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E-NOVIČNIK

BODIMO

EkoKul

Čista narava je naša pravica in odgovornost
E-novičnik pripravlja Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.) v okviru
projekta »Bodimo EkoKul«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev
ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave.
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PLASTIKA IN MIKROPLASTIKA - tihi uničevalec našega planeta in zdravja
Piše: Pascale Emily Pečnik, mag. pol., doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede in predsednica Društva Eksena

Pred nami je tretja številka e-novičnika, ki ga pripravlja društvo Eksena v
sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.) v okviru projekta “Bodimo EkoKul - čista pravica je
naša pravica in odgovornost”, sofinanciranega s strani Republike Slovenije
in Evropske unije iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Tokratno številko
smo posvetili ozaveščanju in informiranju o plastiki in mikroplastiki, ki sta
na žalost postali pereči problematiki
našega planeta.

okolje in naravo. Sestavljena je namreč
iz umetnih polimerov, v kombinaciji z
drugimi umetnimi polnili. Ti so lahko
tako škodljivi, da v primeru večkratne
uporabe plastike, namenjene enkratni
uporabi, lahko motijo delovanje hormonov v telesu ali pa celo delujejo
rakotvorno. Škodljivost plastike, ki jo
uporabljamo ali pa jo nameravamo
kupiti, lahko vsakokrat preverimo na
njeni embalaži, kjer najdemo oznake,
ki označujejo kemijsko sestavo plastenk.

Ob nenehnemu opozarjanju na škodljivost plastike se marsikdo vpraša, zakaj je pravzaprav tako problematična
za človeštvo, ko pa nam po eni strani
navidezno olajšuje naša življenja na
vsakem koraku. Ključni problem plastike je v njenem vplivu na naše zdravje,

PET(E) – predstavlja plastiko, ki je
namenjena izključno enkratni uporabi, velika možnost je, da izpušča potencialno nevarne snovi.
HDP(E) – predstavlja dobro plastiko in
je najmanjša možnost, da bi izpuščala
kemikalije v vodo. Najdemo jo npr. v
prozornih plastenkah z mlekom.
V (PVC) – predstavlja plastiko, ki izpušča dve strupeni kemikaliji, ki motita delovanje hormonov v človeškem
telesu. Pogosto se uporablja za plastenke.
LDPE – plastika ne izpušča kemikalij v
vodo, v večini se uporablja za izdelavo
živilskih vrst.
PP – je plastika, ki se najpogosteje up-

Ekologi brez meja. (2012). Kratek vodič oznak, ki
označujejo kemijsko sestavo plastenk. Dostopno
prek https://ebm.si/prispevki/kratek-vodic-oznak-kioznacujejo-kemijsko-sestavo-plastenk
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orablja za lončke za jogurt in spada v
“dobro plastiko”.
OTHER – je najslabša plastika za živila,
ker izloča kemikalijo BPA. Izpostavljenost takšni kemikaliji, ki se uporablja
za bidone, pisarniške aparate za vodo
in plastenke za dojenčke lahko povzročajo sladkorno bolezen, raka na
prsih, raka na prostati in druge oblike
bolezni1.
Velik korak v napredku ravnanja in uporabe plastike na ravni evropske unije
je Direktiva, s katero so bile sprejete
omejitve glede plastičnih proizvodov
za enkratno uporabo. Pravila tako
prepovedujejo uporabo plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo, za
katere obstajajo alternative. V praksi to pomeni, da bodo od leta 2021
dalje prepovedane plastične slamice,
krožniki, pribor, palčke za balone in
vatirane palčke za enkratno uporabo2.
Direktiva je del Evropske strategije
za plastiko, s katero se je EU zavezala, da bo do leta 2030 vsa plastična
embalaža primerna za reciklažo. Prav
tako pa so poslanci pozvali Evropsko
komisijo, da sprejme ustrezne ukrepe
proti naraščajoči količini mikroplastike3.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o skladih Evropske unije
najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.
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To so mikroplastični delci,
nevidni s prostim očesom,
tako majhni, da jih nevede
popijemo, pojemo in vdihavamo. Delce mikroplastike
danes najdemo na celem
svetu. Svetovni oceani so
njeno največje zbirališče
ter grožnja za celoten ekosistem. Prihajajo tudi iz
našega osebnega gospodinjstva, na primer preko
odtokov, kamor plastični
delci zaidejo (obrabljena
embalaža, ki jo uporabljamo, rezanje plastenk, prah).
Uroš Robič (2019) iz inštituta za vode poudarja, da je
največji vir mikroplastike v
rekah in morju zaradi pranja sintetičnih oblačil, ki ob
pranju spuščajo plastična
vlakna. Tako se ob enem
pranju sprosti okoli sto tisoč
. Ker gre za relativno pozno
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ugotovitev, raziskave še ne
predstavljajo dolgoročnih
vplivov na človeka in vemo
le, da ta se ta v človeškem
telesu že nahaja. Obstaja pa
nekoliko več analiz vpliva na
morske živali, ki jim zaužitje
te plastike povzroča razjede
v prebavilih, tudi smrt in
zato smo lahko prepričani,
da ta ne more imeti pozitivnega vpliva na človeka.
Dejstvo je, da smo s plastiko
in mikroplastiko vsakodnevno obdani, zato je pomembno , da tega močnega
in nevidnega uničevalca
našega planeta in zdravja
z odpovedovanjem njene
uporabe in prehajanjem na
trajnostne proizvode ustavimo in tako poskrbimo
za varovanje okolja in naše
zdravje ter zdravje prihodnjih generacij.

