PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si

OBRAZEC O UPORABI HIŠNEGA KOMPOSTNIKA
IN O RAVNANJU Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI ODPADKI (BIOO)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010)
prepoveduje mešanje bioloških odpadkov z ostalimi komunalnimi odpadki. Povzročitelj odpadkov je dolžan poskrbeti za hišno
kompostiranje bioloških odpadkov. Navodila o pravilnem ravnanju z odpadki, ločenimi frakcijami, surovinami in tudi o hišnem
kompostiranju, so objavljena v brošuri Pravilno ravnanje z odpadki oz. surovinami in embalažo iz gospodinjstev.
S podpisom izjave se gospodinjstva zavežete, da biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad ne boste mešali z drugimi
komunalnimi odpadki.
Po Uredbi smo kot izvajalec dolžni voditi evidenco o hišnem kompostiranju, zato Vas pozivamo in prosimo, da nam podpisan
obrazec vrnete na naslov PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, pošljete na fax št.: 03-896-87-19 ali na
podjetje@pup-saubermacher.si.
Sklenitelj soglasja (prejemnik računa v papirni obliki):
Priimek in ime plačnika:
Naslov plačnika:
Številka pošte, naziv pošte:
Številka plačnika:
Naslov odjemnega mesta:
Številka odjemnega mesta:

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.

IZJAVA
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v našem gospodinjstvu ločujemo in kompostiramo v hišnem
kompostniku. Biološke odpadke ne odlagamo v druge zabojnike.
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NASVETI ZA PRAVILNO KOMPOSTIRANJE:
V okviru javne gospodarske službe zbiranja in prevoza odpadkov je dana možnost:
• kompostiranja za individualna gospodinjstva v lastni režiji na lastnem kompostniku,
• ločeno zbiranje v rjavem zabojniku,
• ali odločitev za kompostiranje v lastni režiji v kombinaciji z rjavim zabojnikom
• v blokovni gradnji je obvezno zbiranje biorazgradljivih odpadkov v rjavih zabojnikih.
Zakaj kompostirati?
• za izboljšanje sestave prsti;
• za učinkovitejše zadrževanje vlage v prsti;
• za boljšo prezračenost tal;
• za večjo akumulacijo toplote;
• za pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnega okusa.
1. Postavitev kompostnika
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen.
Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj
(npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to, ali gre za odprte
kompostnike iz lesa ali žice, ali pa za plastične zaprte hišne kompostnike.
2. 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 količina kisika. To dosežemo tako, da
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) premešamo. Kuhinjske
odpadke in ostanke hrane takoj prekrijemo z listjem, zemljo, travo ali jih rahlo zagrebemo. S tem preprečimo neprijetne vonjave
in ne privabljamo neželenih gostov (na primer podgan in ptičev). V procesu razgradnje , ki poteka pri 50-60 stopinjah Celzija,
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus ter hranilne snovi. Poleg primerne temperature je potrebna tudi pravšnja
vlažnost. Zato v času daljše poletne suše kompostni kup občasno navlažimo. Ko je hišni kompostnik poln, njegovo vsebino
– po približno pol leta – preložimo. Tako ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo skozi sito, ki ima
odprtine velike od 15 do 20 milimetrov. Kar ne gre skozi sito, uporabimo kot strukturni material v novem kompostnem kupu ali
pa za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin.
3. Kako uporabiti pridelani kompost?
Zrel, presejani kompost uporabimo za lončnice, gredice.
Kompost lahko raztresemo po površini ali pa ga plitvo
zamešamo v zemljo.

