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(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/2007) na 14. redni seji 

dne 16.4.2008 sprejel

ODLOK
O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA

OBČINE TRZIN

I.

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(uvod)

S tem odlokom se, na podlagi upoštevanja izhodišč 

Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 

76/04) in Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 

(2001-2006), sprejme Strategija prostorskega razvoja 

Občine Trzin (v nadaljevanju: SPRO Trzin). Predlog 

SPRO Trzin je izdelal Atelje Arkus d.o.o. iz Kamnika pod 

številko projekta 16/2005 v decembru leta 2005 in ga 

dopolnil v juliju 2006. Skladno z odločbo Ministrstva za 

okolje in prostor št. 354-09-33/2005 z dne 23.03.2005 v 

postopku priprave SPRO Trzin ni bilo potrebno izvesti 

postopka celovite presoje vplivov na okolje.

2. člen

(splošno)

SPRO Trzin je temeljni prostorski razvojni dokument 

občine, s katerim se določajo osnovne usmeritve za 

urejanje prostora in varstvo okolja in nadomešča 

obstoječi, do sedaj veljavni Odlok o spremembah in 

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 

občine Domžale za obdobje 1986 – 2000 in prostorskih 

sestavin družbenega plana občine Domžale za obdobje 

1986 – 1990 za območje občine Trzin.

SPRO Trzin izhaja iz upoštevanja družbenih, 

gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega 

razvoja. V skladu z načelom vzdržnega prostorskega 

razvoja, ki je njeno temeljno načelo, SPRO Trzin 

uveljavlja smotrno rabo prostora ter varnost življenja in 

dobrin.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 

št. 33/2007), Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 

110/02 in spremembe), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 

l. RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 

44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 

108/03 in 72/05) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. 

vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 

8/2006) je Občinski svet na 14. redni seji občinskega 

sveta Občine Trzin, dne 16.4.2008 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O STRATEGIJI 

PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE TRZIN

Občinski svet Občine Trzin sprejema Odlok o strategiji 

prostorskega razvoja občine Trzin v drugi obravnavi 

vključno s sprejetimi dopolnitvami.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati takoj.

Številka:     14-2/2008 ŽUPAN:

Datum:   16.4.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 12., 17., 23., 24., 

27. do 31. in 33. člena ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, 

08/03-popravek in 58/03-ZZK-1), Pravilnika o podrobnejši 

vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega 

razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. 

RS, št. 17/04) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. 

vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 04/00 in 05/03), sprejetega 

Programa priprave Strategije prostorskega razvoja občine 

Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 05/05 in 06/05-

popravek), Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 

št. 33/2007) ter sprejetega Sklepa o ugotovitvi stanja pri 

pripravi občinskih prostorskih aktov občine Trzin in njihovi 

nadaljnji pripravi po zakonu o prostorskem načrtovanju 
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evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil, 

• Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski 

red Slovenije, 

• razvojni dokumenti posameznih nosilcev urejanja 

prostora, ki so bili pridobljeni v postopku pridobitve 

smernic, varstvenih usmeritev ter zahtev iz predpisov, 

programov in načrtov s področij varstva okolja, ohranjanja 

narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne 

dediščine ter

• usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov, kot 

izhajajo iz skupnega programa Podjetne regije in 

razvojnega programa LUR.

II.

IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA 

OBČINE TRZIN

4. člen

(izhodišča prostorskega razvoja)

1.) Občina Trzin je del Ljubljanske urbane regije (LUR). 

Spada med občine z največjo rastjo prebivalstva v 

Sloveniji predvsem zaradi procesa suburbanizacije in 

posledic migracij iz drugih občin. V zadnjem desetletju se 

je demografsko rast prebivalcev povečala za 30 %, 

število stanovanj pa za 44 %. Po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije je imela Občina Trzin dne 30. 

junija 2007 3664 prebivalcev, z gostoto poselitve 426 

prebivalcev na km².

Občina Trzin spada med gospodarsko uspešnejše 

slovenske občine. Skupaj z občinami Kamnik, Mengeš, 

Komenda, Domžale, Moravče, Vodice in Lukovica tvori 

podjetno regijo. Ima ugodno prometno lego, saj preko 

cele občine poteka glavna cesta G2-104 Kranj – Ljubljana 

(Tomačevo), regionalna cesta R2-477 Trzin – Arja vas ter 

železniška proga, kar ji omogoča dobro povezavo z 

glavnimi državnimi središčem ter drugimi pomembnimi 

mesti (Kranj, Kamnik, Domžale).

2.) S poselitvenega vidika je lokacija občine privlačna 

zaradi bližine in hitre dostopnosti do Ljubljane, hkrati pa je 

od nje dovolj odmaknjena, da življenje ni podvrženo 

lastnostim večjega mesta, zaradi česar je še naprej 

pričakovati rast vseh delov naselja v njenem okviru in 

zaokroževanje v skupno aglomeracijo. 

 

SPRO Trzin opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega 

razvoja in prednostne naloge ter usmeritve za prostorski 

razvoj. 

SPRO Trzin določa usmeritve za razvoj posameznih 

prostorskih sistemov na lokalni ravni in sicer razvoj 

poselitve, razvoj gospodarske javne infrastrukture in 

razvoj krajine ter hkrati opredeljuje potrebe po ukrepih za 

izvajanje prostorske strategije v občini.

Z uveljavitvijo SPRO Trzin prenehala veljavnost 

Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 

dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 

2000 in Prostorskih sestavin družbenega plana Občine 

Domžale za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine 

Trzin.

3. člen

(vsebina prostorske strategije)

Prostorski razvoj Občine Trzin temelji na izhodiščih 

dosedanjega prostorskega razvoja, ki jih nadgrajuje z 

vsebinskim osmišljanjem žarišč dejavnosti vseh treh 

funkcionalnih celot poselitvenega območja (Stari Trzin, 

Novi Trzin in Obrtno industrijska cona Trzin), smiselnim 

zaokroževanjem poselitvenega vzorca pretežno 

Urbanistične zasnove Trzin in racionalnim usmerjanjem 

varstva narave na področju urejanja krajine in varstva 

kulturne dediščine v okviru poselitvenih območij.

SPRO Trzin nadaljuje prostorski vidik Strategije razvoja 

Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010, ki jo je s sklepom 

št. 27-3/05 v marcu leta 2005 sprejel Občinski svet 

Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/05). Določa 

izhodišča in cilje prostorskega razvoja Občine Trzin, 

zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami 

in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja 

občine, zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena 

v prostoru (zasnova poselitve, zasnova komunalne 

infrastrukture, zasnova krajine), zasnovo prostorskega 

razvoja in urejanja naselij (urbanistična zasnova Trzin), 

zasnovo prostorskega razvoja in urejanja krajinskih 

območij in ukrepe za izvajanje strategije prostorskega 

razvoja občine Trzin.

Pri določanju ciljev prostorskega razvoja Občine Trzin so 

upoštevani:

• stanje, problemi in težnje prostorskega razvoja v občini 

v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi 

razmerami ter vlogo občine v regiji, 

• načela vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz 
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• pozidava zelenega preduha med naseljem Mlake in 

Obrtno industrijsko cono Trzin,

• izravnava vzhodnega roba naselja, 

• nadaljna pozidava pobočja hriba Onger,

• preselitev kmetij izven stanovanjskega naselja,

• zagotoviti možnosti za osnovno oskrbo prebivalstva s 

socialnega (izobraževanje, zdravstvo, otroško varstvo, 

skrb za ostarele), duhovnega (kultura, verske oskrbe, 

informiranje), storitvenega (uprava, varnost, oskrba, 

storitve) ter športno-rekreacijskega vidika,

• zagotoviti prometno varnost v naselju,

• zagotoviti dobro prometno povezavo z državnim 

središčem in s sosednjimi občinami.

5. člen

(cilji prostorskega razvoja občine)

Cilji prostorskega razvoja občine so:

• ustvarjanje čim bolj prepoznavnega 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 in 

varstva kulturne dediščine,

• doseganje zmernega, premišljenega in vzdržnega 

prostorskega razvoja skladno z razvojnimi in 

poselitvenimi potrebami,

• doseganje prostorsko usklajene in med seboj 

dopolnjujoče se razmestitve različnih  dejavnosti v 

prostoru,

• usmerjanje poselitve znotraj poselitvenega območja 

naselja Trzin na način, 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 sanacijo teh 

območij,

• 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 lastnega 

populacijskega prirastka,

• 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 Obrtno industrijsko cono Trzin,

Slika: Vloga občine v regiji

3.) Stanje v občini v zvezi s prostorskim razvojem:

• Trzin je ravninsko naselje in še vedno ohranja značaj 

naselja pod hribom.

• Ima eno strnjeno poselitveno območje, ki je z zelenimi 

preduhi razdeljeno na tri dele, na stari Trzin, novi Trzin in 

Obrtno industrijsko cono Trzin.

• Naselje na jugu in vzhodu obkrožajo najboljša kmetijska 

zemljišča, na severu in zahodu pa gozd, ki je zavarovan.

• Ima ugodno prometno lego in se nahaja v neposredni 

bližini državnega središča.

• Je gospodarsko dobro razvita in infrastrukturo dobro 

opremljena.

• Ima še aktivne kmetije v obstoječem naselju.

4.) Problemi v zvezi s prostorskim razvojem:

• Stari Trzin je z vidika prometne varnosti v težkem 

položaju (glavna cesta nima ustreznih hodnikov za 

pešce).

• Železniška proga nima ustrezno zavarovanih železniških 

prehodov (troje prehodov na vzhodnem delu, od katerih 

sta le dva ustrezno zavarovana).

• Obstoječe poselitveno območje je pozidano in ne 

omogoča zadostnega prostorskega potenciala za 

zagotovitev potreb po stanovanjskih dejavnostih, 

centralnih dejavnostih in družbenih dejavnostih; v naselju 

ni več prostih stavbnih zemljišč.

• Aktivne kmetije v Starem Trzinu so utesnjene in nimajo 

možnosti za posodobitev kmetijske    proizvodne.

5.) Težnje prostorskega razvoja

• zagotoviti zadosten prostorski potencial za zagotovitev 

stanovanjskih potreb (do 5000 prebivalcev)
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posameznih območij je potrebno prilagoditi nove 

prostorske ureditve – tako v strukturnem kot oblikovnem 

smislu. Pogosto je od stopnje uresničenosti posamezne 

ideje odvisno, ali posamezno urbanistično ureditev 

sprejemamo kot kvaliteto ali kot tujek v prostoru, oziroma 

ali je utemeljenost neke dejavnosti na posamezni lokaciji 

ustrezna podlaga za nadgradnjo oziroma nadomestitev 

(npr. izvedba OIC Trzin glede na prvotni koncept 

sonaravne cone, nedokončan razvojni zamah v T3 Trzin 

Center ipd.).

Pri razporejanju dejavnosti izhajamo iz ugotovitev o 

dejanski in planirani pretežni namembnosti območij in 

površin. Za področje ureditvenega območja naselja Trzin, 

za katerega je določena urbanistična zasnova, so 

dejavnosti razporejene na osnovi potreb in analiz 

prevladujočih obstoječih dejavnosti.

Usmeritve namenske rabe in dejavnosti so določene 

za:

POSELITEV

Območja stanovanj (S)

Območja proizvodnih dejavnosti (P)

Mešana območja (M)

Območja družbene infrastrukture (D)

Območja zelenih površin (Z)

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Prometna infrastruktura (P)

Komunalna infrastruktura (T)

Energetska infrastruktura (E)

Okoljska infrastruktura (O)

KRAJINA

Območja vodnih zemljišč (V)

Območja mineralnih surovin (L)

Območja kmetijskih zemljišč (K)

Območja gozdov (G)

Območja za potrebe varstva pred naravnimi nesrečami (N)

• krepiti družbeno infrastrukturo na področju sociale z 

umestitvijo doma za ostarele in varovanih stanovanj ter 

hkrati ohranjati prostorske možnosti za nadaljni razvoj 

družbene infrastrukture v že obstoječih žariščih,

• uravnotežen, z gospodarsko javno infrastrukturo podprt 

koncept razvoja Obrtno industrijske cone Trzin,

• zagotoviti prometno varnost znotraj občine z umestitvijo 

variantnih potekov trase obvoznice Trzin – Mengeš in 

ustreznim zavarovanjem vseh železniških prehodov. 

Koncept vzdržnega razvoja Občine Trzin pomeni 

odločitev o spoštovanju ravnovesja med težnjo po razvoju 

(povečevanje števila gospodarskih subjektov, 

omogočanje razvoja gospodarskih družb in samostojnih 

podjetnikov, zagotavljanje gospodarski pobudi prijaznega 

okolja, kar zadeva prostorske akte, občinske pomoči in 

subvencije ipd.) in težnjo po ohranjanju naravnega ter 

zdravega okolja. Vzdržni razvoj pomeni razvoj, ki v 

največji možni meri zagotavlja ohranjanje stabilnosti 

ekosistemov na območju občine (ohranjanje mokrišč, 

ohranjanje habitatov) in širi poselitev na prosta območja 

med obstoječimi območji poselitve. Za doseganje 

vzdržnega razvoja je potrebno doseči tudi družbeno 

soglasje o takem razvoju, saj to pomeni odpovedovanje 

industrijam in obrtem, ki obremenjujejo okolje s škodljivimi 

emisijami oziroma omejitev možnosti za tovrstne obrate 

ter zahtevo po sonaravnem ravnanju s prostorom 

(zadostna funkcionalna zemljišča, spoštovanje ekoloških 

norm, urejena parkirišča, zelene površine, zasaditev v 

okolici objektov itd.). Ravnovesje med težnjo po razvoju in 

težnjo po ohranjanju zdravega okolja in narave samo po 

sebi predpostavlja tudi ravnovesje na ravni socialnih 

razmer v občini, kajti pretirano socialno neravnovesje 

samo spodbuja zahteve po razvoju ne glede na posledice 

za okolje.

III.

ZASNOVA RAZMESTITVE DEJAVNOSTI V PROSTORU 

S PRIORITETAMI IN USMERITVAMI ZA DOSEGO 

CILJEV PROSTORSKEGA RAZVOJA 

6. člen

(delitev dejavnosti)

Razvoj dejavnosti in raba prostora v Občini Trzin sledi že 

uveljavljeni praksi prostorskega urejanja predvsem tam, 

kjer kvalitetne prostorske ureditve dajejo identiteto naselju 

kot celoti ter posameznim predelom. Kvalitetne rešitve iz 

veljavnih urbanističnih dokumentov so podlaga za 

razporeditev novih ali ohranitev starih dejavnosti. 

Različnim načinom zazidanosti in urbanističnemu redu 
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7. člen

(zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru občine)

Slika: Razporeditev namenske rabe prostora

Preglednica (1): razmestitev dejavnosti v prostoru Občine Trzin
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rešitvami pa se v prostor umešča stanovanjsko 

namembnost, kjer je predvidena gradnja individualnih 

stanovanjskih stavb z vrtovi, morebitna vrstna gradnja 

stanovanjskih stavb (dvojčki) ter preplet individualne 

gradnje in deloma kmečkih gospodarstev v severnem delu 

starega Trzina. V okviru prenove jedra Starega Trzina, 

predvsem pa njegovega zaledja se načrtuje intenzivnejši 

notranji razvoj naselja.

