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Knjigi na pot…  

 

Letošnje tekmovanje v pripravi novinarskih prispevkov na »zelene« teme, je določilo tematiko ener-

gije v odpadkih, ki se je za marsikoga in na prvo žogo, zdela precej oddaljena, preveč strokovna, 

premalo zanimiva in vsakdanja. A so znova mladi eko novinarji dokazali, da temu ni tako. Da znajo 

raziskovati, misliti, razumeti. Zato še posebej iskrene čestitke in pohvale vsem sodelujočim na 

osmem državnem tekmovanju za Zeleno pero! 

 

Letos, se je na tekmovanje prijavilo 112 tekmovalcev, tekmovalo pa jih je 57. Razlogi za tolikšen 

upad so predvsem v izrednih pogojih dela, s katerimi so se letos srečevali mladi. Delo od doma, 

brez stika s sovrstniki, mentorji, učitelji, načrtovanje dela, tehnični razlogi ali upad motivacije 

vsled vsega naštetega. Seveda obžalujemo, da so nas razmere prisilile v tako nenadno in drastično 

prilagajanje, predvsem pa, da so bili k temu primorani otroci, nekateri od teh zelo prepuščeni samim 

sebi. Temu smo morali seveda prilagajati tudi tekmovanje in misliti tako na mlade, kot tudi njihove 

starše in mentorje. Nismo povsem prepričani, da je bilo v tem času odraslim prihranjeno zaradi let 

izkušenj, zato smo poskušali upoštevati strese in dodatne obremenitve vseh generacij. 

 

Želimo vsem, da bi bili časi, ki so pred nami bolj umirjeni, veseli in optimistični. 

 

Vaše društvo Planet Zemlja 
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Uvodna misel partnerja tekmovanja… 

 

V Energetiki Maribor stremimo k zadovoljevanju energetskih potreb svojih odjemalcev, hkrati pa 

se zelo dobro zavedamo svoje vpletenosti v okolje v katerem delujemo. Družbena odgovornost in 

skrb za okolje sta med našimi pomembnimi prioritetami, zato smo z veseljem podprli letošnje dr-

žavno tekmovanje za Zeleno pero. Kakovost izdelkov mladih tekmovalcev je bila na zelo visokem 

nivoju tako glede kreativnosti pristopa kot glede analitične komponente prispevkov in še enkrat se 

je pokazalo, da lahko mlajše generacije tudi o temah, o katerih so v javnosti potekale zelo žgoče 

razprave, razmišljajo racionalno in s prefinjenim občutkom za dejstva. Vsem sodelujočim, še po-

sebej pa dobitnikom priznanj na državnem tekmovanju za Zeleno pero iskreno čestitamo in se jim 

zahvaljujemo za vloženo delo! 

 

Vodstvo Energetike Maribor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Vtisi članov državne komisije… 

 

Eliška Škaler, 3. l., Šofijska klasična Gimnazija – Kolibri 

 

Avtorica bralca prijetno preseneti in povabi k branju že s sicer parafraziranim naslovom, ki pa zelo 

izvirno in smiselno napoveduje temo in se vključuje v strokovno in jezikovno suvereno zapisano 

jedro besedila, ki pa je hkrati tudi nadvse zanimivo. Vse čestitke!  

  

Larisa Kuhar, 2. l., Škofijska klasična Gimnazija – Pero 

 

Avtorica se resne naravovarstvene tematike loti na zanimiv in pomenljiv način s smiselno zastav-

ljenim fabulativnim slogom pisanja, s katerim se približa bralcu, kljub temu pa spretno ohrani zna-

čilnosti komentarja. Čestitamo!  

 

Lea Senica, 8. r., OŠ Sostro - METULJ 

Eko novinarka je v svojem članku Ali se v jogurtovem lončku skriva energija? pokazala veliko mero 

razumevanja tematike ravnanja z odpadki. K temi je pristopila osebno in se vanjo tudi poglobila. 

Izbrala je zanimiv slog pisanja, s čimer je pritegnila bralce. V članek je vpletla pridobljene podatke 

iz različnih virov, ki jih je spretno navajala, ankete in intervjuja, podatke je znala spretno inter-

pretirati. Zanimivo je bilo, kako se je trudila najti način, kako s temo recikliranja in sežiganja 

pristopiti do ljudi v lokalni skupnosti. Tudi sklepne misli o pomembnosti informiranja ljudi o tovrst-

nih temah so prispevku dale svojo težo. Čestitamo. 

Maja Potočnik, 7. r., OŠ Marjana Jemca Radeče – PTICE 

Eko novinarka je s svojim člankom Zelen pogled lahko izboljša svet že z naslovom pritegnila bralce. 

V prispevku je predstavila pomen ločevanja odpadkov, tudi v svoji lokalni okolici. Za boljše pozna-

vanje tematike je predstavila še primere energetske predelave. Med sošolci in v družini je izvedla 

tudi anketo, da je lahko pridobila podatke o poznavanju te tematike. Ugotovila je, da tudi 12-letniki 

že dobro poznajo pomen energetske predelave odpadkov, kar se ji zdi zelo pomembno. Pisala je na 

preprost in razumljiv način. Čestitamo. 
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Zmagovalni prispevek v kategoriji: 6.,7. razred Osnovne šole. 

 

ZELEN POGLED LAHKO IZBOLJŠA SVET 

ENERGETSKA PREDELAVA ODPADKOV 
Maja Potočnik, JZ OŠ Marjana Nemca Rdeče, 7. b 

 

 

Bližamo se dnem, ko bo energetska predelava odpadkov vse bolj pomembna, zato pa bi bilo po-

trebno, da bi se vsaka odrasla oseba tega tudi zavedala. Bolj in bolj pa se nam dozdeva, da bi mo-

rali začeti že včeraj in ne šele jutri.  

 

Veliko več ljudi pa se sprašuje, zakaj je naše okolje takšno; onesnaženo, ni rastlin… Veliko jih na 

to uganko najde rešitev, vendar pa jih veliko na ta velik problem sploh ne pomisli. Glede na seda-

nje razmere pa na to gleda vse več ljudi, in upamo lahko le še da bomo lahko čim prej ukrepali in 

te  razmere popravili. 

 

Energetska predelava odpadkov pa pomeni, da ljudje predelamo odpadek v surovino, vendar tako, 

da predelava ne škoduje okolju in naravi. Da bi prišli do te stopnje, pa moramo seveda najprej za-

četi pri reciklaži.  

 

Vsak človek prispeva k reciklaži, kajti ta se začne že v gospodinjstvu. Recikliramo tako, da smeti 

odvržemo v zabojnik, kamor sodijo. Če tega ne naredimo, se ta odpadli izdelek verjetno ne bo dalo 

več predelati, če pa poskrbimo, da odpadek odvržemo v zabojnik kamor sodi, bo izdelek verjetno 

čez nekaj časa že na polici v trgovini, gostišču…  
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Načini ravnanja z odpadki    Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov 

Vir: orz.si         Vir: mojeznanje.si 

 

Občani odpadke običajno odnesejo na zbirna mesta, vendar danes tega na žalost ne počnejo vsi. 

Večkrat pride do zmede, saj se občina sama odloči za barvo svojih smetnjakov, zato ljudje name-

sto da bi odpadek vrgli npr. v steklo, ga nenamerno odvržejo npr. v papir. 
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Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov v Radečah 

Vir: https://www.komunala-radece.si/gospodarjenje-z-odpadki/ 

Tudi v Rdečah imamo veliko zbirališč smetnjakov. Najpogosteje so to papir, plastika in steklo. Ko-

munala Radeče tudi enkrat tedensko smetnjake spraznjuje.   

 

Če začnemo reciklirati, lahko prihranimo tudi veliko denarja. Izdelki, ki so predelani so na splošno 

cenejši od novih, in še z reciklažo bolj varujemo okolje, skrbimo za naravo… 

 

Pot recikliranih izdelkov pa še ni zaključena – sedaj se je šele dobro začela. Trudimo se, da bi 

čim več izdelkov ponovno uporabili, saj izdelek tako ne bi postal odpadek ampak surovina. Da pa bi 

okolje zaščitili, poznamo tudi nekaj energetskih predelav, ki mu ne škodujejo. Ti so npr.: 

 

1. Zagotavljanje visokokakovostnega recikliranja 

2. Odprave odlaganja odpadkov na odlagališča 

3. Omejitve pridobivanja energije iz odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati 

4. Ustavitve nezakonitih pošiljk odpadkov 

KAKŠNI PA SO PRIMERI ENERGETSKE PREDELAVE? 

BIOLOŠKI ODPADKI: Največ jih nastane pri gospodinjstvu. Najbolje bo, če jih pustimo, da se 

razgradijo, in jih nato porabimo za kompostiranje ali pa jih v industriji porabimo za plin, ki na-

stane ob razpadanju organskega materiala pod posebnimi aeorobnimi pogoji, s katerim lahko poga-

njajo različne stroje. 

