
 
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni 
delovni pripomoček, glede katerega Občina Trzin ne jamči odškodninsko ali kako 
drugače. 
 
Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o potrditvi 
Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v 
občini Trzin, ki obsega: 

- Sklep o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/09) in 

- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in 
obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 9/19). 

 

14. 10. 2019 

SKLEP 

o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov v občini Trzin 
(neuradno prečiščeno besedilo NPB1) 

 
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. 
 
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.  
 
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in 
obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 9/19) določa tudi: 
 
5. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.  
        

          


