
PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Okolje je naš dom, ki ga z današnjim načinom življenja zasipavamo z odpadki in s 

tem izgubljamo prostor za naše življenje in za življenje živali in rastlin. Da bi to omilili, 

lahko odpadke recikliramo. Reciklirati pomeni ločiti, zbirati, predelovati, tržiti in 

končno uporabiti snov, ki bi jo sicer zavrgli. Ko nek izdelek recikliramo in ga potem 

uporabimo kot nov izdelek, sklenemo krog recikliranja. 

 

Če odpadke ločeno zberemo, jih predelamo in ponovno uporabimo kot material pri 

proizvodnji novih izdelkov: 

• zmanjšujemo količino odpadkov, ki se odlagajo, 

• zmanjšujemo stroške ravnanja z odpadki, 

• zmanjšujemo količino energije, potrebno za proizvodnjo novih izdelkov, 

• zmanjšujemo onesnaževanje okolja, 

• zmanjšujemo porabo naravnih virov. 

 

V Občini Rečica ob Savinji za ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki tiste v okviru 

javne gospodarske službe skrbi Javno podjetje Komunala Mozirje. 

 

 



EKOLOŠKI OTOKI 
 
 
Z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru preprečimo odlaganje potencialno koristnih 

odpadkov na odlagališče. V vsakem gospodinjstvu nastajajo odpadki, ki jih je 

mogoče s pravilnim ravnanjem ponovno uporabiti. Odpadki v tem primeru 

predstavljajo sekundarne surovine (se pravi surovine, s katerimi nadomestimo 

osnovne surovine). 

 

Ločujmo: 

• da bo iz odpadnega papirja nastal reciklirani papir, 

• da bodo iz odpadnega stekla nastali novi stekleni izdelki in embalaža, 

• da se bo iz odpadne plastike izdelal granulat, ki se bo uporabil pri proizvodnji 

cvetličnih lončkov, stikal, vrtnih garnitur, 

• da bo odpadkov za odlaganje čim manj.  

 

Na ekoloških otokih v Občini Rečica ob Savinji ločeno zbiramo steklo in stekleno 

embalažo, papir, plastično in kovinsko embalažo. Postavljenih je že 11 ekoloških 

otokov: na Rečici ob Savinji za trgovino, pred bloki, pred kulturnim domom, pred 

občino; v Sp. Rečici pred ZKZ; na Trnovcu pri Andrejovcu; na Sp. Pobrežjih pred 

gasilskim domom; na Homcu ob križišču Bočna – Zg. Pobrežje; v Grušovljah pred 

Kolenčevo domačijo; v Šentjanžu ob strugi, pri Rokovi domačiji; v Varpoljah pri 

trgovini. 

 
 
 

 

    Ekološki otoki v Šentjanžu, na Homcu in na Rečici - bloki 
 
 
 
 
 



KAKO ZBIRAMO PAPIR? 
 
 
Pred odlaganjem večje količine embalaže le-to stisnemo in zložimo. Tako zmanjšamo 

volumen, sicer je zabojnik prehitro poln. Revijam in prospektom odstranimo folijo. 

 

V zabojnik za papir in kartonsko embalažo sodi: 

 

• kartonska embalaža  

• lepenka 

• ovojni papir   

• papirnate nakupovalne vrečke 

• časopisi, revije, zvezki, knjige 

• prospekti, katalogi 

• pisemske ovojnice  

• pisarniški papir 

 
 

 

V zabojnik za papir in kartonsko embalažo ne sodi: 

 

• kartonska embalaža za tekoča živila (npr. tetrapak embalaža mleka) 

• embalaža, iz /ali s/ katere ne odstranimo vseh ostankov živil (npr. embalaža 

jedilnega olja, papirnati pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo, 

embalaža globoko zamrznjenih živil, ovitek od čokolade ipd.) 

• samokopirni, povoščen in plastificiran papir 

• celofan 

• vreče, v katerih smo hranili lepilo, cement, apno, krmila in druge sipke izdelke 

• tapete higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki ipd.) 