 
Razkroj bioloških odpadkov 

vir: domžalec.si 

 

SEŽIGANJE: Po navadi sežigamo le odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati ( medicinski odpadki 

npr. pesticidi, nevarne kemikalije…). Pri sežigalnici moramo biti pozorni, da nevarni plini ne uhaja, 

https://www.komunala-radece.si/gospodarjenje-z-odpadki/
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zato na dimnik namestijo filtre. S sežigom lahko pridobimo električno in toplotno energijo, manj 

odpadkov konča na odlagališčih, uhajanje plinov je minimalno. 

 

  

Toplarna v Celju, kjer sežigajo odpadke 

Vir: https://www.simbio.si/rcero-ii.---toplarna-65 

 

V naši bližini imamo tudi eno toplarno, in sicer v Celju, ki se ukvarja s sežigom lahkih frakcij (pa-

pir, karton, plastika, folije, tekstil, les), ter s sežigom blata čistilne naprave Celje. Končni pro-

dukt sta električna in toplotna energija. 

 

Vendar pa ima tudi sežiganje svoje slabosti. To so npr.: 

1. Odpadek lahko zažgemo le enkrat, kar pomeni da je samo za enkratno uporabo.  

2. Mešane odpadke, pa je treba še dodatno obdelati, saj jih moramo najprej ločiti, nato pa 

še dodati gorivo, ker sami niso tako vnetljivi, da bi proizvedli dovolj energije. 

3. Poleg vseh zaščitnih filtrov še vedno vhaja veliko srupenih plinov, ki s sežiganjem še do-

datno obremenijo okolje. 

4. Izgradnja sežigalnic je izredno draga. 

5. Odpadkov je s sežiganjem manj, a v ozračje vhajajo strupeni plini – seveda pa, ko zgra-

dimo sežigalnico mora delovati, tako, da je ta  

6. konkurenčna trajnostnim načinom ravnanja z odpadki (to pomeni, da se tudi ona bori, da 

bi vsak dan dobila veliko odpadkov). 

7. Sežigalnica zelo onesnašuje zrak, zato se sprašujemo, če bo v prihodnjih letih sploh še 

konkurenčna – kajti, mi želimo, da bi odpadke predelali tako, da ti ne bi imeli slabih plati 

v povezavi z okoljem. 

https://www.simbio.si/rcero-ii.---toplarna-65
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predstavlja SEŽIGALNICO DUNAJ 

vir mojprihranek.si 

KROŽNO GOSPODARSTVO: Ta pojem pa pove, da lahko vsako surovino predelamo, npr. plastiko 

stopimo in jo potem oblikujemo, prav tako tudi steklo. Tudi papir se lahko še enkrat uporabi.  

V anketo sem vključila naslednja vprašanja: 

1. Kaj je energetska predelava odpadkov? 

2. Katerega od naštetih odpadkov ne moremo ponovno uporabiti? 

3. Kaj pomeni reciklaža? 

4. Obkroži napačen primer energetske predelave? 

5. Kaj pomeni biološka predelava odpadkov? 

6. Kakšne odpadke pa sežigamo? 

7. Katera izmed naslednjih trditev ni slabost sežigalnice? 

8. Kaj je krožno gospodarstvo? 

9. Katere odpadke ne moremo uporabiti v krožnem gospodarstvu? 
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Krožno gospodarstvo 

vir: europarl.europa.e 

ZELEN POGLED LAHKO IZBOLJŠA SVET 

GRAF (ANALIZA ANKETE) O ENERGETSKI PREDELAVI ODPADKOV 

Anketirala sem predvsem moje sošolce in sošolke, približno polovica pa mi jih je podala svoj odgo-

vor. Vsi so povprečno stari okoli 12 let. Anketirala sem tudi svojo družino s povprečno starostjo 

od 25 – 45 let. Zbrala sem 13 anket. Ni bilo tako težko delo, vendar sem se zanj potrudila. 
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Iz zgornjega grafa je razvidno, da so skoraj vsi anketiranci odgovarjali podobno pravilno. To po-

meni, da tudi 12-letniki približno dobro poznajo naravne predelave. Seveda, se na to odrasli malo 

bolj spoznajo, a za začetek je že to, da vemo kaj pojem pomeni dovolj. Želimo pa si, da bi z po-

znavanjem narave in njunih problemov napredovale vse generacije, in našle odgovor, kako popra-

viti veliko napako, ki smo jo naredili.  

Za zaključek lahko le upamo, da se bo vse lepo končalo. Tudi sama si tega močno želim, saj ni 

prav, da narava trpi zaradi nas. Če se bomo potrudili, in se zavzeli za naš svet bo vsem bolje. Prav 

vsak lahko prispeva k ločevanju odpadkov in k reciliranju. Bolj se bomo potrudili bolje bo, saj si 

nihče ne želi umreti v lastnih smeteh.  

Za konec sem na spletu našla posnetek, ki se mi zdi zelo poučen. Če želite si ga lahko ogledate. 

• https://www.youtube.com/watch?v=y17Vm4JXeJg&t=3s 

Viri (literatura, internet):  

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Se%C5%BEig_odpadkov 

• https://www.saubermacher-komunala.si/ 

• https://www.eea.europa.eu/sl 

Način raziskovanja (srečanje z deležniki, opazovanje, meritve,…): opazovanje, raziskovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y17Vm4JXeJg&t=3s
https://sl.wikipedia.org/wiki/Se%2525C5%2525BEig_odpadkov
https://www.saubermacher-komunala.si/
https://www.eea.europa.eu/sl
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Zmagovalni prispevek v kategoriji: 8.,9. razred Osnovne šole. 

 

ALI SE V JOGURTOVEM LONČKU SKRIVA ENERGIJA? 

RECIKLIRANJE ALI SEŽIGANJE ODPADKOV? 

Lea Senica, OŠ Sostro, 8. r 

 

Zakaj beseda recikliranje vzpodbudi v meni nešteto idej, kaj vse bi se dalo predelati v nove surovine 

in iz njih narediti nove izdelke? Nasprotno ob besedi sežiganje odpadkov zaviham nos? Je morda 

zato, ker smo že v vrtcu veliko govorili o recikliranju, ko smo jogurtove lončke metali v rumene 

zabojčke in odpadni papir v modre?  Z besedno zvezo sežiganje odpadkov sem se srečala mnogo 

kasneje, čeprav drugače kot recikliranje, že sama beseda ponuja odgovor na vprašanje, kaj se 

skriva za njo. Ti različni občutki, ki jih imam, ko pomislim na obe besedi, sta me vedno bolj mučili 

in morala sem raziskati, kaj je vzrok temu. Morda sežiganje odpadkov res bolj obremenjuje okolje 

kot recikliranje. Ima res več negativnih kot pozitivnih učinkov na okolje? Začela sem z Wikipedijo 

in najprej vtipkala besedo »recikliranje« in nato še »sežig odpadkov«. Površno sem preletela obe 

strani in kaj sem najprej opazila? Pri razlagi pojma »sežig odpadkov« so posebej izpostavljene 

prednosti in slabosti. Verjetno si lahko sami mislite, katerih je več. Za vse , ki dvomite pa, več je 

slabosti. Pri opisu recikliranja te delitve ne boste našli. Prednosti in slabosti niso posebej izpostav-

ljene. Tudi na spletni strani društva Ekologi brez meja, kjer so predstavljene sežigalnice, boste 

našli predstavljene prednosti in slabosti sežigalnic. Slednjih je bistveno več kot prvih. 

NA KRATKO O RECIKLIRANJU 

Kljub temu, da se že otroci v vrtcu pogovarjajo o recikliranju, da so nas veliko o tem naučili uči-

telji v šoli,  menim, da moram kot raziskovalka predstaviti recikliranje, vsaj njegove osnovne zna-

čilnosti. 
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(znak za recikliranje)  

https://www.123rf.com/photo_10330757_green-recycling-round-background.html 

 

Recikliranje je predelava izdelkov, ki so že bili uporabljeni in so sedaj zgolj odpadki. Predelajo jih 

v surovino iz katere izdelajo nove izdelke.  

Glavni namen recikliranja je, da bi zmanjšali  uporabo novih surovin kot npr. drevesa za proizvod-

njo papirja in zmanjšali porabo energije in vode. Z recikliranjem odpadkov želimo zmanjšati one-

snaženost okolja. Tako bi v prihodnje postal naš planet Zemlja čistejši.  Z recikliranjem zmanj-

šamo količino odpadkov, ki bi pristali na smetiščih ali celo huje na divjih odlagališčih. Posebej 

slednji so zelo nevarni za naše zdravje. Odloženi odpadki v naravi potrebujejo veliko več časa, da 

se razgradijo, kot si predstavljamo. Potrebujejo več mesecev ali celo več let, da se to zgodi.  

Med razgrajanjem, pa se njegove surovine vpijejo v zemljo ali pa onesnažijo podtalnico. 

 

(odlagališče v Sloveniji) 

https://podcrto.si/ucinkovitejse-sanacije-divjih-odlagalisc-ni-na-vidiku/ 

 

Z recikliranjem začnemo že doma, kjer ločujemo odpadke in tako pomagamo različnim podjetjem, 

kateri kasneje prejmejo tako zbrane odpadke. Večina zbranih ločenih odpadkov se vrne v ponovno 

uporabo. Podjetja jih pripeljejo v zbirni center, kjer jih ločijo oziroma sortirajo po materialih za 

nove izdelke in šele nato jih pošljejo v ponovno predelavo. Nevarne ločene odpadke pa prevzamejo 

podjetja, ki so pooblaščena za delo z njimi ter poskrbijo za pravilno ravnanje in preprečevanju 

https://www.123rf.com/photo_10330757_green-recycling-round-background.html
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okolja z njihovimi snovmi. Nekatere od teh odpadkov predelajo v sekundarno gorivo , nekatere 

sežgejo, baterije pa predelajo.  

