Kako kompostiramo?
• Prostor:
Za kompostiranje zadostuje že od dva do tri kubične metre velika prostornina na vrtu ali zelenici, ki naj stoji v polsenci, prav tako pa naj bo
zaščitena pred vetrom.
• Koraki kompostiranja:
1. Na dno izbranega prostora naložimo do višine
15 centimetrov plast grobega materiala, kot
so razrezan les in listje.
2. Na to površino potem odlagamo mešanico
organskih odpadkov in tvorimo obliko kupa, ki
ga moramo zavarovati pred dežjem.
3. V kompostnemu kupu se bo začel odvijati
proces trohnenja.
• Prezračevanje:
Da bo proces trohnenja potekal pravilno, moramo poskrbeti za zadostno vlago in 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 presušiti, prav tako pa ne sme biti prepojen
z vodo, torej ga moramo pravilno močiti. Ali je
vlaga 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.

Zakaj je kompost koristen?
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. Če ga uporabljamo za lončnice, ga moramo presejati in zmešati z enako količino vrtne zemlje.
Za kompostiranje lahko v specializiranih trgovinah
kupimo tudi kompostnik. To je lahko preprost silos
iz lesa ali plastike s pokrovom in režami za prezračevanje ob straneh in na pokrovu. Kompostnik
lahko postavimo na vrt, zelenico ali celo balkon.

RCERO CELJE

Svež veter za
čisto okolje ...
Kompostiranje
na domu

Regionalni center za ravnanje z odpadki RCERO Celje je sodoben center za ravnanje z odpadki, v katerem se bodo odpadki, zbrani na
ekoloških otokih in v zbirnih centrih, nadalje sortirali, obdelovali in kompostirali. Tako obdelani
odpadki bodo postali dragocena surovina za
nadaljnjo uporabo.
Vrednost prve faze projekta RCERO Celje je
približno 18 milijonov EUR. Od tega 49 odstotkov financira Kohezijski sklad Evropske unije,
preostali znesek pa je financiran iz proračuna
Republike Slovenije, iz sredstev okoljske dajatve ter sredstev občin, ki so vključene v projekt.
Izdajatelj: Mestna občina Celje, Naklada: 20.000 izvodov,
Tisk: Tiskarna Čukgraf d.o.o., Oblikovanje: Pristop d.o.o.

Ta dokument je nastal s finančno pomočjo Kohezijskega sklada Evropske unije. Za vsebino dokumenta
so odgovorne Javne naprave d.o.o., organ upravljanja je Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj. Dokument v nobenem pogledu ne odraža stališča Evropske unije.
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Kompostiramo lahko
na vrtu ali zelenici
Za kompostiranje je primernih vsaj 40 odstotkov odpadkov, ki nastanejo v naših domovih.
Z odločitvijo, da začnemo kompostirati svoje
odpadke, bomo nadvse prispevali k varovanju okolja. Biološki odpadki, ki jih odlagamo
na odlagališčih, povzročajo namreč gnitje in
nastajanje toplogrednih plinov, ki so ena najhujših groženj našemu okolju.

Kaj lahko in česa ne smemo
odlagati na kompostni kup?
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Na kompostni kup ali v
kompostnik lahko odlagamo:
iz gospodinjstva:
• zelenjavne in sadne odpadke
ter ostanke hrane,
• čajne in kavne usedline s filtrom,
• papirne vrečke sadja in zelenjave
ter papirne robčke,
• odmrle sobne rastline, staro zemljo
lončnic;
z vrta:
• pokošeno travo, plevel, listje,
• drevesa in grmičevje
(razsekano ali razrezano),
• ostanke rož, stebla zelenjave in
vso neuporabljeno zelenjavo.

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. Na kompostni kup lahko odlagamo prst, travo, liste in
druge obrezke z vrta, prav tako pa tudi ostanke
hrane, kot so surovo sadje in ostanki zelenjave.
Ob pravilnem postopku kompostiranja se bodo
naši odpadki spremenili v kakovosten in uporaben kompost.

Kaj ne sodi na kompostni kup
ali v kompostnik:
• materiali, ki se v naravi ne razgradijo
(steklo, plastika, keramika, kovine,
barve, laki, olja),
• kosti, meso in maščobe,
• izločki domačih živali.
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