
Koš za biološke odpadke

ORGANKO
Za preprosto ločevanje odpadkov  
v vsakem gospodinjstvu!



Zakaj imeti ORGANKA  
v gospodinjstvu? 
V štiri članski družini se na teden nakopiči približno 
35 kilogramov odpadkov, od katerih biološki 
predstavljajo kar 30 odstotkov.

Odpadki ob prisotnosti kisika 
razpadajo, česar posledica so: 

• neprijeten vonj, 

• privabljanje mušic, 

• obremenjevanje okolja s 
toplogrednimi plini, 

• onesnaževanje podtalnice. 

ORGANKO je napreden in 
funkcionalno zasnovan koš, 
ki rešuje nelagodnosti pri 
zbiranju in ločevanju bioloških 
odpadkov v gospodinjstvu ali 
na delovnem mestu. Proces 
gnitja je najpogostejši vzrok za 
nastanek neprijetnih vonjav v 
naših smeteh. Biološki odpadki 
v ORGANKU ne gnijejo, saj z 
dodajanjem naravnega posipa 
za ločevanje bioloških odpadkov 

poskrbimo, da odpadki brez 
vonja fermentirajo. 

DEJSTVA:
• potrebna je hramba na sobni 

temperaturi,
• volumen koša: 16 litrov, 
• povprečno velika družina ga 

napolni v enem mesecu,
• izdelan v Sloveniji,
• koš narejen iz reciklirane plastike.

RECITE STOP: 
• neprijetnim vonjavam, 
• nadležnemu mrčesu, 
• dodatnim vrečkam, 
• dnevnemu odnašanju 

bioloških odpadkov  
iz stanovanja.

KAJ JE NARAVNI 
POSIP ZA BIOLOŠKE 
ODPADKE? 
Naravni posip za biološke odpadke 
(v tujini znan kot Bokashi) je zmes 
otrobov pomešanih z melaso 
(sladkor in voda), oplemenitenih 
s koristnimi mikroorganizmi 
(mlečnokislinske bakterije, 
kvasovke, fotosintezni organizmi, 
aktinomiceti in encimsko aktivne 
glive), kar v košu ORGANKO sproži 
proces fermentacije in preprečuje 
gnitje odpadkov. Po končanem 
procesu fermentacije biološki 
odpadki zadržijo vsa pomembna 
hranila (predvsem dušik), ki bi pri 
gnitju izginila. Fermentirani biološki 
odpadki so osnova za kompost  
1. razreda. 



Kaj sodi v  
ORGANKA?
V ORGANKA lahko odložimo skoraj vse biološke odpadke. 
Večje kose živil je priporočljivo razrezati na manjše, s tem 
prispevamo k učinkovitejšemu procesu fermentacije. 

NEPRIMERNI ODPADKI:
Tekočine:
• kis, 
• sok,
• mleko, 
• olje,
• voda.

Drugo:
• velike kosti,
• pepel,
• živalski iztrebki,
• papir.

PRIMERNI ODPADKI:
• sadje in zelenjava,
• pripravljena hrana,
• kuhano in surovo meso,
• sir,
• ribe,
• jogurt,
• jajca,
• manjše kosti,
• kruh,
• kavne usedline,
• čajne vrečke,
• ovenele cvetlice,
• manjša količina  

papirnatih robčkov.



Kateri so produkti 
fermentacije v 
ORGANKU?
FERMENTACIJSKA TEKOČINA 
Nastaja med procesom fermentacije in jo lahko uporabimo kot: 

• naravno gnojilo za vrtne in sobne rastline 
(razredčena v razmerju 1:200)

• sredstvo za vzdrževanje čistih odtokov in higienizacijo greznice 
(nerazredčena).

Štiričlanski družini v 
povprečju zadostuje  
1 kg naravnega posipa 
za ločevanje bioloških 
odpadkov na mesec. Rok 
uporabnosti je eno leto. 