Običajno so na seznamu za recikliranje papir, steklo, tkanine, elektronika in plastika. 

Mnogi kritiki recikliranja opozarjajo, da recikliranje ni prijazno do okolja, saj se ob tem potroši 

več energije in surovin kot pa se jih prihrani. Poleg tega opozarjajo tudi na izgubo služb pri neka-

terih poklicih, kot so rudarji in kmetje, saj ravno ti proizvajajo nove surovine za proizvodnjo.  

 

POIZVEJMO ŠE NEKAJ O SEŽIGANJU ODPADKOV 

Sežig odpadkov je proces zgorevanja organskih snovi. To imenujemo termalna obdelava. Med 

sežiganjem se odpadki spremenijo v pepel, dimne pline in toploto. Večji del pepela je zgrajen iz 

anorganskih snovi, ki so v odpadkih. Dimne pline pred izpustom v ozračje prej prečistijo in tako 

izločijo strupene snovi. Sodobne sežigalnice omogočajo, da se  toplota pri sežiganju porabi za 

električno energijo, ki jo lahko uporabijo prebivalci kraja. Če so sežigalnice včasih sežigale 

mešane odpadke, jih danes ločujejo in tudi zaradi tega je manj izpustov škodljivih snovi. Vseeno 

pa je še veliko držav in njenih prebivalcev zaskrbljenih glede uporabe sežigalnic, saj ne poznajo 

vseh vplivov na okolje. 

 

  

(sežigalnica odpadkov na Dunaju) 

https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/zanimivosti/ali-slovenija-potrebuje-sezigalnico-od-

padkov/?cn-reloaded=1 

 

Sežigalnice so dobrodošle predvsem na območjih s prostorsko stisko. Cilj sežiganja je predvsem 

ta, da bi zmanjšali količino odpadkov in njihovo nevernost z zajetjem. 

https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/zanimivosti/ali-slovenija-potrebuje-sezigalnico-odpadkov/?cn-reloaded=1
https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/zanimivosti/ali-slovenija-potrebuje-sezigalnico-odpadkov/?cn-reloaded=1
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Med prednostmi sežigalnic so izpostavljene predvsem pridobivanje elektrike in toplote. Tudi iz-

pusti nevarnih plinov so v sodobnih sežigalnicah minimalni, predvsem pa  s sežiganjem zmanjšamo 

količino odpadkov, saj ti ne pristanejo na odlagališčih. Za sežiganje so primerni tudi tisti odpadki, 

ki ji ne moremo reciklirati. Slabost sežiganja v primerjavi z recikliranjem je, da se pri slednjem 

prihrani več energije kot pri sežiganju, saj lahko iste snovi večkrat recikliramo, sežgemo pa jo 

lahko le enkrat. Pri sežiganju nekaterih odpadkov je potrebno dodajati gorljive snovi, kar lahko 

pomeni dodatno onesnaževanje. Poleg tega je potrebno veliko sredstev za izgradnjo sežigalnice.  

 

POGLED LJUDI NA RECIKLIRANJE IN SEŽIGANJE 

Svojega raziskovanja nisem želela nadaljevati z brskanjem po spletu, ker tega ne maram preveč. 

Morda se sliši čudno, vendar sem raje odgovore iskala drugje. Mentorica me je vzpodbudila, da 

pripravim anketo. Kratko, toliko da potrdim ali ovržem mojo domnevo, da so poleg mene tudi drugi 

bolj naklonjeni recikliranju kot pa sežiganju odpadkov. Anketirance sem zastavila vprašanje o po-

zitivnih učinkih recikliranja na okolje. Anketo sem izvedla v ponedeljek 11. januarja 2021. 

 

Graf 1: Ali menite, da ima recikliranje predvsem pozitivne učinke na okolje? 

Velika večina jih meni, da ima recikliranje pozitivne učinke na okolje. Torej menijo enako kot jaz. 

Povsem drugače je bilo pri naslednjih dveh vprašanjih. Poglejmo si njune rezultate. 
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Graf 2: Ali menite, da ima sežiganje odpadkov predvsem pozitivne učinke na okolje? 

 

Graf 3: Bi soglašali z odprtjem sežigalnice odpadkov v vašem kraju? 
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Sežiganje odpadkov po mnenju večine anketirancev nima pozitivnih učinkov na okolje. Enak odsto-

tek anketiranih si tudi ne želi, da bi v njihovem kraju postavili sežigalnico. Pričakovala sem tak 

rezultat, a še vedno ne poznam razloga zanj. Je kriva beseda sežiganje? Morda ljudje ob njej 

najprej pomislijo na visoke dimnike iz katerih se vali dim, na drobne delce, ki letijo na vse strani 

neba. Če dodamo še smrad, ja kdo bi jim zameril, da jim beseda vzbuja toliko slabega. Bi lahko 

med ljudmi ta odpor do sežiganja odpadkov spremenili z izobraževanjem v šoli, s strokovnimi 

članki v revijah, morda z reportažami. Dokler se nisem začela pripravljati na pisanje tega članka, 

je bilo moje znanje o sežiganju odpadkov slabo. Več kot sem prebrala, več sem imela znanja, bolj 

mi je bilo jasno, da sežiganje odpadkov nima samo negativnih učinkov. Res je, da jih je kar nekaj 

in zato menim, da je potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov pri sprejemanju odločitev ali 

postaviti sežigalnico ali ne. Iz svoje izkušnje sem predpostavila, da bi tudi drugi lahko spremenili 

svoje povsem negativno mnenje, če bi imeli več znanja. To bi jim pomagalo pri odločitvi. Z nasled-

njim vprašanjem sem torej želela preveriti, ali bi anketiranci spremenili svoje mnenje o sežiganju 

odpadkov, če bi poznali pozitivne in negativne učinke na okolje in pa dodatno, če bi lahko tekoče 

spremljali izpuste snovi iz sežigalnice. Pozitivni učinki možnosti spremljanja izpustov sem zasle-

dila v članku z naslovom »Obnova sežigalnice v središču Dunaja skoraj končana«. Poleg tega da so 

vrednosti emisij iz te sežigalnice na spodnji dovoljeni ravni, pa me je najbolj pritegnilo obvešča-

nje prebivalstva. Tako kot avtor članka, tudi jaz menim, da prebivalci Dunaja ne nasprotujejo 

sežigalnici zaradi nizkih izpustov,  pa tudi zato, ker lahko ves čas dobijo informacije o vrednosti 

izpustov. Če bi se ti morda  povečali nad dovoljeno vrednostjo, bi prebivalci lahko ukrepali. Ostali 

bi doma, šole in vrtce bi zaprli. Prebivalci lahko dobijo tudi druge informacije o sežigalnici. Več 

informacij o sežiganju odpadkov predvsem pa možnost, da je vsak seznanjen z količino izpustov 

snovi iz sežigalnice,  bi lahko spremenilo tudi mnenje Slovencev.  

 

Anketirane sem zato vprašala ali bi spremenili svoj odgovor, da ne želijo sežigalnice v svojem 

kraju, če bi poznali pozitivne in negativne učinke na okolje, ki nastanejo pri sežiganju odpadkov in 

če bi lahko tekoče spremljali izpuste snovi iz sežigalnice v vašem kraju? 
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Graf 4: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili NE, ali bi spremenili svoj odgovor, če bi poznali 

pozitivne in negativne učinke na okolje, ki nastanejo pri sežiganju odpadkov in bi lahko tekoče 

spremljali izpuste snovi iz sežigalnice v vašem kraju? 

 

Delež tistih, ki bi spremenili svoj odgovor je velik, več kot sem pričakovala. Iz rezultata sklepam, 

da bi pri morebitni postavitvi nove sežigalnice, bilo zelo pomembno informiranje prebivalcev tega 

kraja. Predstaviti bi jim bilo potrebno pozitivne in negativne učinke na okolje in njihovo bivanje v 

kraju. Omogočiti bi jim bilo potrebno, da bi tudi po postavitvi sežigalnice pridobili čim več korist-

nih informacij. Dobre prakse iz Dunaja bi tako lahko prenesli v Slovenijo. 

Zanimalo me je komu bi ljudje najbolj zaupali, da bi jim predstavil sežiganje odpadkov. Anketi-

ranci so lahko izbirali med strokovnjakom s področja ekologije, skupino strokovnjakov iz različnih 

področij, nevladno organizacijo s področja varstva okolja, predstavniki lokalne in/ali državne 

oblasti, prebivalci kraja, v katerem že deluje sežigalnica odpadkov, mešano skupino sestavljena iz 

vseh zgoraj naštetih. 
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Graf 5: Koga bi izbrali, da bi vam najbolj verodostojno predstavil prednosti in slabosti sežiganja 

odpadkov? 

