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IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

Podatki o uporabniku:

Izjava:

ime in priimek ali naziv podjetja

ulica in hišna številka bivališča ali sedeža podjetja

poštna številka

EMŠO ali matična številka podjetja

kraj država

katastrska številka občine številka parcele

kraj in datum ime in priimek uporabnika ali zastopnika pravne osebe podpis uporabnika ali zastopnika pravne osebe

telefonska številka*

elektronski naslov*

*neobvezni podatki - namen nekomercialnega obveščanja

Stran 1 od 1

Spodaj podpisani vas obveščam, da bom za odlaganje biološko razgradljivih odpadkov uporabljal hišni kompostnik, v skladu z 
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Piran (UL RS 5/12) in Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov v občini Piran (UL RS 66/12). 
 
 
Izjavljam, da kompostnik izpolnjuje naslednje pogoje:
 

 – lokacija kompostnika je na parceli povzročitelja organskih kuhinjskih odpadkov
 – lokacija kompostnika je na primernem mestu in zračna, tako da ne omogoča zadrževanja vonjav iz kompostnika oziroma ne 

omogoča širjenje smradnih emisij v okolje; 
 – kompostnik je kompaktne izvedbe, da onemogoča živalim dostop do ostankov hrane; 
 – ima dovolj velike reže, odprtine, ki omogočajo dostop zraka do vsebine v njem; 
 – opremljen je s pokrovom, ki mora biti vedno nameščen tako, da pokriva kompostnik v celoti; 
 – v kompostniku bom kompostiral le odpadke, ki ne privabljajo živali in glodavce in ne oddajajo škodljivih emisij v okolico. Mesa 

in ostankov priprave hrane ne bom kompostiral. 
 

Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji in merili za uporabo kompostnika, ki jih določajo občinski predpisi ter, da kompostnik izpolnjuje 
vse funkcionalne, higienske, biološke in tehnične pogoje. 
 
 
Izjavo podajam skladno s 3. točko 12. člena Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Uradni list RS, 39/2010) in 8. členom Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v občini Piran 
(UL RS 66/12), na podlagi katerih so povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva, ki kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad hišno 
kompostirajo, oproščeni zaračunavanja storitve zbiranja teh odpadkov.
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