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Številka:  3500-0009/2013-424 

Datum:  21. 2. 2019 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI 
podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del  

(2SD OPN Trzin) ter Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin 

 
 
Na podlagi 6. odstavka 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 4. redni seji 20. februarja 2019 obravnaval in 
sprejel stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času prve in druge javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Trzin – strateški in izvedbeni del (2SD OPN Trzin) ter Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin. 

Javna razgrnitev je potekala od 28. 3. 2018 do 30. 4. 2018 v okviru le te pa je bila dne 11. 4. 2018 ob 
16.00 uri v dvorani KUD France Kotar Trzin organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve je 
na naslov občine Trzin prispelo 63 pripomb in predlogov javnosti, od tega se je 40. pripomb nanašalo na 
tematiko umeščanja pokopališča. Tudi med samo javno obravnavo, ki je trajala dobre tri ure in se je je 
udeležilo okrog petdeset predstavnikov zainteresirane javnosti, je večina udeleženih izrazila močno 
nasprotovanje umestitvi pokopališča na omenjeni lokaciji. 

Zaradi močnega nasprotovanja javnosti je na predlog župana Občinski svet Občine Trzin na 5. izredni seji 
21. maja 2018 obravnaval pripombe občanov glede umeščanja pokopališča, podanih v času javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka 2SD OPN Občin Trzin, in županu naložil, da iz gradiva izvzame 
predvideno umestitev pokopališča, jo nadomesti z umestitvijo zelenih površin za park, ter gradivo 
ponovno posreduje v javno razgrnitev. Druga javna razgrnitev je potekala od srede, 30. maja 2018, do 
vključno petka, 29. junija 2018, v okviru le te pa je bila v sredo, 6. junija 2018 ob 17. uri v dvorani KUD 
France Kotar Trzin organizirana tudi druga javna obravnava. 

V času druge javne razgrnitve je na naslov občine Trzin prispelo še 9 pripomb in predlogov javnosti, 
dodatne pripombe pa je podala tudi občinska uprava Občine Trzin. 

Občani so imeli v času obeh javnih razgrnitev v času uradnih ur omogočen vpogled v gradivo v prostorih 
Občine Trzin in v Centru Ivana Hribarja. Gradivo je bilo ves čas razgrnjeno tudi na spletni strani 
www.trzin.si. 

Občani in zainteresirana javnost so lahko v času javne razgrnitve podali svoje pripombe in predloge kot 
zapis v knjigi pripomb in predlogov na obeh mestih javne razgrnitve ali pisno na naslov Občine Trzin, 
Mengeška 22, 1236 Trzin oziroma na elektronski naslov: info@trzin.si. Na javnih obravnavah so bile 
pripombe in predlogi lahko podani tudi ustno. 

Skladno s sklepom Občinskega sveta (UV Občine Trzin – št. 6/2018, 21. 5. 2018) je občinska uprava 
skupaj z izdelovalcema drugih sprememb in dopolnitev akta in okoljskega poročila (Urbi d.o.o. in Oikos 
d.o.o.) pripombe in predloge javnosti podane v času obeh javnih razgrnitev proučila, pripravljena stališča 
pa posreduje pristojnim odborom in občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.  

Pripombe so razdeljene na 4 sklope in sicer na pripombe posredovane pisno po pošti ali elektronski 
pošti na naslov Občine Trzin, pripombe zapisane v knjigo pripomb in predlogov javnosti, pripombe 
podane ustno ali pisno na javni obravnavi ter pripombe, ki jih je podala občinska uprava Občine Trzin. 

http://www.trzin.si/
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Pisno po pošti ali elektronski pošti (sklop 01) je na naslov občine Trzin prispelo 58 pripomb, od tega 52 v 
času prve in 6 v času druge javne razgrnitve. V času prve javne razgrnitve je bilo v knjigo pripomb in 
predlogov podanih skupno 8 pripomb, od tega 2 pripombi na mestu javne razgrnitve na Občini Trzin 
(sklop 02A) in 6 pripomb na mestu javne razgrnitve v Centru Ivana Hribarja (sklop 02B). Med drugo javno 
razgrnitvijo v knjigi pripomb in predlogov javnosti ni bilo podanih pripomb. V času javnih obravnav sta 
bili 2 pripombi podani pisno (sklop 03A), od tega ena v času prve in ena v času druge javne obravnave. 
19 pripomb je bilo podano ustno (sklop 03B) in sicer 11 v času prve in 8 v času druge javne obravnave. 
Odgovori na ustne pripombe podane na javnih obravnavah so bili podani že v okviru razprave. 

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 se tudi 
pisno seznani s stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih podali v okviru javnih razgrnitev. 

Na podlagi sprejetih stališč se pripravi predlog 2SD OPN Občine Trzin, ki bo posredovan v pridobitev 
drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj vseh nosilcev 
urejanja prostora pa bo besedilo usklajenega predloga 2SD OPN Občine Trzin posredovano Občinskemu 
svetu v sprejem. 

Po sprejemu odloka sledi še objava OPN v uradnem glasilu občine in v svetovnem spletu ter posredovanje 
sprejetih aktov pristojnemu ministrstvu in upravni enoti. 
 
NAČIN OBRAVNAVE PRIPOMB IN PREDLOGOV 

V stališčih do pripomb je podana opredelitev oz. stališče do pripombe, temu pa sledi obrazložitev 
stališča. Stališča so opredeljena na sledeče načine: 

- pripomba oz. pobuda se upošteva, delno upošteva ali pa se ne upošteva. V obrazložitvi je podana 
natančnejša utemeljitev oziroma pojasnilo. 

- stališče ni potrebno pomeni, da se pripomba vsebinsko ne nanaša neposredno na besedilo 
odloka, ali ne predstavlja konkretne pobude oziroma pripombe, ampak zajema opažanje ali 
mnenje oz. vprašanja, na katera so tudi podani odgovori. 
 

Glede na določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), 
ZPNačrt in mnenje Informacijskega pooblaščenca je za zakonito ravnanje s podatki potrebno v vsebinah 
pripomb na OPN anonimizirati osebne podatke pripombodajalcev pred tem, ko jih občina objavi in 
omogoči dostop do njih tretjim osebam.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov stališča do pripomb niso podana poimensko, so pa oštevilčena z 
oznako sklopa ter glede na datum prejema pripombe. 

Podane pripombe in predloge v originalu z vsemi prilogami ter zaporedno številko pod katero se 
posamezna pripomba vodi je mogoče dobiti osebno na sedežu Občine Trzin. Podrobnejše podatke o 
posamezni pripombi lahko pridobi izključno vlagatelj pripombe oz. predloga. 

 

 

Peter Ložar l. r.  
župan 

 
Priloge: 

- sklep Občinskega sveta Občine Trzin o sprejemu stališč do pripomb 
(Uradni vestnik OT št. 3/2019, z dne 21. 2. 2019) 

- besedilo stališč do pripomb in predlogov javnosti (01 - 04) 
- zapisnika prve in druge javne obravnave 