 

Največ anketirancev se je odločilo za skupino, ki bi združevala tako strokovnjake različnih po-

dročij, predstavnike oblasti, nevladnih organizacij in prebivalcev kraja, kjer že stoji sežigalnica. 

Ljudje pričakujejo, da bodo tako dobili največ verodostojnih podatkov. Pričakovala sem, da bo 

večji delež tistih, ki bi se želeli srečati s prebivalci kraja, kjer že deluje sežigalnica odpadkov.  

 

INTERVJU Z VODJO ŠOLSE PREHRANE OŠ SOSTERO 

Za boljši pogled na zavrženo hrano v šoli OŠ Sostro sem se obrnila kar na vodjo šolske prehrane.  

Želela sem izvedeti kam pravzaprav ta hrana, ki jo v šoli zavržemo gre in kaj bi lahko storili, da 

nebi bilo tolikšne količine odpadkov.  vprašala sem jo naslednja vprašanja: 
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1. Ali mi lahko zaupate kako na šoli ravnamo z zavrženo hrano? 

 

Šola plačuje podjetje GANGA, da hrano, ki jo zavržemo in jo kompostira. Zapakirano hrano pa po-

nudimo učencem še enkrat, saj je tako manj zavržene hrane. 

 

2. Ali je  po vašem mnenju trend zavržene hrane v porastu ali upadu? 

 

Po mojem mnenju se trend zavržene hrane ne zvišuje, vendar upada. V zadnjih leti se je kar pre-

cej zmanjšal, vendar je zavržene hrane še vseeno veliko in prizadevamo si, da jo bomo zmanjšali. 

 

3. Kaj kot šola in vi kot vodja naredite v smeri zavržene hrane? 

 

Za zmanjševanje zavržene hrane smo na šoli naredili preskok. Ugotovili smo, dače si učenci sami 

mažejo kruh za malico je količina hrane, ki pristane na kompostiranju, večja kot če kruh pripra-

vimo v kuhinji. Za manjši zavržek hrane učencem ponudimo manjše porcije ter jim dovolimo, da 

pridejo po repete. Če kateremu od otrok ne paše kakšen del kosila mu tega seveda ne damo, saj 

vemo da bo pristalo v sodu za odpadke. 

 

4. Kako bi morali na šoli še dodatno ravnati, da bo bilo zavržene hrane čim manj? 

  

Menim, da bi se morali bolj izobraževati in se vključiti v več projektov. Z enim projektom smo že 

začeli, saj vsako leto tehtamo sode zavržene hrane. 

 

IN NA KONCU 

Nikoli si nisem mislila, da je pot odpadkov tako zapletena in da pot ni ena sama, da je toliko mož-

nosti. Vendar imajo vse tudi slabosti. Ta tema me je kar povlekla vase in zelo sem uživala, ko sem 

raziskovala in odkrivala neznano. Na začetku sem bila precej zmedena, kako naj se lotim teme, ki 

sem si jo izbrala. A bolj ko sem se poglabljala bolj jasno mi je postajalo, da tudi recikliranje ni 

ravno najboljša izbira za okolje, vseeno ima slabosti. Velika večina ljudi meni, da je recikliranje 

boljše od sežiganja. S tem prispevkom sem želela prikazati, da vse le ni tako črno-belo in pri tem 
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odkrila kako zelo pomembno je, da si o vsem poskušamo pridobiti čim več informacij. Težko pa je 

včasih izbrati prave, ker jih je preveč. Zato je pomembno, da preverimo od kod so prišle infor-

macije. 

Viri (literatura, internet): Internet• https://ebm.si/glavna/web/prispevki/sezigalnice 

• https://deloindom.delo.si/odpadki/obnova-sezigalnice-v-srediscu-dunaja-skoraj-koncana     

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Recikliranje 

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Se%C5%BEig_odpadkov 

• https://www.grini.si/grinipedia/kaj-je-recikliranje 

• Slika1 - https://www.123rf.com/photo_10330757_green-recycling-round-back-

ground.html 

• Slika2 - https://podcrto.si/ucinkovitejse-sanacije-divjih-odlagalisc-ni-na-vidiku/ 

• Slika3 - https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/zanimivosti/ali-slovenija-potrebuje-

sezigalnico-odpadkov/?cn-reloaded=1 

 

Način raziskovanja (srečanje z deležniki, opazovanje, meritve,…): Ankentiranje, intervju 
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Zmagovalni prispevek v kategoriji: 1.,2. letnik Srednje šole. 

 

REKA ŽIVLJENJA 
Larisa Kuhar, Škofijska klasična Gimnazija, 2.l 

 

Večina bi rekla, da je bil le navaden, običajen dan. Okoli vratu sem si zavezala šal, poiskala kapo 

in najljubše volnene rokavice ter odšla ven. Vedela sem, da mi bo svež zrak dobro del. Po vseh teh 

urah gledanja v ekran in neprestanega sedenja sem to že potrebovala. Želela sem se sprostiti, po-

zabiti na skrbi, obenem pa pridobiti izgubljeno energijo za popoldanske obveznosti. Bila sem pre-

pričana, da mi sprehod lahko le koristi. In kdo ne bi bil? Kdo bi podvomil, da bom nazaj prišla raz-

očarana in vznemirjena? Si lahko mislite, da te samega, brez telefona, tako rekoč v naravi, nekaj 

spravi v slabo voljo? Tudi jaz nisem verjela, dokler se s solzami v očeh nisem vrnila domov. Naj 

vam povem, da nisem srečala znanca, ki bi prinašal slabe novice, nisem se poškodovala in ni udarila 

nevihta. Soočila sem se s kupom odpadkov, zavrženih ob cesti in v gozdu, pa tudi v sami Krki. V 

reki, kjer poleti na tisoče ljudi čofota. Namesto rož bi lahko nabrala odvrgle papirčke različnih 

vrst bonbonov. Za vazo bi služile zavržene pločevinke, da pa bi lažje nosila, bi lahko vzela neko-

ristno vrečko v mlaki luže. In četudi bi na to pozabila, bi lahko enako storila čez nekaj metrov, 

kjer bi me nepričakovano pričakal enak prizor.  

 

KAJ VSAK DAN PODARIMO NARAVI? 

»Zavedam se sebe, zavedam se drugih, svojega življenja in sveta.« »Pa se res? Mar se zavedaš 

človeškega obstoja in moči planeta, če mu vsakodnevno podarjaš nekaj, česar ni sposoben pre-

jeti? Definicija pravi, da kdor se zaveda nečesa, prav tako ravna v skladu s tem. Se torej ti ne 

zavedaš svojega izvora, ko mu neprestano škodiš, ali mi uveljavljen in preverjen slovar laže?« Če 

zvenim ostro, vedi, da ne leti vse nate. Kritiziram sebe, tebe in vso družbo, ki misli, da je idealna 

partnerica Zemljinemu okolju, hkrati pa ne uvidi niti najbolj drastičnih posledic, ki mu jih pov-

zroča. Ljudje smo več kot očitno pozabili na odnos, ki ga imamo z naravo. In mogoče bi razumela, 

če bi nam dejanja prinašale koristi, pa vendar z nepravilnim odlaganjem odpadkov, katerih je v 

Sloveniji leta 2019 nastalo dober milijon ton, ne samo da onesnažujemo okolje, temveč tudi izpu-

ščamo nam uporabne snovi. Največji problem, še posebej v svoji vasi, vidim v tem, da vaščani tega 

še zmeraj ne vedo. Vidim, da jim manjka ekološka osveščenost. Zanje je odpadek nekaj, kar jim 

škodi ali nekaj, česar pravzaprav ne potrebujejo. Je le predmet, ki ga bodo zavrgli čim prej in 

čim dlje, da jih ta ne bo več oviral. Nihče pa nanj ne bo gledal kot na neko stvar ali snov, ki bi bila 

zopet uporabna.  
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Vzemimo za primer kmeta iz naše vasi. Za shranjevanje delno posušene trave bo izbral pogost po-

stopek baliranja, kjer bo posledično ostal z odpadno silažno folijo. Ta ne spada med komunalne 

odpadke, njen odvoz pa ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Sedaj je na kmetu, da sam 

poskrbi zanjo ali pa da dodatno plača nekemu drugemu komunalnemu centru, ki slednje odpadke 

sprejema. Ker si noče povzročati dodatnih stroškov, bo folijo, kljub prepovedi, odvrgel v zaboj ali 

huje, v jezero. Ne bo razmišljal o škodi, ki jo je napravil, temveč bo veselo nazdravil, da se je od-

padka čim prej znebil. Mogoče se nam zdi, da o recikliranju in o ponovni predelavi govorimo že de-

setletja, pa vendar je v resnici razpravljalnih debat o predelano-nastalih produktih in o člove-

škem škodovanju okolju še vedno premalo. 

 

SNOVNI PROBLEM 

 

Zaradi nepoznavanja in zanemarjenja danih informacij, ki so nam na voljo, se že na samem za-

četku pojavi velika težava. Govorimo o ločevanju odpadnega materiala. Spomnimo se, kako zares 

zgledajo naši koši smeti ali zabojniki po vaseh. So ti lepo razvrščeni, sortirani ali so, tako rekoč, 

nič kaj prijetni za oko in nos? Sami najbolje vemo, ali bomo v lastnem košu zagledali papir z 

ostanki hrane in polno embalaže ali pa smo vendar le dovolj vestni in disciplinirani, da slednjega ne 

bomo dovolili. Odgovoren odnos do odpadkov se začne pri vsakem posamezniku doma. Vedi, da ta 

ne vpliva le na okolico in urejenost vasi, temveč nenazadnje tudi na državo in bistveno na svet. 

