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ŠTEVILKA 13-1/2020 
DATUM 1. 6. 2020 

  
 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 
  

ZADEVA Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale-Kamnik 
d. o. o. za leto 2019 

  
NAMEN: Seznanitev s poročilom 

  
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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in Statut Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  

  
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  
POROČEVALKA: dr. Marjeta STRAŽAR, direktorica JP CČN Domžale-Kamnik d. o. o.  

 
   FINANČNE POSLEDICE: Seznanitev s poročilom nima finančnih posledic za proračun. 
  

OBRAZLOŽITEV:  
Občina Trzin je skupaj z občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem delni 
lastnik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.. Javno podjetje je, v skladu s 
predpisi, dolžno svojim lastnicam letno poročati o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, kot to določa Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 2/09, 6/10, 6/13). V poročilu je natančneje 
predstavljeno izvajanje predmetne službe za leto 2019.   
V želji, da bi se tudi občinski svet kar najbolje seznanil z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o., prilagamo 
letno poročilo za leto 2019. Poročilo bo na seji pristojnega odbora in občinskega sveta podrobneje 
predstavila direktorica omenjenega podjetja, dr. Marjeta Stražar.   
 
PREDLOG SKLEPA: 
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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 - ZIUOOPE) 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 13. redni seji, dne 17. junija 2020, 
sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske 

gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Centralna čistilna 
naprava Domžale-Kamnik, d. o. o. za leto 2019. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 13-1/2020          Župan Občine Trzin 
Datum: 17. 6. 2020             Peter LOŽAR, l. r. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763

