S to zloženko želimo predstaviti načine ravnanja
s kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v
gospodinjstvih. Ločevanje kuhinjskih odpadkov
od ostalih mešanih komunalnih odpadkov lahko
poteka:

kakšen način bodo ločevali svoje kuhinjske
odpadke. Individualni objekti bodo svojo
odločitev
sporočili
preko
izpolnjenega
anketnega lista
Kuhinjske odpadke bomo zbirali v rjavih
posodah velikosti 80 l, 120 l ali 240 l.

s kompostiranjem na lastnem vrtu skupaj
z vrtnimi odpadki
z ločenim zbiranjem v rjavih zabojnikih in
odvozom tako zbranih odpadkov v
predelavo

KAJ LAHKO ODLAGAMO V ZABOJNIKE ZA
KUHINJSKE ODPADKE
V zabojnik za kuhinjske odpadke lahko
odlagamo
ostanke hrane
zelenjavne odpadke
olupke in ostanke sadja, jajčne lupine
čajne in kavne usedline s filtrom
pokvarjene prehrambne izdelke

KAJ SO KUHINJSKI ODPADKI
Kuhinjski odpadki so odpadki, ki nastajajo v
gospodinjstvih pri pripravi hrane.
Kuhinjski odpadki vsebujejo velike količine
organskih snovi, ki se na zraku ali tudi brez zraka
razkrajajo ali razgradijo. Pri tem nastaja metan –
toplogredni plin, ki je škodljiv za okolje. Zato je
odlaganje kuhinjskih odpadkov med mešane
komunalne odpadke zakonsko prepovedano.
Po drugi strani pa ločeno zbrani kuhinjski
odpadki predstavljajo dragocen surovinski vir,
zato uvajamo njihovo ločeno zbiranje. Cilj
ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov je, da ne
končajo na odlagališču, temveč jih vrnemo v
nadaljnjo uporabo. Na ta način bomo izrazito
pripomogli k zmanjševanju negativnih vplivov na
okolje in k ohranjanju narave.
KAKO JIH BOMO ZBIRALI?
Stanovalci večstanovanjskih objektov in
stanovanjski objekti brez vrta bodo
avtomatično vključeni v sistem rednega odvoza
kuhinjskih odpadkov, medtem ko bodo
stanovalci individualnih objektov z lastnim
vrtom imeli možnost, da se sami opredelijo na

Nekaj nasvetov za pravilno odlaganje
kuhinjskih odpadkov:
Kuhinjskih odpadkov nikoli ne odlagamo v
plastičnih vrečkah
V bolje založenih trgovinah so na voljo posebne
vrečke, ki so v celoti izdelane iz biološko
razgradljive folije. Tako lahko kuhinjske odpadke
odložimo skupaj z vrečko
Odpadno jedilno olje ne sodi med kuhinjske
odpadke. Olje, ki smo ga uporabili za cvrtje,
zbiramo v posebni posodi in ga oddamo v Zbirni
center

KAJ NE SODI V ZABOJNIKE ZA KUHINJSKE
ODPADKE

Kaj ne sodi v zabojnik za kuhinjske
odpadke:
materiali, ki se v naravi ne razgradijo
(steklo, plastika, keramika, kovine,
barve, laki, olja)
olja in tekoči ostanki hrane
izločki domačih živali
poginule domače živali
veje, listje, obrez grmičevja
zemlja in kamenje
sanitarnih izdelkov, plenic

KOMPOSTIRANJE NA DOMU
Vsa gospodinjstva, ki imajo vrt ali zelenico,
lahko svoje kuhinjske odpadke skupaj z vrtnimi
odpadki predelujejo na lastnem kompostnem
kupu ali kompostniku. 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

Več o kompostiranju lahko najdete v
zloženki podjetja Jeko-in : RAVNANJE Z
VRTNIMI ODPADKI Z NASVETI ZA
KOMPOSTIRANJE

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

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

Bokashi je skupek naravnih, koristnih
mikroorganizmov, ki pospešujejo predelavo
bioloških odpadkov v kompost. Uporablja se ga
lahko tudi pri kompostiranju na prostem.

Več informacij na www.organko.si
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