


 

 

 

 

 

 

 

 

Za ucitelje in uciteljice. 
 

V rokah držite priročnik, ki je ustvarjen z namenom, da vam služi kot 

pripomoček pri predaji znanja ter vam je v pomoč pri ozaveščanju mladih 

nadobudnih generacij o ločevanju in recikliranju odpadkov. Predstavlja dodatno 

gradivo mentorjem in osnovnošolskim učiteljem, ki bodo v svoj učni proces 

umestili natečaj družbe Slopak »Recikliraj steklenico, z risbico na končni izlet!«.  

V ospredju je tokrat steklena embalaža – ravnanje z njo, ločevanje, reciklažni 

krog, ponovna uporaba. Šole v ta namen prejmejo plakate z reciklažnim krogom 

steklenice in dopis o sodelovanju na nagradnem natečaju, ki ga družba Slopak 

že tradicionalno izvaja vsako šolsko leto.  

 

Skupaj približajmo ločevanje odpadkov otrokom! 
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O prirocniku 
Učenje o odpadkih, njihovem ločevanju in ravnanju z njimi je vseživljenjski proces. 

Ozaveščanje je pomemben proces razumevanja ločevanja odpadkov in izobraževanja ljudi. 

Samo s skupnimi močmi lahko dosežemo okoljske cilje Evropske Unije glede odpadkov. 

Minimalni predpisani delež za recikliranje odpadne steklene embalaže znaša 60 odstotkov.   

Okoljska vzgoja je pomemben del učnega procesa otrok, kamor spada tudi tematika 

odpadkov. S pomočjo natečaja spodbujamo trajnostni odnos med človekom in okoljem za 

sedanje in prihodnje generacije. Racionalno obnašanje človeka kot potrošnika skupaj z 

varovanjem naravnih virov je že, še bolj pa bo v prihodnje, tematika, ki bo še kako aktualna. 

Tudi zato družba Slopak spodbuja sodelovanje pri natečaju Recikliraj steklenico, z risbico na 

končni izlet!, kjer hkrati z izobraževalno noto dodaten draž nosi tudi izlet, ki se ga udeleži 

nacionalni zmagovalec. Odkrivanje lepot Slovenije tako zaokroži rdečo nit natečaja – s 

pravilnim ločevanjem odpadkov in njihovim nadaljnjim recikliranjem do čistega okolja.  

 

Cilji nagradnega natečaja: 

 Pridobivanje znanja o ločevanju odpadkov 

 Pravilna priprava in ločevanje odpadkov 

 Razumevanje reciklažnega procesa 

 Odgovornost do okolja 

 

Želeni učinki:  

 Poznavanje ločevanja odpadkov 

 Manj težav pri razvrščanju odpadkov v pravilne zabojnike 

 Širjenje znanj na družino, prijatelje 

 Dolgoročno pa tudi večji delež recikliranih odpadkov 
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Zgodovina stekla 
Naravno steklo obstaja že od nekdaj. Nekatere kamnine so se ob vulkanskih izbruhih, udarcih 

strele ali trčenju meteoritov stopile, nato pa hitro ohladile in strdile. Obsidian je že v kameni 

dobi človek uporabljal kot orodje za rezanje.  

 

Prvi izdelek iz stekla naj bi segal v leto 3500 pr. n. št. Šlo naj bi za neprozorne steklene bisere, 

ki so jih našli v Egiptu in v vzhodni Mezopotamiji. Prvi zapis z navodili za izdelavo stekla sega 

v leto 650 pr.n.št. V drugem stoletju pr.n.št. so Feničani odkrili, da lahko s pihanjem steklo 

oblikujejo. Ta tehnika se je kot najpomembnejša pri oblikovanju steklenih posod ohranila vse 

do  19. stoletja.  

 

Masovno so steklo začeli proizvajati šele proti koncu industrijske revolucije.  

