever bi lahko vplivala na hidrologijo območja 
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jelševja in prehodnih barij gorvodno od posega, vendar je za to zaradi reliefnih 

značilnosti malo možnosti. Ob neprimerni izvedbi ureditvenih del lahko kljub temu 

pride do vplivov, če se poseže v strugo Motnice ali če pride do spiranja materiala 

vanjo. To in možnost onesnaženja Motnice bi lahko vplivali na populacije 

močvirskega krešiča, zaradi poseka pa tudi na populacije rogača. Vpliv na 

navadnega koščaka in velikega studnenčarja, ki sta bila evidentirana v Motnici in 

njenih pritokih, je malo verjeten, saj se pojavlja višje gorvodno. 

S širitvijo OIC se bo tudi zmanjšal prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, 

kar lahko ob zmanjšanju njegovih prehranjevalnih habitatov na območju Pšate 

zmanjša možnost ponovne vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana. 

CT-08 Širitev OIC na zahod Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN opredeljeno za 

industrijsko cono. Trenutno območje porašča dokaj degradiran gozd. Uničen bo 

del gozda in poškodovan gozdni rob, urejeno bo osvetljevanje. 

Širitev OIC na zahod lahko zmanjša obseg habitata rogača in velikega 

studenčarja, čeprav je pojavljanje slednjega na tem območju malo verjetno, ker 

ni primernih vodotokov (bolj verjetno se pojavlja severno in severozahodno od 

OIC v porečju Motnice). 

CT-10 Ureditev območja 

telekomunikacijske 

infrastrukture (oznaka T) 

Gre za uskladitev z dejanskim stanjem, pri čemer ne bo prišlo do uničenja novih 

površin zarasti. 

Vir: Dopolnjen osnutek OPN za občino Trzin, Urbi d.o.o. 

 

Na območju občine je v postopku načrtovanja in sprejemanja nekaj planov, ki bi lahko z obravnavanim občinskim 

prostorskim načrtom imeli kumulativne vplive. Plani so še v začetni fazi priprave, zato ni mogoče natančneje kvantificirati 

njihovih vplivov. Obravnavani plani in možnost kumulativnih vplivov so prikazani v spodnji tabeli. 

 
Preglednica 31: Plani z možnimi kumulativni vplivi  

Plan  Možni kumulativni vplivi 

Državni prostorski 

načrt za obvoznico 

Trzin - Mengeš 

Trasa je načrtovana po kmetijskih površinah severovzhodno od Trzina, zato ocenjujemo, da je 

možnost za kumulativne vplive na rastlinstvo in živalstvo, ekološko pomembno območje in 

varovana območja zelo majhna, na naravne vrednote pa plan ne bo vplival. Možen je 

predvsem kumulativni vpliv osvetljevanja na populacije žuželk. Trasa poteka po intenzivno 

obdelani kmetijski krajini, kjer je vrstna pestrost žuželk nizka in niso prisotne redke in ogrožene 

vrste (npr. rogač), tako da osvetljevanje na le-te ne bo imelo vpliva.   

Osvetljevanje lahko vpliva na populacije malega podkovnjaka, ki se prehranjuje z žuželkami. 

Mali podkovnjak je imel kolonijo v starem Trzinu (cerkev Sv. Florijana), ki je bila po zadnjih 

podatkih uničena, vendar je možno, da se bo obnovila. Obvoznica je sicer od lokacije kolonije 

in ostalih prehranjevalnih habitatov precej oddaljena, med njo in lokacijo kolonije je območje 

starega Trzina, vendar ima mali podkovnjak dokaj veliko prehranjevalno območje, v katerem bi 

dodatno osvetljevanje negativno vplivalo na žuželke, s katerimi se prehranjuje. Zato je možen 

kumulativni vpliv. 

Državni prostorski 

načrt za 400 kV 

daljnovod Beričevo 

- Divača 

Daljnovod bo potekal v koridorju daljnovodov na južnem delu občine. Zelo verjetno bo prišlo do 

poseka dela gozdnega roba ob obstoječih daljnovodih, kar lahko:  

 zmanjša obseg habitatov na gozdne habitate vezanih vrst na območju jugozahodno od 

OIC Trzin, vključno s kvalifikacijskimi vrstami, kot sta rogač in močvirski krešič. V primeru, 

da bo posek posegal v vodotoke (vlake, kopičenje podrtega drevja, urejanje dostopnih poti 

za krčitev), bo prisoten tudi kumulativni vpliv na navadnega koščaka, verjetno pa tudi na 

velikega studenčarja. 

 Zmanjša obseg gozdnih habitatov, vezanih na močvirnata tla, kot so črnojelševja, dobovja 

in vrbovja na območju Blatnic. Posledično lahko pride do zaraščanja z invazivnimi 

tujerodnimi vrstami, v primeru primerne ureditve pa lahko pride do nastanka mokrotnih 

travnikov, ki predstavljajo ugoden habitat za številne redke in ogrožene rastlinske in 

živalske vrste.  
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6.5.3.2 Ocena vplivov na okoljski cilj 

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPN Trzin imela določene negativne vplive na zastavljeni 

okoljski cilj, kot so izguba habitatov, fragmentacija in osvetljevanje. V vseh primerih gre za manjša območja v samih 

naseljih in na robovih naselij. Edina izjema je ureditev pokopališča, ki je umeščena v gozd in lahko povzroči 

fragmentacijo, vendar je umeščena na že degradirano območje, ki ga ne prerašča gozd, ampak invazivne tujerodne 

vrste (na terenskem ogledu so bile opažene zlata rozga, japonski dresnik in žlezava nedotika). Ocenjujemo, da zaradi 

teh ureditev fragmentacija ne bo povečana, trajno pa bodo uničeni predvsem nekateri mokriščni habitati. 

 

Ocenjujemo, da bo zaradi izvedbe OPN Trzin prišlo do negativnih neposrednih, posrednih, daljinskih, začasnih 

in trajnih vplivov na rastlinstvo in živalstvo, ki bodo skupno imeli značaj nebistvenega vpliva zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C). 

6.5.4 Omilitveni ukrepi 

Potrebna je izvedba omilitvenih ukrepov, navedenih v naslednji preglednici. V njej so združeni vsi omilitveni ukrepi, 

potrebni za ohranjanje narave – tako za ohranjanje varovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij 

kot za splošno za biotsko pestrost. 
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Preglednica 32: Omilitveni ukrepi za vplive na rastlinstvo in živalstvo 

EUP 

Omilitveni ukrep 

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan 
Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena ustreznosti in 

verjetnosti uspešnosti ukrepa Časovni okvir 

izvedbe plana 

in omilitvenega 

ukrepa 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Vse 
EUP v 
območju 
mokrišč 

Zagotovi naj se ohranjanje preostalih mokrišč v občini, rekreativne 
dejavnosti je treba usmerjati izven teh območij oziroma na njihov 
rob. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Ukrep bo zagotovil 
ohranjanje mokrišč in nanje 
vezanih redkih in ogroženih 
vrst. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 
Uspešnost je srednje velika, saj 
ni odvisna le od izvajanja OPN, 
ampak so nekateri habitatni tipi 
(npr. mokrotni travniki) odvisni 
tudi od primerne kmetijske rabe. 

NT-08, 

NT-09 

V območju urejanja parkovnega pokopališča (NT-08, NT-09) je 

ureditev treba izvesti brez poseganja v vodotoke, zlasti v območje 

Motnice, Blatnice in mokrotnih površin v njihovem zaledju (npr. na 

zahodnem delu degradiranega območja). Spremljevalni objekt je 

treba priključiti na kanalizacijsko omrežje. Pri vzdrževanju parka in 

grobov je treba preprečiti uporabo fitofarmacevtskih sredstev in 

omejiti gnojenje. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje predvsem 

tveganje za onesnaženje 

vodotokov in mokrišč, kar 

lahko negativno vpliva na 

populacije hribskega urha in 

močvirskega krešiča. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je visoka, saj se 

preprečuje širitev manj ustreznih 

dejavnosti v varovana območja. 

Na območju urejanja parkovnega pokopališča (NT-08, NT-09) je 

treba zagotoviti odstranitev vseh tujerodnih invazivnih rastlin takoj 

ob začetku del. Kasneje je treba spremljati stanje in po potrebi 

ukrepati in invazivke ponovno odstraniti, če se ponovno pojavijo. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Ukrep bo preprečil širjenje 

invazivnih tujerodnih vrst, 

zlasti vzdolž vodotokov in 

preko odprtih, degradiranih 

površin. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je velika, saj je ukrep 

lahko izvedljiv tako med izvedbo 

kot kasneje med upravljanjem 

pokopališča, ko ga lahko izvaja 

izvajalec pokopališke dejavnosti. 

Na območju urejanja parkovnega pokopališča (NT-08, NT-09)  naj 
se za parkovno ureditev uporabi avtohtone drevesne in grmovne 
vrste. 

Med izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Ukrep bo zmanjšal učinek 

fragmentacije in onemogočil 

širjenje invazivnih tujerodnih 

drevesnih oz. grmovnih vrst. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je velika, saj je ukrep 

lahko izvedljiv med izvedbo. 

V območju urejanja parkovnega pokopališča (NT-08, NT-09) se 

osvetlitev uredi tako, da se uporabijo žarnice z rumeno, oranžno 

oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske žarnice) 

svetilke pa naj bodo neprodušno zaprte brez sevanja nad 

vodoravnico. Območje naj bo osvetljeno le na vstopnem delu in na 

območju mrliškega objekta.  

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

zmanjša možnost vpliva na 

žuželke, s katerimi se 

prehranjuje mali podkovnjak, 

in kvalifikacijske vrste 

močvirskega krešiča in 

rogača. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je visoka, saj se 

omejuje osvetlitev območja, kar 

je zaradi namena ureditve 

sprejemljivo. 

V OPN je v usmeritvah za EUP NT-09 potrebno opredeliti, da naj 

krajinsko zasaditveni načrt zajema tudi odstranjevanje invazivnih 

Med 

načrtovanjem 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

zmanjša prisotnost invazivnih 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je visoka, saj se 
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tujerodnih vrst. OPN in izvedbo 

OPN. 

tujerodnih vrst v območju in 

njihovo širitev na mokrotne 

travnike in barja. 

preprečuje širjenje invazivnih 

tujerodnih vrst in s tem 

pripomore k ohranjanju 

mokriščnih habitatov. 

ST-02, 

ST-03, 

ST-19, 

ST-20, 

ST-21, 

ST-22, 

ST-23, 

ST-24, 

ST-25 

V območjih urejanja stanovanj in zelenih površin ob Pšati je treba 

ohraniti obvodno vegetacijo in mejice, se v vodotok posega le za 

ureditev nujnih protipoplavnih ureditev, pri čemer se ohrani ali 

vzpostavi obvodna vegetacija in mejice. Pri izvedbi protipoplavnih 

ureditev se je treba v največji možni meri izogniti posegom v strugo 

in priobalni pas.   

Omejiti je treba osvetljevanje na najmanjši možen obseg v skladu s 

predpisi. Uporabijo naj se žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo 

svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske žarnice) in 

neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad vodoravnico. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje predvsem 

tveganje vpliva na  vrste, 

vezane na obvodno 

vegetacijo, na  žuželke in v 

primeru malega podkovnjaka 

na vrste, s katerimi se 

prehranjuje ter strukture, po 

katerih se orientira. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je visoka, saj ohranja 

zelene koridorje in zmanjša 

možnost negativnih vplivov 

pretiranega osvetljevanja javnih 

površin. 

NT-11, 

NT-16 

NT-17 

Osvetljevanje je treba omejiti na najmanjši možen obseg v skladu s 

predpisi. Uporabijo naj se žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo 

svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske žarnice) in 

neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad vodoravnico. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje predvsem 

tveganje vpliva na  žuželke in 

malega podkovnjaka, s 

katerimi se prehranjuje. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je visoka, saj 

zmanjša možnost negativnih 

vplivov pretiranega osvetljevanja 

javnih površin. 

NT-10 Pri ureditvi vodohrana se je treba čim bolj izogniti posegom v 

gozdni rob. V primeru, da to ni mogoče, je treba oblikovati 

strukturiran gozdni rob. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje predvsem 

tveganje vpliva na  vrste 

gozdnega roba. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je visoka, saj ohranja  

V območju ureditve vodohrana (NT-10) naj se za zunanje 

osvetljevanje uporabi osvetlitev na senzor. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje negativen vpliv 

osvetlitve na žuželke in na 

netopirje, ki se z njimi 

prehranjujejo. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno enostavno izvesti z 

ustrezno ureditvijo vodohrana. 

NT-21, 
NT-24 

V območjih Mlake – Kidričeva (NT-21) in Trzinka (NT-24) naj se 
ozelenitev izvede z avtohtonimi vrstami. Pri urejanju območja 
Trzinke, naj se z rednim čiščenjem prepreči širjenje invazivnih 
tujerodnih vrst.  

