
   

NAPOTKI ZA  PRAVILNO RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI ODPADKI? 
 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom določa, da morajo vsa gospodinjstva biološke odpadke zbirati 
ločeno. V primeru, da imate vrt, lahko biološke odpadke kompostirate kar sami z uporabo lastnega kompostnika. Kompostiranje je najbolj naraven način 
bogatenja prsti. Kompost, ki je pravilno pripravljen, vsebuje organske snovi, humus, makro in mikro hranila in vitamine. Zakonodaja prepoveduje mešanje 
biorazgradljivih odpadkov z ostalimi odpadki in z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.  
 

Odpadki, ki so primerni za kompostiranje:  
a) kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni olupki vseh vrst, kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke, jajčne lupine, pokvarjeni prehranski izdelki (brez tekočin 

in embalaže), papirnate vrečke, robčki in brisače (v manjših količinah), kuhani ne tekoči ostanki hrane. 
b) zeleni vrtni odpad: odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih živali, lesni pepel;  
 

Navodila za postavitev hišnega kompostnika:  
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo lahko dostopen polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom. Hišni kompostnik naj ima 
neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta 
osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na vrsto kompostnika (leseni, žičnati, plastični). Z osnovno plastjo oz. zastirko iz zdrobljenih 
vej zagotovimo dobro zračenje od spodaj in preprečimo zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna količina kisika, ki jo 
dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje, zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo 
neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln, oziroma po 
približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 
preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material. 
Zrel kompost je temno rjave ali črne barve in ima prijeten vonj po zemlji. V pravilnem razmerju ga uporabljamo kot gnojilo za izboljšanje tal v zelenjavnem, 
sadnem in okrasnem vrtu, na trati, za sajenje dreves, grmovnic in lončnic. 
 

Gospodinjstva v strnjenih naseljih, katerim so bile dodeljene namenske rjave posode za biološke odpadke, pa pozivamo k spoštovanju navodil za pravilno 
odlaganje in pripravo za odvoz tovrstnih odpadkov v kompostarno. Posode je potrebno redno čistiti, da se preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. 
 

Večkrat se uporabniki na nas obrnete z vprašanjem uporabe biorazgradljivih vrečk. Obstajajo dve vrsti razgradljivih vrečk in sicer dražje, ki so narejene iz 
koruznega škroba ali nekoliko cenejše polietilen (PE) vrečke z dodatkom za razgradnjo. PE vrečke so narejene iz nafte in so brez dodatkov nerazgradljive. 
Zaradi dodatka pa se ob primernih pogojih (toplota, pH, svetloba, vlaga, mikroorganizmi in kisik) razpadejo v 1 letu in so za kompostiranje praktično tudi 
neprimerne, saj ne razpadejo na delce za mikroorganizme, ki bi te ostanke razgradili  na naravne snovi. Niso bio in okolju neškodljive kot so vrečke iz 
koruznega škroba. Po potrebi uporabljajte torej škrobne vrečke ali pa papirnate vrečke (od kruha), časopisni papir ali karton. 
 

 
 

 

 
 

Informacije: 
Tel: (07) 81 64 700 
Fax: (07) 81 64 711 

 

E-mail: 
komunala.sevnica@siol.net 

 

Spletna stran: 
www.komunala-sevnica.si 

 

 
 

Dežurna služba: 
Vodovod:             041-355-631 
Pogrebna:            031-547-744 
Kanalizacija, ČN: 051-366-108  
Vzdrževanje cest:031-614-008 
 

STANJE ŠTEVCA  
sporočite na 

(07)81 64 712 
ali 

bostjan.ostrovrsnik@ 
komunala-sevnica.si 

 

ZBIRNI CENTER  
Redni odpiralni čas: 

Ponedeljek                  7
00

-15
00

 
Torek                         10

00
-17

00
 

Sreda                         10
00

-17
00

 
Četrtek                        7

00
-15

00
 

Petek                     7
00

-15
00

 
2. sobota v mesecu   8

00
-12

00 

nedelje, prazniki  zaprto 
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