OBVESTILO – LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠČIH ODPADKOV

Javno podjetje
KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE LITIJA d.o.o.
Litija, Ponoviška cesta 15
Datum: 12.05.2011

Tel. št. : 01/890 00 10
Faks št. : 01/890 00 20

SPOŠTOVANI UPORABNIKI
STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

OBVESTILO
o obveznem ločenem zbiranju bioloških odpadkov
Skladno z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom (Ur.l.RS,št.39/2010) (v nadaljevanju: Uredba) je treba zagotoviti ločeno zbiranje in
prevzemanje kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najpozneje do 30.06.2011. Po
določilih Uredbe mora izvajalec javne službe prednostno spodbujati povzročitelje odpadkov iz
gospodinjstva k hišnemu kompostiranju. Na podlagi navedenega bo javno podjetje v prvi fazi
zagotavljalo prevzem tovrstnih odpadkov izključno pri večstanovanjskih objektih v mestu Litija in
naselju Šmartno, kjer gospodinjstva ne morejo pristopiti k hišnemu kompostiranju. Gospodinjstva v
individualnih hišah, v mestu Litija in naselju Šmartno, pa bodo lahko izbirala med kompostiranjem
na domačem vrtu ali oddajo javnemu podjetju. Prevzem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada bo dodatna storitev v sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki, ki bo
zaračunana posebej. Na območju vaških naselij morate povzročitelji tovrstne odpadke kompostirati.
Zagotavljanje prevzema s strani javnega podjetja, bi bilo neracionalno, kajti odpadki rastlinskega
izvora naj se kompostirajo na kraju nastanka, torej na kmetijskih zemljiščih in vrtovih.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad je strogo prepovedano mešati z
drugimi komunalnimi odpadki. Vsi povzročitelji morajo tovrstne odpadke ali kompostirati ali
oddajati izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v posebnem
zabojniku.
NAČINI ZBIRANJA na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji :
1. Uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, iz mesta Litija in naselja Šmartno s
poselitvijo z individualnimi hišami, imate možnost izbire med kompostiranjem in oddajo
biološko razgradljivih odpadkov javnemu podjetju. Skupaj s tem obvestilom boste prejeli tudi
OBRAZEC, katerega izpolnite in podpišite in v najkrajšem možnem času vrnite, v priloženi
ovojnici, na naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška 15, 1270 Litija.
2. Uporabniki iz mesta Litija in naselja Šmartno v večstanovanjskih objektih – blokih
OBRAZCA ne boste prejeli, kajti za vas je oddaja tovrstnih odpadkov javnemu podjetju
obvezna. Pred večstanovanjske objekte bo javno podjetje do 30.06.2011 namestilo 240 litrske
rjave zabojnike za zbiraje biološko razgradljivih odpadkov.
3. Uporabniki iz območja vaških poselitev OBRAZCA skupaj s tem obvestilom tudi ne boste
prejeli. Obvestilo pa šteje kot zaveza, da boste biološko razgradljive odpadke kompostirali.
Od 01.07.2011 dalje, v vaše zabojnike za mešane komunalne odpadke, ne smete več odlagati
niti zelenega vrtnega odpada niti ne biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Tovrstnih
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odpadkov tudi ne smete odnašati na zbiralnice (ekološke otoke) in jih mešati z odpadno
embalažo.
NASVETI ZA PRAVILNO KOMPOSTIRANJE
(povzeto iz Priloge št.1 iz Uredbe)
Odpadki primerni za kompostiranje:
 Zeleni vrtni odpad: odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo
sadje, lesni pepel, stelja malih rastlinojedih živali.
 Kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavne usedline,
filter vrečke, pokvarjeni prehrambni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in
papirnate vrečke.
Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo,
poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi. ( Kakovost komposta poslabšajo olupki
citrusov, bananini olupki, s škodljivci napadene rastline, meso, kosti, pomije…)
Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor in naj ima
neposreden stik s tlemi ter naj bo primerno prezračen.
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 optimalni razkrojni proces je
pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje
in zeleni odrez) 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°C - 60°C, mikroorganizmi,
bakterije in glive proizvedejo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujemo določeno
vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni
kompostnik poln, oziroma 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 uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.
Vse uporabnike naprošamo, da dosledno izločajo biološko razgradljive odpadke, kajti v primeru, da
bodo tovrstni odpadki odloženi v zabojnik za mešane komunalne odpadke, vam javno podjetje
zabojnika ne bo izpraznilo, posledično pa vas lahko komunalna inšpekcija kaznuje z globo za
prekršek, v skladu z določili občinskih predpisov na tem področju. Dodatne informacije lahko
poiščete na internetni strani javnega podjetja www.ksp.litija.si ali nas pokličete na telefonsko
številko 01/890 00 10.
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