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1. uvod
V Sloveniji še nismo imeli večjih projektov, kampanj ali pobud na temo problematike plastike ali 

embalaže; večina iniciativ je bila omejenih na zbiranje posamičnih odpadkov v dobrodelne name-

ne, plastične vrečke ali pa na preprečevanje onesnaževanja, povezanega s smetenjem. 

Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri 

prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi redko zakrožijo večkrat. 

Po drugi strani je vedno več trgovin, ki ponujajo izdelke tudi brez embalaže, in kupcev, ki to zahte-

vajo. Eden od ciljev projekta Plastika naša vsakdanja je zato obvestiti in prepričati več ljudi, da bi se 

odločali za take oblike nakupovanja, ter prepričati še kakšnega trgovca in proizvajalca, da ponudi 

alternativo. Premostiti moramo vrzel med tem, da je skoraj vsa odgovornost prepuščena potrošni-

ku in zakonodaji ter ponuditi možnosti za izboljšanje konkurenčnosti tistega dela gospodarstva, ki 

se odloča delati konkretne korake proti krožnemu gospodarstvu in se na ta način približati kupcem.

Priročnik je namenjen predstavitvi celostne slike embalaže življenjskih potrebščin. Prikazuje različ-

nost in pojavnost plastičnih materialov, možnosti preprečevanja (alternative) in ponovne uporabe, 

pravilno ločevanje,  razkorak med najpogostejšim in optimalnim načinom recikliranja ter proizva-

jalcem poda izhodišče za zamenjavo embalažnih materialov. 

En del je tako raziskovalen, drug pa nam vsem lahko pomaga pri zmanjšanju našega embalažnega 

okoljskega odtisa. Vabljeni k branju!

https://manjjevec.si/
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2. OZADJE

2.1 Zgodovina

Prve plastične materiale smo odkrili že daljnega leta 1839, ko je Charles Goodyear s kemično mo-

difi kacijo naravnih polimerov razvil postopek vulkanizacije. Prvo umetno plastiko parkesin pa smo 

dobili leta 1862. Po 1. svetovni vojni, ko se je kemična industrija razvijala izjemno hitro, je napre-

dovala tudi tehnologija izdelave plastike. Ker so izdelki iz plastike lahki in trpežni, predvsem pa 

cenejši in zato bolj dostopni kupcu, so postali del našega vsakdana. Plastična embalaža je lahka in 

zato ugodnejša za transport ter poskrbi, da hrana ostane dalj časa sveža in jo zaščiti pred zunanji-

mi vplivi. Danes se kar 40 % plastike proizvede za embalažo, 20 % za gradbeništvo, ostalo pa je raz-

porejeno na druge industrije (avtomobilska industrija, elektronika, medicina, šport, pohištvo …). 

Plastika kot material v proizvodnji izdelkov ima svoje prednosti, vendar je pomembno, kako in za 

kaj jo proizvajamo ter kaj naredimo z njo po uporabi. V zadnjih 50 letih se je proizvodnja plastike 

podvajseterila in samo v letu 2015 smo jo proizvedli 322 milijonov ton (Plastics Europe, 2016). Po-

rast je šla z roko v roki z naraščanjem prisotnosti izdelkov za enkratno uporabo, kar le še povečuje 

količino plastičnih odpadkov.

2.2 Dejstva

V Evropi vsako leto nastane 25,8 milijonov ton plastičnih odpadkov, od katerih jih manj kot 30 % 

ločeno zberemo za predelavo. Še vedno približno 31 % odpadkov pristane na odlagališčih, 39 % v 

sežigalnicah, neprešteti pa neposredno v naravi. 

Po ocenah Ellen MacArthur Foundation je kar 95 % vrednosti embalaže izgubljene po kratki ali 

enkratni uporabi, kar letno znese okoli 72 milijard evrov. Gospodarska škoda zaradi morskih od-

padkov že samo ribištvu odvzame za okoli odstotek skupnih prihodkov iz ulova, dobre ocene za 

evropski turizem pa še nimamo.

Plastična embalaža predstavlja kar 59 % vseh plastičnih odpadkov!

Proizvodnja plastike in sežiganje plastičnih odpadkov po svetu prispevata okoli 400 milijonov ton 

CO2 letno (EMAF, 2016).