10. člen

(vizija razvoja poslovno proizvodnih dejavnosti)

Konceptualna zasnova urbanega naselja Trzin namenja 

poslovno proizvodne dejavnosti Obrtno industrijski coni 

Trzin. Poslovnosti, v kombinaciji z drugimi skladnimi 

dejavnostmi (storitve, družbene oz. centralne funkcije) pa 

se namenja tudi površine v jedrih posameznih delov 

naselja, na novo še posebej v prometnem vozlišču glavne 

in regionalne ceste. 

11. člen

(vizija razvoja oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter 

družbene javne infrastrukture)

Posebna oblika naselja Trzin, ki je posledica razvoja 

poselitve, oblikovanja obrtno industrijske cone, 

konfiguracije terena ter tranzitnih prometnic je v dosedanji 

razvoj naselja vnesla že bodisi načrtno usmerjene bodisi 

zgodovinsko logične lokacije oskrbnih in storitvenih žarišč.

SPRO Trzin zato na temeljih dosedanjega razvoja 

opredeljuje smiselno nadaljevanje dejavnosti. 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 ohranja možnosti razvoja. Upravne 

funkcije in šolstvo se še naprej razvijajo v težišču starega 

Trzina, dejavnosti varstva predšolskih otrok v težišču Mlak 

in v težišču starega Trzina, del širših družbenih funkcij 

(pošta, bančništvo, lekarne, ipd.) pa se osredotoča tudi v 

okviru novo oblikovanega centra ob Ljubljanski cesti, 

deloma tudi v središču Obrtno industrijske cone Trzin.

12. člen

(opredelitev območij dejavnosti, vezanih na naravne 

vire)

SPRO Trzin opredeljuje tudi območja dejavnosti, ki se 

nanašajo na naravne vire. Tako se v okviru stavbnih 

zemljišč zagotavlja zadostne površine za objekte 

8. člen

(vizija prostorskega razvoja naselja)

Občina Trzin spada v širše mestno območje Ljubljane 

oziroma je del Ljubljanske urbane regije (LUR). Spada tudi 

v somestje Domžale – Kamnik, ki se razvija v središče 

regionalnega pomena.

Poselitev v občini je skoncentrirana v enem naselju (Trzin), 

ki predstavlja pomembnejše lokalno središče in je hkrati 

tudi občinsko središče. Z odcepitvijo od nekdanje skupne 

Občine Domžale je Občina Trzin razvila ključne funkcije v 

lokalnem prostoru, del upravnih funkcij pa je še vedno v 

Občini Domžale. V svojih mejah je ohranila celotno obrtno 

industrijsko cono, ki je pomembno za širše gravitacijsko 

območje in presega okvir občine.

Občina Trzin bo načrtovala prostorski razvoj naselja Trzin 

tako, da bo upoštevala prostorske možnosti in omejitve, da 

bo racionalno preprečevala prostorske konflikte in 

navzkrižja med različnimi rabami, zagotavljala kakovostno 

in privlačno bivalno in naravno okolje, ustvarjala možnosti 

za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost ter 

omogočala racionalno širjenje vseh delov naselja. Zato bo, 

upoštevajoč zgornja načela smiselno organizirala širitev in 

reorganizacijo dela že pozidanih površin v oz. ob starem 

delu Trzina ter s tem zadovoljila potrebe po razvoju 

poselitve vodilnega naselja v občini. Sočasno bo 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.

Občina Trzin bo omogočila znatnejši notranji razvoj naselij 

z omogočanjem intenzivnejše izrabe še prostih oziroma 

neustrezno izrabljenih površin naselja Trzin ter sočasno 

zagotavljala možnosti ustrezne podpore na področju 

družbene in gospodarske javne infrastrukture.

Sočasno z intenzivnejšo in prostorsko zaokroženo izrabo 

poselitvenega prostora bo Občina Trzin uravnoteženo 

skrbela tudi za zadosten obseg javnih površin za šport in 

rekreacijo, za zelene površine, kolesarske in pešpoti ter 

ustrezne parkovne ureditve ob vodotokih.

9. člen

(vizija razvoja na stanovanjskem področju)

SPRO Trzin zagotavlja razvoj stanovanjske gradnje na več 

segmentih. Z že veljavnimi prostorskimi akti je omogočen 

razvoj večstanovanjske gradnje v delu Obrtne industrijske 

cone in v starem Trzinu (T3). Z novo načrtovanimi 
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Območja ohranjanja narave pomenijo omejitev za razvoj 

tistih 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 (npr. rekreacija, 

gozdarstvo, ekstenzivno kmetijstvo). Nedopustna je širitev 

poselitve v gozdni prostor v predelu med naseljem Mlaka 

in Obrtno industrijsko cono Trzin (zelena cezura) ter v 

pobočje hriba Onger. 

Splošna načela ohranjanja narave se na področju Občine 

Trzin izkazujejo v konkretnih usmeritvah varstva 

predlaganih širših zavarovanih območij, varstva naravnih 

vrednot, ohranjanju habitatnih tipov v ugodnem stanju, 

varstvu ekološko pomembnih območij. Ker gre za območja, 

ki se nahajajo izven poselitvenih območij je pregled tistih 

delov, ki se varujejo, prikazan v nadaljevanju. Za njihovo 

varovanje so ukrepi navedeni v posebnem delu 

naravovarstvenih smernic, ki je sestavni del 

Naravovarstvenih smernic za Strategijo prostorskega 

razvoja Občine Trzin (Zavod RS za varstvo narave, OE 

Kranj, september 2004),  in ki se smiselno upoštevajo pri 

izvajanju SPRO Trzin ter selektivno vnašajo tudi v določila 

Prostorskega reda Občine Trzin oz. v določila Občinskega 

prostorskega načrta.

zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, za energetsko oskrbo 

ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode, kot dejavnikov, 

ki lahko vplivajo na naravne vire. Posebno pozornost je 

potrebno nameniti varstvu (zaščiti) obstoječih in možnih 

virov pitne vode in sanaciji divjega odlagališča gradbenih 

odpadkov, ki vključujejo tudi azbest v nekdanjem rokavu 

Pšate ob poljski poti proti posestvu Pšata.

13. člen

(opredelitev območij, pomembnih z vidika ohranjanja 

narave, varstva kulturne dediščine ter varstva 

kakovosti okolja)

(1) Za občino je značilno, da je velik delež površine 

vključen v režim ohranjanja narave. Praktično ves zahodni 

del občine, ki je porasel z gozdom, je območje  Natura 

2000, deloma predlagan za krajinski park Dobeno, 

območje naravnih vrednot in ekološko pomembno 

območje. Na območju urbanistične zasnove in kmetijskih 

površinah ni območij ohranjanja narave s posebnim 

režimom. Potok Pšata na severnem delu v UZ Trzin je 

reguliran, kot naravna vrednota lokalnega pomena je le 

kratek odsek južno od UZ Trzin (meandri potoka) ter 

rastišče močvirske logarice ob Pšati, zahodno od 

Dragomlja. 
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Preglednica (4): Habitatni tipi

Preglednica (5): Ekološko pomembno območje



usmerja podjetništvo in obrtništvo v visoko tehnološko 

razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje, 

skrbi za informiranje in ozaveščanje javnosti ter 

sodelovanje s sosednjimi občinami in družbenimi 

institucijami.

14. člen

(opredelitev območij za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami)

Območja namenjena obrambi in območja, ki so 

potencialno bolj izpostavljena naravnim in drugim 

nesrečam so bodisi specifična območja z vidika 

vzpostavitve določenih omejitev rabe prostora (poplavno 

ogrožena, erozijska, plazljiva, plazovita območja z 

zakonsko določenimi omejitvami), bodisi so območja 

prepleta dvo-namenskih rab, kjer je poleg primarne rabe 

možna tudi sekundarna raba prostora. Področje je 

podrobneje obdelano v 36. in 37. členu tega odloka.

15. člen

(prioritete in ukrepi za doseganje ciljev prostorskega 

razvoja občine)

Občina Trzin si je prednostne naloge in ukrepe za dosego 

ciljev SPRO Trzin začrtala že v strateških razvojnih 

dokumentih občine. V marcu 2005 je bila sprejeta 

Strategija razvoja občine Trzin za obdobje 2005 do 2010, 

sprejet je Lokalni program varstva okolja za Občino Trzin, 

občinski program kulture, sprejeta so izhodišča priprave 

SPRO Trzin. V vseh dokumentih so opredeljene 

prednostne naloge, temeljni cilji in ukrepi za dosego ciljev. 

Dokumentacija je na vpogled na sedežu občine, Mengeška 

cesta 22, 1236 Trzin.

(2) Na področju varstva kulturne dediščine skušamo v 

okviru SPRO Trzin zagotoviti ohranjanje in vzpostavljanje 

kulturne in simbolne prepoznavnosti jeder naselja, kjer je to 

še možno in s tem vzpostavljanje večje privlačnosti 

območij, specifične razvojne možnosti, preplet kulture in 

kvalitetnega bivalnega okolja in večje možnosti za 

identifikacijo lokalnega prebivalstva z zgodovinsko 

dediščino sredine v kateri bivajo in ustvarjajo.

Občina želi ohraniti območje hriba Onger, ki predstavlja 

območje arheološke dediščine in predstavlja tudi 

prostorsko dominanto. V skladu z možnostmi bo Občina 

Trzin v najbolj kakovostnih objektih stavbne dediščine 

opuščala dejavnosti, ki povzročajo njihovo propadanje in jih 

nadomestila s turističnimi in izobraževalnimi dejavnostmi. V 

območju naselbinske dediščine (stari Trzin) je predvidena 

revitalizacija. 

Na podlagi strokovnih podlag Zavoda RS za varstvo 

kulturne dediščine, Območne enote Kranj, so v 

kartografskem delu prikazane lokacije zavarovanih enot 

nepremične kulturne dediščine, predlogi zavarovanj enot 

nepremične kulturne dediščine in vpliva območja enot 

nepremične dediščine, podrobnejši seznami pa so sestavni 

del 47. člena (3. točka) tega odloka.

(3) Opredelitev varstva kakovosti okolja zajema širok 

spekter dejavnosti in ukrepov. Občina Trzin je z Lokalnim 

programom varstva okolja v občini začrtala prednostne 

naloge, ki določajo številne aktivnosti. Prednostno se 

zagotavlja varno oskrbo s pitno vodo, ljudem prijazno 

bivalno okolje, oblikuje ustrezne prostorske podlage, ki 

bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov 

in zagotovi celovito ureditev prometne infrastrukture v 

občini z navezavo na sosednji občini (Mengeš in 

Domžale). Nadalje se zagotovi ohranjanje območij 

naravnih vrednot, dopolni sistem ravnanja z odpadki, 
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primerjalnih prednosti edinega naselja v občini, vodilnega 

urbanega naselja Trzina, ki leži na ključni prometni točki 

regije, ki ne glede na že izvedeno in še načrtovano 

avtocestno omrežje države, še vedno predstavlja vozlišče 

prometnih tokov tako iz smeri Kamnika in v isti smeri 

deloma vzhodnega dela Gorenjske subregije (skupno pet 

do šest občin), kot iz smeri Štajerske (alternativna smer 

vsaj treh do štirih občin), obenem pa s svojim 

gospodarskim potencialom ter neposredno bližino mestni 

občini Ljubljana predstavlja resen razvojni subjekt 

vzhodnega dela ljubljanske urbane regije. 

IV/I

ZASNOVA POSELITVE

17. člen

(razvoj poselitve)

Koncept poselitvenega razvoja Občine Trzin temelji na 

zagotavljanju umeščanja stanovanjske dejavnosti in 

infrastrukture predvsem v okviru urbanistične zasnove in 

komunalnega  opremljanja površin za bivanje, oskrbo in 

storitve na primernih lokacijah ter površin za rekreacijo in 

preživljanje prostega časa. Razvoj poselitve bo načrtovan v 

skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami in tako, da 

se preprečuje prostorske konflikte in navzkrižja med 

različnimi rabami, zagotavlja varovanje naravnih virov, 

zagotavlja kvalitetnejše in privlačnejše bivalno in naravno 

okolje, ustvarja možnosti za gospodarski razvoj in 

družbeno pravičnost, zagotavlja racionalno širjenje naselja, 

poudarja notranji razvoj, pri katerem je pomembno 

ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture in rabe urbanega 

prostora ter ohranjanje kulturne, predvsem stavbne in 

naselbinske dediščine, biotske raznovrstnosti in naravnih 

vrednot.

Usmeritve za razvoj poselitve v Občini Trzin so osnova za 

dolgoročno usmerjanje dejavnosti, pri čemer so 

upoštevane zmogljivosti prostora, racionalnost opremljanja 

zemljišč, značilnosti obstoječega omrežja delov naselja in 

obstoječe pozidave. Predstavljajo osnovo za usmerjanje 

investicij v gradnjo in prenovo stanovanjskih in 

nestanovanjskih stavb ter objektov gospodarske javne 

infrastrukture.

18. člen

(razvoj poselitve v naselju – splošno)

V Občini Trzin je opredeljeno le eno, vodilno urbano 

naselje Trzin in manjše poselitveno območje na vzhodu, 

južno od železniške proge, ob Depali vasi. Vodilno urbano 

IV.

ZASNOVA POSAMEZNIH SISTEMOV LOKALNEGA 

POMENA V PROSTORU

16. člen

(splošno)

Na razvoj poselitve na ozemlju današnje Občine Trzin je 

vplivala ugodna lega na stičišču prometnih tokov v smeri 

sever – jug ter vzhod – zahod. Na pomembnem 

prometnem vozlišču pred Ljubljano, kjer poteka dnevni 

migracijski tranzit precejšnjega dela vzhodnega dela 

območja Gorenjske regije ter deloma Severnoljubljanske in 

zahodno Celjske regije je bila, ob ugodnih lokalnih 

gospodarskih pogojih za razvoj ekonomskih con v 

preteklosti, rast poselitve in števila gospodarskih subjektov 

zgolj vprašanje časa. Šele z uravnoteženim nastankom 

konkurenčnih poslovno ekonomskih con na širšem obrobju 

državnega središča ter z zavedanjem prostorsko omejenih 

možnosti razvoja (naravne danosti konfiguracije in 

varovanih območij narave oz. gozdov na zahodu ter 

kvalitetnih kmetijskih zemljišč na vzhodu in jugu občine na 

eni strani ter tranzitnih prometnic, ki jasno razmejujejo 

poselitveni del od kmetijstva) se je širitev poselitve začela 

usmerjati na zgolj zaokroževanje naselij v območja manj 

kvalitetnih kmetijskih enklav, ki jih že obkrožajo poselitve, 

na izravnave robov naselij ter na iskanje možnosti notranjih 

zgostitev poselitve.

