
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0005/2018-8 
Datum: 21.05.2018 
 
 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 156. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 5. izredni seji, dne 21. 5. 
2018, sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
1. 

Občinski svet Občine Trzin je na 5. izredni seji 21. maja 2018 obravnaval pripombe občanov glede 
umeščanja pokopališča podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah 
o Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin, Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški del, 
Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) ter 
Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin, sprejetega v prvi obravnavi, in županu nalaga, da iz gradiva 
izvzame predvideno umestitev pokopališča, jo nadomesti z umestitvijo zelenih površin za park, ter 
gradivo ponovno posreduje v javno razgrnitev. 
 

2. 
Občinski svet nalaga županu, da z javnim naznanilom javnost obvesti o javni razgrnitvi. Javno 
naznanilo se objavi na spletni strani občine Trzin, na oglasnih deskah po Občini Trzin in z raznosom 
po gospodinjstvih. 
 

3. 
Gradivo se javno razgrne od srede, 30. maja 2018, do vključno petka, 29. junija 2018, 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 v času delovnih ur informatork pri 
informacijskem pultu. Gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno tudi na spletnem naslovu 
http://www.trzin.si/. 

 
4. 

V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava razgrnjenega gradiva, ki bo v sredo, 6. junija 
2018, ob 17:00 uri v dvorani KUD Franc Kotar, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin.  

 
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 oziroma na elektronski naslov: info@trzin.si. Ustno se pripombe in predlogi podajo le na javni 
obravnavi. 
 

6. 
Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

http://www.trzin.si/
mailto:info@trzin.si


7. 
Občinski svet nalaga županu, da skupaj z izdelovalcema in pristojnimi delovnimi telesi pripombe in 
predloge javnosti podane v času obeh javnih razgrnitev prouči. Sprejeta stališča do pripomb in 
predlogov javnosti se objavi na spletni strani Občine Trzin in na oglasni deski na sedežu Občine Trzin, 
lastnike zemljišč, katerih osnovna namenska raba se spreminja, pa tudi pisno seznani s stališči glede 
pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javnih razgrnitev. 

 
8. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
 
 
 
Številka: 5iz-2/2018                                                                                                                                 
   
                                                                                                                              ŽUPAN: 
                                                                                                                          Peter LOŽAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2018, z dne 21.05.2018, 

- arhiv, tu (2 x). 


