
 

 

 

LET’S WASTE NO MORE 
(Kako zmanjšati nastanek smeti in se pri 

tem zabavati) 
  



Septembra 2017 je skupina mladih, ki je zavzeta za varovanje okolja, preživela 

teden dni v Trbovljah v Sloveniji. Gosti Finci, Bosanci, Grki in Slovenci so vsi trdno 

delali, da bi se poučili o tem kako živeti okolju prijazno življenje. Ker pa so želeli 

širiti svoje na novo pridobljeno znanje, so ustvarili to e-brošuro. Preberite in 

ugotovite kaj lahko vi naredite za čistejši in bolj zdravi svet. 

 

KAJ je ZERO WASTE 

Biti “zero waste” pomeni zmanjšati oz. izključiti proizvodnjo smeti iz 

vsakodnevnega življenja. To pa seveda ni enostavno, ker smo vsak dan obdani z 

plastiko. Živimo v svetu, kjer prevladuje linearno gospodarstvo. Kar pomeni da 

predmet kupiš, ga uporabiš ter ga vržeš stran. Namesto tega, bi morali 

spremeniti v krožno gospodarstvo, kjer izdelane artikle recikliramo, uporabimo 

večkrat, dokler jih nemoremo uporabljati več. 

 

ZAKAJ živeti ZERO WASTE 

Gledali, smo videoposnetek, v katerem prikazujejo kako želvi iz nosu 

odstranjujejo slamico. Videli smo bolečino in trpljenje, ki jo povzroča plastika. S 

plastiko onesnažujemo okolje, v katerem živimo, ko jo kopičimo na odlagališčih, 

kjer se zakoplje ali zažge - tako preide v strupene hlape v zrak, ki ga dihamo, se 

razgradi v mikroplastiko, kjer skozi zemljo pride v vodo. Ogroža tudi živali, mi pa 

jo lahko konzumiramo z dihanjem, pitjem vode in hrano (še posebej z mesom). 

 

PROIZVODNJA IN UPRAVLJANJE Z ODPADKI V 

SODELUJOČIH DRŽAVAH 

Kot del projekta “Let's waste no more” mladinske izmenjave v Trbovljah so 

sodelujoči predstavili načine ravnanja z odpadki v posameznih državah 

sodelujočih. 



SLOVENIJA  

Slovenija je del Evropske unije, kjer odrasla oseba povprečno zavrže na leto 6 

ton različnih materialov kot so plastika, kovina in steklo, Slovenci v povprečju 

proizvedejo 450 kg odpadkov na osebo v enem letu. Slovenci zavrežejo tudi 

precejšno količino hrane, tudi do 70 kg hrane na leto. V Sloveniji odpadke 

ločujemo z različnimi smetnjaki. Pred vsako hišo ali stanovanjskim blokom so 

trije različni smetnjaki :  

- črn - mešani odpadki, 

- rumen - za embalažo, 

- rjav - biorazgradljivi odpadki. 

Na različnih lokacijah po vseh mestih Slovenije, so pa tudi tako imenovani “eko-

otoki” kjer najdemo 4-5 različnih, večjih smetnjakov. Zelen za papir, bel za steklo, 

moder za plastično embalažo in rumen za pločevinke ter tetrapake. Slovenija 

ima tudi nekaj “zero waste” občin; Vrhnika, Borovnica, Log - Dragomer, 

Ljubljana, Bled, Gorje, Radovljica in Slovenske Konjice. 

ŽIVLJENJE POTROŠNIKOV V SLOVENIJI 

Udeleženci izmenjave so se odpravili na ulice Trbovelj, kjer so anketirali 

mimoidoče lokalne potrošnike o njihovih nakupovalnih navadah. Anketirali so 

42 ljudi (ženske in moške vseh starostnih skupin), Rezultati so pokazali, da se 

večina ljudi zaveda, da proizvajajo preveč plastičnih odpadkov, vendar niso 

popolnoma pripravljeni za to kaj storiti. Glavni razlogi za to so izguba časa in 

denarja. Kar pa zadeva uporabo lastne embalaže v trgovinah je veliko ljudi 

pripravljeno to poskusiti, ampak oklevajo s tem, da bi to spremenili v življenski 

slog. 

 

 

 

 

 



Primeri vprašanj: 

Ko kupujete stvari, ali ste pozorni na embalažo? 

 

 

 

 

 

 

 

Ali v trgovinah kupujete plastične vrečke? 

