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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05 in
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03,  3/06 in 8/06) in 7.do 12. člena in 14. ter 96 do 104.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin,
št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 7. redni seji dne 16.7.2007 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata občinski svetnici

Zaradi prenehanja mandata dosedanji občinski svetnici Občinski

svet Občine Trzin potrjuje mandat članice občinskega sveta

naslednji izvoljeni kandidatki za članico občinskega sveta Občine

Trzin: Marija Hojnik, Reboljeva 28, ki bi bila izvoljena, če ne bi

bila izvoljena članica OS, ki ji je prenehal mandat.

Ta sklep začne veljati z razglasitvijo in se objavi v Uradnem vest-

niku Občine Trzin.

Številka: 7- 1.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05 in
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 3/06 in 8/06) in 96. do 116. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99, 10/00
in 5/04) na 7. redni seji dne 16.7.2007 sprejel

SKLEP
V Sklepu o imenovanju predsednika in članov odbora občinskega

sveta za gospodarske javne službe (Ur. V. Občine Trzin št.

11/2006) se v drugem odstavku doda nova alinea z besedilom

»Marija Hojnik,«.

V Sklepu o izvolitvi predsednice in članov komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja (Ur. V. Občine Trzin št. 11/2006)

se v prvem odstavku doda zadnja alinea z besedilom »Marija

Hojnik, članica.«.

V Sklepu o imenovanju predsednika in članov odbora občinskega

sveta za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev (Ur.v.

OT, št. 11/06) se v drugem stavku članica “Marija Hojnik” nado-

mesti s članom » Dušan Kostrevc«.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati takoj. 

Številka: 7- 1.2/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05 in
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 3/06 in 8/06) in 96. do 116. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99, 10/00
in 5/04) sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika/predsednice 

in članov Komisije za informiranje

Za predsednika Komisije za informiranje je bil imenovan Drago

Kostevc.

Za člane/ice so so bili imenovani: Greta Radanovič, Mateja

Erčulj, Dušan Kostrevc in Andrej Kovačič. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati takoj. 

Številka: 7- 1.3/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), 11. člena Odloka o
knjižnici (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/04) in Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06)
na  7. redni seji dne 16.07.2007 sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin imenuje Toneta Ipavca za predstavni-

ka Občine Trzin v Svetu Knjižnice Domžale. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati takoj. 

Številka: 7- 1.4/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05 in
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 3/06 in 8/06) in Poslovnika občinskega sveta Občine
Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 7. redni seji
dne 16.7.2007 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju članov občinskega

Sosveta za varnost

Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da je članom Sosveta za

varnost imenovanim leta 2003, prenehal mandat.

Za člane Sosveta za varnost so imenovani: 

komandir policijske postaje Domžale, 

rajonski policist policijske postaje Domžale,

ravnatelj Osnovne šole Trzin,

župnik fare Trzin,

predsednik PGD Trzin,

poveljnik CZ Trzin,

Vasilij Kosterov,

Stane Mesar in

Jože Seljak.

Mandat traja štiri leta.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne ve-

ljati takoj. 

Številka: 7- 1.5/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05,
100/05 in 21/06), Zakona o financiranju občin (123/06), Zakona o
javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Statuta
Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) ter Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2007 (Ur. v. OT
št. 2/07) sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je na  7. redni seji 16. julija 2007

seznanil z županovim  Poročilom o realizaciji prihodkov in od-

hodkov proračuna v prvih šestih mesecih l. 2007. 

Občinski svet  ugotavlja, da je poročilo pripravljeno v skladu z

zakonom in Odlokom o  Proračunu Občine Trzin za leto 2007, in

da izvrševanje proračuna poteka skladno s sklepi občinskega

sveta o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2007 in

Odlokom o Proračunu Občine Trzin za leto 2007.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati z dnem objave. 