Svet EU. (2019). Svet sprejel prepoved plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Dostopno prek https://www.
consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/
3
Evropski parlament. (2018). Plastični odpadki in reciklaža v EU: dejstva in številke. Dostopno prek https://www.europarl.
europa.eu/news/sl/headlines/society/20181212STO21610/plasticni-odpadki-in-reciklaza-v-eu-dejstva-in-stevilke
4
Neubauer, S. (2019). Mikroplastika povsod, celo na Mount Everestu in v Marianskem jarku. https://www.rtvslo.si/okolje/
novice/mikroplastika-povsod-celo-na-mount-everestu-in-v-marianskem-jarku/491378
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Plastika kot velik onesnaževalec okolja

Piše: Simona Fajfar, uni. dipl. kem., članica Društva Eksena

Plastika je vsesplošno razširjena snov,
pridobljena iz fosilnih goriv, kot je npr.
nafta. Je pomemben del gospodarstva EU in našega vsakdanjega življenja, saj ima veliko dobrih lastnosti, ki
služijo človeku. Vendar postaja njena
uporaba in odlaganje tudi vedno večji okoljski problem. Kadar ravnanje z
odpadki ni optimalno, lahko zbrani le
ti uhajajo v okolje. Tako milijoni ton
plastičnih odpadkov vsako leto končajo v oceanih. Kosi plastike razpadejo
tudi v mikroplastiko. To so drobni delci plastike (manjši od 5 mm), ki zaradi
majhnosti pridejo v organizme predvsem živali v morjih in stopijo tudi v
prehranjevalno verigo. Dejstvo je, da
je problematika plastike visoka prioriteta tudi za Evropsko Komisijo. Tako
je nastala 2018 tudi Evropska Strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu - dokument, ki naj bi ga države EU
uresničevale v praksi. Tudi mi,državljani, naj bi ga upoštevali. Cilj v bližnji
prihodnosti je, da bi bila vsa plastika
primerna za recikliranje, tako bi bilo
onesnaževanje omejeno. Še ved-