Menim, da obstajajo precej težje naloge, kot je ločevanje odpadkov. Dobro pomisli, če je vredno, 

da gosti zmesi dodaš tekočino in s tem Zemlji vzameš sijaj. Vem, da se sliši bizarno, toda moč 

tvojega vpliva je še kako resnična. Konec koncev, preden začneš razmišljati o prihodnosti in kori-

ščenju odpadkov sebi v prid, moraš poskrbeti za čistočo in ločevanje. Nihče ne bo delal tega na-

mesto tebe.  

Ravno danes sem se sprehodila do komunalnega centra Boršt, kjer so mi naravnost povedali, da 

razvrščanje gospodinjskih odpadkov ni njihovo delo. Ti naj bi že bili ločeni, zato zaupajo ljudem in 

jih brez prebiranja stisnejo. Si predstavljate, koliko spoštovanja in empatije morajo imeti do nas, 

da v toliki meri verjamejo v našo marljivost in v našo disciplino? Doseči takšno raven zaupanja z 

njihove strani ni enostavno, zato poskušajmo biti prizadevna družba, ki ji zaupajo in jo zagovar-

jajo. 
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ČEMU BO SLUŽILO PRAVILNO RAVNANJE? 

Marsikdo bi se ob pripombi na ločevanje še dandanes vprašal, zakaj je vse to zares potrebno. 

Čemu razvrščamo, če gre potem vse na odpad? Zakaj bi svoj čas metali stran? Zakaj neki nam bo 

to koristilo?  

Spomnim se, kako smo z osnovno šolo obiskali komunalni center v domačem kraju, in prav dobro se 

spominjam negativnih posledic, ki so nam jih zaposleni prikazali. Pa vendar ni nihče govoril, da 

lahko zaradi tega koristni odpadki končajo v predelovalni industriji in ne na odlagališču ali pa da s 

tem industriji vračamo surovine za proizvodnjo novih izdelkov. Vse, kar smo slišali, sta bila dva 

pojma; onesnaževanje narave in varovanje okolja. Vem, bili smo še otroci in po vsej verjetnosti so 

nam probleme želeli prikazati na najbolj učinkovit način, pa vendar ali ni bolj smiselno, da bi nam 

pokazali tudi svetlo luč? Zagotovo bi v mlajših letih bolj prisluhnili nekomu, ki govori o proizvodnji 

igrač iz recikliranih odpadkov, kot pa nekomu, ki dolgovezi o globalnem segrevanju in varovanju 

naravne dediščine. Kje smo v slednjem omenjeni mi? Dvomim, da se kdo že kot otrok zaveda po-

membnosti narave. Ne pravim, da so ti podatki nepomembni, kajti odrasli jih prav zagotovo mo-

rajo slišati, a vseeno mislim, da je omenjanje dobrih posledic, torej ustvarjanje novih ugodnih 

gospodarskih priložnosti, izboljšava dobave surovin industrijam, nova delovna mesta na lokalni 

ravni, pridobivanje energije …, lahko ključno za spremembe. Navsezadnje se ljudje bolj trudimo, 

če vemo, da za vsem stoji nek razlog, ki je za nas same prav tako koristen. 

 

NASLEDNJI KORAK 

Ko smo na točki, kjer vemo, da smo seznanjeni z vsem in se zavedamo pravilnega in hkrati nujnega 

ravnanja, lahko začnemo razmišljati o prihodnosti in o najučinkovitejši uporabi danih sredstev oz. 

v tem primeru skrbno ločenih odpadkov. Dokaj hitro pridemo do rešitve, da bi bila najboljša iz-

boljšava vpeljava energije. To bi lahko z različnimi postopki pridobili iz danih ločenih frakcij. Pre-

pričana sem, da bi tako, kot so to storili v nekaterih drugih državah in so od tega veliko zaslužili 

kot tudi privarčevali, lahko naredili tudi mi. Ni nujno, da bo kombiniranje z energijo najbolj skla-

dno s hierarhijo, saj se bomo s postopki sežiganja in sosežiganja bolj osredotočali na drugo pre-

delavo in odstranjevanje, ki seveda po evropski direktivi in nacionalni zakonodaji ni temeljni cilj, 

pa vendar predpostavljam, da bi lahko z nekim ravnotežjem dobro vplivali tako na okolje kot na 

gospodarsko rast.  

Zavedamo se, da od odlaganja in zasipavanja odpadkov nimamo nobenih koristi. Zakaj potem ne bi 

vključili postopkov sežiganja in od tega pridobili še energijo?  
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DRUGE DRŽAVE KOT ZGLED 

V Sloveniji se prebivalci omenjenih postopkov precej izogibajo in bojijo. V veliki večini je prisoten 

strah, da bi sežiganje odpadkov povzročilo še večjo onesnaženost in hkrati povečalo nastanek bo-

lezni. Zdi se mi, da so dvomi v neki meri upravičeni, a obenem moramo vedeti, da to ni preizkus 

cepiva ali v tem primeru postopka, ki še ni bil uveljavljen. Posledice so namreč dobro opazne v 

drugih državah, kjer se s slednjim ukvarjajo že leta. Ker je sežig odpadkov proces, ki vključuje 

gorenje organskih snovi v odpadnih materialih, je zelo pomembno, da zanj uporabljamo kvalitetne 

naprave, namenjene toplotni obdelavi. Imenujemo jih sežigalnice. Desetletja nazaj te še niso 

vključevale ločevanja materialov z namenom odstranitve nevarnih, kosovnih in reciklažnih odpad-

kov pred postopkom zgorevanja. Zato lahko rečemo, da je takrat slab nadzor resnično vplival na 

zdravje delavcev, pa vendar se sedaj postopki stalno nadgrajujejo in ni več časa za izgovore. Do-

kazano je, da je bil sektor sežiganja odpadkov v zadnjih 10 do 15 letih izpostavljen hitremu teh-

nološkemu razvoju. Leta 2005 so namreč sežigalnice na Danskem, Nizozemskem, v Nemčiji, Fran-

ciji in Luksemburgu ustvarile kar 4,8 % elektrike in 13,7 % toplotne energije. Zlasti se je zmanj-

šalo spuščanje emisij v zrak in sektor temeljito razvija tehnike, ki omejujejo stroške, ohranjajo 

in izboljšujejo okolju prijazno delovanje.  

Držav, ki se za obvladovanje odpadkov zanašajo na sežigalnice, ni malo. Te za razliko od nas pri-

varčujejo nepredstavljive količine denarja. Ena takih je prav zagotovo Avstrija, kamor tudi naš 

komunalni center izvaža, v večini, vse odpadke. Tam se ravnanja z odpadki že vrsto let lotevajo 

izjemno premišljeno. V glavnem mestu stoji ena od treh sežigalnic, kjer letno sežgejo 250.000 

ton komunalnih odpadkov. Iz njih nevede ustvarijo kar 120 gigavatnih ur elektrike, 500 gigavatnih 

ur toplote za mesto, 1200 km vročevoda, kar zagotavlja ogrevanje za 60 tisoč gospodinjstev in 

količino elektrike za kar 50 tisoč gospodinjstev.  

Si predstavljate, kaj vse zamujamo? Kako neumno ravnamo vsakič, ko jim dostavljamo gromozan-

ske količine odpadkov? Ni pomembno, če so to polne vreče nesnage in črepinj, če bodo enkrat 

ravno te vreče predstavljale bogastvo. 

 

  

 

 

 

 

  

 
Slika 3: Sežigalnica odpadkov na Dunaju 
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IZPUŠČAMO PRILOŽNOSTI 

Namesto da bi tudi mi izkoriščali dane vire in privarčevali 60 tisoč gospodinjstev, jih pravzaprav 

ne le izpuščamo, temveč predajamo drugim. Za slednje nismo plačani, marveč še dodatno iztro-

šeni.  

Ne dolgo nazaj sem ponovno obiskala komunalni center Boršt, kjer sem pridobila precej informa-

cij na temo odpadkov. Pojasnili so mi postopke ločevanja, opisali njihovo delo ter pokazali ogromne 

količine odpadnega materiala. Nisem mogla verjeti, da ta predstavlja odpadke le enega dne in ne 

več mesecev. Bila sem tako presenečena, da sem se z raznovrstnimi vprašanji obračala od osebe 

do osebe. In da vam povem, sem od zaposlenih izvedela še to, da je bilo tistega dne v resnici od-

padnih snovi zelo zelo malo. Tovornjak, ki običajno pobira smeti, okoli samih smetnjakov še ni 

uspel priti, zato količina ni bila dejanska. Da, prav ste slišali. Količina ni bila realna samo zaradi 

teh odpadkov, ki se nahajajo izven zbiralnikov. Torej ti odpadki v tolikšni meri zvišajo povprečje. 

