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OBČINA TRZIN 
župan, Peter Ložar 
 
 
Številka: 8-3/2019 
Datum: 4. 9. 2019 
 
 
OBČINA TRZIN 
OBČINSKI SVET 
 
 
ZADEVA: SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O 

POTRDITVI ŠTUDIJE MOŽNOSTI NADGRADNJE VRST 
IN OBSEGA STORITEV LOČENIH FRAKCIJ 
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN 
 

NAMEN: Seznanitev, obravnava in potrditev Sklepa o spremembi in dopolnitvi 
Sklepa o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin 
 

PRAVNA PODLAGA: 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, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 
18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
 

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan 
 

POROČEVALEC: Peter Ložar, župan 
Viktor Torkar, občinska uprava 
Matjaž Draksler, vodja sektorja ravnanje z odpadki, JKP Prodnik d. o. 
o., Domžale 
 

FINANČNE POSLEDICE: Sprejem predlaganega sklepa ne predstavlja neposrednih finančnih 
posledic za proračun Občine Trzin.  
 
Za končne uporabnike storitev – gospodinjstva, ki bodo prejela lastne 
posode za odpadno embalažo, neposrednih finančnih posledic ne bo 
(plačevanje storitev ravnanja z odpadki ostane nespremenjeno). 
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Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel Sklep o potrditvi Študije možnosti 
nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 4/09) sestavljen iz 6 točk: 
»1. Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 08.04.2009 obravnaval študijo možnosti 
nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin in jo potrdil. 
2. Občinski svet Občine Trzin nalaga občinski upravi in JKP Prodnik d.o.o., da v roku 60 dni od 
potrditve te študije pripravita vse potrebne spremembe in dopolnitve odlokov in drugih predpisov, ki 
se nanašajo na uvedbo tretje posode za odpadke v gospodinjstvih Občine Trzin, pri čemer vključi 
možnost, da se občani, ki stanujejo ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici prostovoljno odločijo, 
ali bodo prevzeli tretjo posodo ali bodo raje še naprej odlagali odpadno embalažo na enem od najbližjih 
ekoloških otokov. 
3. Občinski svet Občine Trzin nalaga občinski upravi in JKP Prodnik d.o.o., da najkasneje v roku 180 
dni, ob zagotovljenih tehničnih in organizacijskih pogojih, uvedeta v gospodinjstvih na območju 
Občine Trzin tretjo posodo za odlaganje odpadkov. Prav tako mora v tem roku JKP Prodnik d.o.o. 
prilagoditi obstoječe ekološke otoke na območju Občine Trzin tako, da se na njih od uvedbe tretje 
posode dalje zbira samo ločene frakcije stekla in papirja ter kartona ob upoštevanju izjeme za območje 
Mlakarjeve, Prešernove in Reboljeve ulice. 
4. JKP Prodnik d.o.o. mora po uvedbi tretje posode v gospodinjstvih spremljati izvajanje ločenega 
zbiranja za obdobje 6 mesecev in o tem pripraviti poročilo. Občinski svet bo poročilo obravnaval 
najkasneje v roku 8 mesecev od dejanske uvedbe tretje posode v gospodinjstvih na območju Občine 
Trzin. 
5. JKP Prodnik d.o.o. spremeni frekvence odvozov organskih odpadkov iz gospodinjstev tako, da se 
izvaja odvoz organskih odpadkov od vključno meseca aprila do septembra tedensko, od oktobra do 
marca pa vsakih štirinajst dni. 
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trzin.«. 
 
V 2. in 3. točki sklepa je občinski svet vključil izjemo - možnost, da se gospodinjstva na območju 
vrstnih hiš Mlakarjeve, Prešernove in Reboljeve ulice prostovoljno odločijo ali bodo prevzela tretjo 
posodo za odpadno embalažo ali pa bodo še naprej odlagala odpadno embalažo na enem od bližnjih 
zbiralnicah ločenih frakcij - ekoloških otokov (EO). Tako so od 36 EO, ki so stacionirani na območju 
naselja Trzin ostali še 3 EO (na koncu Mlakarjeve in Reboljeve ulice ter na povezovalni ulici med 
Prešernovo in Reboljevo ulico), ki imajo nameščene posode za zbiranje odpadne embalaže. Vsi ostali 
EO imajo nameščene samo posode za odpadni papir in karton ter odpadno steklo nekateri tudi za 
odpadno električno in elektronsko opremo in odpadni tekstil in obutev. 
  