V 28 članicah EU letno porabimo (Seas at Risk, 2018):

• 46 milijard plastenk

• 16 milijard lončkov za kavo

• 2,5 milijard embalaže za prevzem ali dostavo pripravljene hrane
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2.3 Vpliv na okolje

Plastika ima negativne vplive na okolje skozi cel svoj življenjski cikel. Našli smo jo na naših najvišjih 

vrhovih, v zraku, rudnikih in najglobjih morskih jarkih. Zaradi količine, pogostosti in načina rabe ter 

nizke vrednosti odpadkov, pa  imajo izrazito velik vpliv prav plastični izdelki za enkratno uporabo, 

vključno z embalažo. Slovencem tega ni treba posebej razlagati — pomislimo le na še kar aktualno 

embalažno krizo ter posledične požare v obratih za predelavo in skladiščenje odpadkov.

 

Malo manj očitni so vplivi na naše vodotoke. V EU vsako leto samo v morjih pristane med 150 000 

in 500 000 ton plastičnih odpadkov (Eunomia, 2016). Kar 85 % vseh morskih odpadkov je plastič-

nih, podobna ocena pa se uporablja za vir teh odpadkov: 80 % jih prihaja s kopnega. Sredozemsko 

morje je zaprto, tako da se odpadki v njem samo kopičijo, onesnaženost pa dosega tisto v najbolj 

prizadetem delu Tihega oceana. Plastika razpada v mikroplastiko, kar poleg znanih slabih vplivov 

povzroča tudi oddajanje toplogrednih plinov1 in škoduje bakterijam, ki proizvajajo kisik2.

 

Hrana in pijača “za s sabo” je postala navada, ki ima velike posledice za okolje. Lončki za kavo, pi-

jača v plastenkah in embalaža za pripravljeno hrano pogosto pristanejo v naravi. To lahko potrdijo 

tudi številni prebivalci Slovenije, ki so se udeležili akcij Očistimo Slovenijo ali pa vsakoletnih spo-

mladanskih čistilnih akcij, organiziranih na lokalni ravni. V zadnjih letih postaja smetenje ponovno 

očiten problem.

Vir: Evropska agencija za okolje

1 “Production of methane and ethylene from plastic in the environment”, 2018.

2 Iz članka “Plastic leachates impair growth and oxygen production in Prochlorococcus, the ocean’s most abun-
dant photosynthetic bacteria”, 2019.
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2.4 Vpliv na zdravje

Tako kot pri vplivih na okolje, ima plastika vplive na zdravje ljudi v vseh delih svojega življenjskega 

cikla. Dokler smo samo gledali pretresljive fotografi je kitov, želv in ptic, ki so umirale v mukah, ker 

so se zapletle v plastične odpadke ali jih zaužile, je marsikdo le skomignil z rameni. A smo na vrhu 

prehranske verige, tako da se plastika s kopičenjem v okolju lahko hitro znajde na naših krožnikih.

Večine mikroplastike s prostim očesom ne vidimo in nas zato ne skrbi. A v zadnjem času različne 

študije in raziskave kažejo, da se mikroplastika nahaja tudi v naših telesih, kamor je prišla pretežno 

z uživanjem hrane in pijače, pa tudi dihanjem. Majhni delci plastike so vsepovsod — v oblačilih, 

zraku, kozmetičnih izdelkih … na koncu pa nam lahko povzročijo vrsto zdravstvenih težav.

V branje priporočamo pregledno študijo “Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet” 

(CIEL, 2019), ki povzame vsa znana tveganja in obstoječe raziskave. Od nevarnih dodatkov v sami 

plastiki, hormonskih motilcev (npr. bisfenoli in ftalati) in njihovega prehajanja v okolico, koncentri-

ranjem nevarnih snovi skozi recikliranje, mikroplastiko do onesnaževanja zraka.

https://www.ciel.org/plasticandhealth/
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2.5 Izdelki za enkratno uporabo

Ker je plastika lahka in predvsem poceni, se je začelo pojavljati vse več produktov, ki so namenjeni 

enkratni uporabi. S tem smo poskrbeli za svoje udobje (ni potrebno pospravljanje, pomivanje, su-

šenje in shranjevanje), nismo pa pomislili na to, da zavržemo izdelke, za katere so potrebne surovi-

ne, energija, delo in transport. Približno polovica vse proizvedene plastike na svetu je namenjena 

ravno izdelkom za enkratno uporabo. Po kratkotrajni uporabi jih zavržemo in spremenimo v odpa-

dek. Del odpadkov vedno konča v naravi, kar ni moteče le za izgled, ampak vpliva na zdravje vseh 

živih bitij in povzroča škodo gospodarstvu. Plastika v naravi razpada na mikrodelce, ki se z dežjem 

spirajo v podtalnico ali z rekami v morja. V procesu razpadanja na mikro delce se izločajo strupene 

kemikalije, ki najdejo pot v našo hrano in pitno vodo.