Številka: 7- 2/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 100/05 - Uradno prečiščeno besedilo, 21/06 –
Odl. US) je občinski svet Občine Trzin na 7. redni seji dne 16. 07.
2007 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je  na 6. redni seji seznanil s

Poročilom o delu in z načrti JP CČN Domžale – Kamnik.

Občinski svet ocenjuje delovanje JP CČN Domžale – Kamnik kot

dobro in pozitivno ocenjuje tudi načrte JP za posodobitev oziro-

ma modernizacijao naprave. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

Številka: 7-3/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.07.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na  podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991,
45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-
34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41.člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.
16/07- UPB5) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik  Občine Trzin, št. 2/99, 4/00,5/03, 2/06 in 8/06) je
Občinski svet Občine Trzin na svoji 7. redni seji dne 16. julija 2007
sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

OSNOVNE ŠOLE ROJE

1. člen

16. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Roje (Uradni vestnik Občine Trzin št. 7/00)

se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki

ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki

staršev.

Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in

drugi predpisi, Pogodba o razdružitvi premoženja bivše občine

Domžale in pogodba o razdružitvi skupnega premoženja Občin

Domžale in Trzin ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug

organ.

Svet zavoda pa odloča o sprejemu razvojno finančnega načrta s

konsenzom vseh ustanoviteljic.

Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,

- trije predstavniki delavcev zavoda, 

- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti, tako da

občinski svet Občine Domžale imenuje 2 (dva) predstavnika, 1
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(enega) predstavnik pa imenujejo preostale občine ustanoviteljice

po vsakokratnem medsebojnem dogovoru.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in

tajnih volitvah.

Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev

navzočih na seji.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse

občine ustanoviteljice, uporabljati pa se začne s 1.9.2007.

Številka: 7- 4.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na  podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991,
45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-
34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.
16/07- UPB5) ter na podlagi 18 .člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik  Občine Trzin, št. 2/99, 4/00,5/03, 2/06 in 8/06) je
Občinski svet Občine Trzin na svoji 7. redni seji dne 16. julija 2007
sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

GLASBENE ŠOLE DOMŽALE

1. člen

16. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Glasbena šola Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale

št. 7/00) se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki

ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki

staršev.

Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in

drugi predpisi, Pogodba o razdružitvi premoženja bivše občine

Domžale in pogodba o razdružitvi skupnega premoženja Občin

Domžale in Trzin ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug

organ.

Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,

- trije predstavniki delavcev zavoda, 

- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti, tako da

občinski svet Občine Domžale imenuje 2 (dva) predstavnika, 1

(enega) predstavnika pa imenujejo preostale občine

ustanoviteljice po vsakokratnem medsebojnem dogovoru.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in

tajnih volitvah.

Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev

navzočih na seji.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statu-

som njihovih otrok – varovancev v zavodu.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse

občine ustanoviteljice, uporabljati pa se začne s 1.9.2007.

Številka: 7- 4.2/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

100/2005-UPB1, 21/2006-Odl. US in 14/2007-ZSPDPO) in 18. ter

76. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št.

2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski svet

Občine Trzin na 7. redni seji 16.07.2007 sprejel 

SKLEP
Zemljiščem parcel. št. 1575/11, 1575/12, 1575/14, 1575/15 in

1575/16, vpisanim v zemljiškoknjižnem vložku Seznam javnega

dobra S 55, k. o. Trzin, se ukine status javnega dobra. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati takoj. 

Številka: 7- 7/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list
RS, št. 100/05 - Uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US) in
Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in
8/06) je občinski svet Občine Trzin na 7. redni seji dne 16. 07.
2007 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je ob obravnavi Predloga območij

pokrajin v Sloveniji, ki ga je v obravnavo poslala Vlada RS, spre-

jela naslednja stališča:

1. Predlog območij je neustrezen in neutemeljen, saj ni mogoče

ugotoviti po kakšnih kriterijih so bili oblikovani tako različni in

neenakovredni predlogi območij predlaganih pokrajin, zato

občinski svet Občine Trzin predlaga, da se postopek ustavi oziro-

ma vrne na začetek.

