
OBČINA TRZIN 

Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0005/2016-15 
Datum: 15.06.2016 
 
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 in 14/15 - ZUUJFO), 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11), 
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 - ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15 in 30/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
5/05, 6/06 in 03/09), Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 5/09 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 06/09 in 02/10) in 9., 10. ter 72. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 14. redni seji dne 15. junija 2016 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
(1) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.  

(2) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.  

(3) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 14-4.2/2016     
 
                                                                                                                          ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter Ložar  
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/2016, z dne 16.06.2016, 

- Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., 

- arhiv, tu (2 x) 
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