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Za uspešno kompostiranje na domačem vrtu, kjer za to seveda obstajajo možnosti in želje, potrebujete zeleni vrtni odpad in biološke 
kuhinjske odpadke. 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 z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne 
povzroča motenj (npr. smrada) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme ne glede na to, ali so 
kompostniki odprti in iz lesa ali žičnati oziroma plastični zaprti hišni kompostniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zakaj kompostirati? 
 

 za izboljšanje sestave prsti, 
 za boljše zadrževanje vlage, 
 za boljše prezračevanje tal, 
 za večjo akumulacijo toplote, 
 za pridelavo zdravih rastlin s 

plodovi polnejšega okusa. 

Tehnika pravilnega hišnega 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, ki jo 
dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni 
obrez) ter vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 

odpadki) vedno med seboj mešata. 

Neprijetne vonjave 
 

Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z 
listjem, zemljo in travo ali jih rahlo zagrebsti, da preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov, kot so 
podgane ali ptiči. 

Odpadki, primerni za kompostiranje 
 

Zeleni vrtni odpad: 
odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih 
rastlinojedih živali, lesni  
 

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

papirnate vrečke. 

Nasveti in namigi  
 

 Na kompost lahko odložimo le tanko plast sveže 
trave, saj se le-ta sesede in tvori plast, ki ne prepušča 
zraka, kar povzroča gnitje. 

 Organskih odpadkov ne tlačimo. 
 Kompostna masa se ne sme niti izsušiti niti prepojiti z 

vodo. 
 Kompostiramo lahko le manjše količine pokvarjenih 

mesnih izdelkov. 
 Če ima kompost vonj po amonijaku, vsebuje preveč 

dušika, če po gnilih jajcih, ima premalo zraka. 
 Če je kislost v kompostu prevelika, lahko dodamo 

apno, ker bodo v alkalnih pogojih mikroorganizmi 
učinkovitejši. 

 Dober in kakovosten kompost lahko pridobimo samo 
iz dobrega "vhodnega" materiala. 



  

  
 

Med nevarne odadpke sodijo škropiva (pesticidi, insekticidi, biocidi, fungicidi in 
drugi fitoterapevtski pripravki), zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri 
in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro), čistila (kisline, lugi, belila, 
fotokemikalije, pršila ter druga čistilna in pralna sredstva), kozmetika (dezodoranti, 
kreme, ličila), laki in barve ter njihovi ostanki (barve, črnila, lepila, laki, umetne 
smole, lepila, organska in homogena topila, spreji, impregnirna sredstva, premazi) 
odpadna olja (motorna in jedilna olja), ostanki onesnažene embalaže, baterije in 
akumulatorji, svetila: (žarnice, fluorescentne cevi), kisline in baze, les, ki 
vsebuje nevarne snovi, oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilniki, 
zamrzovalniki, toplotne črpalke, klimatske naprave ...), elektronska oprema 
(računalniki, tiskalniki, kartuše, radijski in tv-sprejemniki) in drugi odpadki, ki 

vsebujejo nevarne snovi. 

Nevarne odapdke boste lahko oddali v soboto, 17. 4. 2021: 
 

Občina Gorje: 
 Zgornje gorje, parkirišče pri pokopališču: 8.00–9.00 

 

Občina Bled: 
 Zasip, pri kulturnem domu: 9.30–10.30 
 Ribno, zadružni dom Ribno: 11.00–12.00 
 Bohinjska Bela, pri kulturnem domu: 12.30–13.30 
 Bled, zbirni center: 8.00–11.00 



Velikokrat smo že opozarjali na problematiko prepolnih ekoloških otokov in vas prosili za pravilno in skrbno uporabo le-teh. 
Že dalj časa opažamo, da se ekološki otoki kljub rednemu in pogostemu praznjenju spreminjajo v manjša odlagališča 
odpadkov, kar pomeni dodatno obremenitev na naši strani in neprimeren videz vaše okolice. Uporaba zbiralnic ločenih frakcij 
je dovoljena izključno gospodinjstvom, v njih je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov: nepravilno odlaganje v 
obstoječe zabojnike, odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino zbiralnice.  
 
V zbiralnicah tudi ni mogoče oddati odpadkov, ki se v posamezni zbiralnici ne zbirajo, in te je potrebno pripeljati v zbirni center. 
Uporaba zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) je za uporabnike, ki izvajajo dejavnost, prepovedana. Vse nastale odpadke 
iz dejavnosti morajo oddajati v zabojnike na zbirnem mestu ali v primeru povečanih količin v zbirnem centru izvajalca. Izvajalec 
javne službe prepoznanim kršiteljem za njihovo nepravilno odlaganje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij zaračuna stroške 
prebiranja, odstranjevanja in odlaganja nepravilno odloženih odpadkov skladno s cenikom. V primeru večjih kršitev pa podatke 
o kršiteljih direktno preda občinski inšpektorski službi, ki jih skladno z zakonodajo ustrezno sankcionira. 
 
Trenutno so na ekoloških otokih tudi zabojniki za zelen vrtni odpad, a le še do 1. maja, po tem datumu pa bo na voljo le še 
naročilo individualnega odvoz z boni ali oddaja v zbirnem centru. 
 
V kolikor razpolagate z večjo količino odpadkov, vas prosimo, da jih pripelete v zbirni center.  
 
Zaradi trenutne zdravstvene situacije je v zbirnem centru obvezna uporaba mask. Hkrati vas pozivamo, da pripeljete že ločene 
odpadke, ki jih samo razporedite v zabojnike in jih ne prebirate v samem zbirnem centru. 
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