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Kompostiranje
Ko biološki odpadki postanejo 
koristna surovina.
S hišnim kompostiranjem znatno zmanjšamo količino 
biološko razgradljivih odpadkov, ki vstopajo v tok 
komunalnih odpadkov, in na naraven način poskrbimo za 
njihovo predelavo. Bistveno je, da kuhinjskih in zelenih vrtnih 
odpadkov ne mešamo z drugimi komunalnimi odpadki, saj bi 
s tem onemogočili njihovo učinkovito predelavo v kompost. 

Postavitev 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 primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne 
povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta 
osnovna pravila so primerna za vse običajne kompostnike, 
ne glede na to ali so odprti (iz lesa ali žičnati) ali pa zaprti 
(plastični).

Biološki odpadki

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so: olja, maščobe, cigaretni ogorki, tekoči ostanki hrane, 
iztrebki domačih živali, toaletni papir, plenice, embalaža, meso in kosti.

www.PuP-sauBermacher.sI

PravilnO ravnanje z OdPadKi
[ Zbiralnice ] [ bioraZgradljivi kuhinjSki in vrtni odpadki ]

ločeno Zbiranje odpadkov v Zgornji SavinjSki dolinispoštovani občanke in občani!
V naši državi so občine tiste, ki so v okviru javnih gospodarskih služb dolžne 
poskrbeti za ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki. Občine solčava, 
Luče, Ljubno, Gornji Grad in Nazarje to nalogo opravljajo skupaj in usklajeno 
– s pomočjo istega koncesionarskega podjetja PuP saubermacher, d. o. o. 
To je gotovo bolj učinkovito in racionalno, za uporabnike storitev pa tudi 
enostavneje, kakor če bi javno službo urejala vsaka občina po svoje. Zato je v 
pripravi tudi skupni projekt zgornjesavinjskih občin »Izgradnja Zbirnega centra 
Podhom Gornji Grad«. Predvideni rok za izgradnjo centra je konec letošnjega 
leta. Do takrat pa skušajmo kar največ narediti tudi sami. In sicer tako, da 
ločeno zbiramo odpadno embalažo ter kompostiramo biološko razgradljive 
odpadke ter s tem zmanjšujemo količine odpadkov v črnih zabojnikih. 
Zavedati se moramo, da ti mešani komunalni odpadki najbolj obremenjujejo 
naše okolje in nam povzročajo tudi največje stroške. Odkar se je septembra 
lani zaprlo odlagališče v Podhomu, moramo poleg stroškov predelave in 
odlaganja odpadkov v centru za ravnanje z odpadki v celju plačati še stroške 
prevoza do tja.

Iz biorazgradljivih kuhinjskih in vrtnih odpadkov lahko, če jih ločeno zberemo, 
pridelamo zelo koristno organsko gnojilo - kompost. Zato smo tudi v zgibanki, 
ki je pred vami, ravno tem odpadkom in pravilnemu ravnanju z njimi posvetili 
nekaj več pozornosti. 

V letošnjem letu bo slovenska uredba o ravnanju z odpadki doživela 
spremembe. Pričakujemo lahko, da bodo njena določila strožja. Zavedati se 
moramo, da so spremembe nujno potrebne, da so novosti dobre, da vse, kar 
bomo uvajali, počnemo z enim samim namenom: čim bolje skrbeti za naše 
okolje, da bo to zdravo, varno in lepo urejeno, hkrati pa stroške ravnanja z 
odpadki ohraniti na sprejemljivi ravni. 

Verjamemo, da si vsi želimo živeti v kakovostnem bivalnem okolju, prijaznem 
človeku in naravi, da si vsi želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, 
ohraniti vire energije in pitne vode tudi za naslednje generacije … Želeti in 
hoteti pa ni dovolj. Na vrsti je ukrepanje. Prvi korak na poti do naših skupnih 
ciljev se začne v naših domovih, v naših glavah. Če bomo pripravljeni na 
sodelovanje, na drobne spremembe naših vsakodnevnih navad, lahko 
naredimo ogromno. Pravzaprav vse!

pup-Saubermacher,

Podjetje za ravnanje  

z odpadki d. o. o.

Koroška cesta 46

3320 Velenje

Tel.: 03 896 87 11

Fax: 03 896 87 19

Davčna št.: 35484101

matična št.: 1759736

podjetje@pup-saubermacher.si
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Z vzpostavitvijo Zbirnega centra podhom bodo imela gospodinjstva možnost: 
• kompostirati v lastni režiji s hišnimi kompostniki v individualni gradnji; 
• ločeno zbirati v rjavem zabojniku v blokovni gradnji. 

Primerni odpadki za zbiranje v rjavih zabojnikih za biološke 
odpadke ali kompostiranje:
zeleni vrtni odpad: 
odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih 
rastlinojedih živali, lesni pepel. 

Kuhinjski odpadki: 
zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni 
izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, papirnate brisače in papirnate vrečke.

tehnika pravilnega kompostiranja
hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 
zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in 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 procesu razgradnje, ki poteka pri 50 - 60 °c, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. 
V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln (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 pa uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni 
material.



PAPIR
Zabojnik za papir in kartonsko embalažo STEKLO

Zabojnik za stekleno embalažo

KOVINA
Zabojnik za kovinsko embalažo

PLASTIKA
Zabojnik za plastiko in plastično embalažo

	 kartonska	embalaža	in	
lepenka

	 ovojni	papir	in	papirnate	
nakupovalne	vrečke

	 časopisi,	revije,	zvezki,	knjige

	 prospekti,	katalogi

	 pisemske	ovojnice,	pisarniški	
papir

	 steklenice	in	stekleničke,	v	
katerih	smo	hranili	živila,	
pijače,	kozmetiko	in	zdravila

	 kozarci,	v	katerih	so	bila	
vložena	živila

	 druga	steklena	embalaža

	 plastenke	pijač	in	živil	

	 plastični	kozarci	in	lončki

	 plastične	vrečke	in	folije

	 kartonska	embalaža	za	tekoča	živila	(npr.	
tetrapak	embalaža	mleka	in	sadnih	sokov)

	 prazna	plastična	embalaža	gospodinjskih	čistil	
in	nenevarnih	kemikalij

	 kartonska	embalaža	za	tekoča	živila	(npr.	tetrapak	embalaža	mleka)

	 embalaža,	iz	ali	s	katere	ne	odstranimo	vseh	ostankov	živil	(npr.	embalaža	jedilnega	olja,	papirnati	
pladnji,	kozarci	in	skodelice	za	enkratno	uporabo,	embalaža	globoko	zamrznjenih	živil,	ovitek	od	
čokolade	ipd.)

	 samokopirni,	povoščen	in	plastificiran	papir

	 celofan

	 vreče,	v	katerih	smo	hranili	lepilo,	cement,	apno,	krmila	in	druge	sipke	izdelke

 tapete

	 higienski	papir	(papirnate	brisače,	prtički,	robčki	ipd.)

	 okensko,	avtomobilsko	in	drugo	ravno	steklo

	 ogledala,	kristalno	in	ekransko	steklo

	 steklo	svetil	(neonske,	halogenske	in	žarilne	svetilke,	stekleni	senčniki	svetil)

	 pleksi	steklo,	karbonsko	steklo	in	druge	vrste	stekla	iz	umetnih	mas

	 laboratorijsko	in	drugo	ognjevarno	steklo,	keramika,	kamenje	ipd.

	 kovinska	embalaža	nevarnih	snovi	(embalaža	motornih	in	druge	vrste	
mineralnih	olj,	sredstev	za	zaščito	rastlin,	barv,	lakov,	razredčil	ipd.)

	 plastična	embalaža	nevarnih	
snovi	(embalaža	motornih	in	
druge	vrste	mineralnih	olj,	
sredstev	za	zaščito	rastlin,	
barv,	lakov,	redčil	ipd.)

	 kosovni	plastični	predmeti	
(npr.	igrače,	polomljeni	
plastični	stoli	ipd.)

Kovinsko	in	plastično	embalažo	 
zbiramo in odvažamo skupaj!

	 prazne	in	očiščene	pločevinke	
živil	in	pijač
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