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Organko, Ogrizek in Olupek
»Au, au, uf, au!« je zadonelo v zeleni posodi, ko sta majhni deklici vanj vrgli
jabolčni ogrizek in bananin olupek. Deklici nista slišali ničesar in sta smeje se stekli
nazaj k skupinici otrok, ki se je igrala na igrišču za vrtcem.
»Kaj je zdaj to? Kje sem?!« je bil vznemirjen droben glas.
»Hej, kdo si pa ti?« je bil še bolj vznemirjen drugi.
»Kaj, kdo sem jaz? Kdo si ti?!« je postal nejevoljen prvi.
»Ne, kdo …?« je že začel vpiti nazaj spet drugi drobni glasek, ko se je stresla
vsa posoda. »Tišina!«
Drobna glaska, ki sta bila sprva naperjena drug proti drugemu, sta se stisnila.
»Sssaj nisva nič storila …,« se je hitel opravičevati prvi.
»… sssamo ne veva, kje sva …,« je tresoče dodal drugi.
»Dajta, no, pomirita se,« se je zahihital močnejši glas.
»Jaz sem Organko,« je nato dodal glas in zdelo se je, kot da se je vsa posoda
zatresla od smeha zaradi preplašenosti njegovih novih dveh prebivalcev, ki sta
se še bolj stisnila drug k drugemu, saj nista bila prepričana, ali sta v prijaznem
okolju.
»Žžživijo, Organko,« sta naenkrat zajecljala.
»In kako je vama ime,« je povrtal močan glas.
»Emmmm, jaz sem Ogrizek,« je že bolj pogumno odgovoril droben jabolčni
ogrizek.
»Jaz pa sem Olupek!« se je opogumil tudi bananin olupek.
»No, me veseli, prijatelja!« je zopet zadonelo po posodi. »Dobrodošla v svo‐
5

jem novem domu!«

Lupina, Jagoda in Čajni pobalini
»Auuuu!«
»Padaaam!«
»Na pomooooč!« se je slišalo, ko so je spet odprl Organkov pokrov in je
skupinica otrok vanj odvrgla nekaj odpadkov.
Otroci so smeje se stekli nazaj k svoji igri, v Organku pa sta se zaslišala drobna
vesela glasova: »Dobrodošli, pozdravljeni!«
»Kaj, kdo …?« so bili presenečeni prišleki, ki so ravnokar prileteli dobesedno z
neba in pristali v neznani posodi.
»Jaz sem Olupek …«
»… in jaz sem Ogrizek!« je odvrnil zdaj en glasek in nato še drugi. V topli notra‐
njosti Organka so se prišleki stisnili drug k drugemu
»Nič se ne bojte,« se je oglasil močnejši Organkov glas, da so se prestrašeni
prišleki še bolj stisnili, Olupek in Ogrizek pa sta se le hihitala. Kako dobro se jima
je zdelo, da sta zdaj onadva tista pogumna in nekdo drug tako prestrašen, kot sta
bila malo prej sama!
»Kako pa je vam ime?« sta vprašala v en glas.
»Jaz sem Lupina,« je zdaj stopila naprej iz tresoče se skupinice pomarančna
lupina.
»In mene kličejo Jagoda,« se ji je pridružila gnila jagoda.
Pri majhni skupinici, ki se je še vedno stiskala v kotu posode, se je videlo, da so
se njeni člani najprej medsebojno spogledali, si pomežiknili, nato pa skočili
narazen in zavpili: »Mi pa smo Čajni pobalini!« Bile so čajne vrečke.
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Fermentiranje
»Kaj je to fermentiranje?« je nekega dne svoje prijatelje v Organku vprašala
Jagoda.
»Mi se zdaj fermentiramo,« ji je pametno odgovoril Olupek.
»Ja?« je bila presenečena tudi Lupina.
»Ja,« je potrdil Olupek.
»Mi se ne fermentiramo!« je v trenutku začela vpiti skupinica Čajnih pobali‐
nov, ki so vedno morali nečemu nasprotovati, pa čeprav niso vedeli, za kaj gre.
Le tako jim ni bilo dolgčas.
»Seveda se,« je odobravajoče dejal tudi Organko, ki se je sicer le redko oglašal.
Zgolj takrat, ko so vanj prileteli novi odpadki, ki jih je moral pomiriti. Je pa zato
vedno znova užival v pojasnjevanju, kaj je fermentiranje.
»Vi, dragi moji prijatelji, ste biološki odpadki in vaše pomembno poslanstvo je,
da se vrnete nazaj v zemljo in spet zacvetite v vsej svoji lepoti,« je nadaljeval
Organko, njegov glas pa je postal čisto pravljičen.
»Kako?« sta vprašali Lupina in Jagoda.
»Ja, kako?« so vprašali tudi Čajni pobalini. Organku si sicer niso upali odgo‐
varjati.
»Saj veste, ko otroci včasih vržejo vame kakšno pest posipa in odpadke,« jih je
spomnil Organko.
»Ja?« so vprašujoče odvrnili odpadki.
»No, s tem vam zagotavljajo pogoje, da vam je prijetno in toplo. In ko vam je
tako lepo, se fermentirate,« je razložil Organko, ki se je zdaj zdel odpadkom še
bolj pameten kot sicer.
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»In ko bo tega postopka konec, boste postali koristni odpadki, ki jih bodo otroci
zakopali v zunanji kompost, iz vas pa bo nato nastal najboljši kompost. In tak kom‐
post je najboljši dodatek zemlji, da iz te zrasejo spet novi pridelki. Od teh pa bodo
nekega dne nastali spet novi odpadki in ti bodo zopet pristali v meni,« je pojas‐
nil Organko.