 

 

 

 

 



KAKO ZBIRAMO STEKLO? 

 

Pred odlaganjem steklene embalaže odstranimo pokrove. Kovinske in plastične 

pokrove odložimo v zabojnik za plastenke in pločevinke, plutovinaste zamaške pa 

odložimo v zabojnik za mešane odpadke. 

 

Pri odlaganju embalaže za čistila in kozmetiko bodimo pozorni na znake za nevarne 

snovi. Če izdelek vsebuje nevarne snovi, tudi embalaža sodi med nevarne odpadke. 

 

V zabojnik za stekleno embalažo sodi: 

 

• steklenice in stekleničke, v 

katerih smo hranili živila, pijače, 

kozmetiko in zdravila 

• kozarci, v katerih so bila vložena  

živila 

• druga steklena embalaža 

 

V zabojnik za stekleno embalažo ne sodi: 

 

• okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo 

• ogledala, kristalno in ekransko steklo 

• steklo svetil (neonske, halogenske in žarilne svetilke, stekleni senčniki svetil) 

• pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas 

• laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, keramika, kamenje ipd. 

 

 

 

 

 

 

 



KAKO ZBIRAMO KOVINSKO IN PLASTIČNO EMBALAŽO?  

 

Preden embalažo odložimo, jo izpraznimo ter stisnemo, da zmanjšamo volumen. 

Pri odlaganju embalaže za čistila in kozmetiko bodimo pozorni na znake za nevarne 

snovi. Če izdelek vsebuje nevarne snovi, tudi embalaža sodi med nevarne odpadke. 

 

V zabojnik za kovinsko in plastično embalažo sodi: 

 

 

• prazne in očiščene pločevinke 

živil in pijač 

• plastenke pijač in živil 

• plastični kozarci in lončki 

• plastične vrečke in folije 

• kartonska embalaža za tekoča 

živila (npr. tetrapak embalaža 

mleka in sadnih sokov) 

• prazna plastična embalaža 

gospodinjskih čistil in 

nenevarnih kemikalij 

 

 

 

 

V zabojnik za kovinsko in plastično embalažo ne sodi: 

 

• kovinska embalaža nevarnih snovi (embalaža motornih in druge vrste 

mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov, razredčil ipd.) 

• plastična embalaža nevarnih snovi (embalaža motornih in druge vrste 

mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov, redčil ipd.) 

• kosovni plastični predmeti (npr. igrače, polomljeni plastični stoli ipd.) 

 

 

 

 



ZABOJNIK ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE 

 

Vse ostale odpadke, ki se ne dajo predelati, odložimo v zabojnik za mešane 

komunalne odpadke. JP Komunala Mozirje je za zbiranje in odvoz odpadkov 

opremljena z dvema voziloma. Odlaganje, ločevanje in predelava odpadkov se vrši v 

RCERO Celje. 

 

V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodi: 

 

• kristal 

• lepilni trakovi 

• lončena, glinena, keramična 

posoda 

• plenice 

• onesnažena embalaža … 

• celofan 

• cigaretni ogorki 

• fotografije 

• flomastri, svinčniki 

• glavniki 

• glineni izdelki 

• igrače 

• kasete (avdio in video) 

 

 

 

 (RCERO) 

 

V zabojnik za mešane komunalne odpadke ne sodijo: 

 

• biološki odpadki 

• nevarni odpadki 

• odpadna embalaža 

• steklo in papir 

• gradbeni odpadki 

• vroč pepel 



KAKO ZBIRAMO KOSOVNE ODPADKE? 

 

Kosovni odpadki sodijo med odpadke, ki jih moramo zbirati ločeno. Odlagamo  jih v 

času organiziranega zbiranja kosovnih odpadkov na zato določena mesta.  