Evropska komisija je prepoznala ta problem in sprejela Strategijo o plastiki, ki uvaja ukrepe za 

omejevanje in preprečevanje nastajanja najbolj problematičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Problem je treba reševati sistematično z vključevanjem vseh vpletenih – proizvajalci, predelovalci 

odpadkov, trgovci, potrošniki in zakonodajalci.

Plastičnim izdelkom za enkratno uporabo so šteti dnevi. Začetek predstavlja prepoved brezplačnih 

plastičnih vrečk (ne vseh), do leta 2021 pa bo prepovedana prodaja in uporaba naslednjih plastič-

nih izdelkov za enkratno uporabo: slamic, jedilnega pribora, krožnikov, vatiranih palčk za ušesa, 

plastičnih palčk pri balonih, izdelkov iz oxo plastike ter posod za hrano in kozarcev iz ekspandira-

nega polistirena.
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2.6 Vrste plastične embalaže in njihove oznake

Obstaja na desettisoče vrst plastik3, kar predstavlja svojevrsten izziv za recikliranje. Na srečo v 

veliki meri prevladuje šest družin plastik, ki jih oštevilčene z 1 do 6 najdemo tudi v embalaži. 

Predstavljajo 81 % vse proizvedene plastike v Evropi (Plastics Europe, 2018) in kar 97 % vse 

plastične embalaže. 

Za lažjo prepoznavo so na embalaži standardizirane oznake za vrsto plastike:

1. Polietilen tereftalat (PET, PETE)

2. Polietilen visoke gostote (high-density polyethylene terephtalate, HDPE)

3. Polivinilklorid (PVC, V)

4. Polietilen nizke gostote (low-density polyethylene terephtalate, LDPE)

5. Polipropilen (PP)

6. Polistiren (PS)

7. Drugo (PC, PLA, ABS, PBT in druge plastike)

2.7 Kaj se da reciklirati?

Prav vse vrste plastične embalaže so primerne za recikliranje s kakovostnimi izhodnimi materiali4, 

žal pa pri tem še zdaleč nismo tako uspešni, kot bi lahko bili. V zadnjih desetih letih smo v Evropi 

skoraj podvojili stopnjo recikliranja plastične embalaže, a še vedno smo je leta 2016 reciklirali 

le 41 % in le redko večkrat. V EU reciklirana plastika se v največji meri porabi za embalažo, v 

gradbeništvu in avtomobilski industriji, torej sektorjih, ki že v osnovi porabijo največ plastike.

Kje so ovire? Ena od glavnih je nizka cena nafte, kar brez regulative onemogoča razvoj močnega 

trga recikliranih surovin — deviška plastika je enostavno prepoceni. Poleg pravnih vprašanj, 

kot sta način ureditve in fi nanciranja sistema zbiranja odpadne embalaže, obstajajo tudi bolj 

enostavno razumljive ovire. Plastike niso homogeni materiali in za izboljšavo lastnosti vsebujejo 

dodatke, ki se z recikliranjem kopičijo in nižajo kakovost reciklirani plastiki. Vsebnost je zelo 

različna: od manj kot 1 % v plastenkah iz PET, do kar 50—60 % v nekaterih izdelkih iz PVC. 

3 Obstaja preko 90 generičnih skupin plastike, ki jih lahko nadalje razdelimo na okoli 1000 podskupin in preko 
50.000 končnih komercialnih vrst (Smithers Rapra, 2012).

4 Načeloma je mogoče vse vrste termoplastov mehansko reciklirati z malo ali nič izgube v kakovosti (Plastics 
Europe, 2018). 
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Uspešno recikliranje ovirajo tudi vedno bolj zapleteni materiali, npr. sestavljeni (kompozitni), 

večslojni,  z novimi dodatki ter seveda prisotnost nečistoč. Kapacitet za obdelavo in razdruževanje 

kompozitov je malo, posebej pa jih ne ločujemo. Vestno in pravilno ločeno zbiranje embalaže 

je tudi sicer ključno, da embalaža sploh vstopi v proces recikliranja. Da bo uspešno zaključila 

proces, pa bo potrebno spremeniti zasnovo nekaterih izdelkov in način uporabe. Fundacija Ellen 

MacArthur na primer ocenjuje, da je ponovna uporaba primerna za vsaj 20 % plastične embalaže 

trenutno na trgu.

Po  vrstah so najbolj problematične plastike za recikliranje manj pogoste vrste (iz skupine 7), 

polivinilklorid in polistiren. Pri manj pogostih vrstah gre za raznolike materiale, ki jih težko 

ločimo med sabo, dodatno pa nizke količine pomenijo manjšo ekonomsko smotrnost recikliranja. 

Podobno velja za različne oblike polistirena. Polivinilklorid je drago reciklirati zaradi vsebnosti 

klora. Da ne pride do izpustov različnih strupenih plinov, je postopek zahteven. V Sloveniji za 

takšno embalažo velja višja okoljska dajatev, tako da smo jo v veliki meri že odpravili.

Po namembnosti največ težav za recikliranje povzročajo prav plastične embalaže živil. Od 

nepotrebno kompozitnih embalaž, tankih folij, ki so redko zbrane čiste, do raznih podstavkov za 

sadje, zelenjavo in meso. Vse to v majhnih, težje ločljivih kosih. Zelo malo recikliramo tudi folij in 

mrež, ki se uporabljajo za baliranje sena.

Recikliranje običajno razumemo kot mehansko recikliranje, kjer plastiko predelamo v novo 

surovino, ne da bi ji spremenili kemično strukturo. To je prevladujoč način recikliranja, preostali 

odstotek pa predstavlja kemično recikliranje. Pri tem procesu plastiko razstavimo v osnovne 

gradnike, ki so nato lahko surovina mnogim drugim kemičnim procesom — tudi ponovni izdelavi 

plastike. Ima velik potencial za recikliranje redkeje uporabljenih plastik (kategorija 7) in za 

dodatno čiščenje mehansko reciklirane plastike, saj lahko v procesu izločimo dodatke in nečistoče 

v vhodni plastiki. Koliko se lahko zanesemo na te obljube, žal še ne vemo, saj večina tovrstnih 

tehnologij še ni na industrijski ravni, hkrati pa ne more biti končna in edina rešitev, ker plastike za 

enkratno uporabo še vedno proizvedemo preveč. 

Pot plastičnih izdelkov in embalaže (Evropska komisija, 2018)
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3.  KOŠARICA DOBRIN

Statistični urad RS košarico dobrin uporablja za mesečne izračune gibanja drobnoprodajnih cen 

izdelkov in storitev (Indeksi cen življenjskih potrebščin). Nabor storitev in izdelkov je zelo obsežen, 

mi pa smo se osredotočili na kategorije:

1. Hrana in brezalkoholne pijače.

2. Alkoholne pijače in tobak.

3. Stanovanjska in gospodinjska oprema (veliki in mali električni aparati).

4. Blago in storitve za tekoče vzdrževanje stanovanj (čistila).

Izbrali smo izdelke, ki jih najdemo v večini slovenskih gospodinjstev. Ker je iz obilice ponudb v 

trgovinah težko pregledati vse iz iste kategorije, smo se odločili, da iz vsake kategorije izberemo 

reprezentativnega predstavnika. Kriterij je bil izdelek, za katerega predvidevamo, da ga kupuje 

povprečni slovenski kupec. To je izdelek, ki cenovno bistveno ne odstopa navzgor ali navzdol, je 

dobro zastopan v večini trgovin, ga ljudje dobro poznajo, pri tem pa ni pomembno, ali je proizvajalec 

domač ali je izdelek uvožen.

Pri vseh izdelkih nas je zanimala zgolj embalaža, ne kakovost izdelka. Zabeležili smo težo embalaže, 

material in število različnih vrst embalaže, uporabljenih pri posameznem izdelku.

Pri izboru samih izdelkov nismo imeli težav, so nam pa različne pomanjkljivosti otežile delo kasneje:

• Nekateri izdelki nimajo oznak o vrsti embalaže.

• Nekateri izdelki imajo oznako samo za zunanji sloj embalaže, nikjer pa ni navedeno, ali je 

znotraj kartonske škatle še kaj drugega. 

• Nekateri izdelki, ki so zapakirani v več slojev embalaže, sicer imajo oznake, ampak je potrebno 

skrbno pregledati vsak sloj, da odkrijemo komaj vidne oznake.

