
 

MEDOVARNI KOMPOSTNIK                                     

 

 

 

Navodila za sestavljanje 

 

 

 

 

 

 



Komplet vsebuje: 

 Štiri stranice izdelane iz 3,5 cm debele hrastovine 

 

 Pokrov izdelan iz 3,5 cm debele  hrastovine z betonsko utežjo 

 

 Štiri hrastove količke za pritrditev kompostnika v tla 

 

 

 

 



 Paket s pritrdilnim materialom, ki vsebuje: osem sponskih vijakov (CW 4.8, M10 x 

150) 1, osem podložk 2, osem krilnih matic (M10) 3, dva samorezna vijaka s 

šestkotno glavo (10x140, 17 mm) 4, en atretirni čep s pripadajočo matico (30 mm) 5, 

štiri kovinske ploščice 6 ter osem lesnih vijakov (6 x 120, TX 30) 7. 

 

 

Orodje, ki ga potrebujete za sestavljanje: 

 Raglja 

 Nasadni ključ 17 mm 

 Nasadni ali viličasti ključ 30 mm 

 Vrtalnik/vijačnik s TX 30 nastavkom 

 Kladivo 



Sestavljanje: 

1. Iz štirih stranic sestavite obod kompostnika. Kompostnik je bil že poskusno sestavljen, 

vogali so po parih oštevilčeni za optimalno prileganje. 

 

Za spajanje vogalov uporabite sponske vijake, podložke in krilne matice. Luknje za vijake so 

pripravljene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Na dno vsakega vogala z enim lesnim vijakom (6 x 120, TX 30) pritrdite kovinsko 

ploščico. Ploščica služi pritrditvi kompostnika na količke zabite v zemljo (glej točko 5), 

najlažje pa jih je namestiti preden namestimo pokrov, ki precej poveča maso kompostnika. 

 

 

3. S pomočjo samoreznih vijakov s šestkotno glavo pritrdite pokrov kompostnika. 

Uporabite ragljo in natični ključ 17 mm.  

 

 

Vijaki opravljajo funkcijo tečaja, zato jih ne privijte do konca, oz. jih privijte tako, da se 

pokrov še gladko odpira. 

Prav tako je za gladko odpiranje pokrova pomembno, da sta diagonali tlorisa kompostnika 

enako dolgi (gledano v tlorisu, mora kompostnik tvoriti kvadrat), na kar je potrebno paziti 

predvsem pri pritrditvi kompostnika na količke zabite v tla (glej točko 5). 

 

 

 



4. V sprednjo stranico je potrebno namestiti še aretirni čep. To storimo tako, da ga 

vstavimo v za to pripravljeno luknjo (nad žigom medovarno) in ga z notranje strani pritrdimo 

s pripadajočo matico 30 mm. 

 

Aretirni čep omogoča varno zapiranje, obenem pa tudi enoročno odpiranje kompostnika, saj 

je utež na pokrovu dovolj težka, da prevesi pokrov. Pri odpiranju ročaj čepa povlečemo proti 

sebi, pokrov pa naj bi se zaradi delovanja protiuteži samodejno odprl, v primeru, da se ne 

odpre samodejno je za odpiranje potrebno malo sile. Za zapiranje je potrebno ponovno 

povleči za ročaj čepa ter pokrov zapreti. 

V sprednji stranici sta spodnji dve deski pritrjeni s krilnimi maticami, kar omogoča odpiranje 

brez orodja in snemanje desk pri praznjenju kompostnika. Po končanem praznjenju deski 

vrnemo na položaj in ju pritrdimo s krilnimi maticami in podložkami. 

 



5. Kompostnik morate obvezno pritrditi v tla. Kompostnik pritrdite v podlago tako, da 

najprej v zemljo s težkim kovaškim kladivom na primernih mestih zabijete štiri hrastove 

količke. Predlagamo, da kompostnik poskusno namestite na mesto kjer bo stal in v vogalih 

označite mesta kjer bodo zabiti količki. Ti morajo biti popolnoma skriti v tleh, tj. vrh količka 

mora biti poravnan s tlemi. Kot je že omenjeno pri tretji točki, bodite pozorni, da bosta 

diagonali enako dolgi (D1=D2) 

 

Hrastove količke močno zabijte v tla, kolikor se le da globoko, a ne globlje od podlage (vrh 

količka naj bo poravnan s tlemi). Če količka ni mogoče zabiti dovolj globoko in del količka 

gleda iz tal, odžagajte zgornji del količka tako, da bo poravnan s tlemi. Na količke nato s 

pomočjo ploščic, vnaprej privijačenih v dno vogalov kompostnika, z lesnimi vijaki pritrdite 

kompostnik ( prikazano pri točki 2).  

 


