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RCERO CELJE

Regionalni center za ravnanje z odpadki 
RCERO Celje je sodoben center za ravnanje 
z odpadki, v katerem se bodo odpadki, zbra-
ni na ekoloških otokih in v zbirnih centrih, na-
dalje sortirali, obdelovali in kompostirali. Tako 
obdelani odpadki bodo postali dragocena 
uporabna surovina za nadaljnjo uporabo. 

Vrednost prve faze projekta RCERO Celje je 
približno 18 milijonov EUR. Od tega 49 odstot-
kov financira Kohezijski sklad Evropske unije, 
preostali znesek pa je financiran iz proračuna 
Republike Slovenije, iz sredstev okoljske dajat- 
ve ter sredstev občin, ki so vključene v projekt. 

 Kaj se dogaja z ločeno zbranimi  
biološkimi odpadki?

Ločeno zbrane biološke odpadke bomo v 
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki 
(RCERO) Celje oddali v kompostarno, v ka-
teri poteka razgradnja bioloških odpadkov. 
Končni rezultat razgradnje je kompost, ki 
predstavlja dragoceno surovino. Kompostira-
nje je torej način, kako narava sama reciklira 
odpadke. V kompostarni potekajo postopki, 
v katerih mikroorganizmi razgrajujejo organ-
ske snovi v odpadkih. Na ta način je mogoče 
reciklirati več kot 50 odstotkov gospodinjskih 
odpadkov. 

Kompostiranje na domu

Vsa gospodinjstva, ki imajo vrt ali zelenico, 
lahko svoje biološke odpadke predelujejo na 
lastnem kompostnem kupu ali v kompostniku. 
Na kompostni kup sodijo enaki odpadki, kot 
bi jih sicer odlagali v poseben zabojnik za bio- 
loške odpadke. Kompost lahko uporabite na 
tratah in gredicah za rože ali pa ga dodate 
zemlji za presajanje sobnih rastlin. Izboljša ka-
kovost prsti, poveča njeno zmožnost vsrkava-
nja vode in zraka ter zmanjšuje potrebo po 
umetnih gnojilih. 



Kaj so biološki odpadki? 

Biološki odpadki predstavljajo več kot 40 od-
stotkov vseh gospodinjskih oziroma komunal-
nih odpadkov. Biološki se imenujejo zato, ker 
vsebujejo organske snovi, ki se na zraku ali 
tudi brez zraka razkrajajo oziroma razgradijo. 

Med biološke odpadke spadajo predvsem: 

•  hrana oziroma odpadki, ki nastanejo pri 
kuhanju ali pri proizvodnji in predelavi hrane,

•  odpadki z vrtov in parkov, kot so listje, 
odmrle rastline, pokošena trava, plevel,

•  odpadki, ki nastanejo pri obdelavi in 
predelavi lesa in papirja. 

Biološki odpadki predstavljajo dragocen 
surovinski vir, zato uvajamo njihovo ločeno 
zbiranje. Cilj ločenega zbiranja bioloških od-
padkov je, da ne končajo na odlagališču, 
temveč da jih vrnemo v nadaljnjo uporabo. 
Ločujemo jih torej od drugih odpadkov in jih 
oddajamo v posebne zabojnike za biološke 
odpadke. Le tako bomo omogočili predela-
vo bioloških odpadkov v kompost in njihovo 
ponovno snovno uporabo. Na ta način bomo 
izrazito pripomogli k zmanjševanju negativ-
nih vplivov bioloških odpadkov na okolje in k 
ohranjanju narave. 

Kaj lahko odlagamo v zabojnike 
za biološke odpadke? 

V posebne zabojnike za biološke odpadke, ki 
so rjave barve, lahko odložimo: 

Česa ne smemo odlagati v  
zabojnike za biološke odpadke? 

Pazimo, da v zabojnike za biološke odpadke 
ne odlagamo: 

•  kuhinjske odpadke (zelenjavo, sadje, 
olupke, ostanke solate, lupine ...),

•  kavno goščo ter kavne in čajne filtre,

•  ostanke hrane iz pločevink,

•  onesnažene papirne vrečke sadja  
in zelenjave,

•  vrtne odpadke (cvetje, odmrle lončnice, 
pokošeno travo, plevel, listje, obrezano 
grmičevje …),

•  druge lesne odpadke (žagovino, lesne 
sekance, lubje, veje dreves in grmovja). 

•  plastičnih ali kovinskih embalaž živil,

•  sanitarnih izdelkov,

•  papirnatih plenic,

•  olj in maščob,

•  mesa in mesnih izdelkov,

•  mleka, jogurtov in sirov,

•  iztrebkov malih živali, 

•  kamenja …

Nekaj nasvetov za pravilno odlaganje bioloških odpadkov:
•  Bioloških odpadkov nikoli ne odlagamo v plastičnih vrečkah.

•  V bolje založenih trgovinah so na voljo posebne vrečke, ki so v celoti izdelane  
iz biološko razgradljive folije. Tako lahko biološke odpadke odložimo skupaj z vrečko.

•  Odpadno jedilno olje ne sodi med biološke odpadke. Olje, ki smo ga uporabili za  
cvrtje, zbiramo v posebni posodi in ga oddamo v zbirnem centru. 
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