 

 

Kaj je steklo? 
Steklo je produkt taljenja silicijevega dioksida z drugimi oksidnimi primesmi. Gre za strjeno 

tekočino oz. talino, ki je lahko produkt organskih (npr. sladkor) ali anorganskih tekočin (npr. 

stopljen pesek). Ni pa kremen edina osnova za steklo, lahko ga izdelujejo tudi iz akrila, 

celuloze in kovin.  

 

Steklo je mogoče najti tudi v naravi, v obsidianu. To je trda, steklu podobna vulkanska 

kamnina, ki je nastala pri hlajenju lave. 

 

Steklo ima to lastnost, da se pri segrevanju znova utekočini. Njegova prednost pred ostalimi 

snovmi je ravno to, da ga je mogoče 100 odstotno reciklirati. Je kemijsko izjemno odporno in 

ima raznolike optične lastnosti. Je prozorno, z dodatkom posebnih primesi tudi barvno. S 

pihanjem, valjanjem, vlečenjem in ulivanjem ga je mogoče obdelati v različne oblike.  

 



 

 

 

Steklo je ob velikih obremenitvah drobljivo, sicer pa je odporno skoraj proti vsem kemičnim 

vplivom. Je izolator in slabo prevaja toploto.  

 

Steklo je anorganski proizvod taljenja kremena, ki postane pri ohlajanju na sobno 

temperaturo trd in krhek. S spreminjanjem kemične sestave in načina izdelave dobimo 

stekla, katerih lastnosti ustrezajo najrazličnejšim namenom uporabe. Natrijevo steklo je 

navadno in se najpogosteje uporablja za kozarce, steklenice in okenska 

stekla. Svinčevo steklo se uporablja predvsem za optične predmete. Borovo steklo se 

uporablja v laboratorijih in gospodinjstvu, ker je odporno proti spremembam temperature. 

 

Brezbarvno steklo se izdeluje iz zelo čistih surovin. Za obarvanost stekla z nekim odtenkom je 

potrebno stekleni masi dodati določeno snov. Tako se, na primer, s primesmi železa steklo 

obarva z zeleno rumenim tonom. Barvna stekla se pridobivajo tudi z dodajanjem raznih 

kovinskih oksidov. Kromov oksid obarva steklo zeleno, bakrov modro, manganov oksid pa 

vijoličasto. Steklo postane rdeče, če je v zmes primešano zlato. 

 

Steklo je prozorna in svetlikava tekočina z zelo visoko viskoznostjo in amorfno zgradbo, ki se 

običajno mehča okoli temperature 700 °C. Je zelo krhko, po drugi strani pa izredno trdno 

(prenese do 30-krat večje tlačne obremenitve kot beton ali kamen), zato je v široki uporabi v 

številnih panogah. 

 

Stekla so dobri električni izolatorji, odporni pa so tudi na večino kislin, topil in drugih 

agresivnih kemikalij in slabo prevajajo toploto. Seveda pa so odločilne tudi odlične optične 

lastnosti, ki so boljše od katerega koli drugega podobnega materiala. 

  



 

 

 

Pridobivanje stekla 
Glavna sestavina stekla je kremen (silicijev dioksid), ki ga najdemo v pesku, v kameni streli. 

Steklo obarvajo barvni oksidi (železov oksid …). Kremen ima zelo visoko tališče, 1700 °C. Pri 

hlajenju je talina gosto tekoča in se na koncu strdi, ne da bi kristalizirala. Nastane kremenovo 

steklo. 

Kremenovo steklo je sorazmerno drago in zelo kvalitetno, saj ima zelo majhno toplotno 

razteznost, kar pomeni, da je zelo majhna nevarnost, da se steklo pri ekstremni menjavi 

temperature razleti. Poleg tega, da je kremenovo steklo obstojno proti toploti, je tudi 

odporno proti koroziji in prepustno za ultravijolične žarke. 

