URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 3/2008, 23. april 2008

URADNI VESTNIK
Občinski svet je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/2002,
108/2003 in 72/2005), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/2006) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin,
št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) na 14. redni seji dne
16.04.2008 sprejel

3. upravljanje in vzdrževanje turistične infrastrukture in izvajanje
sejemskih prireditev,
4. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine,
5. gradnja in postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje,
plakatiranje in okraševanje občine,
6. upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave,
7. upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo in
8. druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki občinskega sveta.

ODLOK

4. člen

O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarskih
javnih služb v občini so:

OBČINI TRZIN

– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselja z vodo,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih odpadnih voda,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno vodo v
javni rabi,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom,
– javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave cestne prometne
signalizacije, horizontalna in vertikalna cestna signalizacija in
oprema,
– javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice in javna otroška igrišča,
– objekti za šport in rekreacijo,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, ceste, kolesarske steze,
parkirišča in druge javne prometne površine v naselju, ki niso
razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje občine in
– skupna turistična infrastruktura in sejemski prostori.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa vrste gospodarskih javnih služb v Občini Trzin ter
načine in oblike njihovega izvajanja. Kot gospodarske javne službe se
opravljajo dejavnosti, ki so določene z zakonom - obvezne lokalne
gospodarske javne službe in s tem odlokom - izbirne lokalne
gospodarske javne službe.

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komuna lne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, ravnanje s komunalnimi
odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in
4. urejanje in vzdrževanje občinskih cest, ulic, javnih poti, trgov,
površin za mirujoči promet, kolesarskih stez in hodnikov za pešce.

III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se lahko
zagotavljajo v eni od naslednjih oblik:

3. člen
– v javnem podjetju,
– s podelitvijo koncesije,
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javno-zasebnem partnerstvu in
– v drugih oblikah v skladu z zakonom.

Izbirne gospodarske javne službe so:
1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem,
2. urejanje in vzdrževanje parkovnih površin, zelenic v javni lasti,
pešpoti in drugih javnih površin ter spomenikov lokalnega pomena
in drugih estetskih objektov,

Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno, s
podelitvijo koncesije ali v okviru javno zasebnega partnerstva.
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Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z
ustanavljanjem režijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov in
javnih podjetij.

diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne
količine porabljenih storitev.
9. člen

Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina sklene javnozasebno partnerstvo.
Javno-zasebno partnerstvo se lahko izvaja kot razmerje pogodbenega
partnerstva ali kot razmerje statusnega partnerstva.
Postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se
izvajajo na podlagi zakona o javno-zasebnem partnerstvu ali v skladu s
posebnim zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim predpisom za
posamezne oblike javno-zasebnega partnerstva.

Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti
njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno velikimi
stroški, se lahko financirajo iz proračunskih sredstev.
10. člen
Občinski svet lahko za financiranje gospodarskih lokalnih javnih služb
predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje
javne porabe in nalog lokalne skupnosti.

6. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih
tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih
standardov in normativov. Opravljanje posamezne gospodarske javne
službe iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v
katerem se določi:

11. člen
Infrastrukturni objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih
služb, se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi
ali dolgoročnimi posojili, ki jih najame občina ali javno podjetje s
soglasjem občine.
V skladu s pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za
investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje
gospodarskih javnih služb v občini, pridobivajo tudi prek javnozasebnih partnerstev.

– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po
vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalcev gospodarske javne službe,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega
oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov, naprav in omrežij, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne
lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske
javne službe.

V. VARSTVO UPORABNIKOV
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Trzin
ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno
področje in pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
uredi občinski svet s posebnim sklepom.

IV. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

13. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja
neposredno zakon, ki ureja gospodarske javne službe.

7. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse,
nadomestila ali povračila,
– iz proračunskih sredstev,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih
javnih službah v Občini Domžale s spremembami in dopolnitvami
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/96 in 11/97, Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 11/2001).

8. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in
izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki
glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno
dokumentacijo predloži v sprejem občinskemu svetu.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo

15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 14-1/2008
Datum: 16.04.2008
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ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 3/2008, 23. april 2008
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007),
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00,
51/02, 108/03 in 72/05) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski
svet na 14. redni seji občinskega sveta Občine Trzin, dne 16.4.2008
sprejel

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Ur.l. RS št. 94/07) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št.
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 14. redni seji dne 16. aprila 2008
sprejel naslednji

SKLEP
O POTRDITVI CENE ZA SOCIALNO

SKLEP

VARSTVENO STORITEV »UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI DO OBČINSKE SOCIALNE

1. Sprejme se obvezna razlaga določila 2. točke 9. člena Odloka o
sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalnega načrta za obrtno
industrijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
5/90) v smislu, da besedilo: »Ob obodu vsake parcele poteka zeleni
nezazidljivi pas širine 5,0 m. Znotraj tega območja je možno graditi
objekte tako, da skupna zazidanost zazidljivega dela parcele ne preseže
60 % skupne površine parcele,« pomeni da »Ob obodu vsake parcele
poteka nezazidljivi manipulativni pas širine 5,0m. Znotraj tega
območja je možno graditi objekte tako, da skupna zazidanost celotne
gradbene parcele ne preseže 60% skupne površine parcele«.

POMOČI«
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev
»ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči« v višini
3.174,12 EUR mesečno na enega strokovnega delavca oziroma 26,45
EUR na efektivno uro.
Center za socialno delo Domžale izvaja postopek za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči ob rojstvu otroka
brezplačno.

2. Sprejme se obvezna razlaga določila 2. točke 10. člena v smislu, da
besedilo: »Strehe so dvokapne, simetrične, pokrite z jekleno (lakirano
rebrasto ali aluminijsko) pločevino z naklonom strehe 30 stopinj,
zaželena pa je enotna kritina v istem barvnem tonu ali kakovosti
materiala (bitumenski cementni strešnik v sivih tonih),« pomeni da,
glede na določbe:

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati s
1.5.2008.

Številka: 14-7/2008
Datum: 16.04.2008

a. 12. člena Odloka o spremembi zazidalnega načrta za
obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 18/93),
b. 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin
(Ureditveno območje T11 obrtno industrijska cona) (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 2/2004),
c. 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin
(Ureditveno območje T11 obrtno industrijska cona) (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 6/2005),
naklon strehe, ne sme biti večji od 30 stopinj, lahko pa je manjši.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
prične veljati takoj.

Številka: 14-4/2008
Datum: 16.04.2008

ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.
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ŽUPAN:
Tone Peršak, l.r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 3/2008, 23. april 2008
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
UPB2 (Ur.l. RS št. 94/07) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št.
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 14. redni seji dne 16. aprila 2008
sprejel naslednji

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/07), 7.
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) in Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur.
vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji dne
16. aprila 2008 sprejel naslednji

SKLEP

PREDLOG KOMISIJE ZA OBČINSKA
PRIZNANJA, PROSLAVE IN PROMOCIJO

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom
Centra za socialno delo Domžale za leto 2007.
Številka: 14-7.1/2008
Datum: 16.04.2007

OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ
ZA LETO 2008

ŽUPAN:
Tone Peršak, l.r.

1. Zlato plaketo za dolgoletno delo na področju prostovoljnega
gasilstva in društvenega udejstvovanja prejme:
Janez ŠTEBE, Ljubljanska 18, Trzin
2. Srebrno plaketo za zavzeto delo na področju prostovoljnega
gasilstva prejme:
Blaž MUŠIČ, Ul. pod gozdom 7, Trzin
3. Bronasto plaketo za dolgoletno delo v planinstvu, jamarstvu in
izjemno prizadevnost na področju CZ prejme:
Jože JERMAN, Kidričeva 13/b, Trzin
4. Bronasto plaketo ob 25-letnici društva prejme:
Planinsko društvo Onger Trzin, Ul. Rašiške čete 4, Trzin
5. Bronasto plaketo za dolgoletno aktivno delo na področju
prostovoljnega gasilstva prejme:
Rajko PODOBNIK, Habatova 2/b, Trzin
6. Nagrado ob 10-letnici društva v spodbudo za delovanje številnih
sekcij prejme:
Društvo upokojencev »Žerjavčki« Trzin, Mengeška 9, Trzin.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/07), 7.
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) in Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur.
vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji dne
16. aprila 2008 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije OS za
občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih
priznanj za leto 2008 vključno z dopolnitvijo. Prejemniki občinskih
priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemnik
nagrade pa denarno nagrado v neto znesku 400,00 EUR.