no se velik del odpadne
plastike ne reciklira, ampak sežiga ali pa ostaja
v okolju. Poleg tega pri
sežigu okolje ponovno
onesnažujemo z izpusti
ogljikovega dioksida.
Kaj pa lahko naredimo
v tem trenutku? Vsak
državljan in potrošnik je
tisti, ki vsak dan znova
prejema odločitev in je
odgovoren do okolja. Kakšno konkretno odločitev
lahko sprejmem vsak dan
znova? Primer: ko gremo
kupit sadje ali zelenjavo v trgovino, uporabimo mrežaste vrečke za večkratno uporabo in se ne odločimo tako,
kot dela večina, da preprosto uporabi
plastično vrečko, ki ne bo reciklirana,
ko jo bomo zavrgli. Pomembno je, da
se zavedamo, da sta ponovna uporaba in recikliranje plastike v primerjavi
z drugimi materiali kot je kovina, les
ali steklo zelo omejena. Torej se raje
odločim za pijačo v pločevinki, če la-

hko izbiram med plastično embalažo
in pločevinko, prav tako raje kupimo
stekleno embalažo in ne plastične.
Kaj pa moja plastična slamica? Če je
možno, uporabljamo slamice, ki so za
večkratno uporabo, saj so tudi na voljo.
Potrošnja plastike za enkratno uporabo kot so embalaža ali drugi proizvodi
(npr. slamice, vrečke, plastični jedilni
pribor), se le redko reciklirajo in bodo
2.
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verjetno tudi zavrženi v okolje ali pa
bodo šli v sežig. Vprašamo se lahko,
kam odlagamo biološke odpadke.
Je to kar ena vrečka, ki nam je nekje
odveč ali pa jih zbiramo v alternative
klasičnim plastičnim vrečkam. Alternativa je npr. plastika na biološki osnovi. Pri teh vrečkah je pomembno
jasno označevanje in etiketiranje ter
ustrezno zbiranje in obdelava. Ene so
biološko razgradljive, kar naj bi pomenilo, da se naj bi popolno razgradile
tudi v slani in morski vodi, druge so
primerne za odlaganje na kompost.
Izdelki iz plastike bodo v prihodnosti
drugače zasnovani, lahko jih bodo reciklirali, ali pa bodo takšni, da jih bomo
odlagali na kompost. To pa je izziv za
inovatorje. Omeniti velja tudi to, da
so v plastiki velikokrat prisotne tudi
druge kemikalije, ki so lahko strupene
in se jih želimo znebiti. Države in Evropska Komisija za povezovanje med
kemijsko industrijo ter predelovalci
odpadkov oziroma tistimi, ki odpadke reciklirajo, si zelo prizadevajo v to
smer. Spodbuja se odstranjevanje
strupenih kemikalij v procesu recikli-

ranja, da bi tako dobili čim bolj čisti,
tako imenovani reciklat, iz katerega
nastajajo reciklirani izdelki, ki bodo po
kvaliteti in varnosti čim bolj enak novi
plastiki ( tako imenovan »virgin« material).

»EKOKUL« POBUDA – PRIDRUŽI SE NAM IN BODI EKOKUL

Piše: Tina Jelen, univ.dipl.geograf, članica Društva Eksena

V okviru projekta »Bodimo EkoKul« pripravljamo tudi pobude, za
katere si želimo, da bi
»zaživele« in spodbudile
čim več posameznikov,
še posebej pa mladostnike in mladostnice, k aktivnemu osebnemu pristopu pri varovanju okolja
in ohranjanju narave.

upaj prispevamo svoj
del k ohranjanju čistega
in zdravega okolja, v katerem živimo, TAKO DA
ZMANJŠAMO UPORABO
PLASTIČNE
EMBALAŽE.
Vabimo vas, da z nami
delite načine in ideje,
kako ste to storili ter
jih pošljete na e-naslov
info@drustvo-eksena.si

Onesnaževanje s plastiko predstavlja enega
večjih ekoloških problemov sodobnega časa.
Zato sedaj vabimo in
pozivamo vse, da sk-

Bodimo
»EkoKul«
in
poskrbimo
za
okolje,
v katerem živimo. Čista narava je naša pravica
in
odgovornost.