Tako je območje občine generalno členjeno na površine za 

poselitve, ki zavzemajo osrednji del občine in so v kar 

največji možni meri organizirane v okviru Urbanistične 

zasnove Trzin, na gozdne površine zahoda ter kmetijske 

površine juga in vzhoda občine. Poleg teh občino 

diagonalno deli državna prometna mreža (glavna cesta GII 

– 104 ter železniška povezava državnega središča in 

Kamnika) na katero se v okviru urbanistične zasnove 

naselja Trzin veže preko treh cestnih priključkov, ki so 

hkrati smiselne navezave troje funkcionalnih celot naselja 

(stari Trzin, novi Trzin in Obrtno industrijska cona Trzin); v 

smeri sever – jug je načrtovana tudi nova prometna 

povezava, vzhodna obvoznica, ki bi dolgoročno prevzela 

funkcijo sedanje tranzitne prometnice skozi stari del Trzina. 

Slednja bo s tem postala interna zbirna cesta naselja.

V nadaljevanju je prikazan pregled površin po posameznih 

temeljnih dejavnostih.

Zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v občini, 

torej zasnova poselitve, zasnova gospodarske omunalne) 

infrastrukture in zasnova krajine se razvijajo iz izhodišča 
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gospodarske škode. Poselitev bo načrtovana tako, da 

bodo posledice morebitnega požara, poplave, potresa, 

plazu, erozije ali vojnih razmer čim manjše. Na vseh 

območjih, ki so potencialno poplavno ogrožena, bodo v 

okviru priprave izvedbenih aktov izdelane ocene poplavne 

ogroženosti, vsi posegi pa načrtovani tako, da ne bodo 

imeli škodljivega vpliva na vode in vodni režim ter na 

poplavno varnost območja. Za obstoječo poselitev se bo 

varstvo pred eventualnimi poplavami in hudournim 

delovanjem voda vodotoka Pšate načrtovalo prvenstveno z 

urejanjem stoječih in tekočih voda v zaledju naselij (npr. 

vodni zadrževalnik v sodelovanju s sosednjo, mengeško 

občino). Z vidika sonaravnosti bo v naselju tudi čim več 

zelenih površin zaradi izravnave velikih temperaturnih 

ekstremov ter omogočanja postopnega odvajanja 

padavinskih voda.

20. člen

(notranji razvoj naselij)

V vseh delih naselja bo na osnovi opravljene analize 

ugotovljen možen notranji razvoj, ki bo težil k zgoščevanju 

poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč ob 

upoštevanju zagotovitve kvalitetnih bivalnih pogojev z 

zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in 

rekreativnimi območji.

Posebna pozornost bo posvečena tudi prenovi kulturne 

dediščine in druge stavbne dediščine v jedrih naselij, saj 

kulturna dediščina in druga kvalitetna stavbna dediščina 

oblikujeta značilno podobo posameznih delov naselja ali 

širših območij (Trško jedro, ob cerkvi). Prenova se bo 

izvajala v vseh območjih s kvalitetno stavbno dediščino, ki 

se jo kot posebno vrednost opredeli kot del osnovne 

celostne identitete v krajinskem, naselbinskem ali 

arhitekturnem merilu, oziroma je s predpisom zavarovana 

kot naselbinska ali stavbna dediščina, pri čemer pa zaradi 

dediščine ne bomo manjšali ali izključevali že sedaj 

opredeljenih stavbnih zemljišč.

Pri urejanju in načrtovanju razvoja dela naselja s kvalitetno 

stavbno dediščino se bodo uporabili varstveni in razvojni 

principi načrtovanja, zlasti ohranjanje kvalitetne stavbne ali 

urbane strukture in njune razpoznavne značilnosti, 

posodabljanje degradirane stavbne ali urbane strukture ter 

uvajanje ponovne rabe.

V omenjenih območjih bo imela prenova prednost pred 

novogradnjo, saj so ta območja del širše prostorske 

identitete in predstavljajo v nekaterih delih kakovostno 

stavbno dediščino, še posebno, ker imajo njegovi deli, kljub 

naselje združuje ambicijo razvoja poselitve, družbenih in 

centralnih dejavnosti ter poslovno proizvodnih dejavnosti. 

Dejavnosti so osredotočene v treh morfološko ločenih 

aglomeracijah, ki so nanizane ob tranzitni prometnici 

Ljubljana-Kamnik, cesti Ljubljana-Maribor in kamniški 

železnici. Dejavnosti delita dve zeleni dominanti, prvi je 

Onger, drugi pa je širše gozdno območje med Mlakami in 

obrtno industrijsko cono.

V naselju Trzin so razvite vse dejavnosti, ki so potrebne za 

uspešen obstoj in razvoj naselja, zanj pa je določena 

izdelava urbanistične zasnove.

Preglednica (7): Dejavnosti po vrsti in obsegu

19. člen

(razvoj poselitve izven naselja)

Po velikosti ena najmanjših občin v Sloveniji je tudi ena 

redkih, ki ima poleg vodilnega naselja v občini, Trzina, v 

območje poselitve vključeno le še eno območje, skrajni 

vzhodni del naselja Trzin, ki se stika z mejo naselja Depala 

vas v Občini Domžale. Zanj veljajo splošna načela 

oblikovanja in razvoja naselij.

Vsa obstoječa stavbna zemljišča naselja se ohranjajo. 

Nova poselitev se usmerja predvsem v razvoj površin za 

selitev kmetij in v optimalno izrabo obstoječih stavbnih 

zemljišč. Z razvojem in urejanjem poselitve se bodo 

poskušali zagotavljati varni, udobni in zdravi pogoji za 

življenje. Pri tem se bodo, kolikor bo le mogoče, ohranjali 

biotska raznovrstnost, varstvo naravnih virov, naravne 

vrednote, kulturna dediščina in druge kakovosti naravnega 

in bivalnega okolja ter omogočala povezanost habitatov v 

naselju z naravo zunaj naselja. Pri načrtovanju razvoja 

naselja se bo kulturna dediščina upoštevala kot dejavnik 

kakovosti bivalnega okolja in kot prostorski potencial.

Naselje, seveda pa to velja tudi za vodilno naselje, se bo 

načrtovalo in urejalo v skladu z naravnimi ali drugimi 

omejitvami tako, da prebivalci in njihovo premoženje ne 

bodo ogroženi in ne bo nevarnosti za povzročitev 
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V primeru, da je že poseljena površina, ali že do sedaj 

načrtovana površina za poselitev zunaj poselitvenega 

območja, spoznana kot območje poselitve, ki kot avtohtoni 

poselitveni vzorec prispeva k prepoznavnosti ali 

ohranjenosti kulturne krajine, se jo ohranja in varuje z:

• obnovo, prenovo in ponovno ali spremenjeno rabo 

obstoječih zakonito zgrajenih objektov,

• enakovredno gradnjo na mestu že zakonito zgrajenih 

objektov in

• novogradnjo, v kolikor gre za funkcionalno zaokrožitev 

komunalno že ali načrtovano opremljenega območja.

23. člen

(specifična poselitvena območja)

V Občini Trzin ni specifičnih poselitvenih območij. 

24. člen

(racionalna raba urbanih zemljišč)

V poselitvi v naselju Trzin in ostali poselitvi bo načrtovana 

racionalna raba zemljišč in objektov, to je prostorsko 

razporejanje zemljišč po namenski rabi in dejavnosti, ki jih 

izvajajo različni uporabniki prostora, ter določanje 

instrumentov za uresničevanje načrtovanega razvoja. Z 

veljavnimi prostorskimi akti so za obstoječa stavbna 

zemljišča že v zadnjih letih začrtali namensko rabo. Tokrat 

bo ob zakonsko določeni spremembi vrste krovnih planskih 

aktov ponovno pregledana namenska raba, še posebej 

znotraj naselja.

Pri prostorskem razporejanju zemljišč po namenski rabi in 

dejavnosti znotraj naselij bo težnja k takšnemu prepletu 

funkcij, ki so medsebojno združljive in ne motijo druga 

druge. 

Namenska raba že in bo omogočala sočasnost rabe 

medsebojno skladnih dejavnosti, zlasti tistih, ki se 

medsebojno dopolnjujejo in ne slabšajo bivalnega, 

delovnega, prostočasnega in drugega okolja. Prostorsko 

bodo, v večini primerov pa so že, zemljišča razporejena po 

namenski rabi in dejavnosti tako, da ne bo prihajalo do 

onesnaževanja zraka, voda, tal in prekomernega hrupa pri 

čemer se upošteva biotsko raznovrstnost in naravne 

vrednote ter pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne 

dediščine. Izdelana Študija ranljivosti in ustreznosti 

prostora ter Analiza razvojnih možnosti sta bili podlagi za 

izdelavo SPRO.

Enako kot velja za celoten slovenski prostor, se bo zaradi 

razpršene poseljenosti občinskega prostora nadaljnjo 

določenim degradacijam, v zadostni meri ohranjene 

značilne sestavine.

21. člen

(širitev naselij)

Kriteriji za širitev urbanistične zasnove so opredeljeni v 

državni strategiji in poglavju notranjega razvoja naselij. 

Bistvenih širitev izven meja urbanistične zasnove se, razen 

v severnem delu ter vzhodnem delu Trzina, ne predvideva. 

Na podlagi analize nezazidanih zemljišč znotraj 

urbanistične zasnove pa bo načrtovana širitev 

posameznega dela naselja, ki sodi v urbanistično zasnovo.

S širitvijo takšnega dela naselja se v primeru, da v naselju 

ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj 

stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, za 

večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za 

delovanje trga nepremičnin in za razvoj različnih poslovnih, 

turističnih in storitvenih dejavnosti, pri čemer se širitev 

načrtuje fazno in glede na prometne  možnosti, tako da 

nadaljnja poselitev ne bo povzročila poslabšanja razmer za 

že obstoječe dele naselja.

22. člen

(gradnja zunaj poselitvenih območij)

V občini sta opredeljeni dve območji, ki se nahajata zunaj 

poselitvenega območja. 

Prvo območje se nahaja južno od čistilne naprave 

namenjeno stanovanjski namembnosti, kjer se nahajajo že 

zakonito zgrajene stavbe, drugo območje se nahaja na 

njivskih površinah, vzhodno od starega Trzina in je 

namenjeno gradnji objektov, ki neposredno služijo kmetijski 

dejavnosti.

Z urejanjem poseljenih površin zunaj poselitvenih območij 

se ustvarja prepoznaven red v prostoru in racionalno 

prostorsko organizacijo dejavnosti ali zagotavlja ustrezne 

specifične površine (kmetije, turizem, rekreacija). Pri 

urejanju poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se 

bo upoštevalo velikost in razporeditev stavb v prostoru ter 

stopnjo pravilnosti v oblikovanju (izoblikovanost).

Način urejanja zunaj poselitvenih območij bo opredeljen 

glede na značilnosti obstoječe gradnje, predvsem pa na 

osnovi analize lokacije in lege, krajinskih značilnosti, 

strukture in členjenosti, funkcij stavbnih enot in stavbne 

tipologije.

84

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 5/2008, 4. julij 2008



površin v preenotna poselitvena območja. Vzpostavljalo in 

varovalo se bo grajene ali naravne robove naselja in s tem 

ohranilo razpoznavnost meje naselja. Za zagotavljanje 

kvalitetne prometne pretočnosti in razbremenitve starega 

Trzina se bo pristopilo k izgradnji vzhodne obvoznice.

Pri načrtovanju prometnih površin se bo podpiralo širjenje 

centralnih površin za pešce in razvoj kolesarskega omrežja 

ter razvoj javnega potniškega prometa, ter omejevalo 

spreminjanje pomembnih zelenih površin v površine za 

parkiranje vozil; parkirne površine bodo intenzivirane z 

izgradnjo nivojskih parkirišč ali garažnih hiš v Obrtno 

industrijski coni in v območju večstanovanjske gradnje 

(Center). 

26. člen

(usmeritve za skladno oblikovano podobo naselij in 

arhitekturno prepoznavnosti občine)

Pri izdelavi SPRO Trzin bo velik pomen dan ohranitvi 

prepoznavnosti, ohranjanju pozitivnih tipoloških značilnosti 

vodilnega naselja v občini. V to bo usmerjena tudi priprava 

nekaterih vzporednih strokovnih podlag. Za urejen in 

prostorsko uravnotežen, oblikovno skladen razvoj naselja 

se bo zagotavlja arhitekturna prepoznavnost na ravni 

celotnega naselja in na ravni posamezne funkcionalne 

enote ali dela naselja.

Pri oblikovanju naselij se bo težilo k:

• varovanju podobe, merila in krajinskih okvirov, 

• saniranju vidno degradiranih prostorov in 

• ustvarjanju nove arhitekturne prepoznavnosti v sožitju z 

obstoječimi kvalitetami prostora. 

Pri tem se bo v največji meri:

• spoštovalo prostorske značilnosti, 

• spoštovalo kulturne in naravne vrednote, 

• poudarjalo oblikovne vrednote naselja ter varovalo 

kvalitetne dominantne poglede,

• ohranjalo jedra naselja oziroma njihove dele z načrtno, 

prostorsko in ekonomsko upravičeno prenovo,

• ohranjalo značilne obrise naselja (višinski gabariti bodo 

tam, kjer je to smiselno, sledili obstoječim in se prilagajali 

obstoječi strukturi),

• usmerjalo pozornost na možnost zgostitve in zapolnitve 

urbanega tkiva. 

Razvoj novih delov Trzina se bo prilagajal reliefu, 

vodotoku, smerem komunikacij in regulacij ter smerem in 

konfiguraciji zidave.

gradnjo usmerjalo pretežno v zgoščevanje že poseljenih 

območij in ne v odpiranje vedno novih površin za gradnjo, 

pri čemer pa se bo ohranilo že načrtovane nepozidane 

površine za gradnjo. Namen usmerjanja gradnje v obliko 

zgoščene pozidave je racionalna raba zemljišč ob 

hkratnem zagotavljanju zadostnih zelenih površin. Zato 

bomo okvirno določili zgornjo mejo gostote pozidanosti 

znotraj posameznih območij v naseljih in primerna 

razmerja med grajenimi in zelenimi površinami, da se 

zagotovi kvalitetno bivalno okolje. Zgornja meja pozidanosti 

in tipologija gradnje je pogojena s strukturo posameznega 

dela naselja. Gradilo naj bi se tako gosto, kot dopuščajo 

omejitve z vidika kakovosti urbane oblike ter kvalitete 

bivanja. Največ pozornosti pri zgoščevanju poselitve se bo 

usmerjalo predvsem v tista območja, ki so dobro dostopna 

in niso preveč oddaljena od prog organiziranega javnega 

potniškega prometa.

25. člen

(ureditev javnih površin v naseljih – zelene in 

prometne površine)

V okviru priprave SPRO Trzin bodo pri načrtovanju in 

razvoju naselja posebej upoštevane prometne površine 

(tranzitna prometnica, izgradnja vzhodne obvoznice in 

povezava Mlak z OIC Trzin), načrtovani možni trgi, 

ploščadi, površine za evakuacijo prebivalstva, 

sprehajališča, parki, vodni in obvodni prostor, gozdovi, 

različni biotopi in naravne vrednote.