2. Občinski svet Občine Trzin se zavzema za veliko nižje število

pokrajin; če je le mogoče za pet pokrajin, ki naj temeljijo na

zgodovinski členjenosti Slovenije (Prekmurje, Štajerska,

Kranjska, Primorska oz. Goriška in območje Ljubljane kot poseb-
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na pokrajina) ali kvečjemu za devet pokrajin, utemeljenih na t.i.

zemljepisni členitvi Slovenije (Prekmurje, Štajerska, Koroška,

Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, Goriška, Istra in območje

Ljubljane kot posebna pokrajina);

3. Kolikor bo predlagatelj (Vlada RS) vztrajal pri številu pokra-

jin, ki bi presegalo številko 10, občinski svet Občine Trzin sodi,

da ni nikakršnega razloga za vztrajanje pri številki 14 in sedaj

predlagani razčlenitvi Slovenije in zahteva, da se predlagana

Osrednjeslovenska pokrajina razdeli tako, da bo Mestna občina

Ljubljana (morda razširjena s katero od primestnih občin, ki bo to

želela) imela status samostojne pokrajine, in da se območje občin

Podjetne regije (Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica,

Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice), morda razširjeno z

vključitvijo še katere od sosednjih občin, ki bi to želela, oblikuje

kot samostojna pokrajina, katere osnovo bo predstavljalo porečje

Kamniške Bistrice oziroma nekdanji okraj, znotraj katerega je bil

večji teh občin nekoč že povezan. 

4.  Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da osnova za oblikovan-

je pokrajin ne more biti samo doslej veljavna statistična razčlen-

jenost Slovenije oziroma zelo neenakovredna členitev na dom-

nevne gospodarske regije, temveč morajo biti odločilnega pome-

na tradicija, ki ostaja podlaga pokrajinskih identitet in zavest o

pokrajinski pripadnosti prebivalstva (Štajerci, Kranjci, Gorenjci,

Dolenjci, Primorci itd.), in ki ju potrjujejo tudi členitev

slovenskega jezika v narečja in kulturna raznolikost, celo različne

stavbne tradicije ipd., nadalje zadostna kritična masa (prebivalst-

va in gospodarstva) po pokrajinah, zemljepisna razčlenjenost

Slovenije itd. 

Številka: 7- 8/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list
RS, št. 100/05 - Uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Občine
Trzin na 7. redni seji dne 16. 07. 2007 sprejel Odl. US) in Statuta
Občine Trzin (Ur.v. OT št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je
občinski svet 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je ob obravnavi pobud, da razglasi

območje Občine Trzin za območje brez genetsko spremenjenih

organizmov, sprejel stališče, da soglaša z opozorili, ki predlagajo

previdnost v razmerju do teh organizmov. 

Občinski svet Občine Trzin v skladu z ugotovitvijo iz prejšnjega

odstavka razglaša območje Občine Trzin za območje, na katerem

pridelava genetsko spremenjenih organizmov, ki so plod posegov

človeka v genetski material teh organizmov, ni zaželeno in hkrati

napoveduje, da bo Občina Trzin storila vse, kar bo v okviru

zakonodaje RS mogoče, da prepreči gojenje tovrstnih organizmov

na svojem območju.            

Občinski svet Občine Trzin poziva pristojne organe Republike

Slovenije, naj storijo vse za to, da zavarujejo biološko raznolikost

na območju naše države in preprečijo vnos organizmov, ki to

raznolikost lahko ogrozijo. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne ve-

ljati z dnem objave. 

Številka: 7- 9/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1) in  Statuta Občine Trzin
(Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 7.
redni seji dne 16.07.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z letnim poročilom

KNJIŽNICE DOMŽALE za leto 2006.