V zadnjih 10 letih delovanja (junij 2009 - avgust 2019) opažamo na predmetnih EO konstanten vdor 
nečistoč, ki se sicer občasno pojavljajo tudi drugod, vendar so na predmetnih EO prisotne vseskozi in 
tudi odstopajo od povprečnega vzdrževanja urejenosti in čistosti EO.  
 
Na območju vrstnih hiš predmetnih ulic je 158 gospodinjstev, od tega ima samostojno posodo za 
odpadno embalažo 108 gospodinjstev (prostornine 120 l ali 240 l), kar predstavlja 71 % gospodinjstev 
iz tega območja ulic. Vrstne hiše na tem območju so tipske, zato argument po pomanjkanju prostora ne 
more obstati, če je 71 % gospodinjstev našlo prostor za namestitev posode za odpadno embalažo. 
 
 



 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846             DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684 

 

 

 

Vdor nečistoč generira predvsem izjema, ki velja za gospodinjstva, ki so se odločila, da bodo še naprej 
odlagala odpadno embalažo na EO. Da bi preprečili oziroma omejili ta vdor prek obstoječih 3 EO je 
potrebno na teh EO ukiniti namestitev skupnih posod za odpadno embalažo. Posledično to pomeni, da 
je potrebno preostalih 50 gospodinjstev opremiti z individualnimi posodami za odpadno embalažo, 
tipska prostornina posode znaša 120 l. Posamezno gospodinjstvo se lahko odloči tudi za manjšo 
prostornino (80 l) ali večjo prostornino (240 l in večje). Poudariti je potrebno, da sama namestitev 
individualnih posod za posamezno gospodinjstvo ne prestavlja nobenega dviga cene storitev ravnanja z 
odpadki, saj že sedaj plačujejo enako ceno kot vsa druga gospodinjstva v naselju Trzin, ki imajo lastno 
posodo za odpadno embalažo. 
 
Kolikor bi ostal način nespremenjen – bi pomenilo za vsa gospodinjstva, ki nimajo lastne posode za 
zbiranje odpadne embalaže dvig cene ravnanja s komunalni odpadki, predvsem z naslova stalnih 
nečistoč, ki se pojavljajo na prej omenjenih EO. Ugotavljamo, da bi v tem primeru bil osip 
zainteresiranih gospodinjstev za skupne posode množičen in hipen, tako, da bi na posamezen EO 
ostalo majhno število gospodinjstev, ki pa bi težko plačevalo še dodatne stroške izvajanje gospodarske 
javne službe varstva okolja. 
 
Zasnova vseh EO v Trzinu bo tako izključno za zbiranje ostalih ločenih frakcij (odpadnega papirja in 
kartona, odpadnega stekla, odpadne električne in elektronske opreme, tekstila in obutve). 
 
Iz navedenih zaključkov zato predlagamo, da se izjema ukine, vseh preostalih 50 gospodinjstev pa se 
opremi s tipizirano posodo za odpadno embalažo. Gospodinjstva ne bodo imela zato večji stroškov, saj 
že sedaj plačujejo enako ceno kot gospodinjstva, ki že imajo lastno posodo za odpadno embalažo. 
 
Spremeni se tudi 5. točka osnovnega sklepa – uskladitev s krovnim predpisom – zadnjo alinejo drugega 
odstavka 14. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
6/09 in 2/10), ki se nanaša na frekvence odvozov organskih odpadkov iz gospodinjstev (praznjenje 
posod v obdobju marec-oktober/7 dni, november-februar/14 dni). 
 