 

Med kosovne odpadke sodijo: 

• kosi pohištva 

• sanitarna oprema 

• odpadna električna in 

elektronska oprema  

(gospodinjski aparati,  

hladilne naprave, računalniška 

oprema …) 

• vzmetnice 

• preproge 

• talne obloge 

• kolesa 

• smuči … 

 

 

 

 

 

 

 

(Čistilna akcija 2010) 

 

Med kosovne odpadke ne sodi: 

• gradbeni material 

• odpadki, ki vsebujejo azbest 

• avtomobilski deli 

• pnevmatike 

• okenski okvirji s steklom 

• zeleni odrez (vejevje, 

grmičevje… 

 

 

 

(Čistilna akcija 2010) 

 

 

 

 



KAKO ZBIRAMO NEVARNE ODPADKE? 

 

Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj se le tako prepreči njihov 

škodljiv vpliv. V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob 

nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu zdravju in 

okolju. Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato 

moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Med nevarne 

odpadke sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi. Ko porabimo 

barvo, je embalaža, v kateri je bila barva, tudi nevaren odpadek. Nevarnih odpadkov 

ne smemo odlagati v zabojnike za mešane odpadke, ne v zabojnike za ločeno 

zbiranje odpadkov in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne 

smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Odlagamo  jih v času organiziranega zbiranja 

nevarnih odpadkov na zato določena mesta.  

 

Med nevarne odpadke sodijo: 

 

 

• odpadna zdravila 

• kozmetika 

• čistila 

• barve 

• laki 

• lepila 

• škropiva 

• razne kemikalije 

• spreji 

• odpadno jedilno in motorno olje 

• hladilna tekočina 

• akumulatorji 

• baterije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAKO RAVNAMO Z ODPADNIMI AVTOMOBILSKIMI GUMAMI? 

 

Avtomobilske gume lahko pripeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje. Nikakor jih ne 

smemo odlagati v naravi in ne sežigati. 

 

 

KAKO RAVNAMO Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO 

OPREMO? 

 

Veliko elementov in materiala, iz katerih je sestavljena bela tehnika, gospodinjski 

aparati in ostala električna in elektronska oprema, se lahko predela. Aparati in 

naprave, zabavna elektronika, mobiteli ter druga oprema vsebujejo tudi nevarne 

snovi. Če z njimi ne ravnamo pravilno, lahko škodujejo okolju in ogrozijo zdravje ljudi. 

Zato je pomembno, da tudi te odpadke odložimo ločeno. 

 

Odpadna električna in elektronska oprema: 

 

• mali gospodinjski aparati 

• veliki gospodinjski aparati 

• električna in elektronska orodja 

• računalniška oprema 

• oprema za razsvetljavo 

• igrače 

• zabavna elektronika … 

 

 

KAKO ZBIRAMO ODPADNA OLJA? 

 

Odpadno jedilno olje sodi med odpadke, s katerimi je potrebno ravnati pravilno in 

odgovorno. Ob nepravilnem odlaganju oziroma odstranjevanju škodujejo našemu 

okolju. 



Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke in 

zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ali zlivati v odtok ali kanalizacijo. Če to 

storimo, naredimo okolju in naravi, posledično tudi sebi ogromno škode. Če pride olje 

v stik s podtalnico, onesnaži vodo in take podtalnice ni moč očistiti. Zastrašujoč je 

podatek, da 1 kapljica olja onesnaži 1 milijon litrov vode. Podobno velja tudi za 

onesnaževanje prsti. Doma odpadno jedilno olje vlijemo v plastenke ali v steklenice 

oz. v katerokoli drugo primerno embalažo. 

 

 

EKO NASVET 

 

Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Predvsem bodimo pozorni pri 

izbiri čistil in kozmetike. Odločajmo se za okolju prijazne izdelke. Izogibajmo se 

nepotrebni embalaži. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir. Raje uporabimo 

plastične posode, ki jih vedno znova lahko uporabimo. Izberemo povratno embalažo. 

Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z 

nakupovalno vrečko ali košaro. Podarimo stvari, ki jih ne potrebujemo. Na spletu 

boste našli veliko strani, kjer boste lahko ponudili, česar ne potrebujete več, in morda 

našli tudi kaj zanimivega zase. 

 

 

                     (Čistila akcija 2010, Vrtec Rečica ob Savinji) 