• Pri velikih gospodinjskih aparatih, ki so zaradi potreb transporta evidentno zapakirani v več 

slojev embalaže, je bilo težje pridobiti podatke. Kontaktirali smo tako proizvajalca kot večje 

trgovine, ki imajo tovrstne produkte razstavljene in pripadajočo embalažo najverjetneje v 

skladišču, a za naša vprašanja ni bilo posluha. Obiskati smo morali celo vrsto trgovin, preden 

smo naleteli na prodajalca, ki je bil pripravljen priskrbeti podatke o vrsti embalaže za izbrane 

izdelke. Nismo pa mogli pridobiti podatkov o teži posamezne vrste embalaže.

• Deklarirana neto teža ni natančna: tehtanje embalaže in izdelkov je pogosto pokazalo razliko.

V primeru, da pri izbranem izdelku ni bilo nobenih oznak, smo izbrali drugega, ki ustreza kriterijem 

in vnesli podatke. Če izdelkov ni bilo mogoče nadomestiti, smo zabeležili, da podatkov ni mogoče 

pridobiti.

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__04_cene__04006_ICZP/0400600S.px/
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3.1 Skupni rezultati

Podatki košarice dobrin so v prilogi na koncu dokumenta, v nadaljevanju pa predstavljamo ključne 

uvide. Kolikšen del izdelkov iz košarice trenutno recikliramo?

Število materialov je v povprečju 1,7, z največ 4 pri beli tehniki. Plastika je v polovici vse embalaže.

Po pričakovanjih noben izdelek ni bil v leseni ali kakšni drugi embalaži (keramika, tekstil, materiali 

biološkega izvora). Takšne embalaže sicer obstajajo, a ker smo preučili najbolj tipične predstavnike 

izdelkov, tovrstne izjeme niso prišle v poštev.

Iz mase izdelka in embalaže smo preračunali razmerje. Presenetljivo je, da najslabše razmerje ni 
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bilo pri steklu, temveč pri čaju v čajnih vrečkah, kjer embalaža predstavlja skoraj polovico (45,2 %) 

skupne teže. Najbolj učinkovito pa je bil pakiran sladkor, kjer je papirnata embalaža predstavljala 

le 0,2 % skupne teže. Razpon pri plastični embalaži je med 0,5 % in 10,8 %, ali povedano drugače, 

med najbolj in najmanj masno učinkovitim plastičnim pakiranjem je 22-kratna razlika. 

Za vsak gram izdelka je dodane med 0,002 g in 0,83 g embalaže. 

Med vrstami plastike ni bilo PVC-ja. To smo sicer pričakovali, a je vseeno dobro dobiti potrditev. 

V stolpcu “Neznana” so predvsem kompoziti, kot npr. tetrapak. V njih so najpogosteje različni 

polietileni, a ker ni bilo natančne specifi kacije, smo jih pustili v ločeni kategoriji.

V prihodnosti pričakujemo, da bo delež drugih plastik (kar tretjina) in polistirena (PS) precej nižji, 

ker sta to glavni kategoriji, kjer bodo uveljavljene prepovedi in omejitve. Oboje bo prispevalo k višji 

stopnji recikliranja. Pričakujemo tudi, da bo v prihodnje sestava embalaže bolje označena, kar bo 

zmanjšalo delež embalaže z neznano podrobno sestavo.
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3.2 Pravilno ločevanje

V Sloveniji imamo 60 javnih služb za zbiranje odpadkov, a sistem zbiranja ni enoten. Ne le po 

barvi in vrsti zabojnikov, tudi po načinu zbiranja. Do nedavnega so na primer na Koroškem ločevali 

odpadke le v zabojnik za suhe (papir, čista embalaža) in mokre odpadke (vse ostalo), ponekod pa je 

več košev za različne vrste embalaže (npr. ločena plastika in kovine).

V društvu smo zato za pomoč pri ločevanju pripravili spletno aplikacijo Kam s tem odpadkom?. 

Uporabnikom omogoča, da za poljubno občino ugotovijo, kakšen je pričakovan način oddaje več 

kot 150 odpadkov. Hkrati je to dobra baza podatkov ravnanja komunalnih služb. Med analizo 

košarice dobrin smo našli le nekaj vrst embalaže, ki si zaslužijo posebno omembo, sicer pa je 

ločevanje povsem predvidljivo.

