
 

ODPADKI 

 

Prepiši v zvezek. Kar je pobarvano z zeleno barvo ne prepisuj! 

Steklo 

Steklo je surovina, ki se nikoli ne izrabi in jo 

lahko neskončno recikliramo.  

V zabojnik za steklo odlagamo: 

 steklenice živil in pijač, 

 stekleno embalažo zdravil in kozmetike, 
 kozarce vloženih živil, 

 drugo stekleno embalažo. 

Papir 

Zbrani papir se v celoti odda v nadaljnjo 

predelavo. 

V zabojnik za papir odlagamo: 

 časopise, revije, 

 zvezke, rabljene knjige, 

 prospekte, kataloge, 

 pisemske ovojnice, 

 pisarniški papir, 

 ovojni papir, 

 papirnate nakupovalne vrečke, 

 kartonsko embalažo, 
 lepenko. 

 

Zakaj ločeno zbiramo papir? (preberi če te zanima, tega ne 

prepisuj v zvezek) 

Za proizvodnjo papirja uporabljamo celulozo, to pa pridobivamo iz lesa. 

Za izdelavo ene tone papirja porabimo kar 4,5 kubičnega metra lesa. 

Papirna industrija je hkrati tudi velik porabnik vode, saj za proizvodnjo 

enega kilograma papirja porabi do tisoč litrov vode. Vsak človek lahko z 

zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. 
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Embalaža 

Zbiranje embalaže 

 

V zabojnik za embalažo odlagamo: 

 plastenke pijač in živil, 

 plastenke čistil in pralnih sredstev, 

 pločevinke živil in pijač, 

 votlo embalažo od mleka, sokov ipd., 

 plastične lončke in vrečke, 

 alu folijo in stiropor. 

V zabojnik za embalažo ne odlagamo plastične ali kovinske embalaže, ki 

vsebuje nevarne snovi ali njihove ostanke, ki zahtevajo posebno 

ravnanje. 

 

Zakaj ločujemo embalažo? (preberi če te zanima, tega ne prepisuj 

v zvezek) 

 

V povprečnem gospodinjstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj 

polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Ocenjeno je, da bo do leta 2050 kar 

20 % celotne svetovne proizvodnje nafte porabljeno za izdelavo plastike. 

Potrošnja plastike na svetovni ravni se je iz približno petih milijonov ton v 
petdesetih letih povzpela na skoraj 300 milijonov ton na leto, zato je 

toliko bolj pomembno, da jo recikliramo. 

Reciklirano plastiko uporabljamo za izdelavo novih izdelkov, kot so 

oblačila, pipe za vodo, preproge, izolacija vtičev in spalne vreče, 

steklenice in zabojniki, avtomobilski deli in čopiči. 

Recikliranje aluminijevih pločevink prihrani od 90 do 95 % energije, ki je 

potrebna za izdelavo pločevink iz primarnih virov ter prepreči izpust več 

ton ogljikovega dioksida v atmosfero. 

 

Biološki odpadki 

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 

Pomembno je, da biološke odpadke odlagamo v 

papirnatih vrečkah ali pa jih preprosto zavijete v 

časopisni papir. Lahko pa jih odlagate tudi v 
biorazgradljivih vrečkah, ki so na voljo v 

trgovinah. Nikakor pa bioloških odpadkov ne 
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odlagamo v plastičnih vrečah. Saj zbrane biološke odpadke odvažamo v 

kompostarno, kjer plastične vrečke niso za željene saj motijo proces 

predelave odpadkov.  

Med biološke odpadke uvrščamo: 

 zeleni vrtni odpad, 

 zlasti odpadno vejevje, 

 travo, listje, 

 staro zemljo lončnic, 
 rože, plevel, gnilo sadje, 

 steljo malih rastlinojedih živali, 

 kuhinjske odpadke, zlasti zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, 

jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, 

 pokvarjene prehrambene izdelke brez embalaže, 

 kuhane ostanke hrane, ki niso v tekočem stanju, 

 papirnate vrečke. 

Zakaj ločeno zbiramo biološke odpadke? (preberi če te zanima, 

tega ne prepisuj v zvezek) 

Če zbiramo biološke odpadke ločeno, bomo dosegli manjšo količino 

odpadkov in manj toplogrednih plinov na odlagališču. Zbrane biološke 

odpadke predelamo v kompost, ki je naravno gnojilo in lahko v celoti 

nadomesti vse umetne pripravke, za katere vemo, da so okolju 

neprijazni. 

Vsako gospodinjstvo lahko samo predeluje biološke odpadke, tako da 
naredi lasten kompost in na ta način znatno zmanjša količino odpadkov. 

Kompostiramo lahko na kompostnem kupu ali v kompostniku. 

Kompostiranje na lastnem vrtu 
Tisti, ki imate vrt se lahko odločite za lasten kompostnik ali pa za zbiranje 

bioloških odpadkov v zabojnikih pred hišo. 

 

Nevarni odpadki 

(preberi če te zanima, tega ne prepisuj v zvezek) 

Količino nevarnih odpadkov lahko zmanjšate že pri nakupovanju, ko se 

odločite za izdelke, ki niso nevarni za okolje oziroma vsebujejo manj 

okolju nevarnih snovi. 

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

Nevarne odpadke pa lahko občani oddajo vsak dan v poseben kontejner, 

namenjen zbiranju nevarnih snovi.  



Med nevarne odpadke sodijo: 

– baterije in akumulatorji, 

– odpadno motorno in jedilno olje, 
– stara zdravila, 

– TV aparati in računalniki, 

– ostanki barv, topil, rastlinskih zaščitnih sredstev, 

– neuporabljena čistila, 

– kozmetična sredstva, 

– strupi, 

– nekatere vrste embalaže, 

– neonska svetila in živosrebrne cevi, 

– sestavine, ki vsebujejo PCB 

– deli elektronskih naprav. 

Zakaj ločujemo nevarne odpadke? 

Organizirano ločeno zbiranje posebnih – nevarnih odpadkov je nadvse 
pomembno. Ti odpadki, ne glede na način ravnanja, povečajo nevarnost 

za okolje in zmanjšajo uporabnost mešanih odpadkov za nadaljnjo 

predelavo. Posebej so te vrste snovi nevarne pri sežigu odpadkov in pri 

predelavi organskega dela komunalnih odpadkov v kompost. 

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki lahko v fazah razkroja ogrozijo 

podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. 

 

 