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Ukrep bo onemogočil širjenje 
invazivnih tujerodnih 
drevesnih oz. grmovnih vrst. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 
Uspešnost je zmerna, ker je 
odvisna od investitorja in 
nadzora, ali bo izvajal omilitveni 
ukrep. 

Pri ureditvi osvetljevanja naj se uporabijo žarnice z rumeno, 
oranžno oziroma rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve 
plinske žarnice) in neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad 
vodoravnico. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 
preprečuje negativen vpliv 
osvetlitve na žuželke in na 
netopirje, ki se z njimi 
prehranjujejo. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 
uspešnost je visoka, saj je ukrep 
možno enostavno izvesti z 
ustrezno ureditvijo javne 
razsvetljave v območju. 
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NT-06 

Pri urejanju povezovalne ceste in centralnih dejavnosti med 
Mlakami ni OIC naj se z rednim čiščenjem prepreči širjenje 
invazivnih tujerodnih vrst. Oblikovati je treba pester gozdni rob. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Ukrep bo pripomogel k 
stabilnemu in vrstno 
pestremu gozdnemu robu in 
onemogočil širjenje 
invazivnih tujerodnih 
drevesnih oz. grmovnih vrst. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 
Uspešnost je zmerna, ker je 
odvisna od investitorja in 
nadzora, ali bo izvajal omilitveni 
ukrep. 

ST-32 Pri ureditvi letnega gledališča (ST-32) je treba ohraniti gozdni rob in 

avtohtono zarast in omejiti posege v grmovno in drevesno zarast 

ob dostopu do lokacije. Osvetljevanje se omeji tako, da se 

osvetlitev lahko uporablja od 1. marca do 2. oktobra do 23. ure v 

skladu s potrebami dejavnosti (samo med predstavami). Uporabijo 

se žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra 

(npr. natrijeve plinske žarnice) svetilke pa naj bodo neprodušno 

zaprte brez sevanja nad vodoravnico. Parkirišča se uredijo v sklopu 

naselja. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje degradacija 

gozdnega roba, ki je 

pomemben za ohranjanje 

populacij rogača in kot 

prehranjevalni habitat 

malega podkovnjaka, in 

negativen vpliv osvetlitve na 

žuželke. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno enostavno izvesti z zelo 

usmerjenim urejanjem. 

NT-23 

Ureditev športnega centra (NT-23) je že prestavljena proti vzhodu, 

a je ureditev treba podrobneje načrtovati in izvesti tako, da se v 

Blatnico in obrežno vegetacijo Blatnice in njenih pritokov ne 

posega.  

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje predvsem 

tveganje za poseganje v 

vodotoke in mokrišča, kar je 

pomembno za kvalifikacijske 

vrste, vezane nanje. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Uspešnost je zmerna, uspeh je 

odvisen od tehničnih rešitev in 

natančnosti izvedbe. 

Igrišče v športnem centru NT-23 se uredi z umetno zelenico, 

odvodnjavanje meteornih vod pa se uredi razpršeno proti zahodu. 

Pri načrtovanju ureditve je treba izdelati hidrološko študijo. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje predvsem 

tveganje za onesnaženje  

vodotokov in mokrišč, kar je 

pomembno za kvalifikacijske 

vrste, vezane nanje. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno enostavno izvesti z zelo 

usmerjenim urejanjem. 

Osvetlitev igrišča v športnem centru (NT-23) se uredi tako, da 

osvetljenost igrišča znaša največ 500 luxov. Igrišče sme biti 

osvetljeno največ do 22. ure z možnostjo osvetlitve do 24. ure 

enkrat tedensko. Za osvetljevanje se uporabijo žarnice z rumeno, 

oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske 

žarnice) svetilke pa naj bodo neprodušno zaprte brez sevanja nad 

vodoravnico. Novih reflektorjev naj se ne postavlja. Ohranijo ali 

vzpostavijo naj se linijske strukture (npr. mejice). 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje negativen vpliv 

osvetlitve na žuželke in na 

netopirje, ki se z njimi 

prehranjujejo. Poleg tega 

omilitveni ukrep pomaga pri 

orientaciji netopirjev. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno enostavno izvesti z 

ureditvijo in natančnim 

upravljanjem športnega parka. 

CT-05 V območju širitve OIC na sever (CT-05) je treba zagotoviti 

odvajanje padavinskih vod preko lovilcev olj v meteorno 

kanalizacijo. Gradbena dela lahko potekajo samo znotraj EUP, zato 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

zmanjšuje tveganje za 

onesnaženje habitata 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno izvesti ob komunalni 
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se takoj ob začetku del zagotovi ustrezen nadzor. 

 

OPN močvirskega krešiča). Poleg 

tega se z omilitvenim 

ukrepom se preprečuje 

negativen vpliv osvetlitve na 

žuželke in na netopirje, ki se 

z njimi prehranjujejo.

  

ureditvi območja med izvedbo 

posega. 

Osvetljevanje območja širitve OIC na sever (CT-05) naj se uredi 

tako, da je zmanjšano na najmanjšo možno mero in da je med 23. 

in 5. uro zmanjšana svetilnost. Uporabi naj se žarnice z rumeno, 

oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske 

žarnice) in neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad 

vodoravnico. Na robu EUP naj se vzpostavi gozdni rob. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

zmanjšuje vpliv na 

močvirskega krešiča in 

rogača. Poleg tega se z 

omilitvenim ukrepom se 

preprečuje negativen vpliv 

osvetlitve na žuželke in na 

netopirje, ki se z njimi 

prehranjujejo. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno izvesti ob komunalni 

ureditvi območja pred izvedbo 

posega. 

NT-06 
Na območju EUP Peske - območje centralnih dejavnosti med 
gospodarsko cono in Mlakami (NT-06) je treba ohraniti strukturiran 
gozdni rob brez posegov vanj. Pri urejanju širitve OIC na severu naj 
se z rednim čiščenjem prepreči širjenje invazivnih tujerodnih vrst.  

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Ukrep bo pripomogel k 
stabilnemu in vrstno 
pestremu gozdnemu robu in 
onemogočil širjenje 
invazivnih tujerodnih 
drevesnih oz. grmovnih vrst. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 
Uspešnost je zmerna, ker je 
odvisna od investitorja in 
nadzora, ali bo izvajal omilitveni 
ukrep. 

CT-08 V območju širitve OIC na zahod (CT-08 ) je treba ob zaključku 

urejanja urediti gozdni rob. Uporabi naj se žarnice z rumeno, 

oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske 

žarnice) in neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad 

vodoravnico. Na robu EUP naj se vzpostavi pester gozdni rob. 

Med 

načrtovanjem 

OPN in izvedbo 

OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se 

preprečuje možen negativen 

vpliv na habitat rogača. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je visoka, saj je ukrep 

možno enostavno izvesti ob 

zaključevanju posega. 
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6.5.5 Monitoring 

V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja, ki jih mora Občina Trzin spremljati v času izvedbe OPN. Iz spremljanja 

predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje varovanih vrst in habitatnih tipov slabša ali ne. Spremljanje temelji na 

podatkih iz državnih monitoringov, smiselno pa ga je izvajati na vsakih 5 let. Dodatno spremljanje invazivnih tujerodnih 

vrst naj se opravi vsake 3 leta. 

 

Kazalci stanja okolja za spremljanje: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec 
Obdobje 

spremljanja 

Prisotnost, velikost 
populacij in ugodno 
stanje zavarovanih vrst 

Stanje kazalcev se spremlja na podlagi državnih monitoringov 

(npr. monitoring izbranih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, 

ptic kmetijske krajine, monitoring velikih zveri,…). V kolikor se 

po prvem (ali vsakem naslednjem) monitoringu ugotovi 

neugodno stanje vrst in habitatnih tipov, ki bi bil lahko posledica 

izvajanja OPN za območje občine Trzin, se izvede ukrepe za 

izboljšanje stanja, ki jih je dolžan zagotoviti pripravljavec OPN 

oz. investitor posameznega posega. 

    

    

država oz. 

izvajalec, ki ga le-

ta najame 

V skladu z 

državnim 

programom 

monitoringa – 

obdobje je 

različno za 

posamezne 

vrste in 

habitatne tipe. 

Prisotnost in obseg in 
ugodno stanje 
prednostnih habitatnih 
tipov 

Prisotnost invazivnih 
tujerodnih vrst 

Spremljanje z občasnim ogledom območij urejanja, kjer so bile 

invazivke prisotne, vsake 3 leta v času njihovega cvetenja. 

Upravljavec 

pokopališča 

(občina ga v 

pogodbi zaveže) 

Vsake 3 leta 

 

 

6.1 Naravne vrednote in ekološko pomembna območja 

6.1.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbran je okoljski cilj presoje za rastlinstvo in živalstvo so: 

 Ohranjene naravne vrednote in lastnosti ekološko pomembnih območij 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 prisotnost, obseg in stanje lastnosti območij ohranjanja narave – naravne vrednote 

 prisotnost, obseg in stanje lastnosti območij ohranjanja narave – ekološko pomembna območja 
 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo ohraniti visoko naravovarstveno vrednost in ohranjenost naravne dediščine v 
občini Trzin, zlasti preko usmerjanja razvoja izven območij naravnih vrednot.  
 
Doseganje cilja bomo spremljali na podlagi državnih monitoringov (npr. monitoring izbranih kvalifikacijskih vrst, 
monitoring ptic kmetijske krajine, monitoring velikih zveri,…). 
 

Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca 

(zadnji dostopen podatek) 

prisotnost, obseg in stanje 

lastnosti območij ohranjanja 

narave – naravne vrednote 

O stanju naravnih vrednot ni na voljo podatkov.  Terenski ogled je pokazal, da je območje Mlak 

dokaj dobro ohranjeno, prav tako območje Rašica-Dobeno-Gobavica.  

Glede na podatke e-katastra jam je jama Zasuto brezno uničena in zato nedostopna in tudi ni 

vpisana v seznam naravnih vrednot, medtem ko je Trzinska jama odprta s prostim vstopom. 

prisotnost, obseg in stanje 
lastnosti območij ohranjanja 
narave – ekološko pomembno 
območje Rašica, Dobeno, 
Gobavica 

Monitoring kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je bilo opredeljeno Natura 

območje Rašica, ki praktično v celoti sovpada z s tem ekološko pomembnim območjem, ekološko 

pomembnimi območji kaže, da so tisti, za katere je bil opravljen monitoring, večinoma v ugodnem 

stanju. 
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6.1.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 33: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj  

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Izvedba OPN ne bo vplivala na naravne vrednote in ekološko pomembna območja ali pa bo celo povečala 

njihovo naravovarstveno vrednost. 

B - nebistven 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN se bo stanje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij pričelo slabšati, upadala bo 

biotska raznovrstnost, značilnosti, zaradi katerih so bile naravne vrednote razglašene, bodo spremenjene.  

C - nebistven 

vpliv zaradi 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN se bo stanje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij znatno poslabšalo, upadala 

bo biotska raznovrstnost, značilnosti, zaradi katerih so bile naravne vrednote razglašene, bodo ogrožene. Možni 

so omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN se bo stanje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij poslabšalo do te mere, da je 

ogrožen njihov status, nekatere naravne vrednote bodo trajno spremenjene ali celo uničene. Omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje vplivov niso izvedljivi. 

E - uničujoč 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do obsežnega poslabšanja stanja ekološko pomembnih območij in uničenja 

nekaterih naravnih vrednot. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 

 

Vplive na naravne vrednote smo ocenili na podlagi pregleda načrtovanih ureditev na območjih naravnih vrednot. 

Ekološko pomembna območja se po obsegu praktično v celoti prekrivajo z Natura območji, zato smo za oceno vplivov 

na ekološko pomembna območja in potrebne omilitvene ukrepe privzeli oceno vplivov na Natura območja in omilitvene 

ukrepe zanje; teh v nadaljevanju ne navajamo posebej, ampak se sklicujemo na ugotovitve, zapisane v poglavju o 

varovanih območjih. Posebej pa smo pregledali potencialne vplive na ekološko pomembna območja tam, kjer segajo 

preko meja Nature 2000. 

6.1.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.1.3.1 Vplivi na naravne vrednote in ekološko pomembna območja 

Vplivi izvedbe OPN na ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, Gobavica so skoraj enaki vplivom na Natura 
območje Rašica – glej poglavje o varovanih območjih. Naravno vrednoto Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras 
vpliva ureditev športnega parka, tako kot na Natura območje in ekološko pombembno območje, tako bo to obravnavano 
v poglavju o varovanih območjih.  
 
Dodatne vplive na območju, kjer se ekološko pomembno območje ne prekriva z Natura območjem, lahko pričakujemo pri 
naslednjih EUP, nekatere med njimi vplivajo tudi na naravne vrednote. Nobena od ureditev ne bo vplvala na Trzinsko 
jamo, ki je naravna vrednota. 
 