OSNOVA ZA KOMPOST 1. RAZREDA
Prisotnost naravnih mikroorganizmov v naravnem posipu za 
ločevanje bioloških odpadkov sproži v košu fermentacijski 
proces, pri katerem biološki odpadki zadržijo pomembna hranila, 
vitamine in minerale. Pesticidi in škodljive spojine se razgradijo 
na okolju prijazne elemente. Zmes fermentiranih bioloških 
odpadkov predstavlja prvovrstno osnovo za nadaljnjo pripravo 
komposta primernega za pridelavo hrane. 



ORGANKO - ENOJEN
Primeren za uporabnike, ki bodo ORGANKA praznili v rjavi 
zabojnik za biološke odpadke. Uporaben je predvsem v urbanih 
središčih in hišah brez lastnega kompostnika, kjer je organiziran 
odvoz bioloških odpadkov. 

ORGANKO – SET DVEH KOŠEV
Primeren za lastnike vrtov in kompostnikov, ki želijo, da se 
fermentacijski proces v ORGANKU zaključi. Ko je prvi koš 
napolnjen, ga uporabnik zapre in ne odpira 2 tedna. Z odlaganjem 
odpadkov nadaljuje v drugem košu. Ko je proces fermentacije 
končan, vsebino prvega koša zakoplje v zemljo ali izprazni na 
kompostni kup. Odpadna masa potrebuje od 4 do 6 tednov, da se 
spremeni v kompost 1. razreda.

Kako je količinsko pakiran?
ORGANKO je na voljo v ENOJNEM pakiranju  
ali kot SET DVEH KOŠEV. 

KOMPLET PRIPOMOČKOV VSEBUJE:
• 1 x koš za biološke odpadke 

ORGANKO
• 1 x naravni posip za ločevanje 

bioloških odpadkov
• 1 x pokrov
• 1 x pipica
• 1 x odcejalno sito
• 1 x ravnalo
• 1 x dozirna posoda
• 1 x lonček za fermentacijsko tekočino
• 1 x navodila za uporabo

KOMPLET PRIPOMOČKOV VSEBUJE:
• 2 x koš za biološke odpadke 

ORGANKO
• 1 x naravni posip za ločevanje 

bioloških odpadkov
• 2 x pokrov
• 2 x pipica
• 2 x odcejalno sito
• 1 x ravnalo
• 1 x dozirna posoda
• 1 x lonček za fermentacijsko tekočino
• 1 x navodila za uporabo



Kakšne so barvne 
kombinacije in 
transportna embalaža?
BARVA
Osnovna barva je SIVA (ogrodje) in ZELENA (pokrov, ročaj in  
pipica). Posebne barvne različice so možne po dogovoru glede  
na naročeno količino.

TRANSPORTNA EMBALAŽA
Koši za biološke odpadke ORGANKO so pakirani v navadnih kartonskih 
škatlah. Nalepka, deklaracija in ime se lahko spremenijo. 

Pakiranje se izvaja po slovenskih standardih in navodilih. 

VELIKOST KARTONSKE 
ŠKATLE
ORGANKO set: 

• 330 x 270 x 530 mm
• 16 setov na eni paleti

ORGANKO enojen: 

• 330 x 270 x 380 mm
• 24 kosov na eni paleti

Velikost palete: 

• 1200 x 800 x 1170 mm



Splošni pogoji 

Naročilo se poda v pisni obliki, vključno z imenom, opisom, ceno, 
količino in EAN kodo izdelkov. Za realizacijo naročila je potrebna 
pisna potrditev. Naročila lahko pošljete po elektronski pošti, faksu 
ali navadni pošti.

Dobavni roki za naročila večjih količin se lahko dogovorijo posebej. 
Podjetje Plastika Skaza d.o.o. naročila potrdi v pisni obliki.

Plastika Skaza d.o.o. 
Selo 20 a 
3320 Velenje 
Slovenija

KONTAKT: 
T: 03 89 63 500 
T: 03 89 63 618

E-pošta:  
info@organko.si

Spletna stran: 
www.organko.si 
 
PODJETJE
Direktor:  
Igor Skaza

Telefon:  
03 89 63 600

Fax:  
03 89 63 602

E-pošta:  
info@plastika-skaza.si

Spletna stran:  
www.plastika-skaza.si

Matična številka:  
2187809

Davčna številka:  
SI 51207915



www.organko.si