BODI

EkoKul

in zmanjšaj uporabo
plastične embalaže tudi ti.
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VAROVANA OBMOČJA OBČINE dobrna

Piše: Alja Gracej, članica mladinske sekcije Društva Eksena in Katja Kržan, prof. kemije in biologije, članica Društva Eksena

Občina Dobrna je znana po najstarejšem slovenskem zdravilišču. Leži med
Paškim Kozjakom in gozdovi Pohorja, vzhodno od Velenja in severno od
Celja. Njena površina znaša dobrih 31
kvadratnih kilometrov, v občini pa po
podatkih SURS živi nekaj več kot dva
tisoč prebivalcev (SURS, 2020). Občino sestavlja enajst krajevnih skupnosti: Dobrna, Pristova, Loka pri Dobrni,
Zavrh nad Dobrno, Klanc, Lokovina,
Brce nad Dobrno, Strmec nad Dobrno, Parož, Vrba in Vinska Gorica. Pri
tem je Dobrna kot naselje tudi največje. Relief občine je zelo razgiban, kar
dokazuje tudi nadmorska višina, ki za
naselje Dobrna znaša 375m, najvišji
del občine – Štrukljev vrh, ki ga najdemo na Paškem Kozjaku pa že 1227
metrov nadmorske višine.
Vir: https://www.dobrna.si/

nasad, kasneje pa so travnato površino ob parku začeli urejati v nasade
okrasnih grmičevij, cvetlic in dreves
kot so: breza, cigarovec, orjaški klek,
platana, rdečelistna bukev, srebrna
smreka, cer, dob, ameriški klek, čuga,
tisa in druge. Vsa drevesa v parku so
tudi označena s svojimi botaničnimi
imeni. Park je urejen za sprehode, igro
in počitek.
Potoček Drenovec sestavljajo številni

Vir: http://ztsk-dobrna.si/index.php?option=com_
content&view=article&id=58&Itemid=73
https://www.dobrna.si/web/index.php/obcina/
obcina/splosno-o-dobrni/naravna-dediscina/200slap-sumecnik

dolgovatih ledenih svečah (Javni zavod
za turizem, šport in kulturo Dobrna,
2020).
Dolina Daje
Na poti do Paškega kozjaka se nam
Vir: https://www.visitdobrna.si/dobrna/naravnedediscina/potocek-drenovec/

Vir: https://www.visitdobrna.si/dobrna/naravnedediscina/jama-ledenica-bierkeller/

NARAVNA DEDIŠČINA
Jama Ledenica se nahaja v bližini
dvorca Dobrna. Jamo, apnenčastega izvora so v preteklosti poglobili in
vanjo pozimi shranjevali led, ki se je
ohranil vse do konca poletja. Služila je
za hlajenje piva iz pivovarne v graščini
Dobrnica, kasneje pa so jo uporabljali
za skladišče in hladilnico pijač. V okolici jame lahko na sprehodu opazujete
tudi različne vrte rastlin kot so: resje,
teloh, ciklame, pljučnik, jetrnik in trobentice.

previsi, brzice in slapovi, med katerimi
je tudi slap Drenovec. Pri prej omenjeni jami Ledenica se izliva v večji potok po imenu Dobrnica. Potok, razen
v sušnem obdobju, predstavlja vodno
bogastvo občine (Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, 2020).
Žeblarjeva peč je vrh na nadmorski

odpre pogled na dolino Daje, ki nam
ponuja v različnih mesecih pestro rastlinstvo. Tam uspevajo: volčin, šentjanževka, maline, robide, jerebike,…
dolina nas navdušuje tudi s čudovitim
pogledom na Ostrico in sleme Paškega Kozjaka – Basališče.
Ribnik v Lokovini ponuja bogat rastlinski in živalski svet, ki ga lahko opazuVir: http://potepanja-v-naravi.blogspot.
com/2011/03/paski-kozjak.html
(Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna,
2020).

višini 574 metrov nadmorske višine,
do nje pa iz centra Dobrne pridemo,
če gremo v smer Hudičevega grabna.
Vzpon je dolg 20 minut, na koncu pa
je urejena plezalna pot. Med potjo v
različnih letnih časih lahko opazujemo
biotsko pestrost rastlin. Vrh razkrije
mogočen razgled v dolino.
Vir:https://www.dobrna.si/web/index.php/obcina/
obcina/splosno-o-dobrni/naravna-dediscina/205zdraviliski-park