Preglednica 34: Pregled ključnih ureditev, ki bodo vplivale na ekološko pomembna območja 

EUP Načrtovani poseg Potencialni vpliv 

EPO Rašica, Dobeno, Gobavica NV Mlake – jelševje in 

prehodno barje 

NT-08, NT- Ureditev Glavni vpliv je fragmentacija območja gozda, mešanice doba, / 
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EUP Načrtovani poseg Potencialni vpliv 

EPO Rašica, Dobeno, Gobavica NV Mlake – jelševje in 

prehodno barje 

09 parkovnega 

pokopališča 

topolov, vrb med Mlakami in OIC Trzin in možnost vpliva na 

živali zaradi osvetljevanja. Vendar je območje že degradirano 

zaradi invazivnih tujerodnih vrst (predvsem zlata rozga) in 

nasutjem gradbenega materiala. V OPN so upoštevane 

smernice ZRSVN, območje je zmanjšano na obseg 

degradiranih površin, načrtuje se parkovna ureditev na zahodu, 

poslovilni objekt je umaknjen na vzhodno stran ob obstoječo 

poselitev. Uporabi se obstoječa dostopna cesta. Zaradi take 

izvedbe bo učinek fragmentacije na zahodnem delu zmanjšan, 

ker bo urejen gozdni rob s prehodom v parkovno pokopališče. 

NT-06 Ureditev 

povezovalne ceste 

med Mlakami in OIC 

ter območja 

centralnih 

dejavnosti. območje 

bo tudi izhodišče za 

dostop do 

pokopališča. 

Pri posegu lahko pride do poškodovanja gozdnega roba in 

širjenja invazivnih tujerodnih vrst iz bližnjih degradiranih 

območij. Območje je že delno degradirano oz. urejeno. 

/ 

CT-05  Širitev OIC na 

severovzhod 

Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN opredeljeno za industrijsko 

cono. Trenutno območje porašča gozd, ki ga tvori mešanica jelš, doba in topola, tako da na 

območju posega v naravno vrednoto ni prehodnega barja. Uničen bo del gozda in 

poškodovan gozdni rob. 

CT-10 Ureditev območja 

telekomunikacijske 

infrastrukture 

(oznaka T) 

Gre za uskladitev z dejanskim stanjem, pri čemer ne bo prišlo 

do uničenja novih površin zarasti. 

 

Vir: dopolnjen osnutek OPN za občino Trzin, Urbi d.o.o., avgust 2016 
 
Vplivi izvedbe OPN na ekološko pomembna območja in naravne vrednote bodo: 

 Neposredni vplivi zaradi fizičnih posegov v naravne vrednote, 

 Kumulativni vplivi bodo nastajali zaradi drugih planov na državni, regionalni in občinski ravni, ki posegajo v naravne 
vrednote. Obsega kumulativnih vplivov na naravne vrednote zaradi pomanjkanja informacij o velikostnih razredih 
dosedanjega in predvidenega poseganja ne moremo kvantificirati.  

 Trajni - OPN se sprejema za daljše časovno obdobje. Vse objekte, razen začasnih, se umešča trajno. 

 Začasni - OPN bo ob izvedbi posameznih ureditev privedel do določenih začasnih vplivov, npr. začasnega 
poslabšanja določenih značilnosti zaradi ureditve gradbišč. 

 
Ureditve, predvidene z OPN Trzin na ekološko pomembnem območju in naravnih vrednotah so umeščene predvsem v 

robne dele naselja, zato bo njihov vpliv relativno majhen. Edini poseg, ki sega izven roba naselja, je ureditev parkovnega 

pokopališča, vendar bo urejeno na že degradiranem območju. 

6.1.3.2 Ocena vplivov na okoljski cilj 

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPN Trzin imela negativne vplive na zastavljeni okoljski cilj 

zaradi uničenja habitatov, vendar gre v primeru naravne vrednote Mlake za majhen poseg v robni del le-te, tako da 

naravna vrednota ne bo bistveno prizadeta.  

 

Ocena vplivov na ekološko pomembno območje in naravno vrednoto  Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras temelji 

tudi na oceni vplivov na Natura območja, ki je podrobneje predstavljena v nadaljevanju – glej poglavje »Območja Natura 

2000 in zavarovana območja«.  
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Skupna ocena temelji na oceni vplivov na posamezne naravne vrednote in na posamezna ekološko pomembna območja 

(kot je ocenjeno za varovana območja, s katerimi se skoraj v celoti prekrivajo). Ocenjujemo, da bodo ob upoštevanju 

zakonski določil in predlaganih omilitvenih ukrepov vplivi OPN za občino Trzin na naravne vrednote in ekološko 

pomembna območja nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 

 

6.1.4 Omilitveni ukrepi 

Potrebna je izvedba omilitvenih ukrepov, navedenih v predhodnem poglavju o omilitvenih ukrepih za zmanjšanje vplivov 

na rastlinstvo in živalstvo.  

6.1.5 Monitoring 

V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja, ki jih mora Občina Trzin spremljati v času izvedbe OPN. Iz spremljanja 

predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje varovanih vrst in habitatnih tipov slabša ali ne. Spremljanje temelji na 

podatkih iz državnih monitoringov, ki ga je smiselno izvajati na vsakih 5 let, ter spremljanju stanja prehodnega barja na 

vsake 3 leta. 

 

Kazalci stanja okolja za spremljanje: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec 
Obdobje 

spremljanja 

prisotnost, obseg in 

stanje lastnosti območij 

ohranjanja narave – 

naravne vrednote 

Stanje kazalcev se spremlja na podlagi državnih 

monitoringov naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti 

na ekološko pomembnih območjih – ta sovpada z 

različnimi monitoringi izbranih kvalifikacijskih vrst in 

habitatnih tipov. Poleg tega naj se enkrat na 3 leta 

preveri obseg in stanje prehodnega barja na območju 

naravne vrednote Mlake. 

V kolikor se po prvem (ali vsakem naslednjem) 

monitoringu ugotovi neugodno stanje naravnih vrednot in 

ekološko pomembnih območij, ki bi bil lahko posledica 

izvajanja OPN za območje občine Trzin, se izvede 

ukrepe za izboljšanje stanja, ki jih je dolžan zagotoviti 

pripravljavec OPN oz. investitor posameznega posega. 

država oz. izvajalec, 

ki ga le-ta najame; 

občina Trzin (za 

pregled prehodnega 

barja) 

V skladu z državnim 

programom 

monitoringa, 1× na 

3 leta pregled stanja 

prehodnega barja. 

prisotnost, obseg in 
stanje lastnosti območij 
ohranjanja narave – 
ekološko pomembna 
območja 

 

 

6.2 Natura 2000 in zavarovana območja 

6.2.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbran je okoljski cilj presoje vplivov na območja Natura 2000 in zavarovana območja: 

 Ohranjena kakovost in biotska pestrost varovanih območij v občini Trzin 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje kvalifikacijskih vrst 

 Prisotnost in obseg in ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov 

 Prisotnost, obseg in stanje lastnosti, zaradi katerih so bila območja ohranjanja narave opredeljena. 
 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo ohraniti visoko biotsko raznovrstnost in kakovost varovanih območij v občini 
Trzin. Doseganje cilja bomo spremljali na podlagi državnih monitoringov območij Natura 2000, ki se izvajajo vsakih 6 let. 
 

Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja 

okolja 

Stanje kazalca 

(zadnji dostopen podatek) 

prisotnost, velikost Monitoringi kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura območja Rašica so dokaj skopi s podatki. 
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populacij in ugodno 
stanje zavarovanih 
oz. kvalifikacijskih 
vrst 
 

Monitoringi raka koščaka, hribskega urha, močvirskega krešiča, velikega studenčarja in travniškega 

postavneža nimajo popisnih lokacij na območju občine Trzin. Kaže, da je populacija rogača na širšem 

območju Rašice v ugodnem stanju. Prvo delno poročilo monitoringa izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 

2016 in 2017 kaže, da je bilo kotišče malega podkovnjaka v cerkvi Sv. Florijana uničeno ali močno okrnjeno; 

monitoring v letih 2006–2010 je tu beležil kotitev med 30 in 110 malih podkovnjakov. O stanju Loeselove 

grezovke in lepega čeveljca ni novejših podatkov. 

Prisotnost 
kvalifikacijskih 
habitatnih tipov 

V občini Trzin so na podlagi notranjih con prisotni naslednji kvalifikacijski habitatni tipi: 

 (6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

 (8310) Jame, ki niso odprte za javnost 

 Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih 

Terenski ogled je pokazal, da se travniki s prevladujočo stožko na območju severno od Trzinke zaraščajo, 

zlasti na južnem koncu je poganjalo že precej veliko jelševje. To je posledica splošnega opuščanja 

kmetijstva oziroma usmeritve v ekonomsko čim bolj upravičene načine gospodarjenja. 

Javorov gozd pokriva gruščnato pobočje na severovzhodu občine. Jame so pomembne kot pojav na 

osamelem krasu, ki predstavlja v širšem območju Trzina dokaj redek habitat z značilno mikroklimo, ugodno 

za uspevanje nekaterih redkih vrst. 

Prisotnost, obseg in 
stanje lastnosti, 
zaradi katerih so 
bila območja 
ohranjanja narave 
opredeljena 

Monitoring kvalifikacijskih vrst je dokaj skop s podatki. Terenski ogled območja med Mlakami in OIC ter 
Ongerja in območja opuščenega kamnoloma je pokazal, da je na splošno stanje gozdnih habitatov dobro, da 
pa se mokrotni travniki in prehodna barja zaraščajo. Mokrišča najbolj ogroža pozidava, saj je vodni režim 
ugoden in vanj ni posegov. 

 

6.2.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

Metoda vrednotenja vplivov izvedbe plana na varovana območja temelji na Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. V skladu s tem smo presojali in ocenjevali posledice učinkov 
plana na varstvene cilje/dejavnike posameznih varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter vplive na 
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Poročilo je bilo izdelano na podlagi javno dostopnih podatkov o vrstah in habitatnih 
tipih, terenskega ogleda in v skladu z načelom previdnosti. Analiza podatkov in presoja sta bili pripravljeni ob uporabi 
programskega orodja ArcMap 9.3.1. 
 
Posledice učinkov plana na varstvene cilje/dejavnike posameznih varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, 
ter vplive na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe smo ocenjevali v skladu z določili prej navedenega Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti: 
 
 
Preglednica 35: Lestvica za presojo vplivov izvedbe plana na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A ni vpliva oziroma je lahko vpliv pozitiven 

B nebistven vpliv 

C nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) 

D bistven vpliv 

E uničujoč vpliv 

 
Če se podocene in ocene za katerikoli posledico učinka ne uvrstijo v velikostni razred D ali E, vplivi plana na varstvene 
cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti niso škodljivi. Če se podocene in ocene za katerikoli 
posledico učinka uvrstijo v velikostni razred D ali E, so vplivi plana na varstvene cilje varovanega območja in njegove 
celovitosti ter povezanosti pomembni in škodljivi. 

6.2.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

Pričakovani vplivi izvedbe plana so prikazani v spodnji preglednici. 
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Preglednica 36: Pregled vplivov načrtovanih posegov na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura območja Rašica.  

EUP Načrtovani poseg Potencialni vpliv Potencialni vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe 

NT-08, NT-

09 

Ureditev parkovnega 

pokopališča 

EUP ležita v območju daljinskega vpliva. Glavni vpliv je 

fragmentacija območja zelene cezure med Mlakami in OIC 

Trzin in možnost vpliva zaradi osvetljevanja. Območje je že 

degradirano zaradi invazivnih tujerodnih vrst (predvsem zlata 

rozga) in nasutja gradbenega materiala. V OPN so delno 

upoštevane smernice ZRSVN, območje je zmanjšano na obseg 

degradiranih površin, načrtuje se parkovna ureditev na zahodu, 

poslovilni objekt je umaknjen na vzhodno stran ob obstoječo 

poselitev. Uporabi se obstoječa dostopna cesta. Zaradi take 

izvedbe bo učinek fragmentacije na zahodnem delu zmanjšan, 

ker bo urejen gozdni rob s prehodom v parkovno pokopališče. 

Vpliv bo dodatno zmanjšan, če bodo upoštevane usmeritve 

smernic glede osvetlitve. 

V bližnjem bajerju in okolici je prisoten hribski urh, v potokih v okolici pa zelo verjetno tudi 

močvirski krešič. Ureditev bo omejena na degradirano območje in ne bo posegala v bajerje in 

vodotoke v okolici. Fragmentacija zelene povezave med Mlakami in OIC Trzin bo začasno 

(do ustrezne zarasti parkovne ureditve) zmanjšala prehranjevalni habitat malega 

podkovnjaka, osvetljevanje območja pa lahko vpliva tudi na vrstno pestrost žuželk, s katerimi 

se prehranjuje. Ker je območje že utrjeno, je možnost vpliva na hidrologijo območja gorvodno 

(območje bajerja, jelševij in mokrotnih travnikov) zanemarljivo. 

