
 
 

     
 

 

 

 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 9. in 10. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) župan Občine Trzin sprejmem naslednje 

 
 

JAVNO NAZNANILO  
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 

 
1. 

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora 
ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del, ki ga je septembra 2017 izdelalo podjetje As Teprom, d.o.o., Savska cesta 5, 127 Litija. 

 
 

2. 
Gradivo pod točko št. 1. bo javno razgrnjeno 30 dni in sicer od vključno 11. oktobra 2017 do vključno 10. novembra 2017: 

- v prostorih Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, vsak uradni dan v času uradnih ur Občine Trzin in 

- v prostorih Centra Ivana Hribarja (CIH), Ljubljanska 12f, 1236 Trzin, vsak dan znotraj delovnih ur informatork pri informacijskem pultu. 
Na tej lokaciji ni na razpolago uradnih delavcev Občine Trzin za tolmačenje razgrnjenega gradiva. 

3. 
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava razgrnjenega gradiva, ki bo v sredo, 25. oktobra 2017, ob 17:00 uri v dvorani KUD 
Franc Kotar, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin 

4. 
Gradivo pod točko št. 1. bo v času javne razgrnitve dostopno tudi na spletnem naslovu http://www.trzin.si/. 

5. 
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge kot zapis v knjigi pripomb in predlogov na obeh mestih javne 
razgrnitve ali jih pošljejo na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin. Ustno se pripombe in predlogi podajo le na javni obravnavi.  

6. 
Sprejeta stališča do pripomb in predlogov javnosti bodo objavljena na spletni strani Občine Trzin in na oglasni deski na sedežu Občine Trzin. 

7. 
Občane se o javni razgrnitvi obvesti z javnim naznanilom na krajevno običajen način (z objavo na spletni strani Občine Trzin in z raznosom 
obvestil po gospodinjstvih). 

 
Številka: 430-0028/2016-74 
Datum:   29. 9. 2017 

 Župan Občine Trzin 
Peter Ložar, l.r. 
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