 

Da bi bila izdelava stekla cenejša, pesku primešajo še nekatere druge snovi, večinoma sodo 

(Na2CO3). Ta snov kremenu zniža visoko tališče. V preteklosti so jo pridobivali iz egiptovskih 

jezer, ki so vsebovala sodo, ali pa tako, da so sežigali rastline, ki so vsebovala sodo, in nato 

luščili pepel. Danes sodo izdelujejo po Solvayevem postopku tako, da v raztopino kuhinjske 

soli uvajajo amoniak in CO2, pri čemer se obarja natrijev hidrogenkarbonat ("soda 

bikarbona"), ki ga s segrevanjem prevedejo v karbonat, sodo. 

 

Pesku in sodi dodajo še zmleti apnenec (CaCO3), ki steklu poveča trdnost in kemijsko 

odpornost proti številnim kemijskim snovem. Pri segrevanju snovi izhaja ogljikov dioksid in 

nastajajo silikati.  

 

Tudi silikati preidejo pri hlajenju v stekleno stanje. Nastalo steklo je mešanica natrijevega in 

kalcijevega silikata, imenovano natrijevo-kalcijevo steklo ali "običajno steklo". Ta vrsta stekla 

se uporablja najpogosteje, čeprav je manj kvalitetno kot čisto kremenovo steklo in se pri 

velikih temperaturnih spremembah razleti.  

 

Glede na uporabo stekla pri izdelavi dodajajo tudi druge surovine, kot na primer različne 

okside, ki steklo obarvajo. Kobaltov oksid steklo obarva modro, zlato ga obarva rdeče 

(rubinasto), svinčev oksid pa povzroči večji lom svetlobe, zato ga uporabljamo za kristalno 

steklo. Steklo kalijo , pogosta je tudi kasnejša obdelava z brušenjem ali jedkanjem. Za 

pridobivanje čiste brezbarvne snovi dodajajo manganov dioksid, saj ta odstrani zeleno in 

rjavo obarvanje, ki ga povzročijo sledi železa. 



 

 

 

Tehnicno pridobivanje in predelava stekla 
 

Drobno zmletim surovinam dodajo 20 do 50 % odpadnega stekla. To zmes nato z 

generatorskim plinom v kadnih pečeh stalijo na temperaturi od 1000 do 1600 °C. V 24 urah 

dobijo med 100 in 400 tonami taline. Postopek taljenja je še posebno pomemben za 

kasnejšo čistost stekla. 

 

Po sintranju, tj. stiskanju in segrevanju, pri čemer nastajajo plini, iz zmesi nastane 

nehomogena talina polna mehurčkov in gostin, ki pa v procesu prečiščevanja izginejo. 

Prečiščevalna sredstva namreč povzročijo nastanek velikih mehurčkov, v katere se izločijo 

mali. Ti hkrati povzročijo, da se talina premeša, tako da gostine izginejo in talina postane 

homogena. Na koncu talino ohladijo na približno 1100 °C, pri čemer se trdnost poveča do te 

stopnje, da je možna nadaljnja predelava. Danes steklo skoraj izključno predelujejo strojno, 

le nekatera posebna in okrasna stekla so izdelana ročno. Postopki za nadaljnjo predelavo 

taline so različni, od vlivanja, valjanja, vlečenja do pihanja in stiskanja.  
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Locevanje odpadkov  
Zakaj ločujemo odpadke?  
Nekateri odpadki - kot so odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, 
odpadne baterije in akumulatorji ter izrabljene gume - so izdelani iz kakovostnih surovin, ki 
jih lahko recikliramo ter iz njih izdelamo nove izdelke. Tako prihranimo naravne vire 
(drevesa, vodo, nafto, rudnine), v večini primerov pa je predelava tudi manj energetsko 
potratna kot pridobivanje primarne surovine.  
Z ločenim zbiranjem in reciklažo odpadkov zmanjšamo delež odpadkov, ki končajo na 

deponiji. Tako se podaljša življenjