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PREDSTAVITEV TEKMOVANJA
V šolskem letu 2013/2014 je Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je
komuniciranje okoljevarstvenih tem organiziralo prvo šolsko in državno tekmovanje
za ZELENO PERO. Gre za tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo
ohranjanja narave in varovanja okolja.
Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz okoljevarstva, ekologije
in načel trajnostnega razvoja, informiranje in ozaveščanje učencev o pomenu
razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, varovanja narave in lokalnih
okoljskih težav ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja. Tekmovanje je
namenjeno učenkam in učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol ter dijakinjam in
dijakom srednjih šol.
V okviru državnega tekmovanja je bilo pravočasno oddanih 73 prispevkov, ki jih je
strokovna ocenjevalna komisija v sestavi strokovnjakov s področja okolje-varstva,
novinarstva ter prosvete, točkovala pa z vidika vsebinskih, strokovnih, stilskih in
inovacijskih učinkov. »Zmagovalni prispevki so po mnenju strokovne komisije odražali
smisel mladih avtorjev za opazovanje okolja, željo po raziskovanju in navdih za
inovativnost. Z nekaj dodatne motivacije in usmerjanja s pomočjo mentorjev, pa se nam
v prihodnosti obeta generacija odličnih mladih eko novinarjev ,« je povzela mnenje
komisije predsednica društva Irena Mraz.
S projektom želi društvo Planet Zemlja mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju
lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi zavest, da
lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem kraju. V okviru šolskega
tekmovanja so pripravili prispevke, ki so jih izražali skozi različne novinarske žanre,
pisali pa so o aktualnih okoljevarstvenih problematikah. Priprave so bile zelo aktivne, saj
je bilo potrebno veliko raziskovalnega dela, opravljenih pa je bilo tudi nekaj intervjujev s
strokovnjaki.

»Prav je da mladi spoznajo, da so sestavni del družbe, da torej njihovo mnenje šteje in z
njim lahko vplivajo«, je še povedala predsednica društva Planet Zemlja. Tudi zato so v
društvu vzpostavili elektronski medij mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org, kjer
redno objavljajo prispevke učencev in dijakov ali vzgojiteljev otrok v vrtcih.

Prejemniki zlatih priznanj za Zeleno pero:
Ana Stergar (5r), Osnovna šola Hinka Smrekarja
Tia Senekovič (8r), Osnovna šola Pesnica pri Mariboru
Klara Gajšek (9r), Osnovna šola Trbovlje
Eva Kržišnik (2l), Škofijska klasična gimnazija
Nejc Novak (2l), Srednja Gradbena šola in gimnazija Maribor

ZRAK V LJUBLJANI
Avtorica: Ana Stergar, 5. razred
Mentorici: Mojca Dremelj Blažon in Tadeja Plut Krajnik
Osnovna šola Hinka Smrekarja

Ljubljana je zelo onesnaženo mesto. Zelo onesnažen je tudi zrak. In še bolj bo, če ne
bomo nič storili.
Kaj se sploh dogaja?
Ljubljančani se vozimo z avtomobili. Nič narobe? Pa vendar izpušni plini uidejo v ozračje in ga
onesnažujejo. V manjši meri proti temu pomaga katalizator, vendar še zdaleč ne dovolj. Tudi
termoelektrarne onesnažujejo zrak. Ne same po sebi seveda, temveč dim in izpuhi, ki pri gorenju
uidejo v ozračje. Ste že kdaj slišali, da bi kdo rekel, da se gre na Rožnik nadihat svežega zraka? No, na
Rožniku ne dihamo skoraj nič čistejšega zraka kot tu spodaj. To sem ugotovila s preprosto raziskavo.
Odpravila sem se na Rožnik, oborožena s papirnatimi robčki. Izbrala sem si opazovalne točke: rob
Rožnika, rob Mosteca, više na Rožniku, na vrhu Rožnika. Na vsaki točki sem z robčkom obrisala list.
Na podlagi barve robčka sem ugotovila, kakšno onesnaženje je prizadelo točko. V spodnji tabeli si
lahko ogledate rezultate raziskave.
Točka

Rob Rožnika

Rob Mosteca

Više na Rožniku

Na vrhu Rožnika

Barva robčka

Siv

Svetlo siv

Rahlo sivkast

Čist

Onesnaženje

Zelo onesnaženo

Manj
onesnaženo

Sled onesnaženja

Neonesnaženo

Ker so bili rezultati tako porazni, sem se odločila, da tudi sama več storim za okolje.

Posledice onesnaženega zraka
Posledice onesnaženega zraka so podnebne spremembe, izumiranje gozdov, okvare dihal, alergije in
pljuči rak pri ljudeh. Ste kdaj pomislili, da s tem, ko onesnažujemo zrak škodimo našim zanamcem?
Če bo zemlja tako onesnažena, da bo izumrlo poljedelstvo, kaj bodo potem jedli? In kaj pili? Saj bo
tudi voda preveč onesnažena, mar ne? Brez vode pa ni življenja. Ni rastlin, živali in ljudi. Kaj se bo
torej zgodilo, če bomo še naprej onesnaževali okolje?

Kaj so že storili?
Seveda nočem reči, da le stojimo križem rok in opazujemo
uničenje okolja. Marsikaj so že storili, saj si Mestna občina
zelo prizadeva narediti Ljubljano spet Zeleno. V središču
mesta je bila zato leta 2007 vzpostavljena ekološka cona,
ki je zaprta za motorni promet. S tem se je občutno
zmanjšala količina motornega prometa. Že nekaj časa lahko
namesto termoelektrarn opazujete sončne elektrarne na
številnih javnih stavbah. S tem se je zmanjšala količina
termoelektrarn in tudi količina škodljivih plinov v ozračju.

Vaj je že kdo kdaj rekel, da se do centra vozi z avtom, ker je peš predaleč, kolesa pa nima? To naj od
leta 2011 ne bi več bil izgovor. Uvedeno je bilo mestno kolo, ki si ga lahko izposodi vsakdo, ki ima
kartico Urbano. To je zelo dobro, saj je vožnja s kolesom zabavna, pa še zraka ne onesnažuje.
Ste na avtobusu že kdaj opazili napis »Vozim na metan«? Če niste, potem ne gledate dobro, saj je
takih avtobusov v Ljubljani vedno več. In zakaj je to tako dobro? Ker je metan okolju prijazno gorivo
in veliko manj onesnažuje. Tudi z notranjim cestnim obročem so zmanjšali onesnaženost zraka, saj
motornim vozilom skrajša nekatere prometne poti. V obdobju 2008 – 2010 so bile zamenjane vse
azbestne strehe šol in vrtcev. Zakaj? Ker so ugotovili, da je azbest okolju škodljiv. Nadomestili so ga
naravi prijaznejši materiali.
V zadnjem času so se zelo uveljavili mestni vrtički in novi parki. Zelene površine namreč niso le
prekrasen okras mestu, temveč tudi naravni filtri zraka.
Poleg vsega pa država subvencionira zamenjavo starih ogrevalnih sistemov za nove (npr. toplotne
črpalke), s čimer državljane spodbuja k bolj varčni rabi energije.

Kaj lahko storimo mi?
Z zgoraj naštetimi ukrep najbrž nimate nič ali zelo malo, to pa še ne pomeni, da ne morete sami česa
storiti. Veliko pomaga že to, da ugašate luči. Termoelektrarne za proizvajanje elektrike namreč kurijo
premog. Ta uide v ozračje in ga onesnažuje. Manj ko imamo torej prižganih luči, manj premoga
pokurijo v termoelektrarnah in manj škodljivih plinov uide v ozračje.
Velik onesnaževalec je tudi promet. Da ga zmanjšamo, se namesto z avtom odpravimo na pot peš, z
mestnim prevozom, s kolesom,… Lahko pa izlet z avtomobilom nadomestimo z rolkanjem po igrišču,
s piknikom da domačem vrtu (balkonu, terasi), sprehodom ali sladoledom v mestu, kamor se
odpravimo peš, s kolesom, skirojem… Možnosti je veliko, le najti jih je treba.
Za čistejši zrak v Ljubljani smo res že naredili veliko, a to še ne pomeni, da se uležemo na kavč,
grizljamo piškote in nikoli več ne naredimo nič. Gotovo se da še kaj izboljšati in s tem zmanjšati
onesnaženost zraka! Ta članek pa naj vam bo pri tem v navdih.

Obrazložitev ocenjevalne komisije:
Avtorica se je na dokaj zahtevno temo prispevka odlično pripravila in uporabila inovativen pristop
raziskovanja. V članek je vključila tudi področja na katerih že potekajo aktivnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestu. Avtorica v članku torej ne ugotavlja samo stanja, ampak podaja tudi
konkretne rešitve problematike.

MOJA NARAVA, MOJA PRIHODNOST
Avtorica: Tia Senekovič, 8. razred
Mentorica: Tatjana Dvoršak
Osnovna šola Pesnica pri Mariboru
Mladi ljubitelji narave! Tukaj je že novi del naše rubrike. V prejšnjem delu smo govorili
o varovanju okolja in raziskovanju na terenu. Danes pa nas čaka narava v prihodnosti.
Narava se bo v prihodnosti zagotovo spremenila. Morda na bolje, morda na slabše. O
tem odločamo mi. Če bomo skrbeli za našo Zemljo, se lahko zgodi, da nekatere živalske
in rastlinske vrste ne bodo več ogrožene. Morda se bodo razvile nove… Sama sem
ponovno odšla raziskovati, tokrat tudi v tujino.
Hrvaško velikokrat obiščemo poleti, ko si zaželimo morja in sonca. Mislim, da ga ni lepšega, kot pa v
največji vročini skočiti v morje. Razen, če je le-to onesnaženo. Takrat se lahko samo zamislimo…
Plaža polna turistov. Plaža polna odpadkov. Nihče se ne zaveda, koliko odpadkov puščamo na plažah.
Embalaže hrane, papirčki, steklenice,… Ko morska gladina naraste, nekaj teh odpadkov »vzame«
seboj v morje. Nekaj jih ostane na plažah. Naslednji dan, ko turisti ponovno pridejo uživat, so
nezadovoljni. Glasno protestirajo, da je plaža neprimerna in da je za vse to kriv bližnji hotel ali pa
domačini. Na sebe niti ne pomislijo. Tukaj je napaka. Nikoli nismo krivi mi, vedno je nekdo drug.
Soseda, vodja hotela, brat, župan mesta,… Ljudje bi se morali naučiti razumeti, videti in seveda,
ukrepati ob svojih napakah.

Ena izmed mnogih plaž na
Hrvaškem. Poglejte, koliko ljudi je
tukaj. Sedaj pa razmislite, koliko
odpadkov…

Postojnska jama je zelo poznana. Ena izmed večjih znamenitosti. Poznajo jo po vsem svetu. Jamo je
izoblikovala reka. Kapniki, ki jih še danes ustvarja apnenec, so naravnost čudoviti. Vlakec te popelje
do Velike gore, kjer prečkaš Ruski most. Ogleduješ si Dvorano špagetov, nato Belo dvorano, ki ji sledi
Rdeča dvorana. Nekaj časa pešačiš, nato pa se ustaviš. Kapniki, ki jih gledaš, so zeleni. Sprva
pomisliš, da zreš v popolnoma novo vrsto stalagmita, nato pa ti vodič razloži, kaj se je v resnici
zgodilo. Uničeni so. Uničil jih je človek. S fotografiranjem (bliskavico) škoduje tej strukturi narave.
Na kapnikih se začno ustvarjati alge. Te se počasi »premikajo« proti vodi, habitatu človeške ribice.
Živalce seveda niso vajene tega, zato se skrijejo na varno območje. Nekaterim to ne uspe, zato zbolijo
ali celo umrejo. Ker jih je vedno manj, bodo postale ogrožena vrsta. Razen, če bi se ljudje začeli držati
pravil, ki so napisana in narisana pred vhodom. Ne odlagaj odpadkov, ne fotografiraj, ne dotikaj se

kapnikov… Res je, da si prav vsak želi spomin iz jame, tudi jaz sem si ga, a, pred vhodom je
trgovinica s spominki, tam lahko kupimo razglednice, magnete, obeske. Ne uničujmo habitata drugih
živali in naravnih lepot, ki jih je ustvarila mati narava.
V prejšnji številki, smo prejeli prošnjo. Deklica iz Ljubljane je prosila, če bi lahko pisali o prihodnosti
Zemlje. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Prihodnost je polna presenečenj. Ampak kakšnih? Dobrih ali
slabih?
Prihodnost Zemlje (posledično tudi naša) je odvisna od, no, vseh nas. Mnogi znanstveniki poskušajo
ugotoviti, ali je naša prihodnost že začrtana. Sama mislim, da ni. Še se lahko spremenimo, še lahko
ukrepamo. Še je čas. Vprašanje je, če ga bomo izkoristili in, ali ga je dovolj. Mnogi umetniki in
režiserji Zemljo v prihodnosti predstavljajo kot kup odpadkov.

Slika prikazuje animacijski prikaz mesta
prihodnosti. Si želite tega? Mislim, da poznam
odgovor.

A, upanje še obstaja. Nekateri kraji na Zemlji so prav osupljivi in čisto nasprotje zgornji sliko.
Zagotovo ste že slišali in videli (vsaj na slikah) Niagarske slapove, plažo na Maldivih ali gejzirje na
Islandiji. In zagotovo vam je bilo všeč, kar ste videli. Zakaj bi vse to uničili, ko pa lahko pustimo
naravi, da ustvari še več takšnih lepot.

Jezero v Kanadi. Še ena lepota
več!

Naravi lahko pomagamo. Veliko je možnosti za to. Izdelovati bi lahko začeli (več) električnih
prevoznih sredstev, uporabljati manj strupene snovi v industriji, uporabljali bi lahko papirnate vrečke
(ne plastičnih), saj so te prijaznejše okolju. Nekatere stvari (kot na primer vrečke) se nam zdijo
nepomembne, vendar: manj je več, a ne? Kaj pa reciklaža in ločevanje odpadkov. Zakaj ne bi tega
počelo še več ljudi? Koliko časa pa ti vzame, če vržeš papirček v papirni koš, na mesto, da ga odvržeš

s plastiko vred, med ostale odpadke. Ne veliko. Res je, da boš morda za to porabil cele tri sekunde,
ampak se splača.

Pomembno je, da ločujemo odpadke, saj jih
tako laže recikliramo.

In reciklaža? Odlična stvar! Iz odpadkov izdelamo nove, ponovno uporabne stvari. In ko te spet
končajo kot odpadki, jih ponovno recikliramo. Stari časopisni papir vržemo v koš.
Zakaj bi posekali drevo, če lahko stari časopis recikliramo in na bolj eko način,
dobimo nov papir. Seveda, pa reciklaža ne velja le za papir. O, ne… Recikliramo
lahko praktično vse. Plastiko, papir, pločevinke, steklo,… Tudi otroci velikokrat
reciklirate, pa se tega sploh ne zavedate. Iz stare škatle izdelate hiško. Ste škatlo
vrgli v smeti in kupili novo hiško, ali ste iz škatle naredili novo stvar? Odgovor je
seveda drugi del stavka. Čestitamo reciklirali ste!
Kot vidite, sami odločamo o prihodnosti. Lahko si ustvarimo dolgo in lepo življenje ali pa življenje
med odpadki. Sama sem že odločila, da se bom potrudila po najboljših močeh: odpadke bom ločevala,
v prostem času bom odšla v naravo in pobirala odpadke (tudi to je zelo koristno!), uporabljala bom
papirnate vrečke in se v službo, trgovino vozila s kolesom. Kaj pa vi? Vem, da se boste odločili za
pravo pot! Na naš spletni naslov lahko pošljete umetnine, pisma, vprašanja, tudi fotografijo sebe, kako
pomagate naravi! Dobrodošle so tudi vaše ideje o varovanju okolja. Ne pozabite: več je manj in
prihodnost si ustvarjamo sami!

Obrazložitev ocenjevalne komisije:
Avtorica je v dobro zgrajenem klasičnem novinarskem članku uspešno prenesla splošna vedenja,
znanja ter primere v lokalno okolje. V članku je obilica različnih konkretnih primerov in dobro
poudarjen pomen zavedanja, da nas čedalje večja količina odpadnih materialov bremeni, hkrati pa
avtorica bralcem ponuja tudi rešitve, s katerimi lahko posamezniki spremenijo svoja ravnanja in okolje
manj obremenijo z odpadki.

POT ODPADKOV – OD TRGOVINE DO SMETIŠČA
Avtorica: Klara Gajšek, 9. razred
Mentorici: Klavdija Čelik, Katja Dragar
Osnovna šola Trbovlje

V soboto, 1. 2. 2014, sem si ogledala pot odpadkov, od prvega stika s potrošnikom do
konca poti na smetišču. Zanimalo me je, kakšna sta razmišljanje in odnos posameznika
glede kupljenega izdelka, racionalnosti količine in uporabe embalaže, v katerem je
kupljen izdelek, in uporabe pripomočkov pri nakupovanju ter nadaljnja pot opisane
embalaže, ki se zavrže, vse do glavnega odlagališča smeti.
Obiskala sem trgovino v Trbovljah. Ogledala sem si kupce in njihove nakupe. Sledila sem gospodu, ki
se je najprej ustavil pri sadju in zelenjavi ter izbral pomaranče, solato in paradižnik. »Vsak konec
tedna v tej trgovini nakupim živila in gospodinjske pripomočke,« je povedal opazovani gospod.
Sadje in zelenjava v trgovini v Trbovljah
Za vsak artikel je uporabil svojo plastično vrečko za enkratno uporabo. Solato je,
kljub temu da je že bila v vrečki, dal še v eno. Nato se je napotil proti polici s
čokolado. Izbral je bonboniero. Nato je izbral še druge stvari, nekatere položil v
manjše vrečke in šel k blagajni. Vse izdelke je spravil v dve večji plastični vreči,
tako kot so to storili vsi kupci pred njim. »Večino sadja moraš stehtati, zato ga
položiš v vrečko, ki jo dobiš zastonj. Večina ostalih izdelkov je tako ali tako že
zapakiranih, vsako suho sadje, bonboniere, siri. Ob koncu nakupa pa pri samopostrežni blagajni vse
shraniš še v večjo vrečo, da lahko vse odneseš domov,« je še dodal gospod Tine. Ko sem ga vprašala,
kaj stori z vrečkama doma, je povedal, da večjo shrani, manjše pa vrže v koš za smeti.
Solata, vsaka v svoji vrečki
Ugotovila sem, da posameznik pri povprečnem nakupu desetih izdelkov
porabi vsaj eno vrečko za en izdelek, na koncu pa vse izdelke zloži še v eno
vrečo.
Samopostrežna blagajna
Sama sem kupila enako bonboniero, kot jo je kupil opazovani gospod. Najprej
sem odvila plastični ovoj, nato papir z imenom bonboniere, potem pa sem
odprla kartonasto škatlo in na koncu vzela čokoladico. Najprej sem jo odvila
iz plastičnega ovoja, nato pa pojedla. Na mizi je ostal kup zmečkanih
papirčkov. Trboveljčanka Marija je povedala: »Pač takšen je način. Ne moreš biti ekološki, če so vsa
potrebna živila shranjena v vsaj treh različnih embalažah, namenjenih promociji določene znamke!«
Odprta bonboniera

Že v trgovini, ki sem jo obiskala, so ob izhodu postavljene posode za
odpadke, ki omogočajo ločevanje odpadkov. Posebne posode so bile
označene za zbiranje kartuš in tonerjev ter za izrabljene baterije. »Doma
zbiram obrabljene baterije in kartuše. Vsak mesec jih odnesem v koše,

namenjene takšnim odpadkom. Mislim, da je to začetek napredka na področju ekologije. Vsak bi
moral začeti zbirati odpadke, vsako vrsto v svoj zabojnik,« je svoje misli z mano delila gospa Dragi.
Koša za obrabljene kartuše, tonerje in baterije
Pri vožnji skozi mesto je pri vsakem večjem stanovanjskem objektu ekološki
otoček z raznovrstnimi posodami, označenimi za ločevanje odpadkov. Tudi vsaka
zasebna hiša ima vsaj tri različne zabojnike za ločevanje bioloških odpadkov,
embalaže in papirja. »Pogled nanje ni najbolj prijeten. Moti me, da so zabojniki
tako blizu našega stanovanja. Sam ne ločujem vsak dan, saj en prebivalec med
milijardami ne more rešiti sveta,« je povedal stanovalec v bližini ekološkega
otočka (spodnja slika).
Ekološki otoček v Trbovljah
Na določene časovne termine se posode izpraznijo v
tovornjak Komunale Trbovlje in se odpeljejo proti
Zbirnemu centru Neža. Ogovorila sem smetarja, ki je
ravnokar praznil smetnjake. »Največkrat ne gledam
vsebine smetnjakov, opazim pa, kako kdaj pa kdaj ob
smetnjaku ležijo smeti vsepovprek,« je razložil. »Če
bi si ti ljudje vzeli nekaj minut in odložili
odpadke vsakega v svoj prostor, bi nam s tem
olajšali delo.«
Smerokaz za smetišče
Ob vstopu v zbirni center za odpadke sem zagledala zelene zabojnike, na
kupu kose lesa, pod modro mrežo pa embalažo. V zaprtih prostorih so bili v
prvem delu shranjeni nevarni gospodinjski odpadki, v drugem papir in v
tretjem razbite sveče, pripeljane s pokopališča .

Porazdeljeni odpadki v Zbirnem centru Neža

Nevarni odpadki gospodinjstev

»Mislim, da je za odpadke dobro poskrbljeno. Večkrat opazim ljudi, kako prinesejo odpadke na
smetišče, zadovoljen pa sem z ureditvijo, saj je kup smeti pokrit z mrežo, zato jih veter ne raznese,« je
povedal eden izmed stanovalcev v bližini smetišča. Drugi se je odzval drugače. Povedal je, da v bližini
smrdi in da tu ni tako prijetno živeti. Dodal je še, da ne more v nikakršnem pogledu hvaliti smetišča.
Presenečena in navdušena sem bila nad urejenostjo ločevanja odpadkov. Vsaka vrsta odpadkov je bila
v svojem prostoru. Tudi zunanji deli deponije, kjer se shranjujejo odpadki druge vrste, je pregrajen z
betonskimi bloki za ločevanje.

Poleg Zbirnega centra sem si ogledala tudi Dinos, družbo za pripravo sekundarnih surovin. Tudi tam
so bili na svojih kupih razporejeni različni kovinski deli in ostalo.
Dinos v Trbovljah
Po ogledu zbirnega centra in Dinosa sem obiskala
predsednika Eko kroga, Uroša Macerla. Bil je
navdušen in mi z veseljem podal svoje videnje
odnosa do ekologije ter o kapitalu in politiki, ki
držita roko nad tem.
»Kapitalizem, sistem, katerega glavni cilj je prodati,
kupiti, izrabiti, zavreči. Današnja družba gleda na
vse skupaj zelo kratkoročno. Težijo k trenutnemu
zadovoljstvu in nihče se ne obremenjuje s
prihodnostjo naših potomcev. Določeno vodstvo, politične elite, narekujejo ilegalno in navidezno
odpravo odpadkov, saj s tem pridobijo dobiček, ki pa ni primerljiv z vso škodo, ki uničuje celoten
ekosistem. Se pravi, sistem deluje na principu mafije. Če ne zamižiš in ne ostaneš lojalen, te politika in
kapital uničita, diskreditirata.
Naša trenutna družba se deli na dva pola. Prvi pol vidi težavo z odpadki kot svetovni problem za
celoten ekosistem. Zato ozavešča ljudi, da je potrebno racionalizirati izdelavo embalaže in odpadkov,
ki niso razgradljivi po naravni poti. Takšno embalažo in odpadke je potrebno vedno znova ločevati in
kasneje uporabiti za reciklažo in izdelavo novih izdelkov. Na takšen način se ohranjajo viri (nafta,
kovine, les …) in delovna mesta za ljudi.
Drugi pol poskuša zakriti problem odpadkov z izgradnjo sežigalnic. Graditelji sežigalnic pridobijo
dovoljenja za dobavo in sežig odpadkov za vsaj toliko časa, da se jim investicija izplača. In dobički
začnejo pritekati zelo kmalu, saj je ta dejavnost zelo dobro plačana, organizirajo jo politiki, ki so
stimulirani s strani kapitala. Na žalost ne vidijo škode, ampak le trenutno stanje na svojem računu.
Ljudje tako neposredno nimajo več problema za odpadki, saj določene inštitucije poskrbijo za odvoz
in navidezno uničenje. Kljub vsemu odpadki v sežigalnicah le spremenijo svoj izgled v drugo
agregatno stanje. Te odpadke neposredno absorbiramo v svoje organizme preko dihal in prebavil.
Družba mora čutiti odnos do odpadkov kot problem, ker se le tako lahko problem rešuje!
Sežigalnice pa so največji konkurent takšnemu zavedanju, saj nam navidezno zakrijejo problem, ki ga
ne zaznamo in ga posledično ne rešujemo.
V nekaterih delih sveta je prebivalstvo že organizirano. V tujini moraš, na primer, za eno plastenko
odšteti več denarja kot tu, v Sloveniji. Ljudje se redko odločajo za nakup takšne embalaže, le v
izjemnih primerih. Pri nakupu prinesejo s seboj pripomočke za nošnjo izdelkov in s tem prihranijo ter
povzročijo spremembo k napredku.
Prihodnost našega planeta je torej v družbi brez odpadkov.«
Pri pregledu ureditve in odnosa do odpadkov v domačem kraju vidim, da sta odnos in osveščenost
ljudi do pomembnosti ločevanja ter s tem lažje možnosti za njihovo recikliranje na visokem nivoju.
Dostopnost ekoloških otočkov omogoča ločevanje odpadkov iz gospodinjstev ter se nadaljuje vse do
glavnega Zbirnega centra Neža.

Moje razmišljanje o problemu ohranjanja našega okolja in planeta Zemlje je, da je naravnanost
današnje družbe brezglavo potrošništvo z zelo kratkoročnim razmišljanjem. Industrija stremi k
izdelavi vedno boljše in naprednejše tehnologije, ki zahteva kopičenje toksičnih snovi na zelo majhni
prostornini. Zanima jo le kratkoročni rezultat, nihče pa ne razmišlja, kako se bo ta stvar reciklirala, ko
bo njen rok uporabe potekel. To se dogaja z vsemi odpadki: od plastične vrečke do radioaktivnih
elementov. Zato je koncentriranje takšnih odpadkov na določenih varovanih območjih lahko ekološka
bomba.
Potrebno bi bilo, da bi industrija ob izdelavi posameznega proizvoda že vnaprej določila proces
njegove razgradnje, reciklaže ter razporeditev odpadkov nazaj v naravo razpršeno tako, kot so jo
pridobili.

Obrazložitev ocenjevalne komisije:
Reportaža avtorice zajema prav vse, kar navadno bralca pritegne k branju prispevka. Od intervjujev
naključnih kupcev, lastnih izkušenj ter opazovanja. Prispevek o odvečni embalaži, ki nastane če
želimo priti do skromnega koščka čokolade, je zato izredno prepričljiv in bralca naravnost motivira, da
začne razmišljati o pomenu ravnanja z odvečno embalažo, torej ravnanja z odpadki, ki jih povzroča
sedanja potrošniška družba.

ČISTO VODO DOBIMO, TAKO TUDI VRNIMO
Rastlinske čistilne naprave
Avtorica: Eva Kržišnik, 2. letnik
Mentorica: Nasta Zupančič
Škofijska klasična gimnazija
Slovenija je v smislu vodnih virov med bogatejšimi na svetu, vendar to še ne pomeni, da
se zavedamo njenega življenjskega pomena. Pogosto jo prav zaradi njene »neomejene«
količine nepremišljeno izkoriščamo. Odrasel Slovenec le za lastne potrebe v povprečju
porabi 150 litrov vode na dan. Kot primer: za kopanje in tuširanje porabi 55 litrov vode
na dan, 35 litrov porabi za izplakovanje WC-ja, 25 litrov za pranje perila, 10 litrov za
telesno nego, 10 litrov za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 10 litrov za pranje
posode, in še približno 5 litrov za pitje in kuhanje. Vsa ta voda je po uporabi onesnažena
in jo je treba ustrezno očistiti.
Voda se v naravi sicer čisti tudi sama. Ob deževjih pronica skozi plasti zemlje, peska, proda in skozi
kamnite razpoke. Tako je podzemna voda, podtalnica, čista, obenem pa tudi bogata z minerali, ki
pozitivno vplivajo na naš organizem, ko to vodo pijemo. Vendar pa je zaradi vedno večje porabe in
onesnaževanja, neokrnjene podtalnice vedno manj. Čas je že, da se obrnemo nazaj k naravi. Primer
sodelovanja z le-to so rastlinske čistilne naprave.
Rastlinske čistilne naprave ali s kratico RČN izhajajo iz raziskovanja mokrišč in zavedanja o njihovih
edinstvenih ekoloških funkcijah. Prve znanstvene raziskave na poskusnih čiščenja s pomočjo
vegetacije so opravili v Nemčiji na Max Planck Inštitutu, nato se je proučevanje različnih prednosti in
posledic nadaljevalo z raziskavami po vsem svetu.
Na trgu se pojavljajo že tretje desetletje, uporaba pa zaradi njihove preproste in cenovno ugodne
uporabe, kot tudi zaradi večjega zanimanja za razbremenjevanje okolja, narašča.
Osnovni koncept delovanja rastlinske čistilne naprave je čiščenje domačih odplak in odpadne vode iz
živinoreje kot tudi industrijske odpadne vode. Delovanje rastlinske čistilne naprave je kombinacija
fizikalnega, kemijskega in biološkega čiščenja. Voda naj bi bila očiščena za najmanj 85 odstotkov.
Čiščenje vode v rastlinski čistilni napravi se vrši s filtracijo, adsorpcijo, absorpcijo, mineralizacijo,
aerobno in anaerobno razgradnjo. Poznamo dve vrsti: takšne s površinskim in podpovršinskim tokom
vode. Razlika je v tem, ali voda teče po površini ali pod njo in s tem tudi v velikosti površine. Proces
čiščenja poteka tako, da voda najprej priteče v bazen, ki ga imenujemo usedalnik, v katerem se
največji delci posedejo na dno, ki je prekrito s peskom. To usedlino kompostiramo. V naslednjem
bazenu oziroma gredi, so nasajene različne vodne in močvirske rastline, kot sta trstika ter vodna leča,
ki za svojo rast potrebujejo snovi, zaradi katerih je voda onesnažena, ob tem pa s svojimi koreninami
ustvarjajo ugodno okolje za pester izbor mikroorganizmov (kateri predstavljajo kar 80 odstotkov
celotnega sistema), ki iz vode odstranijo najmanjše delce. Večji elementi se posedejo na dno. Proces
filtracije, ki poteka v tem bazenu, tudi preprečuje zamašitev čistilnega dela, ki je naslednji. V le-tem se
odvija postopek poliranja očiščene vode, kjer se iz vode dodatno odstranijo bakterije. Voda se nato
shranjuje v večnamenskem zbiralniku vode (bajerju), ki ga lahko preoblikujemo v lepo zaključeno

infrastrukturo podobno ribniku, kjer lahko gojimo vodne kulture ali vodo celo uporabljamo za
zalivanje trave, rož in ostalega okrasnega rastlinja.

Slika 1: delovanje rastlinske čistilne naprave (vir: http://www.cistilnenaprave.si/)
Zdi se, da je človek našel način sodelovanja z okoljem. A pojavi se vprašanje, če ne gre ponovno le za
poskus podrediti si naravo. In kako se bo narava odzvala? Pri rastlinskih čistilnih napravah vendarle
obstajajo vprašanja in dvomi. Kako zgraditi čistilno napravo, če nimaš primernega prostora? Kako
vedeti, ali je voda res očiščena? Je z njo po končanem postopku primerno zalivati sadno drevje, trto ali
trato, kjer se igrajo otroci? In ali so usedline primerne za gnojenje dreves in rož? Kako organizmom v
čistilni napravi zagotoviti optimalne pogoje za življenje, kadar smo več dni z doma (potovanje, poletni
dopust)? Ali rastline zadržijo tudi vse neprijetne vonjave, ki spadajo k odpadni vodi iz gospodinjstva?
Ali lahko prevelike količine praškov in detergentov v vodi poškodujejo rastline in ostale organizme?
Kako poskrbeti za le-te, da bodo svojo nalogo opravljali tudi v času zime in nizkih temperatur? Taka
in podobna vprašanja se zastavljajo skeptikom, ki o zanesljivosti rastlinskih čistilnih naprav niso
povsem prepričani, čeprav zagovorniki trdijo, da je njihova uporaba učinkovita. Poleg tega pa jih
odlikujejo tudi nizki stroški izgradnje in veliki prihranki pri samem delovanju, saj elektrika ali
kakršnakoli energija ni potrebna.
Prav tako pa imajo rastlinske čistilne naprave tudi svoje slabosti, pomanjkljivosti in omejenosti. To, da
niso primerne za velika mesta in večje onesnaževalce, kot je na primer farmacevtska industrija, je
očitno. Poleg tega zahtevajo večjo površino od ostalih čistilnih naprav in v začetku uporabe je
potrebno daljše časovno obdobje, preden se vegetacija obraste in začne naprava optimalno delovati. V
določenih okoljih so naprave s površinskim tokom lahko dobro gojišče komarjev in drugih
škodljivcev. Rastlinske so v vseh pogledih od običajnih čistilnih naprav manj predvidljive.
Da pa se ne bi omejila le na zbiranje dejstev o čistilnih napravah te vrste, sem med 30 ljudmi, starimi
med 25 in 74 let opravila anketo in tako poskušala povzeti njihov pogled nanje. Le 53% anketirancev
je zagotovo že slišalo za rastlinske čistilne naprave, 17% jih o tem ni bilo prepričanih, ostalih 30% pa
ne pozna tovrstnih čistilnih naprav. Od vseh, z njimi seznanjenih anketirancev, bi 54% ljudi zgradilo
rastlinsko čistilno napravo za potrebe svojega gospodinjstva, če bi za to imeli možnost, ostali še niso
razmišljali o tem. Nihče na to vprašanje ni odgovoril nikalno. 93% udeležencev ankete se zdi čiščenje
vode s pomočjo rastlin in ostalih živih organizmov dobra ideja, ostalih 7% o tem še ni razmišljalo. Na
vprašanje, če je po njihovem mnenju ekološko nesporno in naravi prijazno zgraditi in uporabljati
čistilno napravo, v kateri so glavni filtratorji rastline in mikroorganizmi je pritrdilo 87% udeležencev.
Tu se je med odgovori znašlo tudi vprašanje: »Ali ni tako, da te naprave v okolje sproščajo tudi

kemikalije?«. Glede na to, da med svojim raziskovanjem nisem nikjer zasledila, da bi se pri delovanju
rastlinske čistilne naprave kjerkoli uporabljale ali sproščale kemikalije, lahko ta pomislek kaže tudi na
to, da ljudje še niso v celoti seznanjeni z delovanjem. Vendar se to lahko še bistveno spremeni, saj kar
90% anketirancev verjame, da se bosta znanje o rastlinskih čistilnih napravah in uporaba le-teh v
prihodnosti razširila.

Za RČN sem že slišal/a.
Za RČN še nisem
slišal/a.
Nisem prepričan/a če
sem že slišal/a za RČN.

Slika 2: Grafični prikaz poznavanja RČN med anketiranci
Sama menim, da bi lahko naredili še bistveno več za ohranjanje in varovanje okolje, vendar tudi
prispevek rastlinskih čistilnih naprav ni zanemarljiv. Najverjetneje pa se bodo tudi te v prihodnosti še
razvijale in izboljševale.
Korak nazaj k naravi je z rastlinskimi čistilnimi napravami vsekakor storjen, za kako učinkovite se
bodo izkazale, pa bo znano po letu 2017, ko bo po zakonu obvezno imeti vgrajeno primerno čistilno
napravo, če odpadna voda ni speljana v ustrezno javno kanalizacijo. Res je že čas, da se začnemo
zavedati, kako pomembna in potrebna je voda, ter jo na vse možne načine skušamo ohraniti.

Obrazložitev ocenjevalne komisije:
V komentarju, zapisanem na poljuden in širši javnosti razumljiv način je avtorica z inovativnim
pristopom in poglobljenim znanjem podala kakovostne in konkretne informacije o rastlinskih čistilnih
napravah. Pred zapisom je na podlagi analize okolja dodobra spoznala sistem, na katerega je javnost
opozorila s komentarjem.

VEDNO ODLAŠAMO DO ZADNJEGA
Avtor: Nejc Novak, 2. letnik
Mentorici: Olga Bratec Veleski, mag. Mojca Knez
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Naši domovi so izredno pomembni in ravno zato moramo najti način, kako jih oblikovati, da bi
porabljali čim manj energije in bi bili zgrajeni iz okolju prijaznih materialov. Doslej temu nismo
posvečali posebne pozornosti, sedaj, ko so podnebne spremembe dosegle kritično točko, pa je
pomembno, da se zavemo vseh problemov in postavimo to skrb na prvo mesto. O tem smo se
pogovarjali s Stojanom Habjaničem, pionirjem gradnje iz naravnih materialov na Slovenskem.

Kje ste dobili navdih, da bi se ukvarjali z bio gradnjo?
Leta 1991 je moj prijatelj dobil v roke nemško revijo Wohnung und Gesundheit (Stanovanje in
zdravje), ki obravnava bio gradnjo v Evropi. Ko mi jo je dal, se je vse pričelo.
Kaj vse vključuje vaše delo in kakšne so vaše izkušnje na področju varčne in bio gradnje?
Moj posel zajema projektiranje, sanacijo starih stavb in energetsko optimizacijo hiš. Hiše je potrebno
uravnotežiti s pravilno izbiro materialov in tehnologijo, saj je potrebno poskrbeti za ustrezno
razmerjem med zdravjem prebivalca in porabo energije. Delo vključuje tudi energetsko prenovo
stavbne dediščine in predavanja, s katerimi ozaveščam ljudi o nujnosti takšne gradnje. Slovenci so bili
sprva skeptični in so zavirali napredek, vendar se je vse to spremenilo pred petimi leti, ko so ugotovili,
da se pravzaprav dá napraviti hišo iz slamnatih bal.
Zakaj se ljudje sploh odločajo za okolju prijazne stavbe? Kaj pa cene?
Slovenci še niso povsem ozaveščeni, zakaj se sploh odločijo zanje; najpomembnejši jim je prihranek.
V tujini se večinoma odločijo za to, ker jim ni vseeno za svet.

Okolju prijazna hiša je cenejša ali dražja od klasične hiše. Na ceno večinoma vpliva želja
proizvajalcev po zaslužku in znanje načrtovalcev. V Sloveniji smo še na začetku, trg pa tudi ni urejen
tako, kot je v tujini. Praviloma je zato takšna stavba za 4% dražja od klasične, vendar v najmanj 50
letih, kolikor v hiši tudi živimo, porabimo za energijo tudi do 40% manj denarja.
Zakaj je okolju prijazna gradnja tako pomembna?
Hiše je potrebno obravnavati z celostnega vidika. Pomembna je zaradi nizke porabe energije in
uporabe naravnih materialov. Ni vseeno, če za izolacijo uporabimo mineralno volno – za izdelavo le-te
iz nafte porabimo več energije kot če bi uporabili naravni material; pomembna je energija potrebna za
izdelavo stavbe. Zdravju in okolju prijazni materiali človeku praviloma ne škodujejo; upoštevati
moramo tudi zdravstveni vidik hiše.
Ima takšna gradnja tudi pozitiven učinek na
človeka in njegovo počutje? Kakšne izkušnje
imate z bivanjem v vaši eko hiši?
Naravni materiali imajo prijeten vonj in pogosto
tudi boljše izolacijske lastnosti, tako da se stavba
tudi v najtoplejših mesecih ne pregreje. Naravne
barve so prijetne za počutje, olja in voski, s
katerimi premažemo tla in pohištvo prijetno dišijo
in bolje izravnavajo vlago v prostoru.
V svojo ekološko hišo (na slikah desno), ki spada v
razred 4-5 litrskih hiš sem se vselil leta 2002. Po
svojih načrtih mi jo je izdelal Kager. Grajena iz
lesa, za izolacijo pa je poskrbela celuloza. Večina
oken je na južni strani, kjer je posajen tudi oreh, ki
poleti dela senco, pozimi pa odvrže liste in
omogoči vstop sončnim žarkom. Počutje je
prijetno zaradi stabilne vlažnosti in klime, saj se
temperatura tudi poleti ne povzpne nad 24°C.
Kje vidite pomanjkljivosti bodisi za človeka
bodisi za okolje (če seveda obstajajo)?
Ljudje več razmišljajo o ceni, kot pa o zdravju. Slednje nam ni pomembno dokler ne zbolimo. Zadnje
čase se pogosto pojavlja sick building sindrom. Gre za objektivno dejstvo, da ljudje zbolijo v
nezdravih stavbah. Vse stavbe, tudi spomeniško zaščitene, kot je šola v Martjancih pri Murski Soboti,
lahko izboljšamo z naravnimi materiali. Lesena tla premažemo z olji in voski, izolacijo pa napravimo s
ploščo iz trstike. Problem je, da mnogi ne vedo, da lahko stare meščanske stavbe izoliramo od znotraj,
namesto zunaj na fasadi.

Šola v Martjancih
S katerimi materiali imate največ izkušenj in bi prisegli nanje pri gradnji?
Konstrukcija se napravi iz opeke ali lesa, za izolacijo pa se uporabi naravni material, kot je celuloza ali
konoplja. Na žalost ni druge izbire, kot da za izolacijo temeljev uporabim stiropor. V kakšnih 30 ali 40
hišah sem naredil notranje ilovnate ali apnene omete, uporabil bio barve ter naravna olja in voske za
premaz tal.
Smo dovolj ozaveščeni o nujnosti okolju prijazne gradnje? Imate morda oceno, koliko hiš, ki
ustrezajo npr. evropskim standardom varčne, pasivne ali bio hiše imamo v Sloveniji?
Slovenci vselej zelo pozno odreagiramo, saj se zelo branimo vsega. Avstrija, Nemčija, Anglija in
balkanske države so bile hitrejše kot mi. Problem je, da si večina izvajalcev ne upa prestopiti iz teorije
v prakso.
Da ne bi bilo bojazni pred novim, bi bilo krasno, če bi vsebine o okolju in gradnji vključili v učne
programe in če bi projektiranju sledilo praktično delo.
Pojav varčne gradnje pri nas sovpada s krizo, vendar še ni zanimanja za bio gradnjo. Čeprav Ekosklad
ponuja razne subvencije za gradnjo in uporabo naravnih materialov, je nizkoenergijskih hiš okoli 300,
pasivnih morda 100, bio hiš pa le en odstotek.
Morda še energetska izkaznica vaše hiše?
Izračunal sem si jo že pred leti, in sicer je poraba energije 45 kWh na m 2 površine. Energetske
izkaznice, ki nam povedo kolikšen je prihranek, bi bilo potrebno uveljaviti že pred leti, a smo – tako
kot vedno – odlašali do zadnjega, sedaj pa jih skušamo vpeljati na silo. Ljudi bi bilo potrebno najprej
izobraziti in jih šele nato vpeljati.
Ironično je, da sem že leta 1996 delal energetske preglede vrtcev in šol. Izdelovati bi jih morali
poznavalci, saj jih niti večina inženirjev ne zna, kaj šele, da bi jih stanovalci! Pri tehničnem pregledu
vozila nam tudi izmerijo izpuhe in podobne stvari, zakaj ne bi istega storili pri stavbah?
Bio gradnja ima premnoge prednosti tako za človeka kot za okolje. Prav zaradi tega je še
pomembneje, da se zavemo vseh problemov, ki se tičejo te tematike in pričnemo graditi na
okolju prijazen način.

Obrazložitev ocenjevalne komisije:
Dom je prostor, kjer preživimo veliko časa, zato je pomembna kakovost preživetega časa, pa tudi
kakovost prostora in našega bivanja v njem. Avtor prispevka se je verjetno tudi zato posvetil varčnim
in bio hišam ter ekološko tematiko in varovanje okolja prenesel v naš najbolj intimen del življenja.
Pred intervjujem je natančno raziskal temo in se nanj dobro pripravil, zato ta zaobjema vse ključne
informacije in je hkrati strukturno pravilno urejen. V prispevku je odlično izraženo zavedanje o
pomembnosti načina življenja in trajnostnega razmišljanja.
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