 

 

 

 

 

 

 

Če bi bila v Trbovljah trgovina, kamor bi lahko prinesli svojo embalažo in v 

njej kupivali na rinfuz, ali bi v takšnih trgovinah raje kupovali kot v 

supermarketih? 



 

 

 

FINSKA 

Finci 

proizvedejo okoli 480 kg odpadkov na osebo v enem letu. Skoraj 90% odpadkov 

je reciklirano ali uporabljeno za proizvodnjo energije, Do sedaj premaguje 

proizvodnja energije.Ostalih 10% odpadkov konča v odlagališčih. Finska ima več 

točk, kjer lahko reciklirajo papir, kovinsko in stekleno embalažo ter 8 reciklažnih 

točk za plastično embalažo. Prav tako zbirajo biološke odpadke ki se uporabljajo 

v biogorivih, bioplinu in kompostu. Odgovornost za ravnanje z odpadki ni na 

ramenih potrošnikov, vendar pa so proizvajalci in uvozniki odgovorni za 

organiziranje ravnanja z odpadki, ki jih proizvedejo, ter delo opravljajo na lastne 

stroške v skladu z zakonom o odpadkih morajo občine na Finskem organizirati 

prevoz nenevarnih odpadkov ki nastanejo v gospodinjstvih, pa tudi prevoz 

nenevarnih odpadkov, ki jih proizvede industrija. 

GRČIJA 

V Grčiji večina odpadkov konča na odlagališčih. Čeprav se je Grčija prilagodila na 

zakonodajo in politiko EU o odpadkih, se še vedno pojavljajo težave pri 

implementaciji. Še posebej pa se zaradi finančne krize Grške vlade od leta 2008 

pozornost usmerja na precej večje težave, programi recikliranja predstavlja 

manjši problem. Kot rezultat pa je bila Grčija obsojena na plačilo globe v višini 

10 milj. evrov v EU leta 2014 zaradi kršenja njenih pravil. Gospodinjstva 

reciklirajo le 6% svojih odpadkov, kar je zelo manj od evropskega povprečja in 

niti blizu ciljev EU. Vsota odpadkov je tako visoka, da mora Grčija odpadke, ki se 

lahko recikirajo odvažati v druge drćave, saj imajo “premalo” prostora. Na srečo 

pa so bili storjeni tudi pozitivni koraki, kot je zaprtje ilegalnih odlagališč, 

povečanje stopnje recikliranja, industrijske pobude za zmanjšane embalaže in 

namera grškega ministrstva za okolje, da se omeji uporabi plastičnih vrečk in 

dvigne državljansko ozaveščenost. Seveda je tukaj veliko prostora za izboljšanje. 



Grška filozofija upravljanja z odpadki vendar potrebuje nadgraditev, da bi 

izpolnjevali zahtevane cilje, merila in standarde z minimalnimi stroški. 

 

 

BOSNA IN HERCEGOVINA 

Bosanci proizvedejo okoli kilogram odpadkov na osebo dnevno. Tam tudi ni 

zakona, kjer bi bilo obvezno ločevati odpadke in kot posledica tega veliko 

odpadkov konča na odlagališčih, ki pa so lahko zakonita ali nezakonita. V BIH je 

le nekaj podjetij kot so Ekopak in Alba Group, ki reciklirajo uporabljeno plastiko, 

aluminij in železo. Podjetje SGI Technology zbira zporabljene avtomobilske gume 

in jih uporablja za proizvodnjo biodizelskega goriva. Bosanci zavržejo 200-300 kg 

hrane ne dan - 50% odpadkov proizvedenih v BIH je bioloških. Kot Slovenci 

morajo tudi oni v trgovini plačati plastične vrečke. 

 

KAKO živeti BREZ ODPADKOV 

NE MEČIMO HRANE STRAN 

Velik del odpadkov, ki jih dnevno proizvedemo, predstavlja tudi zavržena hrana. 

Vendar se da to preprečiti. Tukaj je nekaj napotkov, kako zmanjšati količino 

zavržene hrane, prihraniti denar in zaščititi okolje: 

• Vnaprej načrtujte nakupe in obroke 

• Pretehtajte vaš budget; če pazite na hrano, privarčujete denar 

• Preverite, če vaš hladilnik brezhibno deluje (preglejte tesnila in 

pogosto spremljajte temperaturo) 