Številka: 7- 10/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Ur.l. RS št. 16/98,27/99 in
134/03),Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 7. redni seji dne 16. julija 2007
sprejel 

SKLEP 
O SPREMEMBI POGOJEV 

za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih
šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin

V prvem poglavju Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev

iz drugih šolskih okolišev osnovno šolo Trzin (Uradni vestnik

Občine Trzin št. 3/01,5/06 in popravek 6/06) z naslovom I.

Dodatni pogoji za izdajo soglasja se v prvi točki v tretji vrstici

številka »23« nadomesti s številko »24«.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne ve-

ljati z dnem objave. 

Številka: 7- 11/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 
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Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin,
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2000) in 9., 18. ter 72. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000 in  5/2003), je Občinski svet Občine Trzin na svoji 7. redni
seji, dne 16.07.2007, sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin določa, da od  01. 01. 2008 znaša cena:

zbiranja in odvoza mešanih
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 5,4846 EUR/m3

zbiranja in odvoza mešanih
komunalnih odpadkov iz negospodinjstev 7,4815 EUR/m3

odlaganja mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 20,8475 EUR/m3

odlaganja mešanih komunalnih odpadkov iz negospodinjstev 31,2712 EUR/m3

Številka: 7- 12/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin,
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2000) in 9., 18. ter 72. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000 in  5/2003), je Občinski svet Občine Trzin na svoji 7. redni
seji, dne 16.07.2007, sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin sprejme Sklep o spremembi Sklepa

št. 5-3.1/2007, z dne 16.04.2007 (Uradni vestnik Občine Trzin št.

4, z dne 25.04.2007) tako, da se glasi:

a) Občinski svet Občine Trzin določa, da od  01.01.2008 znaša

cena:

predelave in obdelave organskih odpadkov za gospodinjstva 8,7963 EUR/m3

zbiranja in odvoza organskih odpadkov iz gospodinjstev 7,4103 EUR/m3

b) Občinski svet Občine Trzin določa, da se v občini Trzin prične

z ločenim ravnanjem z organskimi odpadki iz gospodinjstev s

01.01.2008.

c) Ostala določila navedenega Sklepa ostanejo nespremenjena.«

Številka: 7- 13/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r. 

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, štev.
110/02 in 8/03) in 18. in 96. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vest-
nik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06 in 8/2006) je
Občinski svet na 7. redni seji občinskega sveta Občine Trzin, dne
16.07.2007 sprejel

ODLOK
O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZAVAROVANJE

UREJANJA PROSTORA NA OBMOČJU
PODROBNEJŠEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE T-11, T-12 in 
PUP OIC TRZIN (T-20)

1. člen 
(namen sprejetja ukrepov)

Ta odlok določa začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora

za območje T-11, T-12 in PUP OIC TRZIN. Namen sprejetja

začasnih ukrepov je zavarovanje urejanja prostora pred posegi, s

katerimi bi bilo onemogočeno ali oteženo izvajanje lokacijskega

načrta, ter izgradnja javne infrastrukture za potrebe izvedbe pro-

jekta IZGRADNJE TRGOVSKEGA CENTRA IN UREDITVE

SEVERNE VPADNICE NA OBMOČJU T11, T12 IN PUP OIC

TRZIN.

2. člen 
(podlaga za predvidene prostorske ureditve)

S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgo-

ročnega plana Občine Domžale in Občine Trzin za obdobje 1986

- 2000 in Srednjeročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986

– 1990 za območje občine Trzin in Sprememb in dopolnitev

(Uradni vestnik Občine Domžale 10/86, 2/90, 12/95, 10/96,

10/97, 2/02, Uradni vestnik Občine Trzin 2/02) je (i) območje T-

11 opredeljeno kot zazidljivo / urbano območje, namenjeno

proizvodni, storitveni, oskrbni in stanovanjski dejavnosti izgrad-

nji, (ii) območje T-12 pa je namenjeno športu, rekreaciji,

družbeni, oskrbni, storitveni in stanovanjski dejavnosti, (iii)

območje OIC Trzin pa je namenjeno storitvenim in obrtnim

dejavnostim.

