
OBČINA TRZIN 

Ž U P A N   

 

Številka: 18-17/2017 

Datum: 6. 2. 2017 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE TRZIN 

 

 

Zadeva: SEZNANITEV, OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O SPREJEMU IZJAVE O 

SEZNANITVI S FINANČNIM JAMSTVOM IN ODGOVORNOSTJO ZAGOTAVLJANJA 

IZVIRNIH NALOG OBČINE GLEDE ZAPRTJA ODLAGALIŠČA DOB PRI DOMŽALAH 

 

Namen: Seznanitev, obravnava in potrditev sklepa o sprejemu izjave o seznanitvi s finančnim jamstvom in 

odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob pri Domžalah 

 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-

odl.US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl.US, 51/10, 84/10-odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 

76/16-odl. US)), 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 

8/06) in četrti odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) 

 

Predlagatelj: Peter Ložar, župan 

 

Poročevalec: Peter Ložar, župan 

 

Finančne posledice: Sprejem predlaganega sklepa ne predstavlja neposrednih finančnih posledic za 

proračun Občine Trzin.  

 

 

Obrazložitev sklepa: 

Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal (v nadaljevanju Prodnik, d. o. o.) izvaja obvezne 

lokalne gospodarske javne službe varstva okolja na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in 

Trzin. Med te službe sodi tudi ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih odpadkov. 

 

Do leta 2008 je obratovalo odlagališče nenevarnih odpadkov Dob pri Domžalah, kamor so občine lastnice 

odlagale odpadke. Prodnik je skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 

36/16), v nadaljevanju Uredba, v avgustu 2016 na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo Republike 

Slovenije za okolje in prostor iz Ljubljane (v nadaljevanju MOP ARSO) podal vlogo za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju zaprtja odlagališča, saj mora imeti tudi 

odlagališče, ki ne obratuje več, okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča glede emisij v 

podtalne vode. 

 

MOP ARSO je decembra 2016 pozval Prodnik, d. o. o., da dopolni vlogo z dokazili o ustreznih finančnih 

jamstvih za zavarovanje izvedbe ukrepov za čas njegovega zaprtja. Uredba določa je lahko poleg običajnih 

finančnih jamstev kot so bančne garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri poslovnih bankah, 

jamstvo lahko podano tudi v obliki izjave upravljavca odlagališča, če je javna infrastruktura odlagališča v 

lasti občine oz. več občin, upravljavec pa je izključno v javni (so)lasti. V takšnem primeru mora izjavo 

upravljavca (Prodnik, d. o. o.) potrditi občine (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin). Pristojen  

organ lokalne skupnosti za sprejem tovrstne izjave je po sklepu MOP ARSO št. 35467-12/2016-11 z dne 22. 

12. 2016, ki ga prilagamo gradivu, občinski svet. 

 

Ker je sprejem izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva neprimerno ugodnejše jamstvo kot pridobitev 

bančne garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri poslovnih bankah, so se občine lastnice 

upravljavca odločile, da izjavo sprejmejo občinski sveti Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in 

Trzin. Po potrditvi izjav na vseh občinskih svetih bodo župani občin solastnic upravljavca odlagališča 

podpisali skupno izjavo. 



Glede na določila Uredbe bi finančno jamstvo odlagališča Dob pri Domžalah znašalo cca 1,85 milijona EUR, 

višina jamstva z leti pada. Odstotek, ki pade v breme Občine Trzin je 5,8466 % oz. cca 317.000 EUR.  

 

MOP ARSO bo na podlagi sprejete izjave občinskih svetov in podpisanih izjav županov izdala 

okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov v obdobju njegovega zaprtja ter 

izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča glede emisij v podtalne vode. 

 

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl.US, 51/10, 84/10-odl.US, 40/12-

ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US)) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06- 

uradno prečiščeno besedilo in 8/06), na 18. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o sprejemu izjave o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog 

občine glede zaprtja odlagališča Dob pri Domžalah 

 

1. Občinski svet Občine Trzin izjavlja, da je Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, mat. št. 

1358561000, kot solastnica oz. družbenica Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o. iz Domžal, 

upravljavca odlagališča nenevarnih odpadkov Dob pri Domžalah, seznanjena z višino finančnega 

jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom v času po zaprtju 

odlagališča nenevarnih odpadkov Dob pri Domžalah v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni 

list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). 

                                                                                                

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku OT in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin.   

 

 

Številka: 18-17/2017                      župan 

Datum: 22. 2. 2017                Peter LOŽAR, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


