
OBČINA TRZIN 
Peter Ložar, župan 
 
Številka:  4iz-1/2018 
Datum:   3. 5. 2018 
 
 
 
Občinski svet Občine Trzin 
 

Zadeva:  Stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 

 
Namen:  Obravnava in sprejem 

 
Pravna podlaga: 60. člen v povezavi s 6. odstavkom 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), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18- ZSPDSLS-1), 
18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06), 156. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) 

 
 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalca na seji: Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor 

Peter Berglez, Standard d. o. o., Ljubljana (odgovorni projektant načrta zunanje 
ureditve in cestnega priključka) 

 
 
Obrazložitev:  
Na podlagi Sklepa o začetku priprave OPPN (UV OT št. 14/2016) se je v novembru 2016 začel postopek priprave Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 
1. del. V septembru 2017 je na 19. redni seji Občinski svet v prvem branju obravnaval in potrdil besedilo dopolnjenega 
osnutka. Od 11. oktobra 2017 do vključno 10. novembra 2017 je skladno z določili 50. členom ZPNačrt, potekala javna 
razgrnitev. Med javno razgrnitvijo je bila 25. oktobra 2017 tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve je imela za 
zainteresirana javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Občina Trzin je skupaj z izdelovalci 
OPPN in strokovnih podlag (IDP, projektna dokumentacija za Dom zaščite in reševanja v Trzinu), pripravila strokovna 
stališča do pripomb, ki jih posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. 
 
V času javne razgrnitve sta dva pripombodajalca posredovala svoje pripombe po pošti na naslov občine Trzin, en 
pripombodajalec je svoje pripombe podal s vpisom v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve v Centru Ivana Hribarja, 
stališča pa se zavzame tudi do pripomb in predlogov podanih med javno obravnavo. 
 
Priloge:  

- prejete pripombe in predlogi javnosti 
- zapisnik z javne obravnave 
- strokovna stališča do pripomb 

 
Finančne posledice: 
Stroški priprave prostorskega akta bodo znašali 7.686,00 EUR in so zagotovljeni v proračunu na postavki PP 0252 - 
spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji. 
 
  



 
 
 
 
 
 
Predlog sklepa: 
Na podlagi 60. člena v povezavi s 6. odstavkom 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), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 156. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 4. izredni seji dne 14. 5. 2018 sprejel, 

 

 

 

SKLEP 

o sprejemu stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve  
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 
 

1. 
Občinski svet je na 4. izredni seji dne 14. 5. 2018 obravnaval in sprejel stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih 
v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje 
znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del v predlaganem besedilu. 
 

2. 
Stališča se objavi na spletnem naslovu http://www.trzin.si in na oglasni deski na sedežu Občine Trzin. 
 
 
 
 
 
 
Številka: 4iz-1/2018                                               Župan Občine Trzin 
Datum: 14. 5. 2018                                                 Peter LOŽAR, l.r. 
 

http://www.trzin.si/

