
 
 

 

 

OBVESTILA IZ ZADNJE STRANI RAČUNA: MAJ 2015 

Zgrajen objekt kompostarne izboljšuje pogoje ravnanja z biorazgradljivimi odpadki  

Biološki odpadki predstavljajo približno 40 odstotkov odpadkov v gospodinjstvu. V prihodnje kompostiranje 

zbranih odpadkov na prostem več ne bo dovoljeno, zato je Občina Krško financirala izgradnjo zaprtega 

objekta kompostarne. Z izgradnjo je doseženo manjše onesnaževanje podtalnice in zraka. Hkrati nova 

pridobitev zagotavlja cenejšo storitev zbiranja in obdelave biorazgradljivih odpadkov. 

Pomembno je, da v posodo za biorazgradljive odpadke odlagamo: 

 kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki, vključno z odpadki citrusov, kavna gošča in filter vrečke, 

jajčne lupine, kuhani ostanki hrane, pokvarjeni prehrambeni izdelki) 

 vrtne odpadke (pokošena trava, zemlja lončnic, listje, rože, plevel, lesni pepel - ohlajen) 

 kuhinjske papirne brisače, papirnate vrečke, robčke za nos in servete  

V posodo za biorazgradljive odpadke ne odlagamo: ostankov rib in surovega mesa, kosti - vse to sodi v 

posodo za ostanek odpadkov.  

Za ostanke kolin ter poginule živali pa je potrebno kontaktirati veterinarsko upravo.  

Biorazgradljivi odpadki se lahko odlagajo neposredno v posodo ali v papirnatih vrečkah oziroma zaviti v 

časopisni papir. V trgovinah so na voljo tudi posebne biološko razgradljive vrečke. 

Največja težava pri procesu kompostiranja so plastične vreče, ki se še vedno pojavljajo med 

biorazgradljivimi odpadki, predvsem v posodah pred večstanovanjskimi objekti. Če doma BIO odpadke 

zbirate v plastični vrečki morate pred odlaganjem odpadkov vrečko odstraniti. Čisto odložite med embalažo, 

onesnaženo pa v posodo za ostale odpadke.  

V kolikor uporabniki v večstanovanjskih objektih ocenjujete, da bi za odlaganje bioloških odpadkov 

potrebovali več posod, nas pokličite na telefonsko številko 07 48 17 283. 

Obveščamo vas, da izvajamo poostren nadzor vsebine odpadkov v posodah za mešane komunalne odpadke. 

V primeru nepravilnega odlaganja vam Medobčinski inšpektorat izda globo, zato predlagamo, da odpadke 

dosledno ločujete. 

Odvoza odpadkov na dan državnosti ne bo 

V mesecu juniju praznujemo dan državnosti, praznik je 25. 6. 2015, tako tega dne odvoza odpadkov ne bo. 

Odvoz bo potekal z enodnevnim zamikom. 

Čestitka ob občinskem prazniku  

7. junija občina Krško praznuje. Ob našem skupnem prazniku iskrene čestitke.  

  

 