• Servirajte manjše porcije, saj lahko tako še dodate hrano, če jo 

potrebujete 

• Zamrznite odvečno hrano, kruh, sadje in zelenjavo, preden se ta 

pokvari 



Metanje hrane stran ni edina stvar, ki škodi okolju. Prav tako škodujemo planetu 

(in živalim) s tem, ko pojemo preveč mesa in ostalih živalskih izdelkov. Za krmo 

in oskrbo le peščice živali je potrebna velika površina zemlje in ogromna količina 

vode. Da pa bi naredili več zemlje primerne za živali, sekajo drevesa in uničujejo 

gozdove. Poleg tega pa živinoreja povzroča več kot polovico vseh svetovnih 

toplogrednih izpustov. Zato je najbolj idealno in prijazno do okolja (in živali), če 

se prehranjujemo vegetarijansko ali vegansko. Da bi bil prehod lažji, so tukaj trije 

recepti, ki jih enostavno morate preizkusiti. 

OVSENE PLOŠČICE 

• 3 ½ skodelice ovsenih kosmičev 

• ½ - 1 skodelice arašidovega masla 

• ⅓ skodelice kokosovega olja 

• 100g nasekljane čokolade 

• ¼ skodelice javorjevega sirupa 

• 2 žlici lanenih semen 

Stopite kokosovo olje z javorjevim sirupom in arašidovim maslom. Mešanico 

prelijte po ovsenih kosmičih, katerim ste dodali koščke čokolade in laneno seme. 

Dobro premešajte in premestite v posodo ali manjši pekač in dobro stisnite 

mešanico. Končani izdelek pustite kakšno uro v hladilniku, nato pa razrežite na 

manjše koščke in pojejte! 

MANDLJEVO MLEKO 

• 150g mandljev (čez noč namočenih v vodi) 

• Ščep soli 

• Javorjev sirup po okusu 

• 750-1000ml vode 

Vse sestavite dajte v mešalnik in nekaj minut meljite. Tekočino precedite skozi 

vrečko za rastlinsko mleko ali pa skozi zelo fin cedilnik. Ohladite in uživajte! 

*Preostalo mandljevo pulpo lahko uporabite tako, kot bi uporabili mandljevo 

moko (za palačinke, ovseno kašo, piškote...). 

HUMUS 



• 2 skodelici kuhane čičerike 

• 2 stroka česna 

• Limonin sok po okusu 

• 3 žlice olivnega olja 

• ⅓ skodelice hladne vode 

• 1 žlica tahinija (sezamova pasta) 

• Sol, poper, kumina v prahu po okusu 

Vse sestavine zmeljite v multipraktiku, s tem da postopoma dodajate vodo, 

dokler ne dosežete želene teksture. Poskusite in po želji dodajte sestavine 

(limonin sok, sol...). 

Postrezite s kruhom ali kot pomako. Humus se v hladilniku obdrži približno 5 dni. 

  

NE KUPUJ, IZDELUJ! 

Velik del življenja brez odpadkov je uporaba lastne kreativnosti za oblikovanje 

izdelkov, namesto da bi jih kupovali v trgovinah. Sami lahko izdelamo skoraj vse, 

od kozmetike do oblačil. Tukaj smo pripravili tri projekte, ki jih z lahkoto lahko 

izdelate sami doma: 

NAHRBTNIK IZ MAJICE 

• Stara majica 

• Škarje 

• Vrvica 

• Sponka za papir 



Vzemite majico in 

jo položite na ravno 

podlago. Odrežite 

robove na dnu in na 

koncu rokavov. Če 

ima majica dolge 

rokave, jih 

preoblikujte v 

kratke. Na dnu in 

pri rokavih nato 

naredite zareze, 

široke do 2 cm in 

dolge do 10 cm. 

Odločite se, če želite, da so končni vozli vidni, ali ne. Če ne želite tega, potem 

majico obrnite navznoter. 

Majico spet položite na ravno podlago. Zaprite odprtine majice tako, da skupaj 

zavežete po dva nastala traka – enega s sprednje strani, drugega z zadnje. Vedno 

naredite dvojne vozle. Če ste hoteli, da so vozli na koncu skriti, majico sedaj 

obrnite nazaj navzven. Zdaj je telo vašega nahrbtnika narejeno. 

Za naramnice boste potrebovali dve vrvi, vsaka naj bo dvakratne dolžine od 

ramen do bokov. Vrvice lahko uporabite kar takšne, kot so, ali pa jih spletete v 

kito in jih naredite močnejše in lepše. Ampak bodite pazljivi – če želite narediti 

kito, morajo biti vrvice malo daljše, da bo končni izdelek pravilne dolžine.   