Tako se bodo spremenjene točke 2., 3. in 5. osnovnega sklepa in dodana nova točka 4a. glasile: 
2. Občinski svet Občine Trzin nalaga občinski upravi in JKP Prodnik d.o.o., da v roku 60 dni od 
potrditve te študije pripravita vse potrebne spremembe in dopolnitve odlokov in drugih predpisov, ki 
se nanašajo na uvedbo tretje posode za odpadke v gospodinjstvih Občine Trzin. 
3. Občinski svet Občine Trzin nalaga občinski upravi in JKP Prodnik d.o.o., da najkasneje v roku 180 
dni, ob zagotovljenih tehničnih in organizacijskih pogojih, uvedeta v gospodinjstvih na območju 
Občine Trzin tretjo posodo za odlaganje odpadkov. Prav tako mora v tem roku JKP Prodnik d.o.o. 
prilagoditi obstoječe ekološke otoke na območju Občine Trzin tako, da se na njih od uvedbe tretje 
posode dalje zbira samo ločene frakcije stekla in papirja ter kartona. 
4a. Uvedbo tretje posode v gospodinjstvih, ki stanujejo ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici, ki 
do sedaj še niso bila vključena v sistem individualnega zbiranja odpadke embalaže mora izvajalec 
javnega gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – JKP Prodnik d.o.o. iz 
Domžal izvesti najkasneje do dne 31. 12. 2019, in sicer tako, da gospodinjstva opremi s tipizirano 
posodo namenjeno zbiranju odpadne embalaže. V omenjenem roku mora hkrati na ekoloških otokih 
T13 (Mlakarjeva ulica), T25 (Prešernova ulica) in T26 (Reboljeva ulica) odstraniti skupne posode za 
zbiranje odpadne embalaže. 
5. JKP Prodnik d. o. o. spremeni frekvence odvozov organskih odpadkov iz gospodinjstev tako, da se 
izvaja odvoz organskih odpadkov od vključno meseca marca do oktobra tedensko, od novembra do 
februarja pa vsakih štirinajst dni. 
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Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 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, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 8. redni seji dne 9. oktobra 2019 sprejel naslednji 

 
SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI  

SKLEPA O POTRDITVI ŠTUDIJE MOŽNOSTI NADGRADNJE VRST IN OBSEGA 
STORITEV LOČENIH FRAKCIJ KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN 

 
V Sklepu o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov v občini Trzin št. 23-9/2009 z dne 8. 4. 2009 (Uradni vestnik OT, št. 4/09, objavljen dne 20. 
4. 2009) se spremeni in dopolni sledeče: 

 
1. V 2. točki se stavčno ločilo – tretja zaporedna vejica (,) spremeni v stavčno ločilo pika (.). Ostali del 

stavka za novo postavljeno piko (.) se črta v celoti. 
2. V 3. točki se v drugem stavku za besedo »kartona« umesti stavčno ločilo pika (.). Ostali del stavka 

za novo postavljeno piko (.) se črta v celoti. 
3. Za 4. točko osnovnega sklepa se doda nova točka 4a, ki se glasi: »4a. Uvedbo tretje posode v 

gospodinjstvih, ki stanujejo ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici, ki do sedaj še niso bila 
vključena v sistem individualnega zbiranja odpadke embalaže mora izvajalec javnega gospodarske 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – JKP Prodnik d. o. o. iz Domžal izvesti 
najkasneje do dne 31. 12. 2019, in sicer tako, da gospodinjstva opremi s tipizirano posodo 
namenjeno zbiranju odpadne embalaže. V omenjenem roku mora hkrati na ekoloških otokih T13 
(Mlakarjeva ulica), T25 (Prešernova ulica) in T26 (Reboljeva ulica) odstraniti skupne posode za 
zbiranje odpadne embalaže.«. 

4. 5. točka se spremeni tako, da se po novem glasi: »5. JKP Prodnik d. o. o. spremeni frekvence 
odvozov organskih odpadkov iz gospodinjstev tako, da se izvaja odvoz organskih odpadkov od 
vključno meseca marca do oktobra tedensko, od novembra do februarja pa vsakih štirinajst dni.«. 

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

 
 
Številka: 8-3/2019         ŽUPAN: 
Datum: 9. 10. 2019                            Peter Ložar, l. r. 
 
 
        


