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OBVESTILO GOSPODINJSTVOM 

o lokacijah spomladanskega zbiranja in odvoza ostankov zelenega odreza  
na območju naselja Trzin 

 
Občina Trzin za svoje občane organizira spomladansko akcijo zbiranja in odvažanja ostankov, ki 
nastanejo pri rezanju živih mej in okrasnega ter sadnega drevja, v času od petka, dne 23. 3. 2018 do 
nedelje, dne 22. 4. 2018, oziroma glede na vremenske razmere. 
 
Vse udeležence akcije pozivamo, da odpadke po spomladanskem rezu, ki so namenjeni kompostiranju, 
odlagajo samo na predvidenih lokacijah in v predpisanem časovnem terminu. 
 
Lokacije za zbiranje ostankov zelenega odreza so: 
 
Stari del Trzina: 

1. na Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu,  
2. ob robu parkirišča pri objektu Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9, 
3. ob Jemčevi cesti, pri ekološkem otoku, pri odcepu na notranjo Jemčevo cesto.  

 
Trzin Mlake: 

4. pri spodnjem zaklonišču na Kidričevi ulici, poleg h. št. 41, 
5. pri zgornjem zaklonišču na zelenici ob križišču Zorkove in Trdinove ulice, 
6. na zelenici ob Kidričevi ulici pri parkirišču trgovine Mercator, 
7. na Ulici Rašiške čete 4, pri objektu Planinskega društva Onger Trzin, 
8. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice, 
9. ob makadamskem parkirišču ŠRP, na koncu niza vrstnih hiš na Prešernovi ulici, 
10. na Ongru, zelenica nasproti objekta s h. št. 7. 

 
OIC Trzin: 

11. ob križišču ulic Špruha in Motnica. 
 

 
Akcija odvoza vejevja bo potekala od petka, dne 23. 3. 2018 do nedelje, dne 22. 4. 2018. 

PROSIMO, DA PRED ZAČETKOM IN PO ZAKLJUČKU* ODVOZA NA LOKACIJE NE 
ODLAGATE OSTANKOV ZELENEGA ODREZA, KER NE BO ORGANIZIRANIH 

DODATNIH ODVOZOV. 
 

OPOZORILO! 
Na lokacije, namenjene zbiranju ostankov zelenega odreza, ne sodijo kosovni in nevarni odpadki. Zanje 
bo Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal organiziralo posebne odvoze dne 26. in 27. 3. 
2018 za kosovne odpadke ter 28. 3. 2018 za nevarne odpadke. 
          

   Peter Ložar, 
   Ž U P A N        

 
 
* Z globo od 100 do 300 eurov se za prekršek kaznuje posameznik – imetnik odpadkov, ki odpadke pušča v okolju, jih odmetava ali z njimi nenadzorovano 
ravna (17. člen Uredbe o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).         