ST-02, ST-

03 

Ureditev 

stanovanjskega 

območja 

Ureditev stanovanjskega območja bo vsaj delno posegla v 

obrežno vegetacijo, urejeno bo osvetljevanje, kar bi lahko 

vplivalo predvsem na populacije žuželk na tem območju.  

Ureditev bo vplivala predvsem na malega podkovnjaka, ki je imel kolonijo v bližnji cerkvi Sv. 

Florijana, če bo prišlo do uničenja njegovega prehranjevalnega habitata in vpliva na 

populacije žuželk, s katerimi se hrani. Zadnji podatki sicer kažejo, da je bila kolonija uničena, 

vendar obstaja možnost, da se ponovno vzpostavi, za kar je treba zagotavljati ustrezne 

pogoje, tudi kakovost prehranjevalnih habitatov. 

ST-19, ST-

21 

Ureditev zelenih 

površin (namenska 

raba ZD) ob Pšati 

ST-20, ST-

22, ST-23, 

ST-24, ST-

25, NT-11, 

NT-16, NT-

17,  

Ureditev 

stanovanjskih 

območij 

Uničene bodo pretežno kmetijske površine. Ključni vpliv bi 

lahko imelo osvetljevanje, predvsem na populacije žuželk na 

širšem območju, tudi ob strugi Pšate. 

Ureditev bo vplivala predvsem na malega podkovnjaka, če bo prišlo do uničenja njegovega 

prehranjevalnega habitata. 

ST-32 Ureditev letnega 

gledališča 

Poseg v vegetacijo lahko uniči toploljubne združbe, značilne za 

južne in vzhodne stene osamelega krasa, ki so v občini Trzin 

redkost. 

Ureditev bo vplivala predvsem na malega podkovnjaka, ki je imel kolonijo v bližnji cerkvi Sv. 

Florijana, zaradi uničenja njegovega prehranjevalnega habitata. Zadnji podatki sicer kažejo, 

da je bila kolonija uničena, vendar obstaja možnost, da se ponovno vzpostavi, za kar je treba 

zagotavljati ustrezne pogoje, tudi kakovost prehranjevalnih habitatov. 

Ureditev z osvetljevanjem lahko negativno vpliva na populacijo rogača v širšem območju EUP 

in posredno tudi na malega podkovnjaka zaradi vpliva na žuželke, s katerimi se prehranjuje.  

NT-23 Ureditev športnega 

centra 

Načrtuje se ureditev športnega igrišča z atletsko stezo, ki bo 

posegla na zaraščujoči se vlažni travnik med že urejenim 

igriščem in Blatnico. Smernice ZRSVN so bile delno 

Rob EUP sega na del kvalifikacijskega habitatnega tipa (6410) Travniki s prevladujočo stožko 

(Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae), ki je 

obenem rastišče Loeselove grezovke. Ureditev igrišča je pomaknjena na skrajni vzhodni rob 
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EUP Načrtovani poseg Potencialni vpliv Potencialni vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe 

upoštevane, tako da je urejen odmik igrišča tako, je kar najbolj 

prilagojen prostoru tik ob obstoječem igrišču in da ureditev ne 

posega v Blatnico, načrtovana je umetna trava in razpršeno 

razlivanje meteornih vod.  

tega kvalifikacijskega habitatnega tipa, tako da do njegovega uničenja ne bo prišlo; do 

poškodb robnega dela lahko pride ob neprevidnem in nenadzorovanem izvajanju ureditvenih 

del. Travnik se že zarašča z jelševjem, Loeselova grezovka na samem območju posega 

znotraj EUP ni bila evidentirana. V širšem območju je bila razširjena tudi rosika, vendar njena 

prisotnost na terenskem ogledu ni bila potrjena. Možen je vpliv na hidrologijo območja 

preostalih mokrotnih travnikov, vendar bo vpliv zmanjšan z razpršenim odvodnjavanjem EUP 

v to območje; tako bo ohranjena količina vode, ki napaja to območje, minimalno bo 

spremenjena dinamika pretoka. Ob neprimerni izvedbi ureditvenih del se lahko kljub temu 

spremeni hidrološko stanje v širšem območju in tako negativno vpliva na travnike s 

prevladujočo stožko in Loeselovo grezovko. 

Z ureditvijo igrišča se bo zmanjšal prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, kar lahko ob 

zmanjšanju njegovih prehranjevalnih habitatov na območju Pšate zmanjša možnost ponovne 

vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana.  

Na terenskem ogledu nismo potrdili prisotnosti, a so v območju zelo verjetno prisotni hribski 

urh in močvirski krešič, verjetno pa tudi rogač. Poseg bo tem vrstam zmanjšal obseg 

njihovega habitata. Veliki studenčar se verjetno pojavlja ob Blatnici in nanj ne bo vplivov, ker 

ureditev ne bo posegla v območje vodotoka.  

CT-05 Širitev OIC na sever Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN 

opredeljeno za industrijsko cono. Trenutno območje porašča 

dokaj degradiran sestoj vrbovja, jelševja in topolov. Uničena bo 

drevesna zarast na tem območju in poškodovan gozdni rob, 

urejeno bo osvetljevanje. 

Širitev OIC na sever bi lahko vplivala na hidrologijo območja jelševja in prehodnih barij 

gorvodno od posega, vendar je za to zaradi reliefnih značilnosti malo možnosti. Ob 

neprimerni izvedbi ureditvenih del lahko kljub temu pride do vplivov, če se poseže v strugo 

Motnice ali če pride do spiranja materiala vanjo. To in možnost onesnaženja Motnice bi lahko 

vplivali na populacije močvirskega krešiča, zaradi poseka pa tudi na populacije rogača. Vpliv 

na navadnega koščaka, ki je bil evidentiran v Motnici, je malo verjeten, saj se pojavlja višje 

gorvodno; enako velja za velikega studenčarja, ki tu še ni bil evidentiran, a se verjetno 

pojavlja gorvodno. 

S širitvijo OIC se bo zmanjšal prehranjevalni habitat malega podkovnjaka, kar lahko ob 

zmanjšanju njegovih prehranjevalnih habitatov na območju Pšate zmanjša možnost ponovne 

vzpostavitve najbližje kolonije v cerkvi sv. Florijana.  

CT-08 Širitev OIC na zahod Načrtuje se širitev OIC na območje, ki je že v veljavnem OPN 

opredeljeno za industrijsko cono. Trenutno območje porašča 

dokaj degradiran gozd. Uničen bo del gozda in poškodovan 

gozdni rob. Urejeno bo osvetljevanje. 

Širitev OIC na zahod lahko zmanjša obseg habitata rogača in velikega studenčarja, čeprav je 

pojavljanje slednjega na tem območju malo verjetno, ker ni primernih vodotokov (bolj verjetno 

se pojavlja severno in severozahodno od OIC v porečju Motnice). Glede na velikost območja 

urejanja v primerjavi s celotnim območjem razširjenosti rogača bo vpliv zelo verjetno 

nebistven ob izvedbi ustreznih omilitvenih ukrepov. Negativen vpliv ima lahko predvsem 

osvetljevanje.  
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Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPN Trzin imela negativne vplive na zastavljeni okoljski cilj na 

območju Natura območja Rašica. Vplivi ureditev so skupaj s podrobnimi ocenami predstavljeni v Dodatku za presojo 

sprejemljivosti vplivov OPN za območje občine Trzin na varovano območje, ki je priloga temu poročilu.  

 

Matrike za ugotavljanje vpliva na varovana območja so podane v prilogi. Izvedba plana ne bo vplivala na naslednje 

kvalifikacijske vrste in habitatne tipe zato vpliv nanje lahko ocenimo z A (ni vpliva): 

 Na travniškega postavneža, ker se ta v občini Trzin ne pojavlja,  

 na lepi čeveljc, saj v vplivnem območju njegovega rastišča ni načrtovanih nobenih posegov, . 

 na raka koščaka, ki je prisoten v Motnici in njenih pritokih, saj se je bil evidentiran toliko gorvodno od načrtovanih 

posegov, da je vpliv malo verjeten, 

 jame, ki niso odprte za javnost, ker plan vanje ne posega, 

 javorove gozdove, ker plan vanje ne posega, najbolj se jim približa pri urejanju opuščenega kamnoloma, ki je malo 

južneje od območja tega habitatnega tipa. 

 

Izvedba plana bo vplivala na naslednje kvalifikacijske vrste in habitatne tipe: 

 hribski urh Bombina variegata: vpliv ocenjujemo kot nebistven (ocena B), saj plan le v manjši meri posega v njegov 

habitat.   

 veliki studenčar Cordulegaster heros: vpliv ocenjujemo kot nebistven (ocena B), saj plan le v manjši meri posega v 

njegov habitat. 

 močvirski krešič Carabus variolosus: vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C), saj bi 

lahko širitev OIC na sever vplivala na kakovost njegovih habitatov na območju Motnice. 

 Loeselova grezovka Liparis loeselii: vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C) zaradi 

možnih vplivov ureditve športnega parka (NT-23) na njen habitat – mokrotni travnik severno od Trzinke, kjer je njeno 

rastišče. 

 rogač Lucanus cervus: vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C), plan le v manjši 

meri posega v njegov habitat, vendar lahko prispeva k upadu pojavljanja v robnem območju le-tega. 

 mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros: kot kaže, je bila kolonija v območju uničena, vendar dopuščamo 

možnost ponovne naselitve, v tem primeru bo vpliv nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C) predvsem 

zaradi posegov v prehranjevalni habitat ob Pšati in na območju urejanja športnega centra. 

 (6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion 

caeruleae): vpliv ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C) zaradi možnih vplivov ureditve 

športnega parka (NT-23) na hidrološke lastnosti prehodnih barij in travnikov severno od Trzinke. 

 

Skupna ocena temelji na oceni vplivov na posamezna varovana območja, posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne 

tipe ter na oceni kumulativnih vplivov. Ocenjujemo, da bo ob upoštevanju zakonski določil, predlaganih omilitvenih 

ukrepov ter smernic mnenjedajalcev vplivi občinskega prostorskega načrta za občino Trzin na varovana 

območja narave nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
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6.2.4 Omilitveni ukrepi 

Potrebna je izvedba naslednjih omilitvenih ukrepov, kot so navedeni v Dodatku za presojo sprejemljivosti: 

Omilitveni ukrep 

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan 
Razlaga izogiba škodljivega vpliva 

ali njegovega zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena ustreznosti in verjetnosti 

uspešnosti ukrepa Časovni okvir 

izvedbe plana in 

omilitvenega ukrepa 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

V območju urejanja parkovnega pokopališča 

(NT-08, NT-09) je ureditev treba izvesti brez 

poseganja v vodotoke, zlasti v območje Motnice, 

Blatnice in mokrotnih površin v njihovem zaledju 

(npr. na zahodnem delu degradiranega 

območja). Spremljevalni objekt je treba priključiti 

na kanalizacijsko omrežje. Pri vzdrževanju parka 

in grobov je treba preprečiti uporabo 

fitofarmacevtskih sredstev in omejiti gnojenje. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

predvsem tveganje za onesnaženje 

vodotokov in mokrišč, kar lahko 

negativno vpliva na populacije 

hribskega urha in močvirskega 

krešiča. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je 

visoka, saj se preprečuje širitev manj 

ustreznih dejavnosti v varovana območja. 

V območju urejanja parkovnega pokopališča 

(NT-08, NT-09) se osvetlitev uredi tako, da se 

uporabijo žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo 

svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske 

žarnice) svetilke pa naj bodo neprodušno zaprte 

brez sevanja nad vodoravnico. Območje naj bo 

osvetljeno le na vstopnem delu in na območju 

mrliškega objekta.  

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se zmanjša 

možnost vpliva na žuželke, s katerimi 

se prehranjuje mali podkovnjak, in 

kvalifikacijske vrste močvirskega 

krešiča in rogača. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je 

visoka, saj se omejuje osvetlitev območja, 

kar je zaradi namena ureditve sprejemljivo. 

V OPN je v usmeritvah za EUP NT-09 potrebno 

opredeliti, da naj krajinsko zasaditveni načrt 

zajema tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih 

vrst. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN. 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se zmanjša 

prisotnost invazivnih tujerodnih vrst v 

območju in njihovo širitev na mokrotne 

travnike in barja. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je 

visoka, saj se preprečuje širjenje invazivnih 

tujerodnih vrst in s tem pripomore k 

ohranjanju mokriščnih habitatov. 

