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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list http://www.trzin.si pod naslovom Obvestila.

RS, št. 33/2007), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 

72/93 in spremembe) ter 9. in 10. člena Statuta Občine Trzin (Ur. 3. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava 

vestnik Občine Trzin, št. 2/99 in spremembe) župan Občine Trzin predmetnega osnutka, ki bo dne 29.9.2008 ob 17.00 uri v 

sprejemam naslednji dvorani Marjance Ručigaj (Center Ivana Hribarja), Ljubljanska 

12f, 1236 Trzin.

SKLEP
4. Vsi zainteresirani lahko podajo pripombe na razgrnjen 

dopolnjen osnutek. V času javne razgrnitve pisno v obliki zapisa 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve. Med javno obravnavo 

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem 
pa pisno v obliki zapisa v knjigo pripomb ali ustno na zapisnik.

načrtu območja T3 Trzin  center - spremembe 2008

5. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, na 

1. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
spletni strani Občine Trzin in razobesi po vseh občinskih 

odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin  center - 
oglasnih deskah. Sklep prične veljati z dnem podpisa.

spremembe 2008 obravnava:

• podobmočje A, kot ga določa Odlok o spremembah in 
Številka: ž - 50/2008 Župan 

dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin 
Datum: 20.08.2008 Tone Peršak l.r. 

Center (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/99), t.j. območje med 

stranskim krakom Ljubljanske ceste in državno glavno cesto 2. 

reda št. 104,

• prometno ureditev stranskega kraka Ljubljanske ceste od 

odcepa pri avtobusni postaji do vzhodnega dela funkcionalne 

enote FeS 4/1, ki je del gradbene parcele objekta B3 po Odloku 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu 

območja T3 Trzin Center (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/2005).

2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu 

območja T3 Trzin  center - spremembe 2008 bo potekala od 

3.9.2008 do 8.10.2008 na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, 

1236 Trzin in sicer:

• v ponedeljek, torek, petek od 8.00 do 14.00 ure,

• v sredo od 8.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 18.00 ure,

• v petek od 8.00 do 13.00 ure.

Gradivo bo od 3.9.2008 dostopno tudi na občinski spletni strani 


