
 
 
 
AKCIJA »OČISTIMO SVET 2012« 
 
Objavljamo zborna mesta za občane, ki se bodo pridruţili 
čistilni akciji to soboto, 24. marca s pričetkom ob 9. uri 
zjutraj. Vaščani in člani društev se torej dobite glede na 
spodnji razpored: 
 
 
 

 

KRAJ ZBORNO MESTO UDELEŢENCEV 

Sv. Gregor, Andol, Junčje, Črni Potok 
pri V.L., Grebenje, Marolče, Levstiki, 
Krnče, Graben, Hojče, Hudi konec, 
Zadniki, Črnec, Brinovščica, Vintarji, 
Perovo, Pugled pri Karlovici, Gašpinovo 

Gasilski dom Sveti Gregor 

Velike Poljane, Škrajnek, Bukovec, 
Finkovo, Ţukovo, Vrh pri Poljanah, 
Ortnek, Dule 

Gasilski dom Velike Poljane 

Maršiči, Praproče, Pusti Hrib, Rigelj pri 
Ortneku, Zlati rep,  

Pri cerkvi Sv. Urh 

Gorenje Podpoljane Gasilski dom Velike Poljane 

Ţlebič Gostišče Vrba 

Slatnik Pr ta lesenm' kamn' 

Sušje Gasilski dom Sušje 

Mala Hrovača Vaški Vrt 

Hrovača Pod vaško lipo 

Sajevec Gasilski dom Sajevec 

Rakitnica, Kot pri Rakitnici Gasilski dom Rakitnica 

Prigorica Gasilski dom Prigorica 

Grčarice, Grčarske ravne Gasilski dom Grčarice 

Jurjevica Gasilski dom Jurjevica 

Kot pri Ribnici Pri hiši Kot 16 

Breţe Gostišče Makšar 

Blate Pri balinišču 

Breg pri Ribnici Pri kozolcu 

Bukovica   Gasilski dom Bukovica 

Dane Gasilski dom Dane 

 

Gorenji Lazi Pod lipo v centru vasi 



Goriča vas Gasilski dom Goriča vas 

Grič Športno igrišče na Griču 

Dolenja vas Pri gasilskem domu Dolenja vas 

Lipovec, Makoše Gasilski dom Lipovec 

Dolenji lazi, Zapuţe Gasilski dom Dolenji lazi 

 
 
 

 
Mesto Ribnica  

ZBORNO MESTO UDELEŢENCEV 

Center Pred cerkvijo Ribnica 

Lepovče Veterinarska postaja Ribnica 

Gornje Lepovče Igrišče v Lepovčah 

Knafljev trg  Kotlovnica Knafljev trg 

Prijateljev trg Pred blokom Prijateljev trg 3 

Opekarska do Kurirska ulica (in vse 
vmes) 

Lovski dom Ribnica 

Kolodvorska do Gorenje vasi (in vse 
vmes) 

Ideal center 

Gorenja vas Pod lipo 

 
 
Društva oz. zavodi, ki bodo čistila na posebnih področjih: 
 

Društvo ZBORNO MESTO UDELEŢENCEV 

Skavti V Hrovači pod lipo 

Vrtec Ribnica Pri vrtcu Ribnica 

Lovska druţina Dolenja vas Pred lovskim domom Dolenja vas 

Lovska druţina Ribnica Pred lovskim domom Ribnica 

Lovska druţina Velike Poljane Pred lovskim domom Velike Poljane 

Društvo katoliške mladine Pred cerkvijo v Ribnici 

Jamarji Za staro policijsko postajo 

Planinci v Rakitnici pri nakladališču lesa 

Lions klub Ribnica Hrovača pod lipo 

Osnovna šola Ribnica Pred šolo 

Kinološko društvo Pri društveni koči na Opekarski 

Polharsko društvo Grčarice Gasilski dom Grčarice 

 
 
 
 
 



Ţelimo si, da bi se čim več odpadkov ločilo, zato vam posredujem navodila za ločevanje: 
 
Rdeče vrečke: nevarni  odpadki ( baterije, akumulatorji, razne ţarnice in svetilke, gnojila, 
strupi, barve, laki, razredčila, lepila, smole, silikoni, zdravila, preparati za lase, laki za nohte, 
motorna olja, embalaţa, na kateri je znak za nevaren odpadek) 
Zelene vrečke: steklo (steklenice, kozarci, steklene posode, vaze, steklo od zdravil) 
Rumene vrečke: vsa odpadna embalaţa na kateri NI znak za nevaren odpadek (plastenke, 
pločevinke, embalaţa od mleka in sokov, jogurtovi lončki, plastični kroţniki, tube, plastične 
vrečke in folije ter aluminizarane vrečke (kot so od vegete, kave) in embalaţa in polistirena (za 
meso, sadje, zamrznjeno hrano) 
Črne vrečke:  drugi mešani odpadki, ki ne spadajo v eno od zgoraj naštetih vsebin 
 
Druga pomembna navodila: 
Gume – zbiramo, ker jih odvaţajo brezplačno  
Gradbeni odpadki – NE POBIRAMO, zgolj obvestimo, kaj smo našli in v kakšni količini 
Papir – teţko, da bomo našli večje količine v naravi, če pa ţe, pa je to odpadek, ki se zbira 
ločeno, vendar nimamo za to predvidenih posebnih vrečk, zato ga zberite skupaj v eno vrečo 
in posebej označite 
Kosovni materiali (štedilniki, električni aparati, hladilniki, pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni 
stroji, mikovalovne pečice, radiatorji, klima naprave, osebni računalniki, faksi, telefoni, radio, 
televizija, kalkulatorji, videokamere, glasbeni stolpi in podobno) – zbiramo, vendar zgolj tiste, ki 
smo jih našli v naravi. 
 
NE VOZITE NA ZBIRNA MESTA SVOJIIH STVARI IZ PODSTREŠIJ, ZA KAJ TAKEGA SO 
DRUGE PRILOŢNOSTI! 
 
Nevarnih odpadkov se ne zbira (salonitke, sodi s kemikalijami, bojna sredstva)  
 
Če najdete bojno sredstvo, takoj obvestite 113!!!) 
 
Če najdete odlagališče, na katerem je veliko kosovnega materiala in odpadkov ni mogoče 
prepeljati do zgoraj omenjenih postaj, potem javite, do katere glavne ceste ste prepeljali, da o 
tem obvestimo Komunalno podjetje.  
 
KONTAKTI NA DAN AKCIJE:  
Joţe Zakrajšek – komunalno podjetje 041513329 
Emil Adamič - koordinator občine Ribnica 031 536 820,  
Andreja Škrabec - koordinatorka Društva Ekologi brez meja 041641302,  
Bojan Trdan – komunalno podjetje 031732762 
 
Naj nas v soboto druţi čut do čiste narave in dobra volja, le tako bomo uspešni, pa še zabavno 
bo. 
 
Organizatorji akcije: 
Občina Ribnica 
Komunalno podjetje Ribnica 
Društvo ekologi brez meja 
 
 
 
 
 
 
 


