
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 10-1/2019 
Datum: 2. 12. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA:  Seznanitev z Letnim poročilom Javnega komunalnega 

podjetja Prodnik, d.o.o. za leto 2018; Seznanitev s Poročilom 
o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018, Poročilom o 
izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Trzin za leto 2018, Poročilom o izvajanju 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini 
Trzin za leto 2018 in Poročilom o izvajanju gospodarske 
javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za 
leto 2018 
 

NAMEN:  Seznanitev občinskega sveta z letnimi poročili za leto 2018 
 

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list  RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 
127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 149. člen 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 - 
ZPNačrt, 57/08–ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17–GZ, 21/18–ZNOrg in 84/18 
– ZIURKOE), Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 
35/06, 41/08, 28/11 in 88/12), Pravilnik o pitni vodi (Uradni list 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), Odlok o 
oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 5/05, 6/06 in 03/09), Odlok o odvajanju komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 5/09 – uradno prečiščeno besedilo), Odlok o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 06/09 in 02/10) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  
 

PREDLAGATELJ:  g. Peter Ložar, župan, 
 

POROČEVALCI:  Predstavniki JKP Prodnik d.o.o.: direktor g. Marko Fatur;  
g. Aleš Stražar, g. Jaka Plečko in g. Matjaž Draksler  
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FINANČNE 
POSLEDICE: 

Seznanitev z letnimi poročili nima finančnih posledic za proračun 
Občine Trzin. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Oskrbo s pitno vodo na celotnem območju Občine Trzin zagotavlja JKP Prodnik, ki mora zagotoviti 
tako brezhibno delovanje celotnega vodovodnega in hidrantnega omrežja kot tudi neoporečnost pitne 
vode. V poročilu za leto 2018 so natančneje obrazloženi izsledki analiz kvalitete pitne vode v občini 
Trzin v preteklem letu.  
 
JKP Prodnik je tudi izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih vod v celotni 
občini. Kanalizacijsko omrežje se steka v Centralno čistilno napravo Domžale Kamnik. Tako podatki 
o količini odpadne vode, kot tudi redna vzdrževalna dela in potrebe po sanaciji, so podrobno 
obrazložene v poročilu za leto 2018. V poročilu o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki, pa so navedene zbrane količine odpeljanih odpadkov, količine ločeno zbranih frakcij 
odpadkov na ekoloških otokih in količine bioloških, kosovnih ter nevarnih odpadkov. 
 
Javno komunalno podjetje Prodnik Občini Trzin vsako leto poroča o kvaliteti pitne vode, izvajanju 
oskrbe s pitno vodo, odvodu odpadnih voda in o ravnanju z odpadki v Občini Trzin. V želji, da bi bili 
člani občinskega sveta kar najbolje seznanjeni z delovanjem JKP Prodnik v Občini Trzin, dajemo vsa 
zgoraj navedena poročila, vključno z Letnim poročilom JKP Prodnik za leto 2018, v seznanitev 
občinskemu svetu. 
 
 
 
 
Predlog sklepa št. 1: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 10. redni seji dne 18. decembra 2019, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja 
Prodnik, d. o. o. za leto 2018. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 10-1.1/2019               ŽUPAN: 
Datum: 18. 12. 2019                    Peter LOŽAR, l. r. 
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Predlog sklepa št. 2: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list  RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 5/05, 6/06 in 03/09) in 9., 10. ter 72. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 
10. redni seji, dne 18. decembra 2019, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju 
Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o., izdelal pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek 
za okolje in zdravje Kranj.  

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 10-1.2/2019              ŽUPAN: 
Datum: 18. 12. 2019                    Peter LOŽAR, l. r. 

--000-- 
 
Predlog sklepa št. 3: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18–
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 5/05, 6/06 in 03/09), Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/09 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 06/09 in 02/10) in 
9., 10. ter 72. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji, dne 18. decembra 2019, sprejel 
naslednji  

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.  
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o. 
 

3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.  

 
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 10-1.3/2019            ŽUPAN: 
Datum: 18. 12. 2019                 Peter LOŽAR, l. r. 
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