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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 

UREDITVE 
 

31. člen 
(etapnost izvedbe) 

(1) Izvajanje OPPN – 1. del je razdeljeno na tri faze 
izvedbe. 
(2) Ena faza je ureditev komunalne in energetske ter 
prometne infrastrukture. Druga faza vključuje gradnjo 
objektov. Tretja faza pa vključuje zunanjo ureditev 
območja OPPN – 1. del. 
(3) Faze so medsebojno neodvisne glede na časovno 
zaporedje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem 
zaporedju. 
(4) Po končanju gradbenih del se na celotnem območju 
sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo 
brežine ter preostale površine. 
 

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE 

 
32. člen 

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN – 1. del 
je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje 
komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih 
infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, 
če so ob gradnji poškodovani. 
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na 
prometnicah zagotoviti varen promet oziroma 
zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša 
in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem 
omrežju. 
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen 
strokovni nadzor. 
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse 
začasne objekte. 
 

X. PROGRAM OPREMLJANJA IN 
KOMUNALNI PRISPEVEK 

 
33. člen 

(komunalni prispevek) 
Komunalni prispevek za obravnavano območje se lahko 
odmerja po določilih veljavnega Programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Trzin (Ur. v. 
Občine Trzin, št. 3/2011). 
 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

34. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
državne in občinske inšpekcijske službe. 

 
35. člen 

(vpogled v prostorski akt) 
Ta OPPN – 1. del je v času uradnih ur na vpogled 
javnosti na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 
1236 Trzin. 
 

 
36. člen 

(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 
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Na podlagi 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 5. izredni seji, dne 21. 5. 2018, sprejel 
naslednji 

 
SKLEP 

 
1. 

Občinski svet Občine Trzin je na 5. izredni seji 21. maja 
2018 obravnaval pripombe občanov glede 
umeščanja pokopališča podanih v času javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah o 
Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin, Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški del, 
Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega 
prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) ter Okoljskega 
poročila za OPN Občine Trzin, sprejetega v prvi obravnavi, 
in županu nalaga, da iz gradiva izvzame predvideno 
umestitev pokopališča, jo nadomesti z umestitvijo 
zelenih površin za park, ter gradivo ponovno posreduje 
v javno razgrnitev. 
 

2. 
Občinski svet nalaga županu, da z javnim naznanilom 
javnost obvesti o javni razgrnitvi. Javno naznanilo se 
objavi na spletni strani občine Trzin, na oglasnih deskah 
po Občini Trzin in z raznosom po gospodinjstvih. 
 

3. 
Gradivo se javno razgrne od srede, 30. maja 2018, do 
vključno petka, 29. junija 2018, v prostorih Občine 
Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, vsak uradni dan v času 
uradnih ur Občine Trzin in v prostorih Centra Ivana 
Hribarja (CIH), Ljubljanska 12f, 1236 Trzin, vsak dan v 
času delovnih ur informatork pri informacijskem pultu. 
Gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno tudi na 
spletnem naslovu http://www.trzin.si/. 

 
4. 

V času javne razgrnitve se organizira tudi javna 
obravnava razgrnjenega gradiva, ki bo v sredo, 6. junija 
2018, ob 17:00 uri v dvorani KUD Franc Kotar, 
Mengeška cesta 9, 1236 Trzin.  

 

http://www.trzin.si/
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5. 

V času javne razgrnitve lahko zainteresirani podajo 
pripombe in predloge kot zapis v knjigi pripomb in 
predlogov na obeh mestih javne razgrnitve ali jih 
pošljejo na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 
Trzin oziroma na elektronski naslov: info@trzin.si. 
Ustno se pripombe in predlogi podajo le na javni 
obravnavi. 
 

6. 
Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno 
gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

 
7. 

Občinski svet nalaga županu, da skupaj z izdelovalcema 
in pristojnimi delovnimi telesi pripombe in predloge 
javnosti podane v času obeh javnih razgrnitev prouči. 
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 tudi pisno 
seznani s stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih 
izrazili v okviru javnih razgrnitev. 

 
8. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
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