
 

Strpno, odgovorno in vsak po svoji poti do znanja za življenje.                               

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA  

Z zbiranjem odpadnega papirja prispevamo k pridobivanju surovin za 

proizvodnjo papirja. To pomeni, da za vsako 1 tono zbranega starega 

papirja ohranimo v naravi približno 16 dreves, ki bi jih sicer posekali 

za papir. Naš cilj je, da ohranjamo naravo zeleno, okolju pa 

pomagamo do lepše prihodnosti.  

 

Naša šola se je letos uvrstila na 14. mesto po količini zbranega odpadnega papirja osnovnih 

šol v celjski regiji. Verjamemo, da zmoremo, zato se tudi v prihodnjem šolskem letu 

potrudimo po najboljših močeh! Vsem sodelujočim učencem in razrednikom čestitamo in 

se zahvaljujemo, ker vam je mar. Hvala tudi staršem za pomoč in spodbude. 

 

Tudi med počitnicami pridno zbirajte odpadni papir. Če se ga nabere večja količina, ga 

odpeljite na podjetje DINOS ali SIMBIO, kjer bodo papir prevzeli in zabeležili šolo, ime in 

oddelek učenca, za katerega zbirate odpadni papir. Potrdilo shranite in ga prinesite 

razredniku v novem šolskem letu. Če boste papir hranili doma, pa ga v novem šolskem letu 

pripeljite v šolo. Datumi zbiralnih akcij papirja bodo objavljeni v novem šolskem letu. 

 

Naj bo naš cilj, da v prihodnjem letu 

še bolj vestno in aktivno zbiramo 

odpadni papir, saj poleg pomoči 

naravi s tem prispevamo tudi k 

življenju na naši šoli: del sredstev 

namenimo za razredne potrebe 

(pomoč pri plačilu vstopnin, ekskurzij, 

izletov ipd.) in za pomoč socialno 

ogroženim učencem naše šole. 

Oddelek z največ zbranega papirja si 

prisluži tudi nagrado. 

 

(vir: https://www.dinos.si/slo/ekologija ) 
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ZAKAJ JE ZBIRANJE PAPIRJA POMEMBNO? 

Naredili boste nekaj dobrega za okolje, saj 1 tona recikliranega papirja v primerjavi z 1 tono, 

izdelano iz dreves/lesa: 

 prihrani 64 % energije (prihrani se okoli 6000 kWh energije, kar je dovolj za kritje 

stroškov elektrike ene povprečne hiše za več kot 6 mesecev), 

 prihrani 50 % vode oz. 31700 litrov (če popijemo 1 liter vode na dan, bi ta količina 

zadostovala za 86 let!), 

 prihrani 2,5 - 3,3 m³ prostora na odlagališču, 

 za 74% zniža emisije nevarnih snovi v zrak, 

 ter ustvari 5-krat toliko delovnih mest kot 1 tona papirja narejenega iz lesa. 

 

ALI VESTE, 

 da 1 tona zbranega starega papirja prihrani v naravi približno 16 odraslih dreves? 

 da 1 drevo lahko prečisti 25 kilogramov onesnaženega zraka v enem letu? 

 da smo v zadnjih 20 letih stopnjo recikliranja papirja v EU dvignili za 30%? 

 da je danes 90% časopisov narejenih iz recikliranega papirja? 

 da vsak prebivalec Slovenije letno porabi okoli 185 kg papirja, Nemčije 254 kg, ZDA 288 

kg, Kitajske 55 kg, Indije 4kg in nekaterih afriških držav 1kg? 

 da tudi z uporabo e-pošte vsak od nas letno proizvede 131 kg CO2 in da dnevno s 

poizvedbami na spletnemu iskalniku Google ljudje proizvedemo 95 ton CO2 emisij? 

 

 

(vir: http://ebm.si/p/star-papir2011/STAR_PAPIR_LETAKI_vrtec.pdf)  

http://ebm.si/p/star-papir2011/STAR_PAPIR_LETAKI_vrtec.pdf