Ne vem, če se zavedate zločina tega stavka. Za podatek, ki sledi in je po mojem mnenju nespre-

jemljiv, smo krivi mi, ljudje.  Številka zavrženih smeti, ki se pojavljajo v naravi ali kjerkoli drugje, 

kakor v zabojnikih, dnevno sega tudi do sedem ton, sedem ton. Pri tem morate vedeti, da sem 

upoštevala le odpadke v moji občini, kar pomeni, da jih je v državi še 200-krat več. Ob tej stati-

stiki me blazno spreletava srh, kajti opažam, da se svet obrača na glavo. Mi pa še vedno čakamo 

in venomer izbiramo poti, ki na prvi pogled delujejo lažje. 

Dober primer tega je zagotovo komunalna služba. Ta tovori preostanek komunalnih odpadkov in ga 

nato odvaža do prevzemnika. Tega v prvi vrsti predstavlja komunalni center, sledi pa mu komu-

nalna služba, običajno nekje v tujini. Če se osredotočim na komunalni center Boršt, ti z reciklira-

njem nimajo nič. Te zadolžitve predajo Avstriji, kamor tudi dovajajo vso embalažo, razne nevarne 

in nekatere gradbene odpadke. Sliši se precej enostavno, lažji del opraviš ti, medtem pa zahtev-

nejšega predaš naprej. In bilo bi super, če ne bi takšno ravnanje za nas predstavljajo neprijetnih 

posledic, kajti z vsakim odvozom smeti v tujino potrošimo ogromno denarja, obenem pa zapravimo 

vse naše gospodarske priložnosti. 

 

KLJUČ DO REŠITVE 

Če bomo nadaljevali v takšnem tempu, kot smo do sedaj, ne bomo nikamor prišli. Že leta stojimo 

na isti točki, kjer se nič ne dogaja. Uporabnih sredstev ne znamo izkoristiti, saj se preveč obre-

menjujemo z nepomembnimi malenkostmi. Seveda tu govorim v imenu celotne države, ker kot po-

samezniki pri uporabi odpadkov v našo korist nimamo ravno vpliva. Definitivno imamo moč, da 

ločimo odpadke in jih v prvi vrsti sploh preprečimo, pa vendar se tu naša moč ustavi. Na tej točki 

moramo stopiti skupaj kot država in skleniti, kaj zares želimo doseči. Zelo opazno je, da obstaja 

veliko načinov, kjer se odpadki uporabljajo kot vir. Nedvomno so prisotni nekateri stranski učinki 
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in posledično se pojavljajo skrbi, pa vendar sklepam, da slednje ne prevladujejo, in trdim, da 

imamo v tej situaciji precej visoke možnosti za uspeh. Premikanje navzgor po hierarhiji odpadkov 

zahteva skupna prizadevanja vseh zadevnih strank: potrošnikov, proizvajalcev, oblikovalcev poli-

tike, lokalnih oblasti, obratov za obdelavo odpadkov itd., zato stopimo skupaj in že končno izkori-

stimo, kar nam je dano. Definitivno bomo morali vložiti denar v energetsko predelavo, kajti potre-

bovali bomo stroje in še posebej sežigalnico, ki bo ves potek omogočila, ampak povečevali bomo 

prihodek in verjamem, da bomo v prihodnosti vse izgubljeno pridobili nazaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povsod nas spremljajo dvomi. Za vsakim ovinkom naš čakajo skrbi in iz dneva v dan si nalagamo 

nova bremena. Posledično se v nas večata negotovost in ogroženost, hkrati pa se zapiramo v cono 

udobja, kjer nam tveganje predstavlja strah. Če v tem primeru ne bomo odmislili strahu, potem 

lahko pozabimo na okoliške koristi in na kakršnokoli izboljšavo. Zaenkrat delamo vse, kar je v naši 

moči, da se odpadkov znebimo. Drugim državam zagotavljamo denar in z njim vse odpadke, le da ti 

več ne bi bili v naši lasti. 

Smo po srcu tako dobrosrčni in ustrežljivi ali le tako slepi in nezavedni svojih lastnih dejanj? 

Obrnimo situacijo. Napišimo novo zgodbo, boljšo. Uspeli bomo, če začnemo sedaj. Tvegajmo za 

skupno dobro. 

 

 

 

 

 

Slika 4: Hierarhija odpadkov 
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Zrla sem v daljavo in opazovala sončne žarke, ki so skozi okno razsvetljevali mojo sobo. Ni me mo-

til intenziven blišč in njihov sijaj, kajti pregnali so temačnost iz prostora in podarili mi čarob-

nost. Tako prijetni in barviti so bili, da se jim nisem znala upreti. Še isto sekundo sem si nadela 

plašč, obula najljubše bele čevlje ter odplesala ven. Opazovala sem cvetlice in občudovala petje 

ptic. Tako lahkotno in živo sem se počutila, dokler ni naenkrat vse ugasnilo. Začutila sem tesnobo 

in vlil se mi je strah v kosti. Kajti stopila sem korak predaleč in jo spet v celoti uzrla. Čeprav sem 

si obljubila, da ji ne pogledam več v oči, se je tu pred mano zdaj izlila, ta dragocena reka Krka. 

Takoj sem zamižala. Želela sem odmisliti star, decembrski prizor, ki me je še zmeraj kdaj prega-

njal, pa vendar nisem mogla več zdržati. Pripravila sem se na najhuje in počasi odprla oči. Hipoma 

sem ostala brez besed. Bilo je, kot da bi uzrla nov obraz. Tako čista in bleščeča se je razprosti-

rala v neznano, da nisem mogla res verjeti, da je to reka, ki mi je enkrat iztrgala lastno dušo, da-

nes pa je reka, ki mi je ponovno obudila življenje.  

 

Viri (literatura, internet):  ): https://www.24ur.com/novice/svet/na-racun-seziganja-odpad-

kov-do-toplotne-energije-za-60-000-gospodinjstev.html 

https://www.eea.europa.eu/sl/eea-signali/signali-2014/clanki/odpadki-tezava-ali-vir 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Se%C5%BEig_odpadkov 

http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Ohranite-okolje-%C4%8Disto/Od-

padki/Ravnanje-z-odpadki 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0034:FIN:SL:PDF 

https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/snaga_si/stran/datoteke/5164_odgo-

vorno_za_profesorje.pdf 

https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/ravnanje-z-odpadki/ 

http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/11/Kako_ravnati_z_odpadki.pdf 

https://www.komunala-brezice.si/zbirni-center-borst 

 

SLIKE: avtorske 

https://www.komunala-brezice.si/zbirni-center-borst 

https://www.komusg.si/ravnanje-z-odpadki 

https://deloindom.delo.si/odpadki/obnova-sezigalnice-v-srediscu-dunaja-skoraj-koncana 

Način raziskovanja (srečanje z deležniki, opazovanje, meritve,…): Opazovanje, srečanje z delavci 

na komunalnem centru, iskanje informacij na internetu 
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https://www.24ur.com/novice/svet/na-racun-seziganja-odpadkov-do-toplotne-energije-za-60-000-gospodinjstev.html
https://www.eea.europa.eu/sl/eea-signali/signali-2014/clanki/odpadki-tezava-ali-vir
https://sl.wikipedia.org/wiki/Se%2525C5%2525BEig_odpadkov
http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Ohranite-okolje-%2525C4%25258Disto/Odpadki/Ravnanje-z-odpadki
http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Ohranite-okolje-%2525C4%25258Disto/Odpadki/Ravnanje-z-odpadki
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0034:FIN:SL:PDF
https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/snaga_si/stran/datoteke/5164_odgovorno_za_profesorje.pdf
https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/snaga_si/stran/datoteke/5164_odgovorno_za_profesorje.pdf
https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/ravnanje-z-odpadki/
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/11/Kako_ravnati_z_odpadki.pdf
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https://www.komusg.si/ravnanje-z-odpadki
https://deloindom.delo.si/odpadki/obnova-sezigalnice-v-srediscu-dunaja-skoraj-koncana
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Zmagovalni prispevek v kategoriji: 3.,4. letnik Srednje šole. 

 

 Prišel, videl, odvrgel  

Energetska predelava odpadkov kot vizija kratkovidnih 

Eliška Škaler, Škofijska klasična gimnazija, Zavod sv. Stanislava, 3. l. 

 

 Ob petkih se s kolesom vedno zapeljem do lokalne trgovine, kjer opravim nakup za družin-

sko gospodinjstvo. Za to potrebujem le denarnico in okvirno idejo o tem, česa doma primanjkuje. 

Pomaranče, jabolka in hruške zavijem v plastične vrečke in ker pridem brez nakupovalnega sez-

nama, moje oko privabijo še čokoladni kosmiči, slani prigrizki in prisrčne nalepke za potešenje 

moje otroške kreativnosti. Tako spotoma ustvarjam dodatne odpadke, katerih posledice sunko-

vito prihajajo na površje v sodobnem 21. stoletju. V dobi, kjer ima popravljanje, izboljševanje in 

nadgrajevanje prednost pred odpravljanjem. Takšna naklonjenost pa nas v soočanju s tovrstno 

problematiko pripelje do termične predelave odpadkov.  