»Aaaa,« so odobravajoče zavzdihnili. Kako dobro se jim je zdelo, da imajo tako
poslanstvo. In tako ali tako so uživali v topli temni posodi v vonju svežega posipa
in kjer so se lahko stisnili drug k drugemu. Na zraku in na dnevni svetlobi bi se le
posušili in razpadli, tu pa lahko zorijo naprej, jim je že pred časom povedal Organko.
•••
»Organko, Organko!« je zavpil Olupek.
»Organko, zbudi se!« se mu je v vpitju pridružil še Ogrizek.
»Hmm,« je zamomljal Organko, ki je zjutraj rad še malce spal. »Kaj bi rada?« ju
je zaspano vprašal.
»Organko, ali smo že koristni odpadki?« je vznemirjeno vprašala še Jagoda.
»Ja, poglej. Ali smo?« je bila zvedava tudi Lupina.
»Ne, dragi moji, še malo bo treba počakati,« jim je odvrnil Organko.
»Ampak saj smo že tako dolgo tu,« je bila razočarana Jagoda.
»Ne pa ne, ne pa ne!« so tulili Čajni pobalini, ki so spet brez razloga morali
nečemu nasprotovati.
»Tiho bodite, vi,« je siknil Olupek.
»La‐la‐la‐la‐la!« so bevsknili vanj Čajni pobalini. To jutro so bili očitno sploh na‐
gajivo razpoloženi.
»Oh, spet jih bo treba prenašati,« je sama pri sebi zamomljala Lupina, Jagoda
pa je le skomignila. Čajne pobaline je imela prav rada, ker ji ob njih ni bilo nikoli
dolgčas, vedela pa je, da jih ima po svoje rada tudi Lupina.
»Mali moji,« jih je miril Organko, »ko se boste prelevili v koristne odpadke,
boste to zagotovo vedeli, in mi tega ne bo treba spraševati,« je dejal.
»Joj, komaj čakamo,« so odvrnili Olupek, Ogrizek, Jagoda in Lupina, Čajni
pobalini pa so se že lovili okoli njih in čutili svežo energijo, ki jih je oblivala vsak
dan bolj, saj so vsak dan postajali koristnejši odpadki.
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Koristni odpadki
»Jupi!«
»Jeeee!«
»Tooo!« so Organka neko jutro zbudili veseli glasovi.
»Kaj, kaj?« je bil zmeden.
»Organko, končno smo koristni odpadki!« so radostno odvrnili glasovi.
»No, zelo dobro jutro, mali moji,« jih je prijazno pozdravil Organko, ki se je
vsakič, ko je v njem nastal nov kup koristnih odpadkov, ki je navadno pristal na
čudovitem vrtu, počutil, da je tudi sam opravil svoje poslanstvo.
»Dobro jutro, dobro jutro!« so se veselili tega lepega dne njegovi odpadki.
Danes bodo tudi oni izpolnili svoje poslanstvo, česar so se že tako dolgo veselili.
Ko so pritekli otroci iz vrtca, je fantiček, ki je prvi pritekel do Organka, odprl
njegov pokrov. Tudi otroci so se razveselili, ko so zagledali koristne odpadke. Vz‐
gojiteljica jim je povedala, da bodo korenček in jagode pa solatko, ki so jo tako
radi jedli, posadili takrat, ko bodo tudi odpadki pripravljeni. In danes so bili
odpadki pripravljeni! Postali so koristni odpadki!
»No, otroci, zdaj pa naj vsak spravi koristne odpadke v svoj kozarček in od‐
nesimo jih na naš vrt, kjer smo že pripravili zunanji kompost,« jim je naročila
vzgojiteljica. Otroci so zajeli odpadke iz Organka in ko je imel vsak napolnil svoj
kozarček, so se podali na vrt. Tam so stresli vsebino iz svojih kozarčkov na kom‐
post in po nekaj dneh so s kompostnega kupčka in odpadkov dobili najboljši kom‐
post. Ko je vzgojiteljica na vrt stresla še dišečo zemljo in ko je vrtnar zasadil
korenček, solato in jagode, so otroci pridno dodali še nastali kompost.
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»Uiiii!«
»Jaaaa!«
»Jupiii!« so še bolj veselo vzklikali koristni odpadki, pomešani v kompostu.
V stiku s svežo zemljo so se počutili bolj žive kot kadar koli in njihovo poslanstvo
je bilo končno izpolnjeno. Že čez nekaj dni bodo v njihovi živi zemlji pognale prve
koreninice in popki novih rastlinic.

Namesto zaključka
za malčke in njihove starše

Organko s pomočjo naravnega posipa, ki ga dodajamo na organske odpadke,
proizvede tri nove uporabne izdelke: odlično gnojilo za rastline, učinkovito čistilo
za odtoke in maso za pripravo prvovrstnega komposta. Kompost, v katerega se
prelevijo tudi naši odpadki, je rastlinska snov, ki se razgradi in reciklira kot gno‐
jilo. Je ključna sestavina v ekološkem kmetijstvu. Kompost pridobivamo z encim‐
sko razgradnjo rastlinskega materiala oziroma organskih odpadkov, ko
fermentirane odpadke, kakršni so bili na koncu naši junaki, zagrebemo v zemljo.
Ali si vedel/‐a, da je bilo v Sloveniji leta 2008 zbranih 922.829 ton komunalnih
odpadkov oziroma 453 kg odpadkov na prebivalca? Od tega velik delež pred‐
stavljajo ravno biološko razgradljivi odpadki, del katerih so tudi kuhinjski odpadki.
Ali pa si morda vedel/‐a, da človek na leto proizvede 176,67 kg bioloških odpad‐
kov? To je skoraj pol kilograma bioloških odpadkov dnevno! Koliko je to, lahko
vidiš, če za polovico izprazniš škrnicelj moke. Iz teh odpadkov lahko nastanejo
koristni odpadki, s katerimi lahko – ko postanejo kompost – obogatimo pridelo‐
valno zemljo in pridobimo okusno zelenjavo ter sadje.
Med organske odpadke, ki jih lahko kompostiramo, spadajo: vsi olupki hra‐
ne (razen maščob in tekočin in večjih kosti), olupki sadja in zelenjave, vejevje,
pokošena trava, odpadlo listje, rože, plevel, zemlja lončnic, čajne vrečke in kavna
usedlina.
VIRI: www.organko.si, www.lep‐planet.si in sl.wikipedia.org
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