Uporabite škarje in naredite dve zarezi v ovratnik – vsako nad eno ramo. Če ima 

ovratnik šiv, ga izrežite. En del vrvice zavežite okoli sponke za papir, saj vam po 

ta pomagali pri napeljavi vrvice skozi ovratnik. Vmestite vrvico v eno izmed zarez 

in jo napeljite skozi celotni ovratnik; vrvica naj pride ven na isti strani, kjer je bil 

vpeljana. Naredite isto z drugo vrvico na nasprotni strani. Zdaj lahko vrvice 

potegnete in z njimi zaprete zgornjo odprtino nahrbtnika. 

Zavežite konce in začetke vrvic skupaj. Zavozlane konce potisnite v kote na dnu 

majice – lev vozel v levi kot in desni v desnega. Nahrbtnik spet obrnite navzven 

in vrvice zvežite z najbližjimi zarezami na majici. Obrnite nahrbtnik na pravo 

stran in zdaj je vaš izdelek končan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Opcija 

– 

nakupovalna torba 

S spodnjo stranjo majice naredite isto kot zgoraj, rokave pa popolnoma odrežite 

pri šivih. Prav tako odrežite ovratnika. Zdaj imate popolnoma novo nakupovalno 

vrečko iz stare majice! 

NARAVNI LOSJON ZA TELO 

• 2 žlici kakavovega masla 

• 2 žlici kokosovega olja 

• 2 žlici karitejevega masla 

• 1 žlica mandljevega olja 



Izmerite sestavine in jih dajte v posodo. Sestavine segrejte nad vročo vodo in jih 

ob tem mešajte ter pazite, da se ne pregrejejo. Ko se dobro stopijo in pomešajo, 

odstavite mešanico z ognja in posodo postavite v hladilnik. Pustite, da se ohladi 

in malo strdi. Po približno 20 minutah vzemite posodo iz hladilnika in mešanico 

zmiksajte z ročnim mešalnikom, da celotna tekstura postane bolj penasta, 

podobna stepeni 

smetani. 

Prestavite nastalo 

kremo v kozarce in 

uživajte v novi kremi za 

telo. S tem receptom 

dobite približno dva 

povprečno velika 

kozarca kreme ali več 

manjših. 

 NAKIT IZ POKROVČKOV IN BLAGA/PAPIRJA 

• pokrovčki steklenic 

• Ostanki blaga 

• Star papir 

• Osnova za prstan 

• lepilo 

Papir ali blago, odvisno kakšen material želite, 

razrežite na tanke trakove in jih zvijte v majhne zvitke 

(»polžke«). Naredite enega večjega ali več manjših, 

katere na koncu vedno zlepite, da se ne razdrejo. 

Postavite zvitek (zvitke) na notranjo stran pokrovčka. 

Ko ste zadovoljni s pozicijo zvitkov, jih lahko prilepite z 

lepilom in pustite, da se posušijo. Na koncu na zunanjo 

stran pokrovčka nalepite še osnovo za prstan in 

počakajte par ur, da se izdelek popolnoma posuši. 

Če uporabljate papir, ga na koncu premažite s 

prozornim lakom za nohte, da se ne uniči v primeru kontakta z vodo. 



Cilj te dejavnosti je uporaba lastne domišljije. Trakovi so lahko ravni ali so 

odrezani popolnoma poševno. Če izdelujete manjše rolice, so lahko te različnih 

velikosti. Vi odločate! 

  

NO MORE POO! (Sprehod brez odpadkov z Majo Nagode) 

Kot del našega izleta v prestolnico, smo spoznali tudi slovenskega »eksperta« 

življenja brez odpadkov – Majo Nagode, ki svoje izkušnje deli s publiko tudi na 

blogu, ki se imenuje »Dom brez smeti«. Imeli smo jo srečo spoznati v živo, sama 

pa je bila več kot zadovoljna, da je lahko z nami delila svoje izkušnje o življenju 

brez odpadkov. 

Točka preobrata 

Majina pot do življenja brez odpadkov se ni začela s svetniško gorečnostjo ali s 

fanatičnim mišljenjem. Sprememba njenega življenjskega sloga je bila postopna,  

pospešilo pa jo je novo življenje – rojstvo njenega prvega otroka. 