Na navedenih območjih bo s Sklepom o začetku priprave

občinskega prostorskega načrta predvidena sprememba namena

rabe posameznih zemljišč za poslovne namene in sicer za trgovs-

ki center za prodajo tehničnega blaga, ureditev izgradnje nove

severne vpadnice iz glavne ceste GII-104/0295 Trzin – Ljubljana-

Črnuče in ureditev komunalne infrastrukture za ta del območja

OIC Trzin. Predvidena je tudi dokončna ureditev povezave med

OIC Trzin in naseljem Mlake.

3. člen 
(območje začasnih ukrepov)

Območje je natančno opredeljeno z naslednjimi odloki:

T-11: Odlok o zazidalnem načrtu za OIC Trzin št. 351-10/86-

11 (UVD 12/86)

Odlok o sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalnega

načrta za OIC Trzin št. 3520-10/90-9/11 (UVD 5/90)

Odlok o spremembi zazidalnega načrta za OIC Trzin št.

35200-68/93-8 (UVD 18/93)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-

nem načrtu za OIC Trzin (ureditveno območje T11 OIC

Trzin) št. 15-1/2004 (UV Občine Trzin 2/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-
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nem načrtu za OIC Trzin (ureditveno območje T11 OIC 

Trzin) št. 30-6/2005 (UV Občine Trzin 6/05)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-

nem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. vest-

nik Občine Trzin, št. 8/2006)

T-12: Odlok o zazidalnem načrtu območja T-12 Ob cesti  št.

01500-42/97-31 (UVD 3/97)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-

nem načrtu območja T-12 Ob cesti št. 14-2/2002 (Uradni

vestnik Občine Trzin 2/2000)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-

nem načrtu območja T-12 Ob cesti-Trzin št. 32-1/2005

(Uradni vestnik Občine Trzin 9/2005)

Območje obsega naslednje parcele: 1167, 1168/2, 1162, 1160,

1161, 1273, 1270, 1269/2, 1269/1, 1266/2, 1266/1, 1265/2, 1265/1,

1262/1, 1261/1, 1257/1, 1258/1, 1244/98, 1244/337, 1254/1,

1174/1, 1174/2, 1174/3, 1174/4, 1173, 1176/1, 1176/2, 1177, 1172,

1181/4, 1181/8, 1181/5, 1180/1, 1180/2, 1180/8, 1180/7, 1180/6,

1180/5, 1180/4, 1180/3, vse k.o. Trzin.

4. člen 
(vrste začasnih ukrepov)

Na območju iz 3. člena tega odloka je prepovedana parcelacija

zemljišč in promet z njimi ter izvajanje gradenj. Ne glede na

določilo prvega odstavka tega člena so na območju začasnih

ukrepov dovoljene tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunal-

na in druga infrastruktura ter rekonstrukcije objektov, ki so nujno

potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebival-

cev na teh območjih, kakor tudi geodetska in druga pripravljalna

dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziro-

ma njegovih sprememb in dopolnitev. Dovoljena je tudi obodna

parcelacija območja skupaj z vplivnim območjem prostorskega

akta.

5. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)

Začasni ukrepi veljajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka

oziroma največ eno leto od uveljavitve novega Občinskega

podrobnega prostorskega načrta.

Ne glede na določila prvega odstavka tega člena določila tega

odloka prenehajo veljati v primeru uvedbe komasacijskega

postopka po 115., 116. in 117. členu Zakona o urejanju prostora

(Uradni list RS, št.110/02 in 8/03).

6. člen 
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vest-

niku Občine Trzin.

Številka: 7- 14/2007 ŽUPAN:

Datum: 16.7.2007 Anton PERŠAK, l.r.
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