Pri načrtovanju in urejanju vodilnega, urbanega naselja ali 

njegovih posameznih delov bodo zagotovljene zadostne 

zelene površine upoštevajoč obsežnost območja in število 

prebivalcev. Oblikovan bo zeleni sistem naselja, v katerega 

se vključijo zelene površine naselja, vodni in obvodni 

prostor ter kmetijske in gozdne površine. Za posamezne 

dele zelenega sistema je zaželeno opredeliti njihovo 

oblikovno, ekološko in socialno funkcijo. Z načrtnim 

ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih 

območij bo vzdrževano razmerje med urbanim in naravnim 

prostorom. V zaledju urbanistične zasnove se bodo 

izkoristile možnosti sočasne namembnosti, rekreacijskih 

površin z gozdnimi zemljišči. Tako so za rekreacijo v 

naravnemu okolju opredeljena območja severozahodnega 

dela naselja. Pri novogradnjah ali prenovah bodo 

opredeljena merila, da se obstoječa posamezna drevesa 

ali skupine dreves upošteva v skladu z njihovim ekološkim 

ali oblikovnim pomenom v urbani strukturi ali zelenem 

sistemu naselja. Z vegetacijskimi členitvami, zlasti pa 

gozdnimi, kmetijskimi ali drugimi zelenimi površinami se bo 

preprečevalo zlivanje posamičnih zaokroženih grajenih 
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preprečevanja možnosti onesnaženja in zmanjšanja 

obremenitev naravnih virov. Strategija razvoja občine Trzin 

za obdobje od leta 2005 do leta 2010 konkretizira 

načrtovane investicije za prvih nekaj let.

Na območjih, ki bodo strateško načrtovana za bodoče 

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.

Vodne in obvodne površine znotraj poselitve (Pšata, 

Blatnica, Motnica) se bodo približale poselitvi z izboljšavo 

obvodnih površin, urejenimi pešpotmi, ozelenitvami, 

ustvarjanjem mikroambientov, manjših parkov, igrišč in 

podobno kar omogoča prostočasne dejavnosti. Pri urejanju 

naselja bodo pozorno oblikovana območja uličnega, 

cestnega in obcestnega prostora, pomembna vozlišča, 

zelene površine in druge odprte površine.

Za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti bodo v 

izvedbenem delu podane primerne usmeritve, izvajane pa 

z načrtnim urejanjem in prenovo naselja. Arhitekturna 

prepoznavnost se namreč odraža v urbanističnih in 

arhitektonskih značilnostih posameznih območij. Pri 

prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju starega Trzina 

bo zato upoštevana ohranjena in prepoznavna kultura 

stavbarstva preteklih obdobij v ravnovesju s sodobnimi 

tehnološkimi in oblikovnimi izhodišči. Zaradi varovanja 

kakovostnih značilnosti jedra naselja, se bo upoštevalo in 

ohranjalo njegov naselbinski videz, pri čemer bodo 

odstopanja možna, kolikor pomenijo novo oblikovno in 

prostorsko kakovost.

IV/II

ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

27. člen

(razvoj gospodarske javne infrastrukture)

S SPRO Trzin se bodo upoštevala priporočila državne 

prostorske strategije ter na njihovi podlagi določeni lastni 

razvojni okviri gospodarske javne infrastrukture, izhajajoč iz 

dejstva, da morajo infrastrukturni sistemi omogočati 

povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij ter 

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 

marveč tudi možnost povezave z letališčem,...). 

Infrastrukturni sistemi se bodo zato načrtovali tako, da 

bodo prispevali k razvoju policentričnega omrežja naselij, h 

kvalitetnemu razvoju in privlačnosti naselij, k skladnemu 

razvoju območij s skupnimi prostorsko razvojnimi 

značilnostmi ter k medsebojnemu dopolnjevanju funkcij 

urbanih območij.

Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo še 

nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in 

potrebami gospodarskega razvoja. Dosedanja 

infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala 

na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in 

energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu 
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vseh poselitvenih območij (stari Trzin, novi Trzin, Obrtno 

industrijska cona Trzin). Temu primerno se na točkah 

postajališč organizira tudi dejavnost naselja.

(3) Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni 

potniški promet

Z vidika ustreznosti funkcioniranja javnega potniškega 

prometa bo potrebno preveriti in po potrebi nadgraditi 

dosedanje koncepte. Javni potniški promet na državni, 

regionalni in lokalni ravni se namreč razvija v logistično 

povezan sistem. 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 kvalitetnejše prevozne 

usluge se razvija sistem potniških terminalov in se 

postajališča različnih prevoznih sistemov javnega 

potniškega prometa logistično povezuje. Prometni sistemi 

javnega potniškega prometa v urbanih območjih bodo zato 

učinkovito povezani v sistem javnega potniškega prometa, 

zato se v širših primestnih območjih naselja povezuje s 

sistemi primestnega železniškega prometa.

Obstoječi javni potniški promet (cestni in železniški) v 

občini ima z vseh poselitvenih območij dobro dostopnost 

do postajališč in omogoča tudi dobro povezanost do 

središč širšega mestnega območja. Oba javna potniška 

prometa se v prometnih vozliščih lahko medsebojno 

povezujeta (omogočeno je prestopanje med različnimi 

vrstami prometa). Prometna vozlišča so povezana z 

omrežjem poti za kolesarje in pešce. V prometnih vozliščih 

se oblikujejo žarišča dejavnosti posameznih delov naselja.

Soodvisno z razvojem poselitve bo preučena možnost 

razvoja alternativne oblike prometa. V urbanih lokalnih 

območjih bo ob izboljšanju integriranega javnega 

potniškega prometa spodbujan tudi razvoj 

nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in 

pešačenje in to povezano z območji športa in rekreacije.

28. člen

(razvoj prometne infrastrukture v občini)

(1) Cestno omrežje

Posebna skrb bo namenjena prometnemu urejanju ter s 

tem v zvezi optimalni izrabi možnosti, ki jih omogoča 

prostor v odnosu do širših prometnih povezav regije. Preko 

občine namreč poteka tako regionalna cesta R2-477 Trzin 

– Arja vas kot glavna cesta G2-104 Kranj – Ljubljana 

(Tomačevo).

Variantno se določa izvedba vzhodne obvoznice Trzina 

(varianta 1 – zahodno od Depale vasi, varianta 2 – 

vzhodno od Depale vasi), ki se načrtuje v okvirnem poteku 

poljske poti in bo v smislu glavne ceste nadomestila potek 

glavne ceste G2 104 na odseku skozi Stari Trzin. 

Obstoječa glavna cesta na pododseku skozi naselje 

starega Trzina spremeni svoj status v notranjo zbirno 

cesto, ob njej pa se prenovi staro trško jedro.

V sistemu se še nadalje kot ključne zbirne ceste vseh treh 

delov naselja ohranjajo lokalne zbirne ceste in sicer za 

stari Trzin Habatova ulica in Ljubljanska ulica, za novi Trzin 

Ulica pod gozdom, Mlakarjeva ulica in Kidričeva ulica ter 

za Obrtno industrijsko cono Trzin osrednja zbirna 

komunikacija 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 

nov koridor poljske poti od Kmetičeve ulice v smeri zahod 

do obstoječe poljske poti.

(2) Železniško omrežje

Preko območja občine diagonalno v smeri JZ-SV poteka 

železniška proga Ljubljana – Kamnik. Proga je sestavni del 

omrežja daljinskih železniških povezav regionalnega 

pomena, z načrtovano širitvijo v dvotirno elektrificirano 

železniško povezavo pa bo v primeru povezave državnega 

središča Ljubljane z državnimi letališčem Brnik (Aerodrom 

Ljubljana) postala del omrežja daljinskih železniških 

povezav nacionalnega pomena. Obstoječa železniška 

proga ima štiri prehode čez progo, od katerih sta le dva 

zavarovana z zapornicami. Z vidika varnosti bo potrebno 

dvoje železniških prehodov (pri Depali vasi) ukiniti, en 

prehod pa ustrezno zavarovati z zapornicami (na Kmetičevi 

ulici). Železniška proga ima troje postajališč za potniški 

promet, ki so locirana tako, da zagotavljajo dostojnost iz 
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29. člen

(razvoj energetske in telekomunikacijske infrastrukture 

v občini)

(1) Energetska infrastruktura

V okviru območja Občine Trzin je zgrajena tako državna 

kot lokalna energetska infrastruktura, ki skupaj tvorita 

energetski sistem. Energetski sistem je sklop posameznih 

energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo 

države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi 

derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri 

pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi 

energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne 

vplive na okolje in prostor, se bo zahtevalo striktno 

upoštevanje načela vzdržnega prostorskega razvoja in 

spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh 

realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.

Energetski sistemi se bodo razvijali tako, da bo 

zagotovljena varna in zanesljiva preskrba in hkrati tako, da 

bodo med seboj usklajeni in dopolnjujoči ter fleksibilni, in 

da se jih bo lahko prilagajalo spremembam v družbi, ter s 

tem tudi v lokalni skupnosti tako da bodo čim manj 

občutljivi na napake, ki jih povzročijo človek ali naravne 

nesreče.

Kjerkoli bo to možno se bo upoštevalo varstvo bivalnega in 

drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Razvoj 

energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni 

rabi prostora ob ohranjanju in razvoju prostorskih 

potencialov za druge rabe prostora. Prostorski razvoj 

energetske infrastrukture bomo skušali zagotoviti v skupnih 

infrastrukturnih koridorjih, pri čemer bomo težili k 

zmanjševanju njihovega števila. Še posebej bomo skrbeli, 

da bo umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor 

načrtovano tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva 

značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje 

pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselja in značilne 

vedute. Hkrati se bo težilo k temu, da učinkovita in varčna 

raba energije postane trajna razvojna usmeritev pri 

gospodarjenju in načrtovanju novogradenj, prenovi in 

sanaciji.

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.

Na območju občine se nahajajo sledeči visokonapetostni 

daljnovodi:

(4) Vpliv letališča in helioport

Glede na obstoječe danosti in razvojne perspektive 

glavnega državnega letališča Jožeta Pučnika se del 

območja Občine Trzin nahaja v širšem vplivnem območju 

nadzorovane rabe prostora javnega letališča, zato bo 

potrebno v omenjenih področjih v občinskem prostorskem 

načrtu določiti merila in pogoje za posege v prostor 

(načelne omejitve glede višine predvidenih objektov).

Kolikor bo izkazana potreba bo v fazi priprave in 

sprejemanja občinskega prostorskega načrta proučena 

možnost določitve lokacije za helioport. Pri njegovem 

umeščanju bo potrebo 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.

(5) Kolesarsko omrežje

SPRO Trzin bo sledila že uveljavljeni zasnovi kolesarskega 

omrežja, ki jo sestavlja glavna kolesarska povezava. 

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 in novogradnjah 

občinskih cest.

(6) Omrežje pešpoti

Proučila se bo možnost vključevanja Občine v širšo 

zasnovo pešpoti, ki obsega planinske in tematske pešpoti 

v urbanih in podeželskih območjih, ki se povezujejo v 

omrežje pešpoti in v evropske pešpoti E6 in E7 ter kulturne 

poti, ki potekajo skozi Slovenijo. V Občini poteka Homško-

Rašiška pešpot, ki je del regionalnih pešpoti v Ljubljanski 

urbani regiji. Omrežje pešpoti bo po potrebi razvito v 

navezavi na turistična območja širšega zaledja (Dobeno, 

Rašica) in povezano s kolesarskim omrežjem. Z njimi bo 

zagotovljeno povezovanje privlačnih krajinskih območij 

med seboj, pri njihovem umeščanju pa bo pomemben vidik 

skrb za varnost pešcev oziroma pohodnikov. Občina Trzin 

načrtuje pohodno pešpot po mejah občine in krožno 

pohodno pot skozi občine Trzin, MOL, Vodice in Mengeš.
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optimalna telekomunikacijska opremljenost izobraževalnih 

ustanov.

30. člen

(razvoj oskrbe z vodo in odvodnjavanje, čiščenje 

odpadne in padavinske vode ter ravnanje z odpadki v 

občini)

Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in 

padavinske vode so ene ključnih nalog za ohranjanje in 

razvoj poselitve ter nemoteno bivanje in delo na celotnem 

območju Občine Trzin. Za oceno stanja in načrtovanje 

razvoja je izdelan kataster obstoječih komunalnih vodov.

Celotno poselitveno območje Občine Trzin je priključeno na 

kanalizacijo omrežje. 

Komunalna kanalizacija se steka v centralno čistilno 

napravo Domžale.

Prav tako je celotno poselitveno območje Občine Trzin 

priključeno na javni vodovodni sistem, ki zagotavlja oskrbo 

s pitno vodo. Na vodovodnem omrežju je zgrajeno 

hidrantno omrežje.

V prihodnosti je potrebno preveriti hidravlično sposobnost 

obstoječih cevovodov v smislu zagotavljanja zadostnih 

količin vode novim uporabnikom, prav tako je potrebno 

preveriti hidravlično sposobnost obstoječih omrežij za 

odjem dodatnih količin odpadnih komunalnih vod.

Občina mora zagotoviti odvajanje padavinskih voda in to 

na način, da bo preprečeno škodljivo delovanje 

padavinskih voda. Tako je potrebno preveriti hidravlično 

sposobnost obstoječih omrežij tudi za padavinske vode, pri 

čemer je potrebno upoštevati načrtovane širitve 

poselitvenih območij.

Za vsa načrtovana nova območja širitve pa bo potrebno 

izdelati programe opremljanja za komunalno infrastrukturo.

31. člen

(omrežja objektov grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena)

Že določeno območje centralnega pokopališča v občini 

Trzin (Pajkov hribček) se je zaradi nestrinjanja najširše 

javnosti (referendum) vrnilo osnovni namenski rabi. V 

prihodnosti bo občina našla ustreznejše območje za to 

dejavnost.

- 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 pa je predvidena rekonstrukcija.

Oskrba naselja z električno energijo se zagotavlja preko 

srednjenapetostnega električnega omrežja in sistemov 

transformatorskih postaj.

Za vse načrtovane širitve oz. zaokrožitve naselja se bo v 

okviru izvedbe OPPN predvidela ustrezna razširitev 

obstoječega elektro omrežja v kabelski izvedbi.

Energetsko se območje Obrtno industrijske cone Trzin že v 

celoti oskrbuje z zemeljskim plinom. Skoraj zaključena je 

že tudi plinifikacija v starem Trzinu in novem Trzinu, ki bo 

še dodatno prispevala k zmanjšanju onesnaženosti zraka.

Usmeritve na področju virov in oskrbe z električno in 

alternativnimi viri energije so:

• ohranjati obstoječe sisteme in vire oskrbe ter zagotavljati 

usklajeno izgradnjo energetske infrastrukture na vseh 

razvojno usmerjenih območjih (poselitev),

• oskrbo z električno energijo je potrebno postopno urejati 

podzemno v kabelski kanalizaciji,

• na območjih strnjenih in medsebojno povezanih 

poselitvenih območjih naj se uveljavljajo lokalni energetski 

sistemi, tudi z uporabo obnovljivih energetskih virov,

• na območjih redkejše poselitve naj se uveljavljajo lokalni 

obnovljivi energetski viri.

(2) Telekomunikacijske infrastrukture 

Sledilo se bo razvoju telekomunikacijske infrastrukture v 

državi, s tem, da se bo povečalo optično kabelsko omrežje 

do ključnih uporabnikov (optična povezava), dograjevalo 

kabelsko kanalizacijo na ožjem in širšem območju, 

dograjevalo telekomunikacijska vozlišča, širilo nove storitve 

in vzdrževalo obstoječe kabelske povezave in kabelsko 

kanalizacijo.

Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo se bo temu 

ustrezno zagotovila priprava infrastrukturnih pogojev. 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 

91

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 5/2008, 4. julij 2008



Na območjih, kjer so izraženi interesi za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 

za varovanje naravnih virov in drugih kakovosti naravnega 

in bivalnega okolja, se bo težilo k skupnim varovanjem. 

Na območju občine so izoblikovale nekatere pomembnejše 

javne površine v vseh treh delih naselja in sicer:

• športne in rekreacijske površine v starem Trzinu, ob 

Pšati, severno od osnovne šole,

• športno rekreacijski park v novem Trzinu na zahodu, ki se 

izvaja na podlagi sprejetega izvedbenega akta ter trim 

steza in

• otroško igrišče v Obrtno industrijski coni Trzin.

Glede na visok faktor pozidanosti so v občini načrtovane 

manjše ureditve obstoječih javnih površin (zelenic, 

parkirišč, parkov). Načrtujejo se izboljšave spremljajočih 

programov ob pomembnejših notranjih prometnicah, ki 

bodo izboljšale komunikacije na ravni pešpoti in 

kolesarskih stez med deli naselja in širše.

IV/III

ZASNOVA KRAJINE

32. člen

(razvoj krajine)

Več pozornosti kot v preteklosti bo v Občini Trzin 

namenjene razvoju krajine, kar predstavlja preurejanje, 

obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini 

zaradi umeščanja novih ali posodabljanja obstoječih 

dejavnosti z upoštevanjem zatečenih naravnih in kulturnih 

značilnosti v krajini. Razvoj krajine je optimalen, kadar z 

umeščanjem dejavnosti dosegamo, da bo krajina 

funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem 

prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno 

bivalno okolje, kadar razvoj v največji možni meri ohranja 

naravno zgradbo, kulturne plasti ter zagotavlja prostor za 

odvijanje naravnih procesov, in kadar razvoj krajine 

omogoča, da je ta nosilka nacionalne in lokalne identitete. 

Krajino se bo razvijalo v treh prevladujočih smereh, in 

sicer: kot naravno krajino, kot kulturno krajino ter kot 

urbano in kmetijsko intenzivno krajino.

Pri posegih v krajino se bo spodbujalo take prostorske 

rešitve in programe, ki omogočajo dolgoročno ohranitev 

prostorskih kvalitet, omejevalo pa razvojne pobude, ki 

temeljijo le na kratkoročnih ekonomskih koristih in 

onemogočajo vzpostavitev kvalitetnih prostorskih rešitev. 

Na območjih, kjer je cilj trajna ohranitev krajinske 

prepoznavnosti, kulturne in biotske raznovrstnosti, naravnih 

vrednot ter doživljajskih kvalitet, se spodbuja primerne 

dejavnosti, s tem, da do sedaj načrtovanih dejavnosti na 

območjih obstoječih stavbnih zemljišč (zazidanih in 

nezazidanih) ne omejujemo. 
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Na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), ki se 

nahajajo tudi v Občini Trzin, se biotsko raznovrstnost, zlasti 

pa habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so posebnega 

pomena za Evropsko skupnost, ohranja z rabo prostora, ki 

omogoča vzpostavitev ali vzdrževanje ugodnih razmer za 

te vrste. Pri načrtovanju novih območij za poselitev se v 

območjih, kjer je človekov vpliv na naravo majhen in 

prevladujejo naravni ekosistemi, ne bo izrecno spodbujalo 

nove poselitve, je pa dopustna na že načrtovanih stavbnih 

zemljiščih, drugod pa le kadar je to pomembno iz 

obrambnih razlogov in njeni vplivi in vplivi infrastrukture, ki 

jo potrebuje, ne pomenijo fragmentacije naravnih območij. 

35. člen

(raba naravnih virov)

SPRO Trzin obravnava tudi naravne vire, kot so tla, voda, 

zrak, gozdovi, mineralne surovine in prostor, ki so 

pomembni za prostorski razvoj občine in kvaliteto dela in 

bivanja v njej. Zagotavljalo se bo gospodarno, preudarno in 

prostorsko racionalno rabo naravnih virov tako, da se 

ohranjajo potenciali, obnovljivost in kvaliteta, da se 

zagotovi njihov dolgoročni obstoj in se ohranja biotska 

raznovrstnost, naravne vrednote in kulturna dediščina. 

Prostorske ureditve se bodo umeščale v prostor tako, da 

se pri tem ne bo bistveno zmanjševala možnosti za 

izkoriščanje ali rabo neobnovljivih naravnih virov v 

prihodnosti ter tako, da bo čim manj možnosti za nastanek 

onesnaženj naravnih virov, ki bi lahko potencialno 

zmanjšala njihovo kvaliteto in uporabnost.

(1) Kmetijstvo 

Na območjih kmetijskih dejavnosti se bo te prvenstveno 

usmerjalo na območja z visokim pridelovalnim potencialom 

tal za kmetijsko rabo, torej na površine z najboljšimi talnimi 

lastnostmi, kjer je možna najširša kmetijska raba tal 

(vzhodni in jugovzhodni del občine) in na območja z 

dobrimi talnimi lastnostmi. Območja, kjer je večja možnost 

onesnaženja kmetijskih zemljišč in so ta zaradi tega manj 

primerna za pridelavo hrane, bodo namenjena bodisi samo 

za določene kmetijske dejavnosti bodisi za druge 

dejavnosti.

Ravninska kmetijska krajina v občini se členi na več 

morfoloških območij. Ločijo se po intenzivnosti obdelave, 

parcelaciji in po deležu in pomenu vodnih površin. V 

južnem delu občine so površine v zaraščanju, kjer se med 

drevesno in grmovno vegetacijo pojavljajo posamezne 

odprte površine. Preko tega območja potekajo visoko 

napetostni daljnovodi. Vzhodno, vzdolž ceste Ljubljana – 

33. člen

(prepoznavnost občine v širšem prostoru z vidika 

kulturnega in simbolnega pomena krajine)

Pri načrtovanju namenske rabe prostora in prostorskih 

ureditev se bo upoštevalo splošne usmeritve za ohranjanje 

prepoznavnosti krajinskih območij in usmeritve za 

ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti, pri tem pa bomo v 

posameznih delih upoštevali tudi njihove specifične 

značilnosti (Trško jedro, Ob Pšati, Za hribom, ipd.).

Občina Trzin spada delno v območje osrednje arhitekturne 

regije in temu ustrezno arhitekturno krajino. Ohranjale se 

bodo značilne prvine, ki se ločijo glede na lego naselja v 

krajini. V skladu s tipologijo naselij se bo upoštevala 

organizacija prostora in usmerjale razvojne poselitvene 

težnje.

34. člen

(naravne kakovosti krajine)

Naravne kakovosti slovenskega prostora predstavljajo 

prednost Slovenije v primerjavi z Evropo ter ugodno 

vplivajo na stanje okolja v Sloveniji, na bivalne kakovosti, 

hkrati pa so osnova za ekološko naravnane dejavnosti na 

podeželju. To so lastnost območij z veliko ohranjenostjo in 

raznolikostjo biotske raznovrstnosti, območij s sklenjenimi 

gozdovi v naravni krajini, območij s kvalitetnimi vodnimi 

ekosistemi, območij visokogorskega sveta, kjer je človekov 

vpliv na naravo najmanjši in območij z ohranjenimi 

naravnimi procesi. Hkrati so to ekološko pomembna 

območja, posebna varstvena območja, naravne vrednote 

in druga območja, kjer so izpolnjene take lastnosti. Pri 

izdelavi strokovnih podlag SPRO Trzin so bile analizirane 

lastnosti krajine in po potrebi kvalitetne prvine naravnih 

kakovosti posebej opredeljene. Pri tem se bo upoštevalo 

že do sedaj načrtovane prostorske rešitve razvoja 

poselitve.

S pravilnim načrtovanjem prostorskega razvoja, ki spoštuje 

ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 

vrednot, se bodo te tudi na ustrezen način vključevale v 

nadaljnji razvoj. Z načrtovanim prostorskih razvojem in 

umeščanjem posameznih dejavnosti se bo zagotavljalo 

ohranjanje naravnih procesov in vitalnost večjih in manjših 

območjih z naravnimi kakovostmi. Zagotavljalo se bo 

ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so 

pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno 

stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter 

habitatov ogroženih vrst.
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Gozd pokriva predvsem zahodni del občine, za katerega je 

značilna reliefna razgibanost. V ravninskem delu ga je 

ostalo malo, saj so bile vse primerne površine izkrčene za 

kmetijstvo. V ravninskih delih gozda so značilna mokrišča.

V Občini Trzin je 342,98 ha gozdov, kar predstavlja 40 % 

površine občine. Območje zadevata dva 

gozdnogospodarska načrta:

• GGN za gozdnogospodarsko območja (GGO) Ljubljana 

(Odlok o GGN GGO Ljubljana (2001 – 2010), Ur.l. RS, št. 

70/03, 86/03 – popravek).

• GGN GGE Domžale (2007 – 2016) (Pravilnik o 

gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 

Domžale (2007–2016) (Ur. list RS, št. 1/2008).

V občini Trzin so prisotne naslednje funkcije gozdov:

1. stopnja poudarjenosti:

• klimatska (gozdovi, ki varujejo naselja pred vremenskimi 

ekstremi);

• higiensko-zdravstvena (gozdovi okoli emisijskih virov);

• estetska (gozd, gozdni rob oz. skupine dreves, ki največ 

prispevajo k lepoti krajine);

• rekreacijska (močno obiskani gozdovi v bližini naselja);

• hidrološka (ožja območja zajetij in studencev);

• zaščitna (gozdovi na strmih brežinah, ki varujejo naselje 

in posamezne objekte).

2. stopnja poudarjenosti:

• biotopska (prostori pomembni za ohranitev prosto živečih 

živali);

• funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 

naravnih vrednot.

S SPRO Trzin se zavaruje tudi občutljivo območje Onger, 

kjer se nahaja naravna dediščina (Natura 2000) ter se 

izvzame iz poselitvenega območja naselja. Zavaruje se 

tudi gozd med Obrtno industrijsko cono Trzin ter Mlakami, 

na območju med območje sedanjega zazidalnega načrta 

ureditvenega območja T12 in območjem v okviru Natura 

2000, pri čemer se ne omejuje gospodarjenje z gozdom.

(3) Vode

Zavedajoč se pomembnosti voda za prostorski razvoj ter 

hkrati njihove ranljivosti kot obnovljivega naravnega vira, se 

bo v okviru prostorskega reda določilo načine ter vrste 

izkoriščanja vodnih virov.

Vode se bo načeloma izkoriščalo za oskrbne, gospodarske 

in rekreacijske namene, pri čemer se bo zagotavljalo 

njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in 

Domžale, je kmetijska krajina na slabših tleh, z reguliranimi 

vodotoki in večjo parcelacijo. Površine vzhodno od Starega 

Trzina, med naseljem in lokalno cesto Depala vas – Trzin, 

označujejo zelo dobra tla, z drobnejšo parcelacijo in 

menjavo kultur. Vzhodno od lokalne ceste drobna 

parcelacija prehaja v večje njivske komplekse.

Vsa ravninska kmetijska območja spadajo v območja 

najboljših kmetijskih zemljišč. Zagotavljanje prostorskega 

razvoja občine je možno in zaradi umeščanja vzhodne 

obvoznice tudi smiselno, le vzhodno od naselja Trzin, saj 

obstoječa južna obvoznica predstavlja južno mejo naselja, 

gozdne površine proti zahodu ter severu pa se varujejo.

Koncept širitve naselja, ki je koncipiran le kot 

zaokroževanje robov naselij ter zapolnjevanje enklav 

znotraj poselitvenega območja, posega na max. 7 ha 

kmetijskih zemljišč med Ongerjem in starim delom naselja 

Trzin za stanovanjsko gradnjo. Območje predstavlja 

zapolnitev nekvalitetnih (zamočvirjenih) kmetijskih zemljišč, 

obkroženih z obstoječo poselitvijo, kar utemeljuje 

zaokrožitev naselja; max. 5 ha kmetijskih zemljišč na 

severnem delu, kjer gre za zaokrožitev razpršene 

stanovanjske gradnje komunalno opremljenega območja, 

ki je degradirano zaradi vpliva prometa. S tem se bistveno 

ne okrni obstoječih kmetijska zemljišč v občini.

(2) Gozdarstvo

Na območjih gozdov se bo spodbujalo, povsod tam, kjer je 

to možno glede na naravne danosti in hkrati ni v nasprotju 

z varstvom drugih virov, lesno proizvodnjo, pri čemer bomo 

težili k čimbolj sonaravnim načinom lesne proizvodnje. 

Zaradi sorazmerno velike gozdnatosti se ne bo spodbujalo 

večanja gozdnih površin, v njih pa bodo omogočene 

dejavnosti, ki dolgoročno ne vplivajo na spremembo stanja 

gozda in kakovosti naravnega vira ter ne ovirajo 

gospodarjenja z gozdom. Gospodarjenje bo prilagojeno v 

gozdovih, ki imajo velik krajinski, ekološki, kulturni ali 

rekreativni pomen. Ravninski gozdovi, skupine dreves ali 

posamičnih dreves v kmetijski krajini, razen za potrebe že 

načrtovanih širitev obrtno industrijske cone ter poselitve 

severnega dela naselja, praviloma ne bodo krčeni. Na 

kmetijskih območjih z majhnim deležem visoke vegetacije 

in na območjih varstva vodnih virov se bo dopuščalo 

pogozdovanje z avtohtonimi vrstami. Gozdove ob robovih 

naselja, ki imajo pomembno ekološko izravnalno in 

krajinsko vlogo, se bo večinoma ohranjalo in vključio v 

zelene sisteme naselja s primernimi oblikami rekreacijske 

rabe.
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racionalno in strokovno utemeljeno in ni v konfliktu z 

varstvom okolja; večina teh območij je že opredeljenih v 

prejšnjih poglavjih izhodišč prostorskega razvoja Občine 

Trzin.

36. člen

(obrambne dejavnosti)

Prostor je eden najpomembnejših dejavnikov pri 

zagotavljanju obrambe države, zato se bo območja, ki bi 

imela zaradi svojih posebnih naravnih lastnosti strateški 

pomen za obrambo države, praviloma ohranjalo v primarni, 

to je gozdni in kmetijski rabi.

37. člen

(prostorske omejitve za razvoj na območjih 

potencialnih naravnih ali drugih nesreč in območjih 

vododeficitarnosti)

V občini se nahajajo tudi manjša območja potencialnih 

naravnih nesreč. Na območjih z izrazito naravno dinamiko 

se bo varne življenjske razmere omogočalo s sanacijo 

žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja, 

sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih 

procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove 

materialne dobrine. Območja, kjer ni bivališč ali 

gospodarskih dejavnosti, to je severozahodni del občine, 

se bo načeloma prepuščalo naravni dinamiki.