Zdraviliški park v Dobrni je eden
izmed prvih zdraviliških parkov pri
nas. Leta 1820 je grof Ksaverij Kajetan
Diernsberški najprej nasadil kostanjev

Vir: https://www.visitdobrna.si/hr/dobrna-hr/
prirodna-bastina/dolina-daje/

Slap Šumečnik najdemo na domačiji Šumečnik pod njenim stanovanjskim objektom. Samo slapišče meri
štiri metre, skupaj z nekoliko nižje
ležečim slapom pa kar sedem metrov.
Med njima se voda ustavi v manjšem
tolmunu. Pozimi je slap še bolj veličasten, ko voda zamrzne in se ustavi v po-

Vir: https://www.visitdobrna.si/dozivetja/ogledi-inizleti/ribnik-v-lokovini/

jemo s sprehodi okoli ribnika. V njem
je dovoljen le športni način ribolova
po principu ujemi in izpusti. Ponuja
zanimive sprehajalne poti, omogoča
pa nam tudi različna druženja v obliki
piknikov in praznovanj.
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Vir: https://www.hribi.net/slika.asp?pot=22319
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Paški Kozjak
Del območja NATURE 2000 je okolica
župnijske cerkve SV. Jošta na Paškem
Kozjaku. Paški Kozjak je dobrih 10
km dolgo, strmo in ozko apnenčasto
pogorje nad Dobrno. Glavni slemeni
sta Špik – 1109 m, ki je znan po razgledišču in Basališče – 1272 m, ki je tudi
najvišji vrh. Slemeni sta porasli z bogatimi gozdovi in prekriti s travnatimi
planotami. Med drevesnimi vrstami se
v mešanem gozdu izmenjujejo bukev
in jelka, smreka in gaber, bor in breza.
Bogat je tudi živalski svet.

Paški Kozak se ponaša tudi z najvišjim
vrhom Občine Dobrna, ki je Štrukljev
vrh z nadmorsko višino 1227 m. (Vir:
https://www.dobrna.si/web/index.
php/obcina/obcina/splosno-o-dobrni/
naravna-dediscina/197-paski-kozjak)
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Babičini nasveti

sprašuje: Ana Jelen, odgovarja: Majda Prauhart
1.

Ali doma ločujete odpadke in kako?
Ja, ločujem. Posebej odlagam plastiko in drugo embalažo, papir, organske
odpadke ter odpadno olje.

2.

Kam odlagaš odpadke iz plastike?
Odlagam jih v rumen zabojnik, za embalažo.

3.

Kako lahko pomagaš okolju, da bi bilo manj odpadkov iz plastike?
- Pri nakupovanju namesto plastičnih vrečk uporabljam papirnate vrečke ali
vrečke iz blaga.
- Kupim sok v steklenici, jogurt v tetrapaku.
- Pravilno ločujem odpadno embalažo iz plastike.
- Ne uporabljam plastičnih krožnikov in pribora (npr. na piknikih, praznovanjih).
- Na pokopališču uporabljam okolju prijazne sveče.

4.

Ali imaš kakšen nasvet, kako lahko izdelke iz plastike še enkrat uporabimo?
Lončke, v katerih je bil jogurt, operem in vanje dam pripravljeno hrano za
zmrzovanje (špinačo, juho, sadje,…).
Plastenke uporabim za zbiranje vode in zalivanje rož.
Če imam kakšno plastično vrečko, jo večkrat uporabim (ne odvržem takoj).

5.

Tudi midve lahko pomagava naravi. Imam idejo, da bi izdelala igračo iz
odpadne plastike in ko se vidiva, se bova skupaj igrali. Si za?
Seveda, zelo se veselim najinega druženja. Želim ti uspešno ustvarjanje.

E-novičnik izhaja v okviru projekta Bodimo EkoKul. Osnovni namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave
skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega
odnosa do narave. Projekt izhaja iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave
ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa
vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru
projekta spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