Dejavnik, ki je sprožil vse skupaj, pa je bil daleč od glamuroznega – vse se je 

začelo z otroškim blatom. Tako kot vsak starš, je tudi Maja hotela za svoje otroke 

le najboljše. Informacije on plenicah za enkratno uporabo so povzročile, da se je 

obrnila k bolj eko in otrokom prijaznim opcijam, izbrala je pralne plenice. Nato 

je prišla na vrsto hrana. Po pregledu sestavin pod drobnogledom, je opazila, da 

je kupljena hrana polna sladkorja, aditivov in ojačevalcev arom, zato je začela 



sama doma pripravljati hrano za otroka. S takšnimi majhnimi spremembami se 

je njena družina počasi začenjala spreminjati v družino z manj in manj odpadki. 

  

 

 

 

 

 

Evolucija 

Počasi je družina začela vključevati življenje brez odpadkov v svoj življenjski slog. 

Kupovanje hrane je sedaj pomenilo iti do kmetov in do manjših lokalnih 

trgovinic, ki so spodbujale nakupovanje v lastni embalaži. Njena torba, ko smo 

se z Majo dobili na eni izmed večjih tržnic v Ljubljani, je bila polna tekstilnih 

vrečk, kozarcev, posodic in steklenic. Imeli smo jo priložnost videti »v akciji«, ko 

je nakupovala mesečna živila za svojo družino. Živijo blizu narave, poleg hiše pa 

imajo velik vrt, kjer si lahko samo posadijo in priskrbijo večino hrane, zato jim ni 

potrebno kupovati veliko dodatnih živil. 



Poenostavljenje 

 

Čeprav so ženske pogosto 

tarča oglaševanja 

kozmetične industrije, je 

Maja ugotovila, da 

poenostavljenje lepotne 

rutine ne pomeni le 

prihranek časa in denarja, 

ki bi ga drugače porabila 

za različne čudežne 

losjone in kreme, ampak, da je tudi bolj efektivno in koži prijazno. 

Črna ovca 

Največji kritiki njenega novega življenjskega sloga so bili njeni najbližji. Niso 

razumeli razloga za to spremembo. Na neki točki so si celo predstavljali, da je to 

pokazatelj pomanjkanja denarja pri Majini družini, ali pa celo malomarnost do 

lastnih otrok! Predvsem kontroverzno se jim je zdelo kupovanje oblek v second 

hand trgovinah. Ampak po nekaj časa so se navadili in naučili tudi v svoje 

življenje vpeljati sistem petih Rjev. 

Potomci 

Maja svojih otrok ne vzgaja v duhu življenja brez odpadkov na silo, temveč jim 

nudi razlago, zakaj nekatere stvari počnejo drugače, kot ostali ljudje. Ve, da je 

otrok navajen določenega stila življenja že od začetka, zato je njenim otrokom 

jasno in razumejo, zakaj je pomembno, da proizvedejo tako malo odpadkov, kot 

je to le mogoče. Prav tako so zelo zagnani in pripravljeni ugovarjati njenim 

dejanjem, ko Maja kdaj zaide s poti življenja brez odpadkov. 

Življenje brez odpadkov 1 : Potrošništvo 0 

Ljudje pravijo, da denar ni pomemben, vendar pa življenje brez odpadkov 

pomeni varčevanje precejšnje vsote denarja, če gledamo malo daljši rok. Nizki 

računi za trgovine, uporaba javnega prevoza, nepotrebnost za večino stvari – to 

vse te nekako osvobodi. 



Če nisi preveč zaposlen z opazovanjem reklam za izdelke, za katere trdijo, da so 

nujni za dobro življenje, imaš več časa, ki ga lahko nameniš pomembnim stvarem 

v življenju. Nič več nisi obseden z nepomembnimi stvarmi ali z nakupovanjem, 

da bi bili deležni neke kratkotrajne sreče. Po Majinem mnenju lahko tako svoje 

misli osvobodiš vsakodnevnega kaosa in prenatrpanja z materialnimi dobrinami. 

Zanjo je to pomenilo, da se lahko bolj osredotoči nase, uživa v spoznavanju novih 

ljudi in goji veze med bližnjimi. Torej, več časa, duševnega miru in več denarja 

pomeni, da se lahko res osredotočiš na stvari, ki so pomembne. 

Strogo življenje brez odpadkov? 

Ali Maja neprestano živi brez odpadkov? Seveda ne! Na trenutke zna biti to zelo 

zapleteno, predvsem pa je odvisno od okolja, v katerem živimo. Nihče ni popoln, 

pomembno je le, da se trudimo po najboljših močeh. In zakaj bi se sploh trudili? 

Preprosto, življenje brez odpadkov ni le dobro za okolje, lokalne kmete in živali, 

predvsem je dobro tudi zate. 

Zato živimo brez odpadkov! 
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