Za zagotavljanje ustrezne varnosti se bo na ogroženih 

območjih določilo območja, kjer so potrebni zaščitni ukrepi 

ter eventualno območja, kjer se bo obstoječe, z naravnimi 

procesi nezdružljive dejavnosti dolgoročno umikalo in se 

prostor prepušča naravi ali drugim manj konfliktnim 

dejavnostim. 

Usmeritve glede razvoja dejavnosti v krajini na območjih, ki 

so varovana ali zavarovana s predpisi oziroma ogrožena 

ali degradirana:

• na območjih zaraščanja kmetijskih zemljišč se spodbuja 

kmetijsko ali drugo primarno rabo, ki jih ohranja; pri 

združevanju kmetijskih zemljišč se sledi osnovnim smerem 

prostora in poljske delitve;

• v gozdove v pobočjih se praviloma ne posega; če je to 

nujno potrebno se prepreči  možnost erozijskih žarišč in 

zagotovi čim manjšo vidnost posegov; na reliefna ali 

geomorfološko izpostavljena in vidna mesta se praviloma 

ne posega, razen izjemoma, ko gre za dominante;

• pri načrtovanju infrastrukturnih in drugih objektov, ki 

pomenijo obsežne ureditvene posege v prostoru, se izbira 

rešitve, ki najmanj prizadenejo dejavnike prepoznavnosti 

ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter 

varstva ekološkega, krajinskega in doživljajskega pomena 

voda v krajini, vključno s kvalitetnimi posegi človeka. Za 

rekreacijo se bo skladno prostorskim možnostim namenjalo 

obvodna območja, kjer je mogoče organizirati oblike 

dostopa, ki ne pomenijo bistvenega spreminjanja 

morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda 

ni odločilno v nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov, 

kulturnih in doživljajskih značilnosti vodnih ter obvodnih 

krajin. 

Celinske vode delimo na tekoče in stoječe vode. Tekoče 

vode so naravni vodotoki, ne glede na to ali imajo stalen ali 

občasen pretok in vodotoki, ki so nastali zaradi prestavitve 

naravnega vodotoka, njegove zajezitve ali ureditve. 

Stoječe vode so naravna jezera, ribniki, mlake, močvirja in 

drugi zbiralniki, ki imajo stalen ali občasen pritok in odtok 

tekočih ali podzemnih voda ter vodni zbiralniki, ki so nastali 

z zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi 

drugega posega v prostor. Zemljišče, na katerem je 

celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato 

oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke 

razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno 

zemljišče celinskih voda. Za vodno zemljišče se štejejo tudi 

opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še 

poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda 

zaradi posega v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na 

vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. V 

skladu z zakonodajo je potrebno varovati priobalna 

zemljišča celinskih voda, na katerih je prepovedan vsak 

poseg v prostor, razen zakonsko določenih izjem. Vse 

bodoče ureditve v Občini Trzin, ki posegajo na vodna ali 

priobalna zemljišča oz. v njihovo neposredno bližino, bodo 

načrtovane v skladu z zakonsko določenimi omejitvami.

(4) Mineralne surovine

Na področju Občine Trzin ni mineralnih surovin kot 

neobnovljivih naravnih virov za dolgoročno oskrbo. Občina 

se bo z mineralnimi surovinami oskrbovala z območja 

sosednjih občin oziroma na ravni regije. Oskrbo z 

mineralnimi surovinami na območju lastne občine bo iskala 

le v primeru spremenjenih možnosti izkoriščanja naravnih 

(geoloških) danosti prostora ter družbene sprejemljivosti v 

smislu pridobivanja proda in peska kot surovino za 

gradbeništvo.

(5) Prostočasne dejavnosti

Rabo naravnih virov povezujemo tudi z razvojem 

prostočasnih dejavnosti. Te se bo razvijalo tam, kjer je to 
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povezan z območjem starega Trzina;

• Prometna infrastruktura, ki predstavlja površine tranzitne 

cestne in železniške infrastrukture ter pomembnejše 

gospodarske javne infrastrukture naselja, vključuje 

funkcionalne enote Obvoznica, Tir, Plin, Čistilna in Pot.

Skupna površina urbanistične zasnove obsega 189,5515 

ha.

39. člen

(zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru 

Urbanistične zasnove Trzin)

Kot vsako urbano organizirano naselje tudi Trzin zagotavlja 

uravnotežen skupek dejavnosti, ki tvorijo naselja 

prepoznavno v odnosu do drugih in mu zagotavljajo 

specifično vlogo v omrežju naselij. Kot robno naselje 

državnega središča in hkrati lokalno središče lokalne 

skupnosti se je v letih rasti ob nekdanji magistralni cesti 

Ljubljana – Maribor organiziralo v troje poselitvenih 

segmentov, pri čemer vsak izmed njih predstavlja specifiko 

dejavnosti.

Stari Trzin predstavlja prvotno, staroselsko naselje s 

poudarjeno bivalno funkcijo v prepletu s kmetijskimi 

gospodarstvi, sakralnim objektom, manjšim osrednjim 

jedrom trgovskih in družbenih dejavnosti, ki je z razvojem 

naselja, notranjim razvojem in delitvijo funkcij prerasel v 

občinsko upravno središče s sedežem občine, devetletno 

šolo, središčem centralnih dejavnosti in pomembnim 

prometnim vozliščem.

krajine;

• ohranjati je treba obstoječe prostorsko razmerje med 

kmetijskim, poselitvenim, gozdnatim in vodnatim prostorom 

ter zadrževati širjenje pozidave zunaj naselja;

• na nekaterih območjih intenzivne kmetijska proizvodnje bi 

se lahko povečala krajinska pestrost tako, da bi se jih 

preuredilo z ekološkega, prostorskega in vidnega vidika in 

jih obogatila z novimi zelenimi pasovi in nadomestnimi 

biotopi;

• varovati je treba obvodni prostor Pšate in ga v razvojne 

načrte vključevati kot privlačno prvino za prebivalce in 

obiskovalce. 

V.

ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA IN UREJANJA 

NASELIJ

URBANISTIČNA ZASNOVA TRZIN

38. člen

(ureditveno območje Urbanistične zasnove Trzin)

V okviru Občine Trzin se nahaja eno urbano naselje, ki mu 

glede na svojo funkcijo v prostoru pripada izdelava 

urbanistične zasnove. Namen urbanistične zasnove je 

podrobneje določiti strategijo prostorskega razvoja Trzina, 

v vseh njegovih delih ter opredeliti rešitve funkcionalne in 

oblikovne skladnosti posameznih funkcionalnih enot in 

podenot.

Z urbanistično zasnovo so opredeljena tudi območja oz. 

funkcionalne enote širitve poselitve in prenove.

Ureditveno območje urbanistične zasnove obsega štiri 

funkcijsko zaokrožena območja in sicer:

• Stari Trzin, ki se nahaja ob Mengeški cesti in hkrati ob 

Pšati, vzhodno od pobočja Onger in predstavlja 

poselitveno najstarejši del naselja; obsega funkcionalne 

enote Center, Šola, Ob Ljubljanski, Križišče, Trško jedro, 

Pod hribom, Ob Pšati, Njive, Ob Pšati – sever, Brodič in 

Zastrano;

• Novi Trzin, ki leži na zahodni strani pobočja Onger in se 

razteza v ravninski del zahodno ter južno od naselbinske 

obvoznice; obsega funkcionalne enote Jedro, Ob Kidričevi, 

Ob obvoznici, Peske, Mlaka center, Mlaka zahod in Mlaka 

sever, Pod gozdom jug, Pod gozdom sever, Vrtec, Nad 

vrtcem, Snugovec, Onger, Vodohran, Športni park in 

Trzinka;

• Obrtno industrijska cona Trzin, ki se nahaja na južnem 

delu in vključuje funkcionalne enote Motnica, Blatnica, 

Piramida, Dobrave in Brodišče;

• Območje Kmetičeve ulice ob meji z Občino Domžale (v 

bližini Depale vasi) se oblikuje kot samostojni zaselek, 
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Preglednica (8): Razporeditev dejavnosti v STAREM TRZINU

Novi Trzin predstavlja območje poselitve, ki je nastalo v pozidavo osrednjega dela s prepletom centralnih 

obdobju razcveta poslovnih, proizvodnih dejavnosti in dejavnosti ob Ljubljanski in Kidričevi ulici, z vrtcem v 

liberalizacije gospodarstva v drugi polovici prejšnjega središču gravitacijskega območja ter športni park v 

stoletja. Združuje pretežno organizirano stanovanjsko prehodu v naravno krajino na zahodu.

Preglednica (9): Razporeditev dejavnosti v NOVEM TRZINU

Obrtno industrijska cona Trzin združuje glavnino osrednjem delu tudi del družbenih dejavnosti, kot npr. 

proizvodnih, storitvenih in drugih gospodarskih dejavnosti, pošto, banko, ipd.

v delu tudi mešane dejavnosti s prepletom stanovanj ter v 

Preglednica (10): Razporeditev dejavnosti v OBRTNO INDUSTRIJSKI CONI
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Povezovalna os teh treh poselitvenih segmentov železniške proge Ljubljana – Kamnik in osrednji del lokalne 

predstavlja območje infrastrukture, ki združuje glavno gospodarske javne infrastrukture, površine plinske postaje 

tranzitno prometno infrastrukturo, to je večinski del poteka in čistilne naprave. Posebej se je ob prvotno edini 

glavne ceste G2-104 Ljubljana – Kranj do križišča z železniški postaji oblikovalo zaključeno manjše jedro 

Mengeško cesto oz. v nadaljevanju regionalno cesto R2- poselitve na območju Kmetičeve ulice v bližini Depale vasi 

477 Trzin – Arja vas in koridor dvotirne elektrificirane v Občini Domžale.

Preglednica (11): Razporeditev dejavnosti v FCIT INFRASTRUKTURA TRZIN

(1) Stanovanja s spremljajočimi oskrbnimi in območju se bo težilo k zagotavljanju peš dostopnosti do 

storitvenimi dejavnostmi vseh potrebnih vsakodnevnih storitev.

Z dosedanjimi aktivnostmi priprave prostorskih aktov V stanovanjskih območjih se bo zagotavljalo primerno 

Občine Trzin je v precejšnji meri uspešno zagotovljen opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, 

uravnotežen razvoj poselitvenih tipov prvenstveno v okviru športnimi objekti ter rekreacijskimi in zelenimi površinami. 

urbanistične zasnove. S SPRO Trzin se načrtuje smiselna V stanovanjskih območjih (npr. FeST3/1 Jedro, FeST2/1 

zaokrožitev že začetih oz. plansko začrtanih območij Center, ipd.) so lahko dejavnosti osnovnega šolstva in 

stanovanjske gradnje, s poudarkom na večanju deleža zdravstva, socialno varstvene dejavnosti, varstvo otrok, 

površin za organizirano stanovanjsko oziroma mešano trgovske, poslovne, uslužno-obrtne, turistične, upravne 

gradnjo. Načrtuje se povečava območij za stanovanjsko dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniških storitev 

gradnjo v okviru urbanistične zasnove v delih, ki so z ter druge dejavnosti, ki ne poslabšujejo kakovosti 

dosedanjim načrtnim razvojem že prostorsko zaokrožila bivalnega okolja in prispevajo k bolj racionalni izrabi 

posamezne še proste enklave kmetijskih zemljišč. Tako se površin, komunalnih in prometnih omrežij ter celovitemu 

predvideva zaokroževanje poselitve starega Trzina na delovanju naselja. V stanovanjskih območjih se bo skušalo 

njegovem severnem delu (FeST3/4 Zastrano,  FeST3/5 Ob zagotavljati tudi dobro dostopnost do centralnih in 

Pšati – sever in FeST4/2 Brodič) ter deloma na južnem zaposlitvenih območij.

delu (FeST5/1 Križišče).

Na nekaterih izmed teh območij se bo lahko izvajalo tudi Posamična stanovanjska gradnja v Občini Trzin bo možna 

organizirano stanovanjsko gradnjo (npr. v FeST2/1 Center, kot zapolnjevanje prostih površin in zaokroževanje površin 

deloma FeST4/2 Brodič in FeCT1/3 Blatnica). V znotraj naselij in v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

stanovanjskih območjih se bo skušalo zagotavljati različne 

tipe stanovanj, ki bodo omogočali mešano socialno 

strukturo stanovalcev in ustrezali tipološko diferencirani 

strukturi družin. Tipe zazidave se bo načeloma usklajevalo 

z obstoječo pozidavo, ob upoštevanju sodobnih trendov v 

arhitekturi. Pri tem se bo sledilo načelom kvalitetnega 

bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno 

gostoto zazidave, estetskim oblikovanjem celotnega 

stanovanjskega območja (soseske), kakor tudi posameznih 

stavb. Težilo se bo k razvoju takšne oblike stanovanjske 

zazidave, ureditve in medsebojne razmestitve objektov, ki 

vzpodbujajo socialne stike in zagotavljajo primerno večje 

gostote zazidave, istočasno pa zagotavljajo tudi zadostne 

javne, predvsem zelene površine. V stanovanjskem 
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Preglednica (12): Razporeditev območij stanovanj in prepletov teh s spremljajočimi oskrbnimi in storitvenimi 

dejavnostmi

(2) Proizvodne in druge gospodarske dejavnosti storitvene in trgovske dejavnosti. Trend gospodarskega 

razvoja ne kaže bistvenih potreb po povečanju 

Državna strategija prostorskega razvoja spodbuja razvoj razpoložljivih površin za proizvodne dejavnosti, zato bo 

večjih proizvodnih in poslovnih con in s tem preprečuje pozornost posvečena intenziviranju ekološko nespornih 

drobljenje regijskega potenciala, tako s stroškovnega kot proizvodnih programov znotraj za to že opredeljenega 

tudi z mednarodno konkurenčnega vidika. Občina Trzin je območja. Skladno s strateškimi usmeritvami države se bo, 

v tem pogledu že v preteklosti oblikovala svoje proizvodno glede na to, da se občina nahaja ob prometnih vozliščih, 

in poslovno intenzivnejšo območje na jugozahodu občine. optimiziralo delovanje cone ter se jo funkcijsko in 

Tako sedaj v okviru obrtno industrijske cone razpolaga z prostorsko zaokroževalo (realizacija prostorsko že do sedaj 

zadostnimi površinami za poslovno-proizvodne dejavnosti za to načrtovane površine). 

oziroma površinami za razvoj kombinirane proizvodne, 

Preglednica (13): Razporeditev območij proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti

(3) Družbena javna infrastruktura delu (Trško jedro), pri čemer se jim bo z načrtovanimi 

rešitvami zagotavljalo ustrezno dostopnost z možnostjo 

Še nadalje se bo zagotavljalo ustrezno razporejenost in večjih površin za mirujoči promet. Izobraževalne funkcije 

dostopnost programov družbenih dejavnosti v obeh se bo krepilo s koncentracijo devetletnega izobraževanja v 

pomembnejših delih naselja, funkcionalnih enotah FeST3/1 okviru FeST2/2 Šole in se bo še nadalje zagotavljalo 

Trško jedro, FeST2/2 Šola, FeNT2/6 Vrtec, deloma tudi v enakomerno, z razvojem poselitve usklajeno razporeditvijo; 

FeST2/1 Center, FeNT1/1 Jedro in FeCT1/1 Piramida. enako velja za varstvo predšolskih otrok. Zdravstveno 

Glede na hierarhijo dejavnosti se delijo na več skupin, ki so varstvo in varstvo starejših oseb se bo odvijalo v 

locirane v prostoru po osnovnem namenu in funkciji. funkcionalni celoti FeST2/1 oziroma za to namenjenih 

Upravne funkcije občine bodo osredotočene v osrednjem lokacijah (FeNT4/1).
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Preglednica (14): Razporeditev območij družbenih dejavnosti

(4) Mešana območja, centralne dejavnosti in dostopna centralna območja, v katerih se zagotavlja 

nakupovalna središča možnosti za razvoj oskrbnih, storitvenih, poslovnih, 

servisnih in drugih centralnih dejavnosti. Posebno skrb se 

Tako v žariščih starega in novega Trzina, kot v ostalih delih nameni urejanju območja FeST5/1 Križišče, pa tudi drugih, 

se bo zagotavljalo dobro razporeditev in dostopnost do starejših delov območij, ki so slabše opremljena s 

območij centralnih dejavnosti. Vanje bodo lahko vključene centralnimi dejavnostmi.

stanovanjske ter druge rabe in dejavnosti, ki preprečujejo 

pojave monofunkcionalnosti, socialne izločenosti in druge Koncentrirane centralne dejavnosti bodo locirane 

oblike urbane degradacije. Ob prometnih vozliščih bodo, predvsem v funkcionalnih enotah FeST5/1 Križišče in 

kjer je to možno, oblikovana enakomerno razmeščena in FeNT1/1 Jedro.

