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URADNI POPRAVEK objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Trzin  

  

1. Pri uradni objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Trzin, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 2/10, z dne 19. 

3. 2010, je prišlo do napake, zato se celotno besedilo Odloka popravi tako, da se glasi:  

 

»Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (U.l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 – ZLS-O in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (U.l. RS, št. 39/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 66/06 – odl. US, 70/08 in 108/09), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni 

list RS, št.: 34/08), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (U. l. RS, št.: 68/08), 

Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (U.v. Občine Trzin, št. 3/08) in 72. člena Statuta 

Občine Trzin (U.v. Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet na 31. redni seji 

občinskega sveta Občine Trzin, dne 10.03.2010 sprejel 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

OBČINI TRZIN 

 

1. člen 

Besedilo 6. člena  Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2009) 

se dopolni tako, da se na koncu točke c v drugem odstavku črta pika in doda beseda »in« in v 

nadaljevanju besedilo točke d, ki se glasi: 

 

»d) fizične in pravne osebe, ki na območju Občine Trzin gradijo nove ali obnavljajo obstoječe objekte.« 

  

2. člen 

 V 10. členu se doda nov tretji odstavek, katerega besedilo se glasi: 

»Izjemoma se biološko razgradljivi kuhinjski odpadki s soglasjem izvajalca lahko odlagajo tudi v hišni 

kompostnik, ki ga mora uporabnik postaviti in vzdrževati v skladu z navodili izvajalca. Če uporabnik v 

skladu s prejšnjim stavkom odlaga biološko razgradljive kuhinjske odpadke v hišni kompostnik, ni 

zavezan za prevzem posode iz prejšnjega odstavka tega člena in za plačilo odvoza in odlaganja biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Izvajalec izda soglasje za odlaganje odpadkov v hišni kompostnik, če 

kompostnik izpolnjuje pogoje, predpisane v 10. a členu tega odloka.«  

 

3. člen 

Doda se nov 10 a. člen: 

»Uporabnik, ki želi odlagati biološko razgradljive kuhinjske odpadke v hišni kompostnik, mora o svoji 

nameri s pisno vlogo obvestiti izvajalca in mu omogočiti pregled hišnega kompostnika.  

 

Vlogo za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena vloži uporabnik pri izvajalcu na posebnem 

obrazcu, ki je na razpolago na sedežu izvajalca oziroma na njegovi spletni strani. 
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Izvajalec uporabniku potrdi sprejem vloge in ga obvesti o datumu pregleda ustreznosti hišnega 

kompostnika. Pregled se opravi najkasneje v petnajstih dneh od prejema popolne vloge. 

 

Hišni kompostnik, v katerega se odlagajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, mora ustrezati 

vsem funkcionalnim, higienskim, biološkim in tehničnim pogojem, ki so določeni v Pravilniku o zbiranju 

in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin (v nadaljevanju: pravilnik). 

 

Hišni kompostnik za kompostiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov je lahko nameščen samo 

na zemljišču, ki je v lasti povzročitelja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in na dovolj zračnem 

mestu, da ne pride do zadrževanja neprijetnih vonjev, ki se širijo iz kompostnika. 

 

Hišni kompostnik, v katerega se odlagajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, mora biti 

postavljen najmanj 5 m od meje najbližjega sosednjega zemljišča in najmanj 5 m od sosednjega objekta. 

Če uporabnik, ki želi odlagati biološko razgradljive kuhinjske odpadke v hišni kompostnik, pridobi pisno 

soglasje lastnika sosednjega zemljišča oziroma lastnika sosednjega objekta je lahko oddaljenost tudi 

manjša.« 

 

4. člen 

 

V 13. členu se v prvem stavku besedno zvezo »pristojen organ občinske uprave« nadomesti z 

besedilom: »pristojni inšpekcijski organ«. 

 

6. člen 

 

V 14. členu se v drugem odstavku v zadnji alineji črta dosedanje besedilo in nadomesti z novim: 

 

»organski odpadki od vključno marca do oktobra tedensko, od vključno novembra do februarja na 14 

(štirinajst) dni.«. 

 

7. člen 

 

V 16. členu se v zadnjem odstavku številko 3,25 zamenjan s: »3,58«  

 

 

8. člen 

 

V 35. členu se doda nov drugi odstavek: 

 

»Uporabnikom, ki so vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja in predelave organskih odpadkov 

je v zbirnem centru omogočeno oddajati zeleni vrtni odrez. Prevzem teh odpadkov je strošek v sklopu 

izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ne zaračuna ob dovozu. Uporabniki, ki 

niso vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza organskih odpadkov, ne morejo v zbirnem 

centru brezplačno oddajati zelenega vrtnega odreza.«. 

 

9. člen 

 

V 40. členu se za besedo inšpektorat doda besedilo »in redarstvo«. 

 



 

10. člen 

 

V 41. členu se za besedo inšpektorat doda besedilo »in redarstvo«. 

 

11. člen 

 

V 42. členu se v prvem odstavku na pri 9. točki na koncu namesto ločila pika ».« vstavi ločilo vejica »,« 

in doda besedilo: 

»10. njegov hišni kompostnik ne izpolnjuje pogojev, kot to določajo četrti, peti in šesti odstavek 10. a 

člena tega odloka in  

 

11. ne omogoči pooblaščeni osebi pregleda hišnega kompostnika, kot to določa tretji odstavek 10 a. 

člena.« 

 

12. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.« 

 

 

2. Uradni popravek objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s 

komunalnimi odpadki v Občini Trzin se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 16/2022. 
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