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Številka: 11-3/2020       

Datum: 17. 2. 2020 

 

Občinskemu svetu 

Občine Trzin 

 

 

Zadeva:   Idejna zasnova »Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake« 

 

Namen:   Seznanitev z idejno zasnovo »Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake« 

 

Pravna podlaga: Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

13/19), Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/08, 

8/08-popr.) 

 

Predlagatelj:    župan Občine Trzin, Peter Ložar 

 

Poročevalca:     Matjaž Erčulj (višji svetovalec župana za družbene dejavnosti), Gregor Rutar   

                                       (Biro Rutar d.o.o.) 

 

 

Obrazložitev predloga:  

 

Občina Trzin uresničuje javni interes v športu tako, da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in 

razvoj športnih dejavnosti. Občina torej uresničuje javni interes v športu tako da načrtuje, gradi in 

vzdržuje pomembne javne športne objekte. 

Že v času načrtovanja ŠRP mlake je bilo ob košarkarskih in rokometnih igriščih zarisano tudi 

nogometno igrišče in pa stavba z garderobami na severnem delu igrišča. V letu 2018 je občina 

pridobila zemljišča ob ŠRP mlake, ki je namenjeno razširitvi ŠRP mlake in zaščiti naravnih vrednot – 

mokrišča. Ves čas uporabe ŠRP mlake smo na upravi beležili različne pobude in potrebe, ki jih v 
idejni zasnovi v največji možni meri upoštevamo. 

S to idejno zasnovo se na območju športno rekreacijskega parka načrtuje umestitev naslednjih 

objektov: 

- nogometno igrišče in možnost izgradnje tribun, 

- večnamenska stavba (garderobe, sanitarije, priložnostni gostinski lokal, društveni in drugi 

prostori za potrebe igrišč) in nadstrešek, 

- kolesarski poligon »pumptrack« in skejtpark »park za rolkanje«, 

- večnamenska ploščad, 

- odbojka na mivki in balinišče, 

- parkirne površine, 

- pasje igrišče. 

Večina načrtovanih objektov je nanizanih zahodno od obstoječe servisne poti. Tako si od juga proti 

severu sledijo krožno oblikovan prostor, v katerega sta umeščena večnamenska ploščad ter 

»pumptrack« in skejtpark. Temu sledi nogometno igrišče in tribune, vmes pa se uredi še pasje igrišče. 

Obstoječe balinišče ob otroškem igrišču se prestavi v zelenje nad nogometno igrišče, zraven pa se 

umesti še igrišča za odbojko na mivki. Na mestu obstoječega igrišča se načrtuje gradnja večnamenske 

stavbe za potrebe športnih igrišč in nadstrešek. 



Finančne posledice: Sama seznanitev z idejno zasnovo »Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake« 

nima finančnih posledic za proračun. 

 

Besedilo sklepa: 

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Letnega program športa v Občini Trzin za leto 2020 (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 13/19) in Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 5/08, 8/08-popr.) na 11. redni seji, dne 4. marca 2020, sprejel 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Idejno zasnovo »Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake«. 

 

 

 

 

Številka: 11-3/2020                                                                                                                 Župan 

Datum: 4. 3. 2020                                                                                                    Peter Ložar, l. r.

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