Preglednica (15): Razporeditev mešanih območij in centralnih dejavnosti

(5) Gospodarska javna infrastruktura • prebivalcem zagotovilo zanesljivo oskrbo s pitno vodo v 

količinah skladno z veljavnimi standardi in učinkovito 

Še naprej se bo skrbelo za skladno komunalno opremljanje oskrbo z vodo tudi za potrebe hidrantnih omrežij in, po 

poselitvenih območij v okviru celotne občine, pri čemer se potrebi, požarnih bazenov; 

bo izhajalo iz znanih načel, ki jih poudarja tudi državna  • dograjevalo ločen kanalizacijski sistem za padavinsko in 

strategija. Tako se bo poskrbelo, da se zemljišča komunalno odpadno vodo, kjerkoli je to ekonomsko 

poselitvenih območij opremlja vsaj z minimalno komunalno upravičeno in tehnično možno;

infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in energijo, • za obstoječe naselje in njegove širitve izdelalo 

odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter navezavo energetske zasnove z analizami možnosti rabe lokalno 

na javno cestno omrežje. Manjkajočo komunalno razpoložljivih obnovljivih virov energije in

infrastrukturo se bo dograjevalo, dotrajano pa saniralo. • ob načrtovanju poselitve upoštevalo energetsko varčno 

umeščanje objektov v prostor, energetsko varčne 

Nove objekte v poselitvenih območjih, namenjene trajnemu urbanistične rešitve in oblike samooskrbe objektov z 

prebivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim energijo.

dejavnostim se bo priključevalo na obstoječo komunalno 

infrastrukturo, prav tako pa se bo po izgradnji manjkajoče 

ali nove komunalne infrastrukture nanjo priključevalo tudi 

obstoječe objekte. Za vsa načrtovana območja širitve 

poselitve se bo v okviru priprave izvedbenega akta izdelal 

tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo.

Z načrtovanjem nadaljnjega razvoja naselij se bo:
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Preglednica (16): Razporeditev večjih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture

(6) Javne površine s površinami za šport in rekreacijo V grafičnem prikazu (list št. 03.05. Zasnova ureditve 

ter zelene površine zelenih in športnorekreativnih površin) so podrobneje 

prikazana območja športnorekreacijskega parka, 

V urbanistični zasnovi so upoštevane tudi potrebe po podobmočja športa in rekreacije, površine otroških igrišč, 

zagotovitvi zadostnih površin za šport, rekreacijo, zelene druge zelene površine in načrtovane možnosti ureditve 

površine in mirujoči promet. obvodnih rekreacijskih površin.

Centralne športnorekreativne površine Trzina so Pomanjkanje površin za mirujoči promet, večji notranji 

oblikovane v funkcionalni enoti FeNT5/1 Športni park, razvoj naselij in intenziviranje pozidave je vodilo k 

zagotovljene pa so tudi v predelih neposredno ob družbeni sistemskemu organiziranju možnosti gradnje večetažnih 

infrastrukturi (šola, vrtec ipd.). oz. izvennivojskih garažnih hiš. Lokacije bodo opredeljene 

v žariščih koncentracij prometa (npr. v funkcionalnih 

Sistem zelenih površin je prisoten v vseh obstoječih, enotah FeST5/1 Križišče, FeST2/1 Center in v delih 

predvsem pa v novonačrtovanih območjih za poselitev. celotne Obrtno industrijske cone).

Zagotavljala se bo tudi ustrezna obravnava obvodnih 

zelenih površin.

Preglednica (17): Razporeditev večjih površin za šport, rekreacijo ter zelenih površin

40. člen ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, 

(območja notranjega razvoja in prenove naselja s obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo 

konceptom prenove) degradiranih območij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev 

upošteva tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje 

(1) Notranji razvoj socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju 

potencialne ogroženosti. Ob tem se bo skušalo zagotavljati 

Notranjemu razvoju bo v okviru urbanistične zasnove uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi 

Trzina namenjena precejšnja pozornost. Na podlagi analize površinami v urbanistični zasnovi Trzina in povezave z 

nepozidanih stavbnih in drugih razpoložljivih zemljišč odprto krajino.

znotraj zasnove je ovrednotena primernost površin za 

razvoj poselitve; šele nato so v koncept poselitve postopno (2) Prenova naselja kot prednostna razvojna usmeritev 

vključene površine izven meja urbanistične zasnove. s poudarkom na kulturni dediščini

Notranji razvoj ima načeloma prednost pred širjenjem na Prenova bo morala postati oblika urbanističnega urejanja 

nova območja. Prednostno se bo zagotavljalo boljšo naselja, ki vključuje poleg prostorskih ciljev tudi možnosti 

izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in 

izkoriščenih zemljišč. Notranji razvoj zasnove in racionalno kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne 

rabo zemljišč se bo skušalo uresničevati tudi s spremembo ogroženosti in se izvaja v morfološko in funkcionalno 

rabe obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami zaokroženih območjih. S prenovo jeder, bivanjsko in 
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funkcijsko neustreznih delov naselij ali posameznih stavb območij posvečeno kar nekaj določil. Tudi v SPRO Trzin 

se mora ohranjati in izboljševati kakovost bivalnega okolja, bomo sanaciji takih območij namenili pozornost. Celovita 

vzpostavljati ponovno rabo opuščenih območij in sanirati sanacija degradiranih urbanih območij se bo izvajala v 

degradirana območja. Pri prenovi se kulturno dediščino prostorsko zaokroženih območjih na podlagi usklajenih 

obravnava sočasno ob upoštevanju njene ranljivosti. programskih izhodišč in prostorskih načrtov z 

V okviru urbanistične zasnove se zagotavlja revitalizacija zagotovljenimi finančnimi viri. Pri prenovi degradiranih 

naselbinske dediščine starega Trzina z umestitvijo območij bo posebno pomembno usklajevanje vseh 

ustreznih dejavnosti v skladu z usmeritvami podanimi v interesov, zlasti interesov lastnikov nepremičnin, 

zgornjem odstavku. Za območje revitalizacije investitorjev, planerjev in občinski uprave, sicer prenova v 

naselbinskega jedra je potrebno izdelati izvedbeni akt ob konkretnem smislu ne bo obrodila sadov.

upoštevanju, da bo imela nekdaj glavna cesta status 

notranje zbirne ceste lokalnega pomena. Ustrezno naj se Prenova degradiranih urbanističnih območij se bo 

urejajo tudi javne površine (trgi, ulice in ceste). načeloma izvajala za dvoje ključnih segmentov, prenovo 

stanovanjskih stavb ali sklopov stavb in starih kompleksov 

V delih urbanistične zasnove, ki nimajo lastnosti kulturne drugih dejavnosti. 

dediščine, a v obstoječem stanju ne omogočajo nove, 

spremenjene in izboljšane rabe, bo imela prenova prednost Prebivalcem degradiranih stanovanjskih sklopov se bo v 

v posameznem delu naselja ali celotnem naselju, če bo okviru finančnih zmogljivosti Občine Trzin s prenovo 

omogočala bolj smotrno in ponovno rabo že obstoječih zagotavljalo boljšo kakovost bivanja v okviru obstoječega 

zmogljivosti, finančne prihranke in (ali) zmanjšanje porabe stavbnega fonda in njihovo aktivno sodelovanje pri 

energije. Pri načrtovanju prenove se bo, v kolikor bo le načrtovanju ter pripravi ukrepov za izboljšanje vrednosti 

možno, upoštevalo ohranjeno identiteto naselja ali dela stanovanj in stanovanjskega okolja. Fizični potek prenove 

naselja in skrbelo za uravnoteženo razmerje med grajenimi se bo izvajal ob smiselni prenovi obstoječih gradbenih 

in zelenimi površinami v naselju. struktur in njihovi vključitvi v nove. V procesu prenove se 

bo omogočalo postopno gradnjo in dograditev 

Usmeritve glede načina prenove: infrastrukturnih omrežij, s prometnimi povezavami pa 

• revitalizacija naselbinske dediščine starega Trzina; izboljševalo dostopnost teh območij.

• varovanje poselitvenega robu na stiku s hribom Onger;

• poenotiti nadstreške vrstnih hiš v Mlakah (novi Trzin); S prenovo starih kompleksov drugih dejavnosti se bo 

• poenotiti arhitekturo in zunanji prostor v OIC Trzin in ob spodbujala funkcijska, družbena, ekološka in arhitekturna 

Ljubljanski cesti; revitalizacija območij, v posameznih primerih pa lahko tudi 

• oblikovati jedro v OIC Trzin; delov naselja znotraj urbanistične zasnove, v katerih je 

• medsebojno povezati dele naselij med seboj; prostorska degradacija posledica usihanja določenih 

• predvideti prehode čez vodotoke, in urediti poti na obeh dejavnosti in družbenega prestrukturiranja. Načeloma naj 

straneh potoka, kjer je to mogoče; bi se, v kolikor bomo pač imeli takšne primere, območja, ki 

• urediti pločnike in kolesarsko stezo kot enoten obcestni izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne in druge 

prostor; pogoje, usposobilo za namene bodisi mešanih, bodisi 

• urediti izteke pešpoti v zaledje. pretežno stanovanjskih programov. V skladu s potrebami 

celovitega razvoja se bo lahko te površine namenilo za 

(3) Prenova degradiranih urbanističnih območij v vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so 

okviru urbanistične zasnove kulturne, športne, trgovske, turistične, prostočasne in druge 

dejavnosti, kar se bo predhodno uskladilo z razvojem 

Že v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (v širšega gravitacijskega zaledja.

nadaljevanju: SPRS) je prenovi degradiranih urbanističnih 

Preglednica (18): Razporeditev območij (kompleksne) prenove
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41. člen naravnih ali drugih nesreč.

(območja za širitev naselja s konceptom širitve)

Izhajajoč iz navedenega se območje urbanistične zasnove 

Na podlagi predhodnih analiz in strokovnih podlag se po širi v severnem delu (funkcionalna enota Križišče, Ob Pšati 

preveri razvoju obstoječega naselja in prenovi starih jeder sever, Zastrano in Brodič). Za vsa območja širitve poselitve 

ter degradiranih območij določa smiselna širitev naselja. se določa izdelava izvedbenega akta. Vodilno načelo pri 

Naselje, predvsem njegov stari del, izpolnjuje strokovne oblikovanju novih naselij je načelo vzdržnega razvoja. 

pogoje za širitev poselitve. Pod določenimi pogoji se Občina Trzin je podvržena velikim pritiskom ljubljanskega 

določijo nove površine za poselitev. gravitacijskega območja glede povečanja stanovanjskih 

kapacitet z večstanovanjsko (blokovno) gradnjo. Navkljub 

Naselju se določijo površine za širitev saj je opredeljeno tem pritiskom bo občina naselju, ki je sicer v celoti 

kot urbano naselje in ima potencial, da se razvije v urbanizirano, zagotovila ohranitev njegove vaške narave. 

središče določenega dela območja. Naselja na območjih, ki Visoka kakovost bivanja v celotnem prostoru občine se bo 

so pomembna za razvoj še drugih dejavnosti, lahko ohranjala z načrtovanjem novih delov naselja v smislu 

poselitveno območje povečajo na osnovi razvojnega manjših posameznih zaselkov enodružinskih hiš ali 

programa. Širitev se smatra za dopustno, saj je skladna s dvojčkov. Velik poudarek pri načrtovanju novih naselij bo 

temeljnimi cilji urejanja prostora, načeli usmerjanja na ohranjanju zelenih površin ob vodotoku Pšata.

poselitve, razvoja kmetijstva in oceno ogroženosti zaradi 

Preglednica (19): Razporeditev območij širitve poselitve

Širitve stanovanjskih območjih so predvidene na območjih 42. člen

kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da na teh območjih ni (zasnova namenske rabe površin)

obstoječe komunalne opreme. Na območjih Zastrano, 

Brodič, Ob Pšati sever in Križišče se predvideva Zasnova namenske rabe površin v urbanistični zasnovi je 

dograjevanje obstoječega infrastrukturnega omrežja, skoraj identična zasnovi namenske rabe, dejavnosti v 

njegovo dograjevanje in saniranje. Dograditve prostoru (poglavje III. tega odloka) oz. z zasnovo poselitve 

infrastrukture bodo potekale hkrati z načrtovanjem uličnega v občini (poglavje IV/I tega odloka), saj se območje 

sistema, saj bodo infrastrukturni vodi potekali ob občinskih urbanistične zasnove, razen manjšega območja za 

cestah, na posamezne lastniške parcele pa bodo napeljani graditev na vzhodu občine, v celoti ujema z območjem 

izključno priključki. namenske rabe poselitve občine.

Širitvi območij stanovanj bo zagotovljena celovita Namenska raba površin je prostorska odslikava obstoječih 

infrastrukturna oprema, ki je pogoj za opremljeno stavbno in načrtovanih dejavnosti v urbanistični zasnovi, zato je 

zemljišče in sicer: preglednica v 48. členu tega odloka, skupaj z grafiko (list 

• komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija), št. 03.03. Zasnova namenske rabe) enkraten prikaz 

• energetska infrastruktura (plinovod, elektrovod), zasnove namenske rabe.

• prometna infrastruktura (prometno omrežje novo 

zgrajenih cest s pripadajočimi kolesarskimi stezami in 43. člen

hodniki za pešce), (zasnova infrastrukturnih sistemov)

• telekomunikacijska infrastruktura.

