
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0001/2016-22 
Datum: 10.02.2016 
 
Na podlagi Zakona  o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), tretjega odstavka  12. člena Zakona o 
gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 26/14 – ZKme – 1B), drugi 
odstavek 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/2000, 30/06 in 93/07), 9. in 
18. člena  Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 49. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/2000 in 
5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji dne 10. 2. 2016 sprejel naslednji  
 

Sklep 
 

(1) Sprejme se obvezna razlaga prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 7. člena Odloka o 
merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/10), ki se glasi:  
Besedilo »območje oz. območja, kjer je z veljavnimi prostorskimi akti Občine Trzin dopustna 
stanovanjska gradnja« se razlaga oz. pomeni območje prvotnega dela naselja Trzin, območje 
Mlak ter območje ulic Peske in Špruha v Obrtno-industrijski coni Trzin. 
 

(2) Sprejme se obvezna razlaga drugega odstavka 3. člena Odloka o merilih in pogojih za 
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/10), ki se glasi:  
Besedilo »območja, ki so z veljavnimi prostorskimi akti Občine Trzin opredeljena kot 
območja, v katerih ni dopustna stanovanjska gradnja« se razlaga oz. pomeni območje 
preostalega dela Obrtno-industrijske cone Trzin, razen območja ulic Peske in Špruha v 
Obrtno-industrijski coni Trzin. 
 

(3) Ti obvezni razlagi sta sestavni del Odloka merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 6/10). 

 
(4)  Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
 
Številka: 11-15/2016     
 
                                                                                                                          župan: 
                                                                                                                      Peter Ložar 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2016, z dne 11.02.2016, 

- arhiv, tu (2 x) 