V območjih urejanja stanovanj in zelenih površin 

ST-02, ST-03, ST-19, ST-21, ST-20, ST-22, ST-

23, ST-24, ST-25, NT-11, NT-16 in NT-17 je 

treba ohraniti obvodno vegetacijo in mejice ter 

omejiti osvetljevanje na najmanjši možen obseg 

v skladu s predpisi. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

predvsem tveganje vpliva na  

kvalifikacijske vrste in v primeru 

malega podkovnjaka na žuželke, s 

katerimi se prehranjuje in strukture, po 

katerih se orientira. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je 

visoka, saj ohranja zelene koridorje in 

zmanjša možnost negativnih vplivov 

pretiranega osvetljevanja javnih površin. 

Pri ureditvi letnega gledališča (ST-32) je treba 

ohraniti gozdni rob in avtohtono zarast in omejiti 

posege v grmovno in drevesno zarast ob 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

degradacija gozdnega roba, ki je 

pomemben za ohranjanje populacij 

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je 

visoka, saj je ukrep možno enostavno 

izvesti z zelo usmerjenim urejanjem. 
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Omilitveni ukrep 

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan 
Razlaga izogiba škodljivega vpliva 

ali njegovega zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena ustreznosti in verjetnosti 

uspešnosti ukrepa Časovni okvir 

izvedbe plana in 

omilitvenega ukrepa 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

dostopu do lokacije. Osvetljevanje se omeji tako, 

da se osvetlitev lahko uporablja od 1. marca do 

2. oktobra do 23. ure v skladu s potrebami 

dejavnosti. Uporabijo se žarnice z rumeno, 

oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. 

natrijeve plinske žarnice) svetilke pa naj bodo 

neprodušno zaprte brez sevanja nad 

vodoravnico. 

rogača in kot prehranjevalni habitat 

malega podkovnjaka, in negativen 

vpliv osvetlitve na žuželke. 

Ureditev športnega centra (NT-23) je že 

prestavljena proti vzhodu, a je ureditev treba 

podrobneje načrtovati in izvesti tako, da se v 

Blatnico in obrežno vegetacijo Blatnice in njenih 

pritokov ne posega.  

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

predvsem tveganje za poseganje v 

vodotoke, kar je pomembno za 

kvalifikacijske vrste, vezane nanje. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je 

zmerna, uspeh je odvisen od tehničnih 

rešitev in natančnosti izvedbe. 

Igrišče v športnem centru NT-23 se uredi z 

umetno zelenico, odvodnjavanje meteornih vod 

pa se uredi razpršeno proti zahodu. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

predvsem tveganje za onesnaženje  

vodotokov, kar je pomembno za 

kvalifikacijske vrste, vezane nanje. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je 

visoka, saj je ukrep možno enostavno 

izvesti z zelo usmerjenim urejanjem. 

Igrišče v športnem centru ST-32 se ne osvetljuje 

od 1. marca do 1. oktobra, ko so netopirji najbolj 

aktivni, ali pa se vsaj zmanjša osvetljevanje na 

najmanjšo sprejemljivo raven in krajše obdobje. 

Za osvetljevanje se uporabijo žarnice z rumeno, 

oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV spektra (npr. 

natrijeve plinske žarnice) svetilke pa naj bodo 

neprodušno zaprte brez sevanja nad 

vodoravnico. Novih reflektorjev naj se ne 

postavlja. Ohranijo ali vzpostavijo naj se linijske 

strukture (npr. mejice). 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

negativen vpliv osvetlitve na žuželke 

in na netopirje, ki se z njimi 

prehranjujejo. Poleg tega omilitveni 

ukrep pomaga pri orientaciji 

netopirjev. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je 

visoka, saj je ukrep možno enostavno 

izvesti z ureditvijo in natančnim 

upravljanjem športnega parka. 

V območju širitve OIC na sever (CT-05) je treba 

zagotoviti odvajanje padavinskih vod preko 

lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. Gradbena 

dela lahko potekajo samo znotraj EUP, zato se 

takoj ob začetku del zagotovi ustrezen nadzor. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se zmanjšuje 

tveganje za onesnaženje habitata 

močvirskega krešiča). Poleg tega se z 

omilitvenim ukrepom se preprečuje 

negativen vpliv osvetlitve na žuželke 

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je 

visoka, saj je ukrep možno izvesti ob 

komunalni ureditvi območja med izvedbo 

posega. 
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Omilitveni ukrep 

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan 
Razlaga izogiba škodljivega vpliva 

ali njegovega zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena ustreznosti in verjetnosti 

uspešnosti ukrepa Časovni okvir 

izvedbe plana in 

omilitvenega ukrepa 

Način 

spremljanja 

uspešnosti 

Nosilec izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

 in na netopirje, ki se z njimi 

prehranjujejo.  

Osvetljevanje območja širitve OIC na sever (CT-

05) naj se uredi tako, da je zmanjšano na 

najmanjšo možno mero in da je med 23. in 5. uro 

zmanjšana svetilnost. Uporabi naj se žarnice z 

rumeno, oranžno oz. rdečo svetlobo brez UV 

spektra (npr. natrijeve plinske žarnice) in 

neprodušno zaprte svetilke brez sevanja nad 

vodoravnico. Na robu EUP naj se vzpostavi 

gozdni rob. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se zmanjšuje 

vpliv na močvirskega krešiča in 

rogača. Poleg tega se z omilitvenim 

ukrepom se preprečuje negativen 

vpliv osvetlitve na žuželke in na 

netopirje, ki se z njimi prehranjujejo. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je 

visoka, saj je ukrep možno izvesti ob 

komunalni ureditvi območja pred izvedbo 

posega. 

V območju širitve OIC na zahod (CT-08 ) je treba 

ob zaključku urejanja urediti gozdni rob. Uporabi 

naj se žarnice z rumeno, oranžno oz. rdečo 

svetlobo brez UV spektra (npr. natrijeve plinske 

žarnice) in neprodušno zaprte svetilke brez 

sevanja nad vodoravnico. Na robu EUP naj se 

vzpostavi gozdni rob. 

Med načrtovanjem 

OPN in izvedbo OPN 

Preverjanje 

OPN 
Občina Trzin 

Z omilitvenim ukrepom se preprečuje 

možen negativen vpliv na habitat 

rogača. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je 

visoka, saj je ukrep možno enostavno 

izvesti ob zaključevanju posega. 
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6.2.5 Monitoring 

V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja, ki jih mora Občina Trzin spremljati v času izvedbe OPN. Iz spremljanja 

predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje varovanih vrst in habitatnih tipov slabša ali ne. Spremljanje temelji na 

podatkih iz državnih monitoringov, ki ga je smiselno izvajati na vsakih 6 let (na državni ravni se stanje Natura območij 

sistematično preveri vsakih 6 let), ter na preverjanju stanja travnikov z modro stožko vsake tri leta. 

 

Kazalci stanja okolja za spremljanje: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec 
Obdobje 

spremljanja 

Prisotnost, velikost 
populacij in ugodno 
stanje kvalifikacijskih 
vrst 

Stanje kazalcev se spremlja na podlagi državnih monitoringov 

izbranih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. V kolikor se po 

prvem (ali vsakem naslednjem) monitoringu ugotovi neugodno 

stanje vrst in habitatnih tipov, ki bi bil lahko posledica izvajanja 

OPN za območje občine Trzin, se izvede ukrepe za izboljšanje 

stanja, ki jih je dolžan zagotoviti pripravljavec OPN oz. investitor 

posameznega posega. 

 

država oz. 

izvajalec, ki ga le-

ta najame 

V skladu z 

državnim 

programom 

monitoringa 

območij 2000. 

Prisotnost, obseg in 

stanje lastnosti, zaradi 

katerih so bila območja 

ohranjanja narave 

opredeljena 

Prisotnost in obseg in 

ugodno stanje 

kvalifikacijskega 

habitatnega tipa 

Travniki s prevladujočo 

stožko (Molinia spp.) ter 

obrežne vegetacije 

Blatnice. 

Spremljanje se izvede s preverjanjem upravljanja športnega 

centra (odvodnjavanje, osvetljevanje) in preverjanjem obsega, 

zaraščenosti in kakovosti travnikov s prevladujočo stožko ter 

obrežne vegetacije Blatnice. 

Občina Trzin Vsaka 3 leta. 

  

6.3 Kulturna dediščina 

Izbran je okoljski cilj presoje za segment kulturne dediščine je:  

 Dobro stanje enot kulturne dediščine. 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranega cilja: 

 Število in lastnosti enot kulturne dediščine na obravnavanem območju, 

 Posegi v območja kulturne dediščine. 

 Ocena ogroženosti enot kulturne dediščine. 
 
Okoljski cilj izhaja iz temeljnih ciljev varstva kulturne dediščine ter ciljev, ki izhajajo iz splošnih usmeritev nacionalne 
kulturne politike.  
 
Število in lastnosti enot kulturne dediščine na obravnavanem območju, kot kazalec najbolje odraža doseganje 
zastavljenega okoljskega cilja. Kot enote kulturne dediščine se smatrajo tako objekti kot območja glede na obseg enote. 
Vir podatkov o številu enot kulturne dediščine je Register nepremične kulturne dediščine. Ob številu enot kulturne 
dediščine na obravnavanem območju, je potrebno upoštevati tudi lastnosti enot kulturne dediščine (status, zvrst in 
varstveni režim enote). Vpliv namreč ni odvisen samo od fizičnega poseganja v kulturno dediščino, temveč od obsega in 
značilnosti posega ter značilnosti enote kulturne dediščine (zvrst, umeščenost v prostor, varstvena usmeritev/režim, 
ocena stanja). 
 
S kazalcem Posegi v območja kulturne dediščine se preveri predvsem predvideno namensko rabo prostora na območju 
enote kulturne dediščine ter prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za posamezno namensko rabo prostora. Glede na 
to, katere posege dovoljuje OPN oziroma prostorske izvedbene pogoje za posamezno namensko rabo prostora, lahko 
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predvidevamo kako se bo pri posegih v prostor upoštevalo prisotnost kulturne dediščine v prostoru. Preko vrednotenja 
enot kulturne dediščine se po enotah urejanja prostora preveri spremembo namenske rabe in varstvene režime, ki 
veljajo na teh območjih.  
 

Stanje izbranih kazalcev glede na zadnje dostopne podatke je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca 

(zadnji dostopen podatek) 

Število in lastnosti enot kulturne 
dediščine 

Skupno število enot kulturne dediščine po EŠD: 18 
Lastnosti enot kulturne dediščine: 

 Arheološka dediščina: 2 enoti 

 memorialna dediščina: 4 enote, od tega 3 zavarovane kot kulturni spomenik 
lokalnega pomena, 

 Profana stavbna dediščina: 5 enot, od tega 2 zavarovani kot kulturni spomenik 
lokalnega pomena, 

 sakralna stavbna dediščina: 5 enot 

Površine stavbnih zemljišč na 
izbranih tipih kulturne dediščine 
namenske rabe prostora znotraj: 

 enot arheološke dediščine, 

 enot naselbinske dediščine. 

Stavbna zemljišča po veljavni namenski rabi prostora (Občina Trzin): 

 arheološka dediščina: 6,07 ha, 

 naselbinska dediščina: 36,99 ha. 

Ocena ogroženost enot kulturne 
dediščine 

1. Skrajna ogroženost – 1 enota 
2. Resna ogroženost - / 
3. Znatna ogroženost – 2 enoti 
4. Zmerna ogroženost – 2 enoti   
5. Potencialna ogroženost (enoto je potrebno opazovati) – 8 enot 
6. Ni ogroženosti – 4 enote 

6.3.1 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 
temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 
Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 
vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 
vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 
Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  
 
Preglednica 37: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj Dobro stanje enot kulturne dediščine 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 
oziroma je lahko 
vpliv pozitiven 

Zaradi izvedbe plana sprememb vrednosti izbranih meril ni pričakovati oziroma se vrednost meril lahko izboljša. 
OPN ne posega (neposredno ali posredno) v enote kulturne dediščine, enote se ohranjajo, lastnosti enot 
ostajajo enake, ogroženost enot se zaradi OPN ne spremeni ali se izboljša. 

B - nebistven 
vpliv 

Zaradi izvedbe plana bistvenih sprememb izbranih meril ni pričakovati. OPN posega (neposredno ali posredno) 
v enote kulturne dediščine, enote se ohranjajo, lastnosti enot ostajajo enake, ogroženost enot se zaradi OPN ne 
spremeni. 

C - nebistven 
vpliv pod pogoji 
(zaradi izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov) 

Zaradi izvedbe plana se pričakuje poslabšanje stanja enega ali več izbranih meril, vendar je spremembe 
mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi. OPN posega (neposredno ali posredno) v enote kulturne dediščine, enote 
se ohranjajo, spreminjajo se lastnosti enot, ogroženost enot se zaradi OPN poveča. Možni so omilitveni ukrepi 
za zmanjšanje vpliva na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe plana se pričakuje poslabšanje stanja enega ali več izbranih meril, vendar sprememb ni mogoče 
omiliti z omilitvenimi ukrepi. OPN posega (neposredno ali posredno) v enote kulturne dediščine, enote se 
ohranjajo, spreminjajo se lastnosti enot, ogroženost enot se zaradi OPN poveča. Omilitveni ukrepi za 
zmanjšanje vpliva so neizvedljivi. 