  

PRIŠEL 

 Odpadki nas spremljajo že od samega začetka, človek jih je odložil v brezno in zakopal z 

zemljo. Danes pa človek s preprazno glavo gleda v prepolna brezna in se sprašuje, kaj narediti.  

Zadnja leta se na temo ohranjanja našega planeta organizira veliko okroglih miz in debat, včasih 

pa pride tudi do kakšne dobronamerne odločitve, ki se na prvi pogled zdi optimistična, vendar pa 

je takšno razpoloženje pogosto le posledica zavlačevanja z iskanjem dolgotrajne rešitve. 

V slovenski javnosti se že nekaj časa pojavlja kontroverzna ideja o termični predelavi odpadkov - 

sežigalnicah. Ne le da so mnenja o tem različna med laično večino, temveč tudi med izobraženo in 

o tem obveščeno stroko. Mnogi Slovenci zamisel zavračajo zaradi preteklih izkušenj s predelova-

njem odpadkov; teh niso ločevali, ni bilo ustreznih stopenj čiščenja plinov in dobrega nadzora nad 

procesom zgorevanja. Kljub temu da imamo za vse naštete škodljive posledice sežigalnic posodob-

ljeno tehnologijo, s katero lahko sistem stalno nadgrajujemo, tudi sama na takšen način soočanja 

s "krizo odpadkov" odgovarjam nikalno. Sneg je skopnel, smeti imamo spet na očeh. Ζ energetsko 

predelavo bi jih gledali še dolgo, saj brez odpadkov delovanje sežigalnic niti ni mogoče.  
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SEŽIGALNICA NAJSREČNEJŠEGA NARODA NA SVETU  

 V velikih in bogatih državah severne in zahodne Evrope kot so Nemčija, Nizozemska in 

Švedska je termično predelovanje odpadkov že stalnica, sama beseda sežigalnica pa nima trpkega 

pridiha skoraj pri nikomer. Zanimivo je predvsem pri "najsrečnejših" Evropejcih, torej Dancih, ki 

so si "požiralnico smeti" zgradili kar sredi prestolnice - København! Njihova Amager Bakke ni le 

samooskrbna z elektriko, ampak tudi zago-

tavlja ogrevanje okoli 72 tisočim gospo-

dinjstvom in svojim meščanom (ter 50 ti-

soč letnim turistom) omogoča športne ak-

tivnosti, kot sta smučanje in pohodništvo, 

ki sicer na položni danski pokrajini ne bi 

bile izvedljive.  

Da pa Danci zaradi svoje zelene sežigalnice 

niso samo srečni, ampak tudi zdravi, po-

skrbi napreden filtracijski sistem, ki iz 

vnaprej sortiranih odpadkov odstrani vse 

strupene pline (npr. dušikov oksid), v zrak 

pa se potem izločijo le še ostanki kisika, 

nekaj ogljikovega dioksida ter vodni hlapi.  

 

VIDEL 

 Iz opisanega ni težko razbrati navdihujoče okoljevarstvene in antropofilne vloge køben-

havnske sežigalnice, vendar takšen opis projekta energetske predelave odpadkov še ni povsem 

dober pokazatelj za potek situacije v dvomilijonski državi - Sloveniji.  

Ideja se sprva zdi perspektivnα. Če bi se v Sloveniji odločili za sežig odpadkov kot enega od virov 

energije, bi bilo smotrno projekt ohraniti v državni lasti, ki bi prebivalcem omogočala neprekinjen 

vpogled v podatke o količini predelanih ter redno posodabljanje informacij o pridobljeni energiji. 

Takšen način obveščanja bi širši jav-

nosti zagotovil občutek varnosti, 

nadzora in razumevanja situacije. Vse 

našteto ima namreč močan vpliv na 

naše duševno ravnovesje kot tudi za-

upanje v avtoriteto – oblast. Za razu-

mevanje problematike takšnega zele-

nega objekta pa je na prvem mestu 

Kallerna, Amager Bakke (vir: Wikipedia)  

Proračun Slovenije za 2021 (vir: gov.si)  



 

31 

 

vedno potrebno poizvedeti o finančni plati njegove izpeljave. V letu 2021 Republika Slovenija oko-

lju in energiji namenja kar 676 milijonov evrov. Malce za šalo: če bi se odločili za gradnjo sežigal-

nice po danskem modelu, bi nam jih ostalo še šest!  

Načrtovanje sežigalnice na domačih tleh je zgolj hipotetično razmišljanje, kar je razvidno iz iz-

kušenj drugih in kot je modro dejala E. Roosevelt: "Uči se iz tujih napak." Poleg začetne investi-

cije precej držav, ki pridobiva določen delež energije iz odpadkov, dandanes plačuje drugim dr-

žavam,  sežigalnice morajo namreč za delovanje imeti dovolj velik doprinos odpadkov in zato se v 

opisani danski sežigalnici dogaja, da sežigajo tudi smeti Angležev. Tako drugod po Evropi izpodri-

vajo idejo o sežigalnicah, saj te goltajo odpadke in se nikoli ne nasitijo. 

Čeprav bi se oblast odločila za takšno pridobivanje energije, bi poleg zaskrbljenih državljanov, ki 

o ekologiji sodobnih sežigalnic niso podučeni, imela težavo z iskanjem finančnih sredstev, name-

njenih predvsem infrastrukturo in kakovostnim filtrirnim sistemom. Gre torej za vprašanje eko-

nomske smiselnosti. Ko pride do denarja, pa se procesi vedno upočasnijo, pogajalci pa se zamislijo 

o vrednosti produkta dane naložbe.  

 

ODVRGEL 

 Odpadek ni le fizično odvržen predmet. Vedno je nekaj več; ideja, proizvodnja, pot in vse, 

kar je pomagalo pri njegovem nastanku. To odvržemo in hlastamo po novih kratkotrajnostih, ki bi 

materialno in začasno zadovoljile naše (pogosto nezavedne) potrebe. Krpe modnih sezon, za ka-

tere se porabljajo neverjetne količine litrov vode, se menjujejo hitreje od letnih časov. Stari 

mobilni telefoni, ki jih med drugim sestavljata srebro in zlato, izkopana v rudnikih, potisnemo glo-

boko v predale. Tisočerim nagrobnim svečam, ki so do naših rok prišle preko mnogih postopkov, pa 

namenimo le trenutek za prižig.  

 Degradacije okolja ni povzročilo le gorato odlaganje smeti vanj, pač pa obilno izrabljanje surovin, 

iz katerih proizvajamo izdelke, do katerih pridemo hitro, enostavno in poceni. Metanje le-teh pa 

je prav tako hitro in enostavno, a nas drago stane.  
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Po intervjuju s strokovnjakinjo na področju problematike odpadkov, Barbaro Fumić, v Zbirnem 

centru Boršt, ki je del Komunale občine 

Brežice, sem prispela do zaključka, da že v 

tako majhni občini, kjer je edini večji naku-

povalni center stari Super Mercator, potro-

šništvo z leti narašča. To se vidi tudi v po-

datkih, da je povprečno število letno nabra-

nih odpadkov med leti 2011 in 2020 naraslo 

s 7,5 tisoč na 8,5 tisoč ton.  

Ko sem januarja obiskala ta zbirni center, 

so me najbolj presenetili ogromni kupi pla-

stike, med katerimi so enormne površine 

prostora zavzemale nagrobne sveče. Zapo-

sleni mi je povedal, da se že vrsto let spopa-

dajo s tovrstno problematiko, vendar se zahvaljujoč vse večji ozaveščenosti javnosti količina na-

grobnih sveč zadnja tri leta v Brežiški občini nekoliko zmanjšuje. "Največjo težavo predstavlja 

predvsem plastika, saj ljudje z njo ne znamo ravnati," je dejal, ko mi je pokazal po videzu najbolj 

heterogen in raznobarven odpadni kup z embalažo.  

V Komunali Brežice se trudijo ljudi ozaveščati o težavah, povezanih s količino odpadkov, z začet-

kom pri vrtčevcih, za katere organizirajo različne ekološke projekte, pri katerih je otrokom te-

matika predstavljena na čim bolj razumljiv način. Starejše se o tem obvešča z izdajanjem glasila, 

pogovori na terenu, marčevskimi čistilnimi akcijami ter seveda tudi s položnicami. Kljub prizade-

vanju občine za zmanjšanje količine odpadkov pa na lokalni ravni razmišljanja o sežiganju odpad-

kov ni, in sicer iz več razlogov:  

- občina je premajhna, da bi se odpadke z ekonomskega vidika splačalo predelovati; 

- čakalna doba po prošnji za izvedbo že tako vprašljivega projekta bi bila zelo dolga, saj se pri 

zakonodaji pogosto kaj zaplete - pred leti, ko so se odločili za gradnjo zbirnega centra na Borštu, 

se je v občini na veliko podpisovalo peticije proti temu; 

- stroka si prizadeva za zmanjšanje količine nastalih odpadkov, ne pa njihovo iskanje (v občini je 

premalo odpadnega materiala za vzpostavitev termične obdelave); 

Osebni arhiv, nagrobne sveče, Boršt   
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- v občini (tako kot v državi) je zgrajenih mnogo elektrarn z alternativnimi viri in takšnimi, ki na-

ravi ne škodijo na dolgi rok; Nuklearna elektrarna 

Krško, Hidroelektrarna Brežice, mnogi pa delež 

elektrike pridobivajo tudi iz solarnih panelov; 

-  na prometni poti smeti do sežigalnice se izločajo 

v ozračje okolju neprijazni plini, zato je gibanje 

"Zero Waste", ki se že v začetku skuša izogibati 

nastajanju odpadkov, veliko primernejša opcija. 