Izjeme in zanimivosti iz ločevalnika:

• Prehranske folije: polovica komunalnih služb jih želi v mešanih odpadkih, ne ločeno.

• Stiropor: polovica ga želi na zbirnem centru. Tukaj se pojavi razlika glede na velikost: manjša 

embalaža je ponavadi sprejemljiva v zabojnikih, ogromna in gradbena pa ne.

• Plastična posoda: dobri dve tretjini komunalnih služb meni, da sodi v zabojnik za embalažo, 

drugje posodo razvrščajo na zbirni center. Razlika se verjetno pojavi med trdo in mehko 

plastiko, kaj velja za embalažo in kaj ne.

• Plastične vrečke in lončki: skoraj enoglasno strinjanje, da sodijo med embalažo.

Med izdelki nismo našli embalaž iz bioosnovane ali biorazgradljive plastike, ki sta pogosto nejasno 

trženi kot bioplastika. Zaradi vedno večje priljubljenosti nadomeščanja s takšnimi materiali in 

odpora kupcev do konvencionalne plastike lahko v prihodnosti pričakujemo več takšnih embalaž 

tudi pri vsakodnevnih izdelkih, ki jih zajame košarica dobrin. Ker bodo te embalaže še vedno 

embalaže za enkratno uporabo, in ker slaba standardizacija ter označevanje ne zagotavljata 

pravilnega ločevanja (niti razgradnje), bo to negativno vplivalo na čistost ločeno zbrane embalaže. 

Pravilno ločevanje takšnih materialov predstavlja velik izziv in je še bolj lokalno pogojeno kot za 

drugo embalažo.

http://ebm.si/p/locevanje/
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3.3 Tabela alternativ - kaj lahko naredim?

Tako proizvajalci izdelkov, trgovci kot kupci imamo več možnosti za zmanjšanje količin odpadne 

embalaže. Širok nabor smo zbrali v naslednji tabeli:

PROIZVAJALCI

Zmanjšanje uporabe Ponovna uporaba Preprečevanje

· nižja porabljena masa na enoto 

embalaže

· večja pakiranja — nižja poraba 

glede na prostornino izdelka

· geometrijsko optimalna 

pakiranja — nižja poraba 

glede na prostornino izdelka 

ali nižja poraba skupinske oz. 

transportne embalaže

· manj različnih materialov

· učinkovitejša skupinska in 

transportna embalaža

· skupinska in 

transportna 

embalaža

· sistemi povratne 

embalaže

· uporaba manj 

problematičnih 

plastik in dodatkov

· uporaba neplastičnih 

materialov

· podpora velenakupu, 

velikim pakiranjem

· shelf-ready embalaža

· informiranje in 

ozaveščanje

TRGOVCI

Ponovna uporaba Preprečevanje

· sistemi povratne embalaže

· odpadna transportna embalaža 

na voljo kupcem (primerno 

predvsem pri kartonski 

embalaži)

· izbira izdelkov, ki so primerni za 

ponovno uporabo

· vpliv na proizvajalce njihovih blagovnih 

znamk

· minimalni kriteriji za učinkovitost / material 

embalaže

· izbira izdelkov z manj embalaže

· prodaja na rinfuzo

· prodaja v kupčevo embalažo v delikatesi

· informiranje in ozaveščanje

KUPCI

Ponovna uporaba Preprečevanje

· izbira izdelkov z embalažo, 

primerno za ponovno uporabo

· plastenke, razne posode, včasih 

skupinska embalaža

· nakup z lastno embalažo

· nakup brez embalaže

· nakup v večjih pakiranjih

· nakup optimalnejših embalaž (materiali, sloji, 

ločljivost)

· nakup brez plastike

· pritisk na proizvajalce, trgovce, zakonodajalce 

in bližnje

· nakup lokalnih izdelkov

· osebni prevzem po spletnem nakupu

https://manjjevec.si/karta-trgovin/
https://manjjevec.si/karta-trgovin/
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Ločeno zbiranje pri zmanjševanju količin embalaže ne bo pomagalo, omogoča pa ne le 

recikliranje, ampak tudi manjšo porabo fosilnih surovin za izdelavo plastike. Z ločenim zbiranjem 
in nato recikliranjem lahko zmanjšamo ogljični odtis plastičnih izdelkov tudi do desetkrat!

