
S to zloženko želimo predstaviti načine ravnanja z 
vrtnimi odpadki, ki nastajajo na območjih 
individualne gradnje. Vrtni odpadki ali zeleni odrez 
so odpadki, ki nastajajo na vrtu in v okolici hiše 
(listje, trava, plevel, odmrle rastline, obrez grmovnic, 
žive meje, gnilo sadje,..) 
Uporabniki naših storitev imajo na voljo tri možnosti 
in sicer: 
 

 brezplačni dovoz zelenega odreza v ZC Jesenice 
 brezplačen odvoz zelenega odreza na osnovi 

telefonskega naročila na tel. št. 481-04-55 
 najbolj priporočljivo pa je hišno kompostiranje 

 

KOMPOSTIRANJE NA LASTNEM VRTU je zelo 

dobra odločitev, saj na ta način: 
 

 pridelamo odlično organsko gnojilo (humus ali 
kompost) 

 prihranimo, ker ni potrebno kupovati organskih 
gnojil 

 vračamo hranljive snovi v zemljo 
 izboljšamo sposobnost zadrževanja vlage in 

strukturo zemlje  
 v primeru, da se odločite skupaj z vrtnimi 

odpadki kompostirati tudi kuhinjske odpadke se 
strošek ravnanja z odpadki ne bo povečal zaradi 
odvoza kuhinjskih odpadkov 

 prispevamo k varovanju okolja, saj tako 
zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, ki 
nastajajo pri odlaganju bioloških odpadkov na 
odlagališča 
 

 
 

 

KAJ JE KOMPOSTIRANJE?    
 
Kompostiranje je naraven proces razkrajanja 
organskih snovi oziroma bioloških odpadkov v 
kompost ali rodovitno organsko gnojilo, imenovano 
tudi humus. Proces kompostiranja poteka s pomočjo 
vrste mikroorganizmov, ki razgrajujejo in predelujejo 
organske odpadke. Ob pravilnem postopku 
kompostiranja se bodo naši odpadki spremenili v 
kakovosten in uporaben kompost. 
 

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.  
 

   
 

   
 
 

KAJ LAHKO IN ČESA NE SMEMO ODLAGATI NA 
KOMPOSTNI KUP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPADKI Z VRTA 

 
 

ODPADKI IZ GOSPODINJSTVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na kompostni kup ali v kompostnik lahko odlagamo 
 
z vrta: 

 pokošeno travo, plevel, listje 
 drevesa in grmičevje (razrezano ali razsekano) 
 ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabno 

zelenjavo 
 

iz gospodinjstva: 
 zelenjavne in sadne odpadke ter ostanke hrane 
 čajne in kavne usedline s filtrom 
 papirnate vrečke sadja in zelenjave, ter papirnate 

robčke 
 odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic 

Kaj ne sodi v kompostni kup ali v kompostnik: 
 

 materiali, ki se v naravi ne razgradijo 
(steklo, plastika, keramika, kovine, barve, laki, 
olja) 

 kosti, meso in maščobe 
 olupki banan in agrumov (pomaranče, limone) 
 izločki domačih živali 



  PRAVILNA TEHNIKA KOMPOSTIRANJA: 
 
  Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s  
  tlemi. 
 
1. Na dno najprej naložimo 15 cm plast grobega 

materiala , kot so razrezan les in listje. Ta groba 
plast poskrbi za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. 
 

2. Na to površino potem odlagamo mešanico 
organskih odpadkov in tvorimo obliko kupa. 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane takoj 
prekrijemo z listjem, zemljo ali travo. S tem 
preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo 
neželenih gostov (npr. podgan in ptičev) 

 
3. V kompostnem kupu se bo začel odvijati proces 

trohnenja. 
 
 

 
 
  Da bo proces trohnenja potekal pravilno, moramo    
  poskrbeti za zadostno vlago in prezračevanje. 
 
  PREZRAČEVANJE: 
  Kompostni kup prezračujemo tako, da po treh ali  
  štirih tednih material v kupu preobrnemo. Na ta  
  način prezračimo in razrahljamo notranjo vsebino  
  kupa, ter prenesemo zunanje plasti kupa v  
  notranjost,  kjer je proces trohnenja najmočnejši. 
 
  VLAGA: 
  Mikroorganizmi, ki razgrajujejo organske odpadke  
  potrebujejo za svoje delovanje poleg zraka tudi  

primerno vlago. Kompostni kup se zato ne sme 
posušiti, prav tako pa ne sme biti prepojen z vodo, 
torej ga moramo pravilno močiti. Ali je vlažnost v 
kompostnem kupu primerna, preizkusimo tako, da 
pest komposta stisnemo. Primerno vlažen je takrat, 
ko ne razpade, oziroma ko se iz njega ne pocedi 
voda, temveč ostane skupaj kot stisnjena zemlja. 
 
Po 6 do 12 mesecih je kompost zrel in diši po gozdni 
prsti. Primeren je za uporabo na domačem vrtu, ker 
izboljšuje tla ter zmanjšuje potrebo po umetnih 
gnojilih. V primeru, da ga uporabljamo za lončnice, 
ga moramo presejati in zmešati z enako količino 
vrtne zemlje. 
 

V primeru, da želite kompostirati majhne količine 
bioloških odpadkov, si lahko pomagate s kuhinjskim 
košem za enostavno in učinkovito ločevanje 
gospodinjskih odpadkov  
 

 

 
Organko je napreden kuhinjski koš s pomočjo 
katerega odpadke kompostirate lahko v stanovanju. 
Kompostiranje poteka z naravnim posipom 
imenovanim bokashi. 
 

 
 
Več informacij na www.organko.si 
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RAVNANJE Z VRTNIMI ODPADKI  
 

Z NASVETI ZA  
 

HIŠNO KOMPOSTIRANJE  
 
   

              
 

 
 

 
 
 

Informacije na tel.št. 04-581-04-55 ali na www.jeko-in.si 
 