Številka: 14-8.1/2008
Datum: 16.04.2008

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
dan po objavi.

Številka: 14-8/2008
Datum: 16.04.2008

ŽUPAN:
Tone Peršak, l.r.
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ŽUPAN:
Tone Peršak, l.r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 3/2008, 23. april 2008
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/07), 42. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02), 11. člena Odloka o Knjižnici
Domžale (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/04) in 18. člena Statuta Občine
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 14.
redni seji dne 16.04.2008 sprejel

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/07), Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št.
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06, Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 3/2000) na 16. redni seji dne
16.04.2008 sprejel naslednje

SKLEPE

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin sprejme spremembo Investicijskega
programa za razširitev in sanacijo obstoječe deponije Dob ter
ureditev centra za ravnanje z odpadki v delu, ki se nanaša na
ureditev Centra za ravnanje z odpadki tako, da se spremeni Idejni
projekt Razširitev in sanacija obstoječe deponije Dob ter ureditev
centra za ravnanje z odpadki (IRGO Consulting, št. ic89/01, maj
2001 )tako, da se risba št.3 – Razporeditev infrastrukture in meje
1.faze zamenja z novo (priloga 1 ).
2. Del zemljišča, ki je v novi situaciji izločen iz območja Centra za
ravnanje z odpadki zaradi zmanjšanja Centra za ravnanje z odpadki
se nameni za odlaganje odpadkov.
3. Javno komunalno podjetje Prodnik se zadolži, da v skladu s 1. in 2.
sklepom izvede vse postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj za
odlaganje odpadkov.

O IMENOVANJU PREDSTAVNICE OBČINE
TRZIN V SVETU KNJIŽNICE DOMŽALE
Občinski svet Občine Trzin imenuje gospo Marjetico ŽELEZNIK,
stanujočo na naslovu Reboljeva 18, Trzin za predstavnico Občine
Trzin v Svetu Knjižnice Domžale.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
takoj.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju
gospoda Toneta Ipavca za predstavnika Občine Trzin v Svetu
Knjižnice Domžale (št. 7-1.4/2007 z dne 16.07.2007 - Ur. vestnik
Občine Trzin, št. 6/07).

Številka: 14-9/2008
Datum: 16.04.2008

Številka: 14-11/2008
Datum: 16.04.2008

ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Statuta Občine Trzin (Ur.v. Občine
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Ur.v. OT, št. 3/2000) je Občinski
svet Občine Trzin na 14. redni seji dne 16.04.2008 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin določa, da se prične izvajanje javne službe
zbiranja, odvoza in predelave organskih odpadkov 1.6.2008.

Številka: 14-10/2008
Datum: 16.04.2008

ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.
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ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 3/2008, 23. april 2008
Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. l. RS, št. 33/2007) ter 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) sprejemam

3. člen
(končna določba)
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine
Trzin.

SKLEP
Številka: ž-27 /2008
Datum: 14.4.2008

O SPREMEMBAH SKLEPA O ZAČETKU
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA T3 TRZIN
CENTER, št. ž-5/2008 z dne 25.1.2008

1. člen
(razlogi za spremembe sklepa)
Dne 25.1.2008 sprejeti Sklep o začetku sprememb in dopolnitev
odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin center, št. ž-5/2008 (v
nadaljnjem besedilu sklep) vsebuje oceno stanja in razloge za pripravo
podrobnega prostorskega načrta, območje prostorskega načrta, način
pridobitve strokovnih rešitev, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki
podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti ter obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in
dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin Center (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 10/97; Sklep o začasni veljavnosti
veljavnih aktov Občine Domžale v Občini Trzin, vključno s smiselno
uporabo statuta in poslovnika v delu občinskega sveta Občine
Domžale, Ur. vestnik Občine Trzin, št. 1/98). V 2. členu sklepa je
navedeno, da se s spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta
odpravljajo določila »moratorija« na podobmočju A v primeru
nadomestnih gradenj. Po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. list
RS, št. 102/2004) je nadomestna gradnja izvedba del, ko se na mestu
poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar
znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne
spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje
dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega
objekta odstrani. Dne 31.12.2007 je bil sprejet Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Ur. list RS, št.
126/2007), ki ukinja izraz nadomestna gradnja. V sklepu je treba izraz
ustrezno nadomestiti.

