
OBČINA TRZIN  
Župan,  Peter Ložar  
 
Številka: 20 – 6/2017 
Datum:  15. 5. 2017 
 
 

OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 

Zadeva:  Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2017« 

 
 
Namen: Seznanitev članov in članic občinskega sveta s poročilom o izvedeni čistilni akciji 
»Očistimo Trzin 2017«  

 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 - odl. US, 
76/2008, 100/2008 - odl.US,  in 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US)  in Statut Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT,  št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) 

  
Predlagatelj: Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka: Vika KREČA, višja svetovalka župana za ZiR, obrambo, varnost in druge zadeve 

 

Obrazložitev predloga:  

 
Dne 1. aprila 2017 smo v Trzinu organizirali in izvedli občinsko čistilno akcijo, ki smo jo 
lokalno poimenovali   »Očistimo Trzin 2017«. To je bila že osemnajsta akcija. 
 

V akciji  so sodelovala trzinska društva in organizacije ter vodstvo Civilne zaščite Občine Trzin. 
Letos so se nam prvič pridružili:  5-članska ekipa ribičev Ribiške družine Bistrica iz Domžal ter 
člani in članice Zavoda Azum in Društva Florijan. Učitelji in učenci Osnovne šole Trzin so 
čistilno akcijo izvedli v kasnejšem terminu.  
 
V čistilni akciji je sodelovalo približno 200 udeležencev, od tega je bilo 30 otrok, bone za 
hrano in pijačo pa je koristilo 133 oseb (v letu 2015: 149 oseb).     
 
Zbirnih mest za udeležence je bilo 13, zbirnih točk za odpadke 15, na štirih lokacijah so bili 
postavljeni 5 m³ kontejnerji. Zbranih je bilo 2.860 kg odpadkov (v 2015: 4.140 kg). 
Vodje zbirnih mest so na vložišču Občine prevzeli vrečke in rokavice za udeležence akcije.  
Udeleženci akcije so se na zbirnih mestih zbrali ob 9. uri, akcijo pa so zaključili ob 13. uri Pri 
Narobetu, kjer jih je čakala malica. Za prevoz vreč z oddaljenih lokacij do najbližjega 
kontejnerja so poskrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva Trzin. 



Celotni stroški izvedbe čistilne akcije so znašali 1.873,49 € (v 2015: 2.068,47 €).  

  

Partner: ČA Očistimo Trzin 2014 - vrsta stroška: Znesek v € z DDV: 

SAM d.o.o. vrečke in rokavice za ČA 342,87 

Gostilna Pri Narobetu malica in pijača za 133 oseb  921,80 

JKP Prodnik d.o.o. odvoz odpadkov =2.860 kg 608,82 

 

ČA Očistimo Trzin 2017 - stroški skupaj: 1.873,49 

 

Z organiziranjem čistilnih akcij nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. 

  

 

Ocena finančnih posledic: Seznanitev članov in članic občinskega sveta z vsebino poročila nima 
finančnih učinkov na občinski proračun. 

 

Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 
27/2008 - odl. US, 76/2008, 100/2008 - odl.US,  in 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US)  
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT,  št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 20. redni seji dne 
14. 6. 2017 sprejel naslednji  

 

Sklep 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 
2017« s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 

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

 
Številka: 20 – 6/2017 
Datum:  14. 6. 2017                Župan: 
                                                   Peter Ložar, l.r. 

 

 
 

 

 