4. ZAKLJUČEK

Pregled izbranih življenjskih potrebščin nam je dal prvo sliko o njihovi embalaži v Sloveniji. Če 

odmislimo čaj, kot najbolj neučinkovito pakirano živilo, večjih presenečenj ni bilo. Očitno je 

postalo, da označevanje sestave embalaže ni strogo regulirano. Od tega, da nekatere embalaže 

sploh niso bile označene, skoraj skritih oznak, do oznak samo za zunanji sloj.

Glede na sveži evropski cilj, da bo do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za ekonomsko 

smotrno recikliranje ali ponovno uporabo, imamo še veliko dela — le polovica embalaž iz 

seznama je že ustreznih. Dober začetek lahko predstavlja pritisk na proizvajalce, ki dobrine 

pakirajo v embalažo kategorije “drugo”.

Tudi zato je smiselno embalažni vidik košarice dobrin spremljati v prihodnje, saj nam lahko da 

grobo oceno doseganja tega cilja Strategije o plastiki. Ne prav vsako leto, saj so spremembe 

počasne, na prikaz pa še bolj vpliva izbor tipičnih izdelkov za analizo. Vse pionirske rešitve tako 

odpadejo in se ne bodo pojavile v rezultatih, dokler jih ne prevzame večina proizvajalcev. To pa je 

seveda časovno lahko precej oddaljeno od prvega nastopa na trgu. 

Morda bi bilo smiselno spremljati tudi prostornino ali površino embalaže in ju primerjati z 

izdelkom. Na takšen način bi dobili vpogled v fenomen “pakiranega zraka”, ki je sicer pogostejši 

in izrazitejši pri spletnem nakupovanju.

Z večletnimi podatki lahko nato začnemo spremljati trende, uspešnost ukrepanja in spremembe 

v učinkovitosti ter krožnosti pakiranja. Lažje najdemo vzporednice med ustvarjenimi količinami 

različnih odpadkov in njihovo embalažo. Lahko so tudi izhodišče za podrobnejšo raziskavo 

povezave med embalažo in zavrženo hrano. Proizvajalci namreč pogosto opravičujejo svojo 

neaktivnost z argumentom, da več embalaže pomeni manj zavržene hrane. To je šibek argument, 

saj že kratek pogled na statistiko naraščanja obeh vrst odpadkov pove, da je zveza le delno 

resnična5.

Pod črto, da bomo lahko zajezili ta del plastičnega onesnaževanja, bo potrebno še veliko 

pogovorov, ukrepov, ki smo jih našteli v tabeli alternativ in vestnega ločevanja odpadkov. Ne 

pozabimo svoje moči!

5 Več si pa lahko preberete v študiji UNWRAPPED: How throwaway plastic is failing to solve europe’s food 
waste problem (and what we need to do instead).

https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2018/04/Unwrapped_How-throwaway-plastic-is-failing-to-solve-Europes-food-waste-problem_and-what-we-need-to-do-instead_FoEE-ZWE-April-2018_final.pdf
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2018/04/Unwrapped_How-throwaway-plastic-is-failing-to-solve-Europes-food-waste-problem_and-what-we-need-to-do-instead_FoEE-ZWE-April-2018_final.pdf
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PRILOGA: TABELA KOŠARICE DOBRIN

HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE

Kruh in izdelki iz žit

Moka x 1 popolno 111,1

Riž x x 2 delno 15,9

Kruh x 1 redko 9,5

Drugi pekovski in slaščičarski 
izdelki

x 1 delno 13,3

Testenine x x 2 delno 36,4

Kuskus x 1 redko 62,5

Žitni kosmiči x x 2 popolno 7,7

Meso

Goveje in telečje meso x 2 redko 8,8

Svinjsko meso x 2 redko 4,9

Perutnina x 2 redko 25

Posušeno, soljeno in dimljeno 
meso

x 1 redko 4,0

Ribe in morski sadeži

Sveže ali ohlajene ribe x 1 delno 39,1

Zamrznjene ribe x 1 redko 50,5

Zamrznjeni morski sadeži x x 2 delno 6,0

Druge konzervirane ali predelane 
ribe in pripravki iz morskih sadežev

x x 2 popolno 2,6

Mleko, sir in jajca

Sveže polnomastno mleko x x x 2 popolno 12,5

Sveže posneto mleko x x x 2 popolno 15,6

Konzervirano mleko x x 2 popolno 2,4

Jogurt x x x 2 popolno 26,3

Sir x 1 redko 61,7

Skuta x 1 popolno 14,7

Drugi mlečni izdelki x x 2 popolno 6,7

Jajca x 1 popolno 14,0

Olja in maščobe

Maslo x 1 redko 41,7

Margarina in druge rastlinske 
maščobe

x 1 popolno 22,7

Oljčno olje x x x 3 popolno 2,5

Drugo jedilno olje x 2 popolno 27,9

Sadje

Sveže ali ohlajeno sadje x 2 delno 200,0

Zamrznjeno sadje x 1 redko 56,3

Suho sadje x 2 redko 9,1

Oreščki x 1 redko 50,0
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Konzervirano sadje in sadni izdelki x 1 popolno 42,0

Zelenjava

Sveža ali ohlajena zelenjava razen 
krompirja in drugih gomoljev

x 2 redko 19,0

Zamrznjena zelenjava razen 
krompirja ali drugih gomoljev

x 1 redko 45,0

Suha zelenjava, druga konzervirana 
ali predelana zelenjava

x 1 popolno 6,5

Krompir x 1 redko 119,0

Čipsi x 1 redko 40,0

Sladkor, marmelada, med, 
čokolada in konditorski izdelki

Sladkor x 1 popolno 500,0

Džemi, marmelade x x 2 popolno 1,4

Med x 1 popolno 13,9

Čokolada x 1 popolno 25,0

Sladoled x 1 popolno 8,3

Drugi prehrambeni izdelki, d.n.

Omake, začimbe x x 2 popolno 1,8

Sol, začimbe, kuharska zelišča x x 2 popolno 12,5

Hrana za dojenčke x x x 3 popolno 1,4

Pripravljene jedi x 1 popolno 5,8

Brezalkoholne pijače

Kava x x x 2 delno 20,0

Čaj x x x 2 delno 1,2

Kakav in čokolada v prahu x 1 popolno 6,7

Mineralne vode, gazirane in 
negazirane brezalkoholne pjače, 
sadni in zelenjavni sokovi

Mineralna ali izvirska voda x 1 popolno 26,6

Brezalkoholne pijače x 1 popolno 27,0

Sadni in zelenjavni sokovi x x x 2 popolno 24,2

Alkoholne pijače in tobak

Žgane pijače

Žgane pijače in likerji x x x 3 delno 1,7

Vino x x 2 popolno 1,5

Pivo x 1 popolno 25,2

Pivo z nizko vsebnostjo alkohola in 
brezalkoholno pivo

x 1 popolno 23,1

Pijače na osnovi piva x 1 popolno 30,8

Tobak

Tobak x x x 1 delno 5,0

Cigarete x x x delno 3,8

Drugi tobačni izdelki x x 2 redko 5,5

STANOVANJSKA IN GOSPODINJSKA 
OPREMA
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Veliki električni in neelektrični 
gospodinjski aparati

Hladilniki, zamrzovalniki 
in kombinirani hladilniki in 
zamrzovalniki

x x 4 delno /

Pralni, sušilni in pomivalni stroji x x 4 delno /

Kuhalne naprave x x 4 delno /

Mali gospodinjski aparati

Aparati za predelavo hrane x x 3 popolno 2,9

Kavni aparati, aparati za pripravo 
čaja in podobne naprave

x x 3 popolno 3,0

Likalniki x x 2 popolno 2,8

Blago in storitve za tekoče 
vzdrževanje stanovanj

Izdelki za čiščenje in vzdrževanje x 1 delno 54,2
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Društvo Ekologi brez meja 

Trubarjeva 50, Ljubljana

www.ebm.si 

E-pošta: info@ocistimo.si

Telefon: 040 255 433

Ekologi brez meja se zavzemamo svet brez odpadkov, ki 

ga skušamo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem 

povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Naše 

poslanstvo je odkrivanje novih tem in zagotavljanje podatkov, 

s katerimi lahko vplivamo na spremembe politik in navad. 

Smo mnenjski voditelji na področju odpadkov, ki svoje napore 

usmerjamo predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov. 

Projekt »Plastika naša vsakdanja«, ki ga izvaja Društvo Ekologi brez meja, delno 

fi nancira Ministrstvo za okolje in prostor.

https://ebm.si/r/Ko%C5%A1arica_dobrin_in_embala%C5%BEa_v_njej.pdf
https://ebm.si/r/Ko%C5%A1arica_dobrin_in_embala%C5%BEa_v_njej.pdf
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