BIOLOŠKI ODPADKI - ZBIRANJE IN ODVOZ
Izvajalec javne gospodarske službe zbiranja odpadkov - JP Komunala Mozirje, je v
občinah Mozirje in Rečica ob Savinji ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
nadgradilo z uvedbo ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov iz
gospodinjstev. Navedeno zbiranje zajema kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad.
Skladno

z

veljavno

zakonodajo

je

navedene

odpadke

potrebno

ločevati;

prepovedano jih je mešati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Za zbiranje teh
odpadkov je potrebno gospodinjstva nabavijo zabojnike rjave barve.

Biološko razgradljivi odpadki, ki jih je dovoljeno odlagati v rjavi zabojnik
•

jajčne lupine,

•

filter vrečke,

•

kavna usedlina,

•

zelenjavni in sadni odpadki vseh
vrst,

•

pokvarjeni

prehrambni

izdelki

brez embalaže,
•

kuhani ostanki hrane,

•

onesnažene papirne vrečke za sadje in zelenjavo, papirnati robčki,

•

cvetje, trava, rastline, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje.

Prepovedano pa je odlagati
•

tekoče ostanke hrane,

•

kuhano hrano živalskega izvora,

•

ostanke mesa in kosti,

•

plastične ali kovinske embalaže živil,

•

ostanke čistil in njihova embalaža,

•

sanitarne izdelke,

•

higienski papir in papirnate plenice,

•

plenice,

•

olje, maščoba,

•

zdravila in nevarne odpadke,

•

pločevinke,

•

keramiko,

•

iztrebke malih živali.

Urnik zbiranja bioloških odpadkov
V letu 2011 bodo biološke odpadke v občini Rečica ob Savinji pobirali ob sredah v
popoldanskem času in sicer:
-

12.10.2011

-

26.10.2011

-

09.11.2011

-

23.11.2011

-

07.12.2011

-

21.12.2011

Uporabniki naj na dan odvoza pripravijo posodo na odjemnem mestu za komunalne
odpadke. Zbiranje in prevoz odpadkov bo obračunano skladno s cenikom za zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov glede na volumen posode in število odvozov.

Več: http://komunala-mozirje.si/

KOMPOSTIRANJE
Občani lahko biološke odpadke kompostirajo doma. Kompost je najboljša in
najnaravnejša pot, da tlom vrnemo organsko snov, ki smo jo odvzeli v obliki plodov.

Prostor za kompost izberemo tako, da ne bo predaleč. Postavimo ga v delno
zasenčeno zavetno lego. Kompostnik lahko naredimo iz kupljenih betonskih delov,
desk ali pa kupimo že narejen plastični kompostnik. Če se lotimo izdelave lastnega,
ga napravimo tako, da ima dva ali tri dele. Stene naj imajo med posameznimi
deskami ali betonskimi deli odprtine, ki omogočajo dobro izmenjavo zraka.
Napravimo tudi pokrov.

Kompostnik je zbirališče različnih odpadkov. Vejice narežemo na 5 cm dolge kose,
da hitreje razpadejo, ali pa uporabimo drobilnik. Papir zmečkamo in lepenko
razceframo. Ko je dovolj zbranega materiala, vse skupaj dobro premešamo. V drugi
del damo na dno narezane vejice, ki delujejo kot drenaža in dovod zraka.
Nato natresemo približno 25 cm premešanih odpadkov, ki jih lahko prekrijemo s
hlevskim gnojem. Sledi tanka plast zemlje. Naložimo 25 cm premešanih odpadkov in
tako ponavljamo, dokler ne porabimo vsega materiala. Komposta ne tlačimo.
Pokrijemo ga s pokrovom pod katerim naj bo dovolj prostora za kroženje zraka.
Skrbimo, da je kompost ves čas vlažen. Po potrebi ga zalijemo s segreto deževnico
ali pa - še bolje - z razredčeno zeliščno gnojnico iz gabeza in kopriv. Sredina
komposta se segreje tudi do 60 stopinj Celzija. Pojavijo se kompostni deževniki, ki
proizvajajo dober humus. Kompost ni nared toliko časa, dokler v njem najdemo
deževnike. Kup se znižuje, zato ves čas dodajamo nov material po zgoraj opisanem
postopku. Poleti traja približno dva meseca od priprave komposta do njegove
uporabe, sicer pa približno pet mesecev (po nekaterih podatkih tudi do enega leta).

Ko je kompost zrel, ga prenesemo na zelenjavni vrt. Svež kompost presejmo skozi
grobo sito. Nerazgrajene dele vrnemo v proces razkrajanja, presejan kompost pa
uporabimo tako, da ga potresemo po površini zemlje. Nikoli ga ne vkopavamo v
zemljo. Če imamo dovolj komposta, ne potrebujemo nobenega drugega gnojila. Če
uporabljamo kompost, ni nevarnosti, da bi ga uporabili preveč. Pridelana zelenjava je
okusna in zdrava.

Z učinkovitim kompostiranjem bomo iz ostalih komunalnih odpadkov, ki se zbirajo in
odvažajo v Regijski center za ravnanje z odpadki Celje, izločili veliko količino
odpadkov, ki se lahko koristno uporabijo na domačem vrtu. S tem pa bomo
neposredno prispevali tudi k nižji ceni ravnanja z odpadki.

Primerni odpadki za 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 prehrambni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, papirnate
brisače in papirnate vrečke.

