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           Jaz, ti, mi… za Slovenijo 

Tudi letos smo se vključili v projekt Jaz, ti, mi… za Slovenijo – stara plastenka za 
novo življenje. 

V šoli bomo vse do 19. 4. 2019 zbirali odpadne plastenke PET 01 in s tem 
pomagali zbrati čim več plastenk za humanitarni namen, ki letos poteka že peto 
leto in je namenjen ozaveščanju mladih o recikliranju odpadnih plastenk in 
krožnemu gospodarstvu ter zbiranju odpadnih plastenk PET za sofinanciranje 
nakupa monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka na Ginekološko-
porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. 

Plastenke morajo biti ločene dosledno in pravilno. Biti morajo popolnoma 
izpraznjene, čim bolj stisnjene, če je le mogoče, zaprte s pokrovčkom, če jih ne 
zbiramo za kak drug namen. Zbiramo le odpadne PLASTENKE PIJAČ z oznako PET 
01, saj morebitni ostanki druge vsebine v odpadnih plastenkah PET (olje, kis, 
prašek, mehčalec, šampon…) lahko otežijo njihovo predelavo.  

V primeru, da je v vrečki druga odpadna embalaža (konzerve, pločevinke, 
karton…), ki ne spada v tokratno akcijo Jaz, ti, mi za Slovenijo, bo vzgojno – 
izobraževalni zavod izločen iz projekta. 

Plastenke lahko učenci prinašajo v šolo vsakodnevno, kjer jih odložijo v smetnjak, 
v eko kotičku na razredni stopnji. 

Plastenke lahko zbirate in hranite tudi doma v velikih vrečah za smeti (200 l in 
več) in jih do 22. 4. 2019, večje količine (najmanj tri velike vreče), dostavite na 
zbirno mesto podjetja Dinos v Novem mestu, Ljubljanska cesta 35.  

Lansko šolsko leto smo v zbiralni akciji« Jaz, ti, mi za Slovenijo zbrali  
10,63 kg/učenca in zasedli 1. mesto. 

V ČIM VEČJEM ŠTEVILU  

SODELUJMO V AKCIJI JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO –  STARA PLASTENKA ZA 
NOVO ŽIVLJENJE! 

 KAKO DOSLEDNO LOČUJEMO ODPADNE PLASTENKE?  
 V zabojnike odlagamo popolnoma izpraznjeno embalažo, saj umazane ali neizpraznjene 
plastenke otežujejo in močno podražijo predelavo. V nekaterih primerih pa predelava 
zaradi onesnaženja sploh ni več mogoča. Zaradi nedosledno ločene in umazane odpadne 
embalaže gre namreč danes po koncu sortirne linije kar 60 odstotkov mešane komunalne 
embalaže v sežigalnico.  

ŠTIRJE KORAKI PRAVILNEGA 
RAVNANJA Z ODPADNO 
PLASTENKO:  

1. Plastenko  popolnoma 
izpraznimo.   
2. Iz plastenke iztisnemo 
zrak.   
3. Plastenko zapremo – če 
zamaške ne zbiramo za kak 
drug namen.  
4. Pravilno jo ločimo v vrečo 
za odpadno plastično  
embalažo. 

 
Če iz plastenke vsaj deloma 

iztisnemo zrak, njeno prostornino zmanjšamo celo do 60 odstotkov. Zaradi skupne manjše 
prostornine odpadnih plastenk, gre na en kamion več mešane komunalne embalaže, 
potrebujemo manj prevozov, manjši je naš izpust ogljikovega dioksida in manj 
obremenjujemo okolje. Če gre ta mešana komunalna embalaža na kamion v razsuti obliki, 
je le-ta poln že pri sedmih tonah in pol, če pa je stisnjena v kocke, se lahko z eno 
transportno potjo odpelje 11 ton in pol. Torej kar za štiri tone več. 

 

 


