
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0008/2019-20 
Datum: 9. 10. 2019 
 
 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: 
                                                                                                                      Peter LOŽAR   
  
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/2019, z dne 10. 10. 2019, 
- Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domžale, 
- arhiv, tu (2 x). 