Razvoj urbanistične zasnove v smeri širitve poselitve in 

izboljšanja pogojev za bivanje in delo zahteva ustrezno 

podporo tudi v razvoju infrastrukturnih sistemov.
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Načelna izhodišča zasnove razvoja gospodarske javne Naselbinsko jedro naselja se je razvilo pod hribom Onger 

infrastrukture, prometne, energetske in telekomunikacijske na robu kmetijskih zemljišč. Do danes se je kot prostorska 

infrastrukture, oskrbe z vodo, odvodnjavanja, čiščenja dominanta ohranila silhueta starega Trzina s cerkvijo Sv. 

odpadne in padavinske vode ter ravnanja z odpadki so Florjana in hriba Onger, ki ju potrebno ohranjati. Za severni 

opredeljena v 27., 28., 29., 30. in 39. (5) členu tega odloka, del starega Trzina in pretežni del novega Trzina (Mlake) je 

konkretizacija pa opredeljena v razvojnih programih značilna drobna struktura pozidave. Načrtovane nove 

nosilcev dejavnosti ter strategiji razvoja Občine Trzin za širitve naselja morajo upoštevati ta tip pozidave s 

obdobje 2005 do 2010. poudarkom na ohranjanju prostorskih dominant. 

Usmeritve za načrtovanje gospodarske infrastrukture so Območje ob glavni zbirni cesti (Ljubljanska cesta) vse do 

sledeče: OIC Trzin je oblikovano neenotno v kombinaciji večjih 

• infrastrukturni sistemi morajo tvoriti sklenjeno in volumnov in drobne strukture pozidave, ki je neenotno 

funkcionalno povezano omrežje; obdelana. Za območje je treba določiti ustrezne prehode 

• poteki novih tras v čim večji meri izkoriščajo trase in med različnimi volumni in obdelavami s ciljem oblikovanja 

površine obstoječih sistemov; nove kakovosti. Cona OIC Trzin je oblikovana po enotnem 

• da so načrtovane tako, da so objekti čim manj vidno konceptu. Prevladuje tip poslovnih stavb in hal, manjka pa 

izpostavljeni; jedro območja.

• prilagajanje strukturni urejenosti prostora;

• pri načrtovanju infrastrukture se ohranja prostorski 46. člen

potencial za razvoj drugih rab prostora; (zasnova prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje 

• v čim manjši meri prizadeti naravne kakovosti krajine; prostora v naselju)

• ohranjati kulturno dediščino.

Zasnova prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje 

44. člen prostora v okviru urbanistične zasnove določa prostorske 

(zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred ureditve, ki zaradi obsega, oblike, tehnoloških rešitev ali 

naravnimi in drugimi nesrečami) drugih razlogov zahtevajo prostorsko prilagoditev ali 

prerazporeditev obstoječih dejavnosti in rabe prostora v 

Lega naselja in s tem celotne Urbanistične zasnove Trzin naselju. S SPRO Trzin se spremembe obstoječih 

ne narekuje posebnih ureditev v zvezi z varstvom pred dejavnosti opredeljujejo v večjem obsegu le na področju 

naravnimi in drugimi nesrečami. Glede na konfiguracijo širitve naselja, povsod drugod pa zasnova razvoja bistveno 

terena je le v zahodnem delu Obrtno industrijske cone ne vpliva na do sedaj načrtovan koncept razvoja.

potrebno pri realizaciji prostorskih programov zagotoviti 

zaščitne ukrepe v zvezi z nevarnostjo globinske in 47. člen

površinske erozije. (usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in 

varstvo kulturne dediščine)

Na celotnem območju urbanistične zasnove je potrebno 

izvajati vse zakonsko predpisane ukrepe varstva pred (1) Usmeritve za varstvo okolja

požarom. V območjih nevarnosti visokih voda vodotokov 

Pšate in Blatnice pa je treba izvajati tudi ukrepe zaščite Občina je sprejela Lokalni program varstva okolja za 

pred visokimi vodami in podtalnico. Občino Trzin v katerem je začrtala temeljne cilje varstva 

okolja, definirala ukrepe za njihovo realizacijo in opredelila 

45. člen dolgoročne cilje.

(usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko 

oblikovanje naselja in ohranjanje arhitekturne Pri doseganju dolgoročnih ciljev se je potrebno prednostno 

identitete naselja) lotiti področij oz. aktivnosti:

• ki pripomorejo k odpravljanju problemov, katerih 

Velika večina območja poselitve občine se nahaja v okviru posledice so najbolj nevarne za človekovo zdravje in 

urbanistične zasnove, zato zanjo veljajo enake usmeritve prizadevajo največ ljudi, 

kot so navedene v identičnih temah poglavja, ki se nanaša • ki so ireverzibilne, 

na poselitev občine (26. člen tega odloka). • ki imajo največji ekonomski učinek,

• pri katerih je možnost ukrepanja največja. 
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Za območje Občine Trzin so bili taki problemi v obliki (3) Usmeritve za varstvo kulturne dediščine

ugotovitev izpostavljeni v primerjalni oceni okoljskega 

tveganja, ki je sestavni del dokumenta Stanje okolja v Kulturna dediščina je eden izmed dejavnikov vzdržnega 

Občini Trzin. Prednost imajo tudi tista področja, kjer prihaja prostorskega razvoja. Ohranjena kulturna dediščina in 

do prekoračitev zakonsko predpisanih mejnih vrednosti ali njena integracija v prostoru je eden od nosilcev vzdržnega 

zapletov pri izvrševanju zakonodaje, kar je v zadnjem času razvoja občine Trzin na vseh področjih (gospodarstvo, 

pogosta posledica sprememb zakonodaje, na primer na kmetijstvo, promet, kulturna dediščina, okolje, idr.).

področju voda in urejanja prostora.

Pri prostorskem načrtovanju je potrebno kulturno dediščino 

Prednostne naloge Lokalnega programa varstva okolja za obravnavati kot dejavnik kakovosti prostora ter kot vir 

Občino Trzin so: blaginje in priložnosti za razvoj. Kulturna dediščina s svojo 

1. Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo raznovrstnostjo in kakovostjo predstavlja pomemben 

2. Ljudem prijazno bivalno okolje socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki 

3. Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale ga mora občina izkoristiti za dosego prostorsko 

trajnostno rabo prostora in naravnih virov uravnoteženega razvoja.

4. Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in 

njeni okolici Usmeritve za varstvo kulturne dediščine so navedene v 

5. Ohranjanje območij naravnih vrednot kulturnovarstvenih smernicah za Strategijo prostorskega 

6. Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki razvoja občine Trzin, ki jih je julij 2005 pripravil Zavod za 

7. Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj. Te 

tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi smernice se smiselno upoštevajo pri izvajanju SPRO Trzin, 

vplivi na okolje deloma pa se upoštevajo tudi pri pripravi Prostorskega 

8. Informiranje in osveščanje javnosti reda Občine Trzin oz. Občinskega prostorskega načrta.

9. Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in 

državnimi institucijami Enote razglašene in predlagane kulturne dediščine so 

10. Skrb za čist zrak razvidne iz grafike št. 03.09.02 Varstvo kulturne dediščine.

Za vsako od naštetih prednostnih nalog Lokalnega Občina Trzin je specifična občina, kjer UZ predstavlja 

programa varstva okolja za Občino Trzin je podan paket skoraj celo občino tako, da so usmeritve za varstvo 

projektov, ki bo pripomogel k približevanju dolgoročnim kulturne dediščine že opredeljene v 13. členu.

ciljem. Dolgoročni cilji podajajo splošno dolgoročno 

usmeritev, natančnejše korake k njim pa je smiselno 48. člen

določati za krajša obdobja, saj se razmere v okolju in (členitev območja Urbanistične zasnove Trzin na delu 

družbi hitro spreminjajo, zato je aktivnosti potrebno naselja)

prilagajati.

Urbanistična zasnova Trzin je, v skladu z razporeditvijo 

(2) Usmeritve za ohranjanje narave dejavnosti in iz tega izhajajoče odslikave teh v namenski 

rabi prostora, razdeljena na štiri dele naselja, ki so nadalje 

Strokovne podlage nosilca urejanja prostora za področje razdeljeni  na funkcionalne enote.

ohranjanja narave določajo temeljna izhodišča za 

ohranjanje narave.

V okviru površin urbanistične zasnove in predlaganih širših 

zavarovanih območij ohranjanja narave, območja kulturnih 

vrednot, habitatnih tipov, ki bi zaradi svojega stanja terjali 

ohranjanje, ni ekološko pomembnih območij in posebnih 

varstvenih območij (npr. Natura 2000). Večina teh se 

nahaja izven poselitvenih območij. Zanje so določena 

splošna načela in principi ohranjanja ter usmeritve varstva 

po posameznih področjih podrobneje navedeni v 13. členu 

tega odloka.
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Preglednica (20): Členitev urbanistične zasnove na funkcionalne enote
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VI. Glede na to, da SPRO Trzin določa urbanistično zasnovo, 

UKREPI ZA IZVAJANJE STRATEGIJE bo občina zgoraj navedene ukrepe opredelila posebej še 

PROSTORSKEGA za urbanistično zasnovo.

RAZVOJA OBČINE TRZIN

49. člen

(opredelitev potrebnih ukrepov za izvajanje)

Priprava SPRO Trzin je bila dalj časa trajajoči proces, ki se 

je izvajal s koordinacijo programov pomembnih za 

izvajanje prostorske strategije, z opredelitvijo nalog in 

aktivnosti nosilcev urejanja prostora ter drugih subjektov, 

pristojnih za uresničevanje prostorske strategije, s 

koordinacijami aktivnosti za zagotavljanje skladnosti 

razvojnih dokumentov in prostorskih aktov s prostorsko 

strategijo (priprava vrste obveznih in drugih strokovnih 

podlag) ter s spremljanjem izvajanja priprave prostorske 

strategije. Prostorska strategija se bo uresničevala zlasti:

• s koordinacijo razvojnega in prostorskega načrtovanja, 

• z državnimi in evropskimi finančnimi spodbudami,

• s spodbujanjem prostorskega razvoja s pomočjo 

izmenjave informacij, usmerjanja raziskovanja ter

• s kordinacijo delovanja organov javne uprave ter institucij 

urejanja prostora. 

Po uveljavitvi SPRO bodo te naloge programsko dodelane 

ter opremljene kot usmeritve vsem tangiranim subjektom 

(nosilci urejanja prostora, službe in organizacije odgovorne 

za izvajanje SPRO itd.). Operacionalizirane bodo v 

prostorskem redu občine Trzin oz. v občinskem 

prostorskem načrtu, v delih kompleksnih posegov pa v 

občinskih podrobnih prostorskih načrtih.

Občina Trzin bo po sprejetju SPRO Trzin določila ukrepe 

občine in posameznih nosilcev urejanja prostora, zlasti kot:

• opredelitev v zvezi z uresničevanjem prednostnih nalog in 

usmeritev za dosego ciljev prostorskega razvoja občine 

Trzin, določenih z zasnovo razmestitve dejavnosti v 

prostoru (grafični prikaz – list št. 03.01. Zasnova 

razporeditve dejavnosti);

• programe in projekte za urejanje krajine (Natura 2000) in 

za razvoj in urejanje urbanistične zasnove ter drugih 

prostorskih ureditev (obvoznica, ipd.);

• posamezne prostorske ukrepe;

• ukrepe v zvezi z opremljanjem in urejanjem zemljišč za 

gradnjo;

• ukrepe za stalno spremljanje stanja v prostoru s 

poročilom o spremljanju stanja na področju urejanja 

prostora.
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VII. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE št. 33/2007), Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 

110/02 in spremembe), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 

50. člen RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 

(veljavnost občinskih prostorskih aktov) 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 

108/03 in 72/05) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. 

Ob sprejetju SPRO Trzin Občinski svet z odlokom ugotovi, vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 

kateri prostorski izvedbeni načrti so bodisi v nasprotju s 8/2006) je Občinski svet na 14. redni seji občinskega sveta 

SPRO bodisi so že izvedeni, hkrati pa ugotovi, kateri Občine Trzin, dne 16.4.2008 sprejel

prostorski akti ostanejo še naprej v veljavi.

51. člen SKLEP
(dokončanje začetih postopkov)

O SPREJEMU ODLOKA O VELJAVNOSTI OBČINSKIH 

PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV PO SPREJETJU 
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, 

STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 
se dokončajo po določbah do sedaj veljavnih planskih 

TRZIN 
aktov, razen v primeru, če bi stranka pisno zahtevala 

postopek v skladu z novim odlokom in priložila ustrezno 
Občinski svet Občine Trzin sprejema Odlok o veljavnosti 

dokumentacijo.
občinskih prostorskih izvedbenih aktov po sprejetju 

strategije prostorskega razvoja občine Trzin po skrajšanem 
52. člen

postopku. 
(vpogled)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin je na vpogled 

začne veljati takoj.
vsem zainteresiranim v prostorih Občine Trzin, Mengeška 

22, 1236 Trzin.

Številka: 14-3/2008 ŽUPAN:
53. člen

Datum: 16.4.2008 Tone PERŠAK, l.r.
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

vestniku Občine Trzin.

Številka: 14-2/2008 ŽUPAN:

Datum: 16.4.2008 Tone PERŠAK, l.r.
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Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 3. člen

(Ur. list RS; št. 33/2007), 18. in 98. člena Statuta Občine (končna določba)

Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 

8/2006) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji dne Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 

16.4.2008 sprejel Občine Trzin.

Številka: 14-3/2008 ŽUPAN:

Datum: 16.4.2008 Tone PERŠAK, l.r.ODLOK
O VELJAVNOSTI OBČINSKIH PROSTORSKIH 

IZVEDBENIH AKTOV PO SPREJETJU STRATEGIJE 

PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE TRZIN

1. člen

(splošne določbe)

Občinski svet Občine Trzin je na 14. redni seji dne 

16.4.2008 v drugi obravnavi sprejel Odlok o strategiji 

prostorskega razvoja občine Trzin. Na podlagi 98. člena 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007; 

ZPNačrt) je župan Občine Trzin dne 21.11.2007 sprejel 

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih 

aktov občine Trzin in njihovi nadaljnji pripravi po ZPNačrt 

(št. ž-113/2007), v katerem ugotavlja, da se strategija 

prostorskega razvoja občine po sprejetju šteje za občinski 

strateški prostorski načrt. Ob sprejetju občinskega 

prostorskega načrta mora občina ugotoviti kateri občinski 

izvedbeni akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij 

in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 

37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 

47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem 

besedilu ZUNDPP) ter Zakona o urbanističnem planiranju 

(Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) so v nasprotju z 

občinskim strateškim prostorskim načrtom (v nadaljnjem 

besedilu OSPN) in kateri so že izvedeni. Vsi veljavni 

prostorski izvedbeni akti Občine Trzin so bili sprejeti na 

podlagi ZUNDPP.

2. člen

(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in 

prostorskih ureditvenih pogojev)

Občina Trzin v zvezi z veljavnostjo občinskih prostorski 

izvedbenih aktov ugotavlja naslednje:

• vsi občinski prostorski izvedbeni akti (prostorski izvedbeni 

načrti in prostorski ureditveni pogoji) sprejeti na podlagi 

ZUNDPP so skladni z OSPN,

• noben prostorski izvedbeni načrt (zazidalni načrti, 

ureditveni načrti, lokacijski načrti) še ni v celoti izveden.