2. člen
(spremembe sklepa)
8. stavek drugega člena sklepa se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na podlagi velikega interesa po urejanju območja s strani lastnikov
zemljišč in na podlagi sklepa občinskega sveta z dne 26.11.2007 se je
Občina Trzin odločila za spremembe in dopolnitve Odloka o
ureditvenem načrtu območja T3 Trzin Center in s tem odpravo
»moratorija« na podobmočju A v primeru gradenj, ko se na mestu
poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, znotraj
parcel na katerih je mogoče graditi, zgradi nov objekt s katerim se
bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na
okolje dosedanjega objekta. Dosedanji objekt se pred začetkom
uporabe novega objekta odstrani.
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URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 3/2008, 23. april 2008
Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/2007) ter 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006)
sprejemam

– LK 074591 (cesta Motnica),
– LK 074571 (cesta Špruha),
– LK 074581 (cesta Planjava),
– LK 074561 (cesta Peske),
– LK 074562 (cesta Brodišče),
– LK 074522 (cesta Gmajne),
– LK 074551 (cesta Prevale).

SKLEP
O SPREMEMBAH SKLEPA O ZAČETKU

3. člen
(končna določba)

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBRTNO

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine
Trzin.

INDUSTRIJSKO CONO TRZIN, št. ž-19/2008 z
dne 10.3.2008

Številka: ž-28/2008
Datum: 14.4.2008

1. člen
(razlogi za spremembe sklepa)
Dne 10.3.2008 sprejeti Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono
Trzin, št. ž-19/2008 (v nadaljnjem besedilu sklep) določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta,
– območje sprememb in dopolnitev,
– načine pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in
njegovih posameznih faz,
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter
– obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev
prostorskega akta.
V 4. točki 2. člena sklepa je navedena pobuda podjetja Schachermayer
d.o.o. za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za
obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
11/1986 s spremembami in dopolnitvami) za parcelno št. 1244/67, k.o.
Trzin. Podjetje je predlagalo spremembe in dopolnitve funkcionalnih
rešitev območja ter funkcionalnih in oblikovalskih rešitev objektov in
naprav. Dne 20.3.2008 je podjetje Schachermayer d.o.o. odstopilo od
svoje pobude, zato so potrebne spremembe sklepa.

2. člen
(spremembe sklepa)
Črta se 4. točka 2. člena sklepa.
1. stavek 3. člena sklepa se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za
obrtno industrijsko cono Trzin obsega ureditveno območje T11 (obrtno
industrijska cona Trzin), natančneje parcelne št. 1244/64,1236/7,
1244/35, 1244/22, 1244/253, 1244/91 in zelene površine med
pločnikom in posameznimi gradbenimi parcelami na območju
naslednjih lokalnih krajevnih cest:
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URADNI VESTNIK Občine Trzin - Uradni popravki
V Letnem načrtu dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2008 št. 12-5/2008 z dne 23.01.2008 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 1/2008,
stran 3) se v besedilu 2. točke naredijo naslednji redakcijski popravki:
1. V prvem odstavku:
– v 11. alinei se leto »2006« nadomesti z letom »2007«;
– v 23. alinei se leto »2007« v vseh primerih nadomesti z letom
»2008«.
2. V besedilu drugega odstavka se v prvem stavku leto »2007«
nadomesti z letom »2008«.
3. V 14., 15. in 16. alinei drugega odstavka se leto »2008« nadomesti
z letom »2009«.
Redakcijski popravki se objavijo v Uradnem vestniku Občine Trzin, št.
3/2008.

Številka: ž-23/2008
Datum: 03.04.2008

ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.

V Uradnem vestniku št. 2/2008 se je v naslovu uradnega vestnika in
podnaslovih pomotoma zapisal datum »20. februar 2008«. Pravilni
datum je »20. marec 2008«.
Uradni popravek se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, št.
3/2008.

Številka: ž-24/2008
Datum: 04.04.2008

ŽUPAN:
Tone PERŠAK, l.r.
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