Izjava o kompostiranju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada v hišnem kompostniku
OBRAZLOŽITEV
Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki predpisuje obvezno ločeno zbiranje biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (Uradni list RS št. 39/2010).
Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora te odpadke hišno kompostirati, v kolikor pa odpadkov
ne kompostira, jih mora prepuščati izvajalcu javne službe.
Če v vašem gospodinjstvu kompostirate biorazgradljive kuhinjske odpadke in zeleni
vrtni odpad, izpolnite izjavo o kompostiranju in jo oddajte na naš naslov (po pošti, epošti ali osebno oz. jo oddate v nabiralnik na vhodu KSD d. o. o.).
Po prejemu pravilno izpolnjene izjave bomo opravili pregled izvajanja ločenega zbiranja
biorazgradljivih odpadkov v gospodinjstvu ter hišno kompostiranje. Če bo to skladno z Uredbo o
ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki v gospodinjstvu ter občinskim Odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki, bomo z naslednjim obračunskim mesecem upoštevali izločitev storitve
ravnanja z biorazgradljivimi odpadki iz obračuna.
V primeru, da ste že oddali izjavo in nato prenehali s kompostiranjem, vas pozivamo, da nas o tem
takoj obvestite (po pošti ali na e- pošto info@ksda.si ).
Biorazgradljive kuhinjske odpadke, ki jih morda zaradi kvalitetnega komposta ne želite
odlagati v svoj kompostnik (npr. kosti ostankov hrane, meso, olupki agrumov,
papirnate brisače, serviete in robčki, lase, dlaka domačih živali, iztrebki hišnih
ljubljenčkov, cigaretni ogorki, prah iz sesalnika in drobne hišne smeti od pometa…),
morate obvezno odložiti v rjav zabojnik na ekološkem otoku ali zbirnem mestu (če je
to opremljeno z rjavim zabojnikom) in nikakor ne v katerikoli drug zabojnik.
Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva, ki ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada sam, mora te odpadke prepustiti izvajalcu javne službe. Pri tem je treba posebej
poudariti, da je prepovedano mešanje teh odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki
oziroma njihovo odlaganje
v zabojnike za ostanek odpadkov in zabojnike za
embalažo.
V primeru zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v ekološkem otoku ali na zbirnem mestu
(če je to opremljeno z rjavim zabojnikom), vas prosimo, da jih v rjav zabojnik odlagate brez
uporabe plastične vrečke. Po potrebi uporabite papirnato ali biorazgradljivo vrečko ali odpadke
zavijte v papir.
V rjav zabojnik odlagajte ostanke zelenjave in sadja, ostanke hrane, pokvarjena živila (brez
embalaže), kavno goščo in kavne filtre, čaj in čajne vrečke, jajčne lupine, lupine orehov, lešnikov
ipd., rezano cvetje, lončnice (brez lonca), lesni pepel (brez žerjavice, obvezno pogašen), umazan
ali moker papir, papirnate brisače in robčke, serviete, onesnažene papirnate vrečke….
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V rjav zabojnik sodijo poleg splošnih biorazgradljivih odpadkov tudi: lasje, ostriženi
nohti, dlaka domačih živali, iztrebki hišnih ljubljenčkov (obvezno zaviti v papir),
drobne hišne smeti nastale pri pometanju ali sesanju, cigaretni ogorki, kosti od
ostankov hrane.
Odpadno kuhinjsko olje je prav tako biorazgradljiv odpadek, ki ga zaradi tekočega stanja ne
zlivajte v rjav zabojnik (v zabojnik pa lahko odvržete papirnate brisače, s katerimi ste popivnali
npr. olja ali maščobe v ponvi…).
Kuhinjsko olje zbirajte v večji priročni posodi (npr. 5–litrski) in tako zbrano količino ob priliki
pripeljite v Zbirni center ali pa olje in maščobe oddajte v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
Ustrezno pripravljeno olje nam lahko posebej oddate tudi ob naročeni oddaji kosovnih odpadkov.
Večje količine tekočega biorazgradljivega odpadka iz gospodinjstva, npr. cel paket pokvarjenih
sokov, mleka…, pripeljite v Zbirni center.
V rjav zabojnik ne sodijo: plenice in higienski vložki, zdravila, čistila, kemikalije, tekstil, usnje,
gume, pesek, kamenje, lesene igrače, odpadni parket in drugi z lakom ali biocidom onesnaženi
lesni odpadki, mrtve živali, fekalije in odpadki, ki se ločeno zbirajo v ostalih zabojnikih.
Pravilno je potrebno ravnati tudi s klavničnimi odpadki oziroma živalskimi stranskimi proizvodi
(kože, kosti, čreva…), ki nastanejo pri klanju domačih živali. Teh odpadkov ni dovoljeno odlagati v
zabojnike za komunalne odpadke. Seznanjamo vas, da jih je možno brezplačno oddati v Zbirnem
centru pod Dolgo Poljano. Zaradi vodenja evidence za potrebe VURS-a, mora imetnik odpadka ob
oddaji predložiti osebni dokument in odrezek zadnje položnice za odvoz odpadkov.
Prav tako lahko v zbirnem centru brez doplačila oddate zeleni vrtni odpad ali pa v primeru, da
nimate možnosti lastnega dovoza, odvoz naročite pri našem podjetju.
LOČITEV BIORAZGRADLJIVIH FRAKCIJ ODPADKOV OD OSTALIH ODPADKOV JE
NAJPOMEMBNEJŠI KORAK, da lahko nadaljnje faze ravnanja z odpadki potekajo na
okolju dovolj prijazen, tehnološko učinkovit, ekonomičen in higieničen način. Ta korak
je nujno storiti že na samem izvoru nastajanja komunalnih odpadkov, to je v
gospodinjstvih (na kuhinjskem pultu), z intenzivnim ločenim zbiranjem
biorazgradljivih odpadkov.
Izvajanje ločenega zbiranja biorazgradljivih odpadkov v gospodinjstvu ter hišno kompostiranje,
nadzira izvajalec javne službe in občinska komunalna inšpekcija, v skladu z Uredbo o ravnanju z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS št. 39/2010)
ter občinskim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.
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