 

Kdo je glavni nasprotnik? 

 

 Odpadki? Ne, odpadki so le materialna posledica pravega nasprotnika razrešitve proble-

matike. Glavni nasprotnik je potrošniška miselnost. V 2019 je nastalo 4 % več komunalnih odpad-

kov kot leto prej. Prebivalec Slovenije je v 2019 v povprečju proizvedel 14 kg več kot v 2018 

(stat.si). V teh podatkih se lahko najde vsak posameznik s svojimi 509 kg - letnih komunalnih od-

padkov, ne teže, seveda. Menim, da nam ubadanje s popravljanjem storjene škode in razvijanje 

cenovno ter vzdržljivostno izjemno zahtevnih objektov, oži pogled na problematiko odpadkov. 

Termična predelava odpadkov je namreč odvisna od odpadkov in zato spodbuja nastajanje le-teh. 

Kvalitetna sežigalnica bi hipotetično lahko na okoljevarstveno miselnost družbe delovala kot kon-

traefekt, razviden v naslovu (Prišel, videl, odvrgel). Ne bi imeli razloga, da zmanjšamo potrošniš-

tvo, občutek krivde ob tem pa bi se zakril z racionalizacijo, da bodo vsi namnoženo nastali od-

padki pristali v sodobni termični obdelavi, ki konec koncev okolju ne bi povzročala škode.  

A takšna miselnost nas na dolgi rok ne rešuje, temveč smeti v naših glavah, in ker vemo, da je 

Zemlja prestala že mnogo preizkušenj, se posledice odnosa do narave v prid ali v škodo njenim 

prebivalcem, Zemljanom.  

 

 ZMAGAL? 

 Takšno "rešitev", kot je termična predelava odpadkov, dojemam kot skrajen izhod v sili. 

Obstajajo enostavnejše, cenovno ugodnejše ideje za postopen prehod na bolje. 

AleSpa: Solarni paneli (vir: Wikipedia)  
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Regulativa s strani države je tu na prvem mestu. Po-

leg okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja iz leta 

2009, bi bilo smiselno podražati izdelke, ki bodo kot 

odpadki bolj nevarni, torej predvsem tiste, večkrat 

embalirane, zavite v nepotrebne ovitke plastike. Če 

bi morali vsi prispevati malo več, bi se morda spre-

menil tudi naš odnos do potrošništva in bi tako z 

večjo motivacijo iskali rešitve, kako zmanjšati koli-

čino odpadkov. 

Prekomerno jemanje okolju lahko zmanjšamo tudi s 

premišljenim kupovanjem, kar vključuje pisanje seznama, 

pred odhodom v trgovino.  Namesto nakupovanja v velikih epicentrih hitre mode je ekološko zaviti 

v kakšno trgovino z oblekami iz druge roke, kar ni le bolj prijazno za okolje, ampak tudi omogoča 

iskanje avtentičnih kosov oblačil. Ne nazadnje k okoljevarstveni naravnanosti pripomore tudi nov 

način označevanja porabe energije, ki je bil uveden marca 2021. Na hladilnikih, pralno-sušilnih 

strojih, zamrzovalnikih ter televizijskih in računalniških zaslonih so vidne nalepke, ki na razumljiv 

način z barvo in črko kupca ozavestijo o energijski učinkovitosti določene naprave.  Plastenke bi 

lahko nadomestili s sistemom vračanja steklenic, ki so ga ohranili na Češkem. V Sloveniji pa lahko 

nekaj naredimo že s tem, da gremo po mleko s svojo steklenico k mlekomatu. 

Da zmanjšam škodljive količine same plastike, bom ta petek pred odhodom v trgovino napisala 

seznam za nakup, vzela s sabo trajno vrečko (za sadje) in pridobljeno znanje o vplivu na okolje. 

Tri majhne spremembe, trije koraki stran od zbiranja materiala za nepotrebno sežigalnico. 

Ravnanje s smetmi torej ni le odgovornost Evrope in države, v da-

našnjem hitrem tempu sodobnega življenja je odgovoren vsak po-

sameznik. In čeprav en sam posameznik nima vpliva na mnenje in 

odločitev oblasti o sežigalnicah, lahko za čistejše okolje ter praz-

nejši koš naredi veliko, saj se veličina človeka vidi v majhnih, a 

vsakdanjih dejanjih. Ena na kvadrat bo vedno ena, vendar če temu 

številu dodamo najmanjšo decimalko, se bo kvadrat tega števila le 

še povečeval.  S čistim okoljem pa se nam čisti tudi um, razbreme-

nijo možgani in poveča zbranost v življenju. 

Ideje o termični predelavi odpadkov v Sloveniji so kot embalirani 

izdelki na trgovinskih policah. Sprva barvito privlačni, a na dolgi rok smetijo v naših glavah. Potre-

bujemo generalno čiščenje duha!  

 Zmagati pomeni "Prišel, videl, pobral, vrnil, zamenjal," in ne "Prišel, videl, odvrgel." 

Nalepke za aparate (vir: rtvslo.si)  

Zeleni krogotok (vir: VectorStock)  
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Viri (literatura, internet):  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-pro-

racun/Spremembe-2021/Drzavni-proracun-2021-infografika.pdf gov.si 

 

https://www.bbc.com/news/business-49877318 

 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-la-

bels/index_sl.htm 

 

https://www.rtvslo.si/okolje/nova-energijska-nalepka-za-gospodinjske-aparate/572000  

 

https://www.rtvslo.si/okolje/slovenija-in-odpadki-sezgimo-reciklirajmo-ali-preprosto-ne-sme-

timo-vec/320655 

 

https://ebm.si/prispevki/nic-pomeni-nic-odpadkov 

 

 https://www.rtvslo.si/okolje/kaj-bomo-z-odpadki-in-kaj-s-tesem/514705 

 

http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Ohranite-okolje-čisto/Odpadki/Ravna-

nje-z-odpadki 

 

https://www.stat.si/statweb/News/Index/9253 

 

https://ebm.si/prispevki/odlocen-ne-sezigu-odpadkov 

 

https://www.power-technology.com/projects/amager-bakke-waste-energy-plant/ 

 

 

Način raziskovanja (srečanje z deležniki, opazovanje, meritve,…): opazovanje, srečanje z delež-

niki, intervju, teoretska raziskava, terenska raziskava 
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Za konec še povzetek tekmovanja Zeleno pero 2021… 

Letošnji najmlajši udeleženec je v tem šolskem letu učenec 6. razreda OŠ Miklavž na Dravskem 

polju, najtesnejši boj za zlato pero pa je potekalo prav v kategoriji 6., 7. razredi Osnovnih šol.  

Letos je tekmovalo 7 Osnovnih šol z 38 učenci in 5 Srednjih šol z 19 dijaki. Skupaj je na šolskem 

delu tekmovanja sodelovalo 57 od prvotno prijavljenih 112 tekmovalcev, glavni vzrok upada sode-

lovanja pa je po besedah mentorjev bilo oteženo in zelo zahtevo delo od doma. 

Na državno raven tekmovanja se je uvrstilo vseh 7 Osnovnih šol s 27 učenci in 3 Srednje šole s 

13 dijaki. 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Energija v odpadkih, ki smo jo približali mladim tekmovalcem 

tudi s pomočjo Energetike Maribor. Štiri zmagovalne prispevke bomo objavili v e knjigi Zeleno 

pero 2021, o čemer vas bomo naknadno obvestili. 

Letošnji/e zmagovalci/ke so: 

- v kategoriji 6., 7. razred Osnovne šole - Maja Potočnik, 7. razred Osnovne šole Marjana Nemca 

Radeče; 

- v kategoriji 8., 9. razred Osnovne šole - Lea Senica, 8. razred Osnovne šole Sostro; 

- v kategoriji 1., 2. letnik Srednje šole - Larisa Kuhar, 2. letnik Škofijske klasične Gimnazije Lju-

bljana; 

- v kategoriji 3., 4. letnik Srednje šole - Eliška Škaler, 3. letnik Škofijske klasične Gimnazije 

Ljubljana. 

 

Na državnem tekmovanju so prispevke otrok ocenjevali: 

dr. Nina Modrijan, prof. slov. in univ. dipl. spl. jez. – Biotehniški center Naklo, doc. dr. Tina Len-

gar Verovnik – Katedra za novinarstvo na FDV, doc. dr. Filip Kokalj, univ. dipl. inž. str. - Univerza 

v Mariboru in Julija Flogie, učiteljica slovenščine in geografije – Osnovna šola Rada Robiča Lim-

buš. 

 

Državno tekmovanje za Zeleno pero je edino državno tekmovanje v pripravi novinarskega pri-

spevka na ekološke teme na področju Slovenije. Društvo Planet Zemlja ga organizira od leta 2014. 

Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave in na po-

dročju vzgoje in izobraževanja. 