E - uničujoč vpliv 
Zaradi izvedbe plana je pričakovati uničujoče poslabšanje večine izbranih meril, katerih sprememb ni mogoče 
omiliti z omilitvenimi ukrepi. OPN posega (neposredno ali posredno) v enote kulturne dediščine, spreminjajo se 
lastnosti enot, število enot se zmanjša zaradi uničenja enot. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso možni. 

X 
Ugotavljanje vpliva plana ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali zaradi pomanjkanja 
podatkov o obstoječem stanju okolja. 
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6.3.2 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

Vrednotenje kulturne dediščine je prikazano v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 38: Seznam enot kulturne dediščine v občini Trzin 

EŠD Ime Rezim Podrezim Tip EUP Vrednotenje 

10869 Loka pri 

Mengšu - 

Območje gradu 

Jablje 

Spomenik z 

vplivnim 

območjem 

stavbna 

dediščina 

Profana stavbna 

dediščina 

ST-21, ST-18, ST-03, ST-20, ST-

05, ST-02, ST-09, ST-04, ST-08, 

ST-01, ST-07, ST-19, ST-06, OP-

10, ST-18, ST-32, OP-04 

V mnenju Ministrstva za kulturo je navedeno, naj se območje poselitve 

ST-18, ST-03 in ST-02 izloči in naj se območje v neposredni soseščini 

gradu Jable ohranja nepozidano. Terenski ogled je pokazal, da iz 

območja EUP ST-18 grad ni viden, ST-03 in ST-02  pa sta že 

opredeljena v trenutno veljavnem OPN. 

Za območje ST-20, ST-05, ST-09, ST-04, ST-07 je ustrezno 

opredeljena tipologija.. V območju ST-05, ST-04, ST-08, ST-06 je treba 

predvideti zeleni pas ob cesti., vendar se grad iz EUP ST-06 ne vidi.  V 

ST-19 se ohranja vegetacija ob Pšati. 

ST-01, OP-10, ST-18, ST-32, OP-04 ne bo vplivala na enoto kulturne 

dediščine. 

2022 Trzin - Cerkev 

sv. Florijana 

Dediščina z 

vplivnim 

območjem 

stavbna 

dediščina 

sakralna 

stavbna 

dediščina 

vplivno območje: NT-10, ST-21, ST-

18, ST-27, ST-20, NT-11, NT-01, 

ST-01, ST-19, ST-05, ST-23, ST-

04, ST-24, ST-22, ST-26, ST-09, 

ST-019, ST-25, ST-18, ST-32 

Za območje ST-27,  ST-20, NT-01, ST-23, ST-04, ST-24, ST-25 je 

ustrezno opredeljena tipologija.  

V ST-19 se ohranja vegetacija ob Pšati. 

NT-11, ST-01, ST-05, ST-22, ST-26, ST-09, ST-18, ST-32 ne bodo 

vplivali na enoto kulturne dediščine. 

12633 Trzin - 

Arheološko 

območje Żale 

arheološko 

najdiišče 

 Arheološka 

dediščina 

NT-11, NT-01 Mnenje Ministrstva za kulturo opredeljuje, naj se v posebne določbe za 

EUP NT-11 doda, da  se izvede legalizacija obstoječih posegov, ki so 

bili izvedeni brez soglasja ZVKDS OE Kranj, pridobiti je treba 

kulturnovarstvene pogoje. 

Za območje ST-27,  ST-20, NT-01 je ustrezno opredeljena tipologija.  

ST-01 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 

20455 Trzin - 

Prazgodovinska 

naselbina 

Onger 

arheološko 

najdiišče 

 Arheološka 

dediščina 

NT-10, NT-11, NT-05 Mnenje Ministrstva za kulturo opredeljuje, naj se v posebne določbe za 

EUP NT-11 doda, da  se izvede legalizacija obstoječih posegov, ki so 

bili izvedeni brez soglasja ZVKDS OE Kranj, pridobiti je treba 

kulturnovarstvene pogoje. 

ST-05 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 

12635 Trzin - Domačija 

Jemčeva 20 

Dediščina z 

vplivnim 

območjem 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

Vplivno območje: ST-03, ST-02, 

ST-08, ST-01, ST-07, ST-04, ST-

06, ST-05, ST-09, ST-19, OP-10, 

Ureditev ST-03 ne bo imela vpliva na enoto kulturne dediščine. Pas ob 

Pšati bo ostal kmetijsko zemljišče.  

V mnenju Ministrstva za kulturo je navedeno, naj se območje poselitve 



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 104 od 119 

OP-04 ST-02 izloči in ohranja nepozidano. ST-02 pa je že opredeljena v 

trenutno veljavnem OPN. 

Za območja ST-08, ST-07, ST-04, ST-06 je ustrezno opredeljena 

tipologija.. 

ST-05, ST-09, ST-19, OP-10, OP-04 ne bodo vplivali na enoto kulturne 

dediščine. 

20450 Trzin - 

Gospodarsko 

poslopje pri hiši 

Jemčeva 9 

dediščina stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ST-01 ST-01 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 

20451 Trzin - Domačija 

Jemčeva 24 

dediščina stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ST-01, ST-04 ST-01, ST-04 ne bosta vplivala na enoto kulturne dediščine. 

20449 Trzin - Pajkov 

kriż 

dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna 

stavbna 

dediščina 

ST-01 ST-01 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 

12634 Trzin - Kapelica 

Srca 

Jezusovega 

dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna 

stavbna 

dediščina 

ST-09 Za območje ST-09 je ustrezno opredeljena tipologija.. 

12637 Trzin - 

Florjanovo 

znamenje 

dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna 

stavbna 

dediščina 

OP-04  

20475 Trzin - 

Spominska 

plošča Tinetu 

Kmetiču 

dediščina memorialna 

dediščina 

memorialna 

dediščina 

ST-29 ST-29 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 

20476 Trzin - Razpelo 

ob Jemčevi ulici 

dediščina stavbna 

dediščina 

sakralna 

stavbna 

dediščina 

ST-04 Za območje ST-04 je ustrezno opredeljena tipologija.. 

12641 Trzin - Rojstna 

hiša Ivana 

Hribarja 

Spomenik z 

vplivnim 

območjem 

 profana stavbna 

dediščina 

ST-01, ST-04 ST-01, ST-04 ne bosta vplivala na enoto kulturne dediščine. 

11939 Trzin - 

Spomenik 

Cenetu Štuparju 

spomenik  memorialna 

dediščina 

OP-01 OP-01 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 

12639 Trzin - 

Spomenik 

padlim borcem 

spomenik  memorialna 

dediščina 

ST-11 ST-11 ne bo vplivala na enoto kulturne dediščine. 
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NOB 

12640 Trzin - 

Spominska 

plošča akcijam 

slovenske 

teritorialne 

obrambe 

spomenik  memorialna 

dediščina 

NT-01, ST-27, ST-20 Za območje ST-27,  ST-20, NT-01 je ustrezno opredeljena tipologija.  
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6.3.2.1 Poseganje v območja enot kulturne dediščine oz. sprememba lastnosti, vsebine ali oblike enot 

kulturne dediščine 

Z dopolnjenim osnutkom OPN občine Trzin se na območju registrirane arheološke dediščine, ki obsega 2 enoti s skupno 
površino 6,07 ha, ne spreminja površina stavbnih zemljišč. Drugih območij kulturne dediščine v občini Trzin ni, le 
nekatere enote kulturne dediščine imajo vplivno območje, kar je obravnavano v naslednjem poglavju. Spremembe 
namenske rabe prostora (predvideni posegi) so torej predvidene v okolici enot kulturne dediščine ali v njihovem vplivnem 
območju. 
 
V izvedbenem delu dopolnjenega osnutka OPN občine Trzin je navedeno, da 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. Za varstvena območja dediščine veljajo 

prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. 

 

Odlok tudi navaja, da je treba za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje 

dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi tega odloka, 

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 povzročeno 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. 

6.3.2.2 Poseganje v vplivno območje enot kulturne dediščine oz. sprememba vidnega zaznavanja 

kulturne dediščine zaradi zastiranja vedut ali postavljanja prostorskih dominant v podrejeno vlogo 

Vplivno območje imajo skupno 4 enote kulturne dediščine, od tega se eno vplivno območje navezuje na enote sakralne 

stavbne dediščine (cerkev Sv. Florijana). 

 

Do spremembe namenske rabe iz nestavbnega v stavbno zemljišče je prišlo le v vplivnem območju 1 enote dediščine in 

sicer gre za spremembo na 0,68 ha iz gozda v zelene površine na lokaciji ureditve letnega gledališča v opuščenem 

kamnolomu, ki je v vplivnem območju cerkve Sv. Florijana. Terenski ogled je pokazal, da cerkev Sv. Florijana iz območja 

opuščenega kamnoloma ni vidna, tako da vpliva dejansko ne bo, razen ureditev dostopa do letnega gledališča, ki bo 

urejeno v kamnolomu. Pri ostalih EUP gre za pozidavo zemljišč, ki so bila že v veljavnem OPN opredeljena kot stavbna, 

a niso še bila pozidana. Večinoma gre za ureditev cest znotraj poselitvenega območja in za stanovanjsko pozidavo. Z 

izvedbo OPN ne bo prišlo do takšnih vplivov na enote kulturne dediščine, da bi prišlo do uničenja enot kulturne dediščine 

oziroma se da vplive omiliti z ustreznimi omilitvenimi ukrepi. Posledično se število in lastnosti enot kulturne dediščine na 

območju občine zaradi izvedbe OPN ne bodo spremenile. 

 

Varstvo vplivnih območij enot kulturne dediščine je v OPN občine Trzin ustrezno zagotovljeno, saj je v izvedbenem delu 

dopolnjenega osnutka OPN navedeno da je za posege v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, 

varstveno območje dediščine 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.  

 

V členu ki določa varstvo dediščine, je ustrezno navedeno da se pri registrirani stavbni dediščini  pojavnost in vedute 

(predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.) in da je treba pri registrirani 

naselbinski dediščini med drugim ohraniti odnose med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), 
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Vrednotenje kulturne dediščine je bilo izvedeno po enotah urejanja prostora. Pri pregledu poseganja v vplivna območja 

enot kulturne dediščine je bilo ugotovljeno, da v večini primerov ne bo spreminjanja že veljavne namenske rabe na 

vplivnih območjih, da imajo EUP opredeljeno ustrezno tipologijo gradnje ter da ob upoštevanju določil odloka ne bo 

prišlo do negativnih vplivov na kulturno dediščino, ki ima določeno vplivno območje.  

6.3.2.3  Ogroženost enot kulturne dediščine 

Glede na oceno ogroženosti, ki izhaja iz prvega mnenja Ministrstva za kulturo k osnutku odloka o drugih spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za občino Trzin (Priloga 2, dopis št. 3501-26/2015/5 z dne 23.11. 2015) je 
razvidno, da se uvršča v kategorijo 1. Skrajna ogroženost le 1 enota kulturne dediščine in sicer arheološko območje 
Žale, v katerega pa OPN in njegove spremembe ne posegajo. V kategorijo 2. Resna ogroženost se ne uvršča nobena 
od enot kulturne dediščine. 
 
V ostale kategorije ogroženosti se uvršča naslednje število enot: 

 3. Znatna ogroženost – 2 enoti (domačija Jemčeva 20 in gospodarsko poslopje pri hiši Jemčeva 9), 

 4. Zmerna ogroženost – 2 enoti (območje gradu Jablje in domačija Jemčeva 24),  

 5. Potencialna ogroženost (enoto je potrebno opazovati) – 8 enot, 

 6. Ni ogroženosti – 4 enote. 
 
Zaradi izvedbe OPN se ogroženost enot kulturne dediščine lahko potencialno poveča predvsem v vplivnem območju 

gradu Jablje, kjer je načrtovana stanovanjska pozidava. OPN vključuje omejitve glede gabaritov pozidave, preverjena je 

bila dejanska vidnost gradu iz območij posameznih EUP.  

 

Najbolj ogrožena je profana stavbna dediščina (stare domačije), saj lahko zaradi nezainteresiranosti/nevlaganja 

lastnikov v vzdrževanje in obnovo objektov, neustrezne obnove, neprivlačnosti starih opuščenih objektov s stališča 

bivanjskih standardov ter pomanjkanja spodbud in ugodnosti lokalne skupnosti, pride do povečanja ogroženosti, vendar 

ta vidik problema ni predmet OPN. Sakralna stavbna dediščina v občini Trzin je le potencialno ogrožena. Z OPN niso 

načrtovani posegi v profano in sakralno stavbno dediščino.  

 

Dopolnjen osnutek odloka v 48. členu opredeljuje varstvo kulturne dediščine – od tega, kakšni posegi so dovoljeni na 

objektih in območjih kulturne dediščine do varovanja pred poškodovanjem ali uničenjem. Definirani so tudi varstveni 

režimi za prostorsko izvedbene pogoje za posamezne tipe dediščine. 

 

6.3.2.4 Ocena vplivov na okoljski cilj 

V sklopu priprave okoljskega poročila smo vrednotili ustreznost tekstualnega dela OPN z vidika celostnega varstva 
kulturne dediščine in predvideno namensko rabo prostora v občini Trzin. 
 

V tekstualnem delu OPN so opredeljene ustrezne usmeritve za varstvo kulturne dediščine, saj so povzeti varstveni 
režimi za kulturno dediščino, prav tako pa je v njem opredeljeno pod kakšnimi pogoji je dopustno posegati v enote 
kulturne dediščine. Med drugim je v izvedbenem delu odloka OPN ustrezno navedeno, da je potrebno za posege znotraj 
enote kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje. 
 
Vrednotenje predvidene namenske rabe prostora smo izvedli s pregledom enot kulturne dediščine po enotah urejanja 
prostora, in sicer smo ugotavljali kakšna namenska raba je predvidena na in v bližini enot kulturne dediščine, ali takšno 
namensko rabo prostora dopuščajo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine, kakšno je dejansko stanje v 
prostoru ter kakšni prostorski izvedbeni pogoji so predvideni za posamezne namenske rabe prostora.  
 
Glede na to, da je edina sprememba v vplivnem območju dediščine ureditev zelenih površin (letnega gledališča) 
namesto prejšnje namenske rabe gozda, ocenjujemo, da bo prišlo do minimalnih sprememb (za 0,68 ha) kazalca 
»površina stavbnih zemljišč na izbranih tipih kulturne dediščine«, vrednost kazalca »število enot kulturne dediščine« bo 
ostala enaka. Sprememba kazalca »površina stavbnih zemljišč na izbranih tipih kulturne dediščine« je glede na površino 
vseh enot zanemarljivo majhna. Zato ocenjujemo, da negativnih vplivov na enote kulturne dediščine ne bo prišlo. V vseh 
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ostalih primerih sprememb bo šlo za pozidavo zemljišč, ki so bila že sedaj opredeljena kot stavbna (večinoma za 
stanovanjsko rabo), a so ostala nepozidana. 
 
OPN občine Trzin minimalno posega v enote kulturne dediščine in sicer le v vplivno območje ene enote, zato 
ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino nebistven. 
 

6.3.3 Omilitveni ukrepi 

V EUP, ki bi lahko imele vpliv na kulturno dediščino, zlasti na njena vplivna območja, je opredeljena tipologija pozidave, 
kot je predlagano v mnenju Ministrstva za kulturo. Predlagan je omilitveni ukrep postavitve zelenega pasu ob določene 
ceste v vplivnem območju gradu Jablje. 
 

Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa Časovni okvir 
Izvedljivost ukrepa, ocena 

ustreznosti in način 
spremljanja uspešnosti 

V območju ST-05, ST-04, ST-08, ST-06 je treba 

predvideti zeleni pas ob cesti. 

Ukrep bo zakril določene 
poglede na cestno 
infrastrukturo in določene 
ureditve ob cestah. 

V času priprave 
predloga OPN 

in izvajanja 
OPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 
Uspešnost je velika, saj je ukrep 
lahko izvedljiv, potrebno je le 
zagotoviti vsa potrebna soglasja. 

 
 

6.3.4 Monitoring 

V spodnji preglednici so prikazani kazalci stanja okolja, ki jih mora Občina Trzin spremljati v času izvedbe OPN. Iz 
spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje kulturne dediščine v občini izboljšuje ali slabša in ali se 
uresničuje opredeljeni okoljski cilj. Nekateri izmed predvidenih kazalcev stanja okolja se še ne spremljajo. Predlagamo, 
da občina zagotovi spremljanje teh kazalcev. Občina naj zagotovi spremljanje za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo 
podatkov iz državnega monitoringa. 
 

Spremljanje je potrebno zagotoviti za: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec 
Obdobje 
spremljanja 

Število in lastnosti enot 
kulturne dediščine 

Preveri se število enot kulturne dediščine v Registru nepremične 
kulturne dediščine (http://rkd.situla.org/). To je javno dostopen 
podatek. 

Občina 
1x na 3 leta v 
času izvajanja 
OPN.  

Ogroženost enot 
kulturne dediščine 

Preveri se ogroženost enot kulturne dediščine, ki jo pripravlja 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in je izpeljana iz 
ocene stanja dediščine ter predstavlja kazalec nujnosti 
ukrepanja v smislu celostnega ohranjanja dediščine v skladu z 
veljavno zakonodajo in konvencijami. 
Ugotovi se vzrok odstopanj. S strokovno službo (ZVKDS) se 
preveri ali je to posledica izvajanja OPN ali kakšnega drugega 
dejavnika in ali je potrebno pripraviti predlog sprememb določil 
odloka OPN. 

Občina v 
sodelovanju z 
ZVKDS 

1x na 3 leta v 
času izvajanja 
OPN. 

 

 

http://rkd.situla.org/
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6.4 Raba naravnih virov 

6.4.1 Okoljski cilji in kazalci 

V dopolnjenem osnutku OPN občine Trzin so predvidene ureditve in posegi, zaradi katerih se bo povečala raba naravnih 

virov (predvsem prostora). Z okoljskim ciljem želimo doseči racionalno ravnanje in rabo naravnih virov. 

 

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment naravni viri je:  

 Zagotavljanje racionalne rabe naravnih virov preko ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč. 

 

Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment naravni viri so: 

 površina in delež najboljših kmetijskih površin v primerjavi z vsemi kmetijskimi površinami. 

 

Doseganje okoljskega cilja se bo merilo neposredno in sicer s preračunom površine in deleža najboljših kmetijskih 

zemljišč v veljavni in predvideni namenski rabi prostora v primerjavi z vsemi kmetijskimi zemljišči. Vir podatkov o površini 

najboljših kmetijskih zemljišč glede na namensko rabo prostora je veljavni prostorski plan občine Trzin in dopolnjen 

osnutek OPN občine Trzin (neposredni kazalec).  

6.4.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 39: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj Zagotavljanje racionalne rabe naravnih virov 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do povečanja površin (in deleža) najboljših kmetijskih zemljišč kot tudi vseh 

kmetijskih zemljišč oziroma se površine ne bodo spremenile. Posegi in ureditve so usklajene z smernicami NUP. 

 

B- nebistven 

vpliv 

Zaradi izvedbe OPN se površine (in delež) najboljših kmetijskih zemljišč ne bodo zaznavno zmanjšale. Z OPN se 

zagotavlja ohranjanje in sklenjenost kmetijskih zemljišč kot tudi trajnostno in sonaravno obdelovanje. Posegi in 

ureditve so usklajene z smernicami NUP. 

C- nebistven 

vpliv zaradi 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zmanjšanja površin (in deleža) najboljših kmetijskih zemljišč. Prizadeta bodo 

predvsem manj kvalitetna kmetijska zemljišča, v manjši meri lahko tudi najboljša kmetijska zemljišča. Možno je 

zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izvedba ustreznih omilitvenih ukrepov. Posegi in ureditve 

niso usklajeni z smernicami NUP. 

Možni so omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zmanjšanja površin (in deleža) najboljših kmetijskih zemljišč.Prizadeta bodo 

tako najboljša kot druga kmetijska zemljišča. Nadomeščanje funkcijsko enakovrednih kmetijskih zemljišč ne bo 

možno v zadostni meri. Prišlo do fragmentacije strnjenih kmetijskih površin. Pridelovalna funkcija kmetijskih 

površin bo zmanjšana. Posegi in ureditve niso usklajeni z smernicami NUP. 

Vpliv je bistven. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov so neizvedljivi. 

E- uničujoč vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zmanjšanja površin (in deleža) najboljših kmetijskih zemljišč. Nadomeščanje 

funkcijsko enakovrednih kmetijskih zemljišč ni mogoče zagotoviti. Prišlo do fragmentacije strnjenih kmetijskih 

površin večjem obsegu. Pridelovalna funkcija kmetijskih površin bo močno zmanjšana. Posegi in ureditve niso 

usklajeni z smernicami NUP. 

Vpliv je uničujoč. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov  niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 110 od 119 

6.4.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

V veljavni namenski rabi na območju Občine Trzin so opredeljeni dve namenski rabi, ki opredeljujeta območja kmetijskih 

zemljišč, in sicer območja najboljših kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju najboljša kmetijska zemljišča) in območja ostalih 

kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju druga kmetijska zemljišča). V predvideni namenski rabi prostora (dopolnjen osnutek 

OPN Trzin, Urbi d.o.o., avgust 2016) obsegajo najboljša kmetijska zemljišča 257,96 ha zemljišč, kot druga kmetijska 

zemljišča pa je opredeljenih 4,66 ha zemljišč.  ha. Glede na predvideno namensko rabo prostora, je predvideno 

zmanjšanje: 

 najboljših kmetijskih zemljišč za 6,36 ha in  

 drugih kmetijskih zemljišč za 0,19 ha.  

 

V občini, zlasti v starem Trzinu, je še nekaj zemljišč, ki se po dejanski rabi uporabljajo kot kmetijska zemljišča, a so po 

namenski rabi območja stanovanj, le da še niso bila pozidana. Pri navedenem zmanjšanju gre večinoma za uskladitev z 

dejanskim stanjem, le v treh primerih gre za selitve kmetij, v enem primeru za ureditev območja centralnih dejavnosti v 

bližini občinske stavbe in v primeru obvoznice le za rezervacijo prostora za DPN. V občini Trzin praktično ni površin v 

zaraščanju.  

6.4.3.1 Ocena vplivov na okoljske cilje 

Zaradi zelo majhnega zmanjšanja najboljših kmetijskih zemljišč in dejstvo, da gre večinoma za uskladitev s sedanjim 

stanjem, ocenjujemo, da izvedba plana ne bo imela bistvenega vpliva na ohranjenost kmetijskih zemljišč. Zato podajamo 

oceno B – vpliv je nebistven. 

 

Alternativne rešitve novih stavbnih zemljišč za ureditev centralnih dejavnosti in preselitev kmetij niso možne. Območje 

centralnih dejavnosti ST-09 je v bližini občinske stavbe in vrtca in neposredno ob cesti (kar je manj ugodno za 

kmetijstvo) G2 Trzin-Mengeš, zato je ta lokacija najprimernejša. Pri rezervaciji prostora za preselitve kmetij pa je nabolje 

biti v bližini kmetijskih površin. 

 

Ocenjujemo, da je neposredni, dolgoročni in trajni vpliv izvedbe OPN na izbrani okoljski cilj nebistven (B). Plan 

ne bo vplival neposredno na pridelovalni potencial in obseg kmetijskih zemljišč.  

6.4.4 Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi niso potrebni.  

6.4.5 Monitoring 

Kazalci stanja okolja za spremljanje cilja Zagotavljanje racionalne rabe naravnih virov: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Površina in delež najboljših kmetijskih 

površin v primerjavi z vsemi kmetijskimi 

površinami 

Spremlja se izvajanje novih posegov na 

najboljša kmetijska zemljišča. 

Spremljanje deleža najboljših kmetijskih površin 

na splošno na državni ravni opravlja MOP. 

Občina 

1x v 3 letih v 

času izvedbe 

OPN. 

 



Okoljsko poročilo za OPN občine Trzin 

Stran 111 od 119 

6.5 Elektromagnetno sevanje (EMS) 

6.5.1 Okoljski cilji in kazalci 

Izbran je okoljski cilj presoje za EMS je: 

 Zmanjšanje obremenitve ljudi zaradi EMS. 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 površine PNRP v območju varovalnih pasovih virov EMS glede na I. in II. stopnjo varstva pred sevanjem 
(posredni kazalec), 

 število stanovanjskih objektov v vplivnem pasu virov elektromagnetnega sevanja (posredni kazalec, kot 
nadgradnja predhodnega kazalca). 

 
Izbran je kazalec za posredno spremljanje obremenjenosti ljudi z elektromagnetnim sevanjem. Vir podatkov o površini 
stavbnih zemljišč je veljavni prostorski plan občine, OPN Občine Trzin, programsko orodje ArcMap in sloj gospodarske 
javne infrastrukture (obstoječi in predvideni DV). 

6.5.2 Metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje 

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na okoljski cilj 

temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, ki so predvidene z OPN. 

Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in poskušali napovedati spremembo meril. Pri 

vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se 

vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 

Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 40: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva 
oziroma je lahko 
vpliv pozitiven 

Zaradi izvedbe OPN sprememb vrednosti izbranih kazalcev ni pričakovati oziroma se vrednost meril lahko 
izboljša - v vplivnem pasu vira elektromagnetnega sevanja ni stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja varstva pred 
sevanjem, kot tudi ne stanovanjskih objektov, z OPN se nova tudi ne predvidevajo. 

B - nebistven 
vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bistvenih sprememb izbranih kazalcev ni pričakovati; stanovanjski objekti in površine 
stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja varstva pred sevanjem, se nahajajo v vplivnem pasu vira 
elektromagnetnega sevanja, vendar mejne vrednosti določene z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/1996) niso presežene, z OPN se ustrezno ureja varstvo pred 
ems in se ne načrtuje širitev stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja varstva pred sevanjem, v vplivni pas DV. 

C - nebistven 
vpliv zaradi 
izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja stanja enega ali več izbranih kazalcev, vendar je spremembe 
mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi; stanovanjski objekti in površine stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja 
varstva pred sevanjem, se nahajajo v vplivnem pasu vira elektromagnetnega sevanja. Z OPN se načrtuje širitev 
stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja varstva pred sevanjem, v vplivni pas. Mejne vrednosti določene z Uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/1996) zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov niso presežene. Možni so omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja stanja enega ali več izbranih kazalcev, vendar sprememb ni 
mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi; stanovanjski objekti in površine stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja 
varstva pred sevanjem, se nahajajo v vplivnem pasu vira elektromagnetnega sevanja, mejne vrednosti določene 
z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/1996), so presežene 
za največ 20 %. Z OPN so načrtovana nova stavbna zemljišča (novi stanovanjski objekti, območja stanovanj), ki 
bodo v vplivnem območju vira elektromagnetnega sevanja. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov so 
neizvedljivi. 

E - uničujoč 
vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do poslabšanja večine izbranih kazalcev, katerih sprememb ni mogoče omiliti z 
omilitvenimi ukrepi; stanovanjski objekti in površine stavbnih zemljišč, kjer velja I. stopnja varstva pred sevanjem, 
se nahajajo v vplivnem pasu vira elektromagnetnega sevanja, mejne vrednosti določene z Uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/1996) so presežene za več kot 20 
%. Z OPN so načrtovana nova stavbna zemljišča (novi stanovanjski objekti, območja stanovanj), ki bodo v 
vplivnem območju vira elektromagnetnega sevanja. 
Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 
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6.5.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 

6.5.3.1 Vpliv na kakovost bivalnega okolja in varnost prebivalcev zaradi obremenitve z EMS  

V varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih daljnovodov (40 m za 400 in 200 kV, 25 m za 220 kV daljnovod in 15 m 

za 110 kV daljnovod – merjeno levo in desno od osi daljnovoda), ki potekajo preko južnega roba občine Trzin, se glede 

na veljavno namensko rabo prostora nahaja skupno 2,46 ha stavbnih zemljišč, od tega 0,9 ha na območju OIC Trzin 

(oznaka IG), preostale površine pa sodijo med površine cest (oznaka PC), površine železnic (oznaka PŽ) in ostale 

prometne površine (oznaka PO). Po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju se vsa ta 

območja glede na veljavno in načrtovano namensko uvrščajo v II. območje varstva pred sevanjem. V vplivnem območju 

daljnovodov ni stanovanjskih objektov.  

 

Dopolnjen osnutek OPN  določa splošne pogoje za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem (62. člen), kjer je zapisano: 

 Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati 
obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju 
(Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Ur.l.RS, št. 70/96, 41/2004-ZVO-1). 

 Viri EMS so lahko: visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni 
vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski 
oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.  

 Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme 
povzročiti čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju.  

 Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne 
službe. 

 Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori in pri 
umeščanju novih virov EMS je potrebno upoštevati oddaljenost od objektov z varovanimi prostori. Minimalni 
potrebni odmiki se merijo od sredine osi daljnovoda na višini 1m od tal v odvisnosti od vrste oz. tipa daljnovoda 
in nazivne napetosti in so:  

o za daljnovod 400kV je odmik min. 42 do 46m od osi daljnovoda na vsako stran 
o za daljnovod 220kV je odmik min. 18 do 24m od osi daljnovoda na vsako stran 
o za daljnovod 110KV je odmik min. 11 do 14m od osi daljnovoda na vsako stran. 

 
Ugotavljamo, da določbe dopolnjenega osnutka OPN ustrezno urejajo varstvo pred sevanjem za nove vire 

elektromagnetnega sevanja ter nove posege v bližini obstoječih in predvidenih daljnovodov. Bistvenega povečanja 

obremenjevanja ljudi ni pričakovati.  

 

6.5.3.2 Ocena vplivov na okoljski cilj 

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPN imela nebistven vpliv na zastavljeni okoljski cilj, ker so v 
vplivnem območju daljnovodov le EUP z namensko rabo, ki se uvršča v II. območje varstva pred sevanjem. V 
varovanem pasu obstoječih visokonapetostnih daljnovodov praktično ni nepozidanih stavbnih zemljišč, vendar gre za 
industrijske oz. poslovne objekte. V vplivnem območju daljnovodov na območju občine Trzin ni stanovanjskih objektov. 
 

Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPN ne bo prišlo do novih vplivov na kakovost bivalnega okolja in varnost 
prebivalcev zaradi obremenitve z elektromagnetnim sevanjem. Skupni vpliv zajema območje južnega dela OIC 
Trzin in ga ocenjujemo kot nebistven (B). 

6.5.4 Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
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6.5.5 Monitoring 

Spremljanje stanja ni potrebno. Občina lahko po dogovoru s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja električne 

energije spremlja rezultate meritev, ki jih le-ta opravlja. 
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7 Alternative 

 
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 

73/05) je v 3. členu zapisano, da je okoljsko poročilo dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo 

pomembni vplivi izvedbe OPPN na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter 

možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V 6. členu je 

zapisano, da mora okoljsko poročilo vsebovati poleg ostali informacij tudi informacijo o tem katere možne alternative so 

bile obravnavane in razlogi za izbor najustreznejše alternative. 

 

V skladu s 13. členom (2. odstavek, 5 alineja) Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 

vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/2005) je potrebno v primeru ugotovitev bistvenih ali uničujočih 

vplivov sprememb in dopolnitev veljavnega plana v okoljskem poročilu preveriti in ovrednotiti možne alternative. Med 

pripravo dopolnjenega osnutka OPN smo kot pripravljavci okoljskega poročila (OP) na podlagi dopolnjenega osnutka 

OPN, analize stanja okolja in izvedenega terenskega ogleda, naročnika in prostorskega načrtovalca opozorili na 

nesprejemljivost nekaterih predvidenih ureditev, za katere smo predlagali izvedbo omilitvenih ukrepov. Pri izdelavi tega 

poročila pa smo ugotovili, da so bile ključne pripombe večinoma ustrezno upoštevane in OPN temu primerno dopolnjen, 

potrebne so le še manjše dopolnitve. Prav tako so bile upoštevane skorajda vse smernice pristojnih institucij.  

 

V pričujočem okoljskem poročilu smo podali omilitvene ukrepe, ki vplive plana na izbrane okoljske cilje zmanjšajo na 

sprejemljivo raven. Upoštevajoč navedeno nismo opredeljevali alternativnih rešitev, kot to določa 13. člen (2. odstavek, 5 

alineja) Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 

(Uradni list RS, št. 73/2005).  
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8 Zaključek s sklepno ugotovitvijo 

 

V predmetnem okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe dopolnjenega osnutka OPN za 
občino Trzin (Urbi d.o.o., Ljubljana, avgust 2016) na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne 
dediščine. Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi sprememb meril (kazalnikov), ki 
so bili opredeljena za spremljanje okoljskega cilja. 
 
Ugotovljeni ključni vplivi, ki bi jih lahko povzročila izvedba plana so: 

 umestitev novih virov emisij v zrak (objekti, dejavnosti in promet); 

 spremembe števila virov obremenjevanja s hrupom (objekti, dejavnosti in promet); 

 povečanje tveganja za onesnaženost tal in voda zaradi novih dejavnosti, 

 ohranjena kakovost površinskih in podzemnih voda zaradi zaveze k čiščenju odpadnih vod na območjih nove 

poselitve in gospodarskega razvoja,  

 sprememba poplavne varnosti na območju vzdolž Pšate, 

 zmanjšanja obsega habitatov nekaterih kvalifikacijskih vrst (Loeselova grezovka, močvirski krešič) oz. 

habitatnega tipa (mokrotni travniki s stožko); 

 spremembe rabe in struktur v prostoru, potrebne za dolgoročno ohranitev vrste (vpliv odstranitve obrežne 

vegetacije in mejic na žuželke in malega podkovnjaka); 

 poseganje v vplivno območje enot kulturne dediščine. 
 
Opredelili smo naslednje ocene za postavljene okoljske cilje: 

Okoljski cilji za namen CPVO Ocena vpliva 

Ohranjena kakovost zunanjega zraka nebistven (B) 

Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod mejnimi oziroma 

kritičnimi vrednostmi predpisanimi za posamezna območja 

varstva pred hrupom 

nebistven (B) 

Ohranjeno dobro stanje površinskih in podzemnih voda nebistven (B) 

Ohranjena poplavna varnost nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij zavarovanih 
oz. kvalifikacijskih vrst 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Ohranjene naravne vrednote in lastnosti ekološko pomembnih 
območij 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Ohranjena kakovost in biotska pestrost varovanih območij v 
občini Trzin 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Dobro stanje enot kulturne dediščine nebistven (B) 

Zagotavljanje racionalne rabe naravnih virov preko ohranjanja 

najboljših kmetijskih zemljišč 

nebistven (B) 

 
Pri vrednotenju smo ugotovili, da se bistvene vplive da z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjšati oziroma omiliti na 
sprejemljivo raven nebistvenega vpliva. Zato smo v fazi presoje določili in opredelili izvedljive omilitvene ukrepe. Tako 
je ob predvidevanju, da bodo opredeljeni omilitveni ukrepi upoštevani, ocena za opredeljene okoljske cilje dosegla 
velikostni razred največ C. Omilitveni ukrepi so odločilni za dosego nebistvenega vpliva na okolje. V kolikor se ti 
ukrepi ne bi upoštevali, bi vpliv na okolje lahko postal bistven (D).  
 
Na podlagi ugotovitev tega okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPN za Območje občine 
Trzin (Urbi d.o.o., Ljubljana, avgust 2016) iz vidika vplivov izvedbe OPN na okolje, ohranjanje narave, varstvo 
človekovega zdravja in kulturne dediščine sprejemljiv ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov in izvedbi 
potrebnih uskladitev, ki izhajajo iz tega poročila ter iz smernic nosilcev urejanja prostora. 
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9 Opozorilo o celovitosti 

 

Pričujoči dokument je bil pripravljen na podlagi javno dostopnih podatkov, ugotovitev iz terena, usmeritev iz smernic in 
strokovnih podlag in dokumentacije, ki jo je posredoval naročnik, občina Trzin. Poročilo obravnava dopolnjeni osnutek 
Občinskega prostorskega načrta Trzin (Urbi d.o.o., Ljubljana, avgust 2016). Osnutek ima tekstualni del in grafične 
priloge. 
 
V območju občine Trzin se z OPN načrtuje zelo majhna širitev stavbnih zemljišč, predvsem gre za ureditev 
stanovanjskih območij, centralnih dejavnosti, športne infrastrukture in podobnih dejavnosti, pomembnih za kakovost 
življenja v nekem območju. Zaradi tranzitne lege je v območju občine veliko že izvedenih in še načrtovanih prostorskih 
ureditev državne infrastrukture, predvsem cestnih povezav in visokonapetnostnih daljnovodov. Pri opredelitvi in 
vrednotenju vplivov smo upoštevali že sprejete in izvedene državne prostorske načrte, saj lahko pride do kumulativnih 
vplivov, a se vplivi se večinoma že odražajo v sedanjem stanju. Zaradi pomanjkanja natančnejših podatkov nismo 
podrobneje upoštevali možnih vplivov ureditev, ki se šele načrtujejo in se postopek priprave DPN še ni začel. 
 
Pri opredelitvi in vrednotenju vplivov nismo identificirali vplivov, ki bi imeli značaj čezmejnega vpliva. Glede na izkušnje 
iz drugih primerov ureditve, kot so načrtovane s tem OPN ne povzročijo vplivov, ki bi segali zunaj območja urejanja – 
seveda ob upoštevanju zakonskih zahtev.  
 
Za sprejemljivost OPN je ključno upoštevanje podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega poročila. Preverjanje 
ustreznosti vključitve omilitvenih ukrepov iz tega okoljskega poročila bo izvedeno ob pripravi končnega predloga OPN 
in pred postopkom pridobivanja sklepa o sprejemljivosti.  
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 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 53/2009, 61/2011); 
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 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. RS, št. 3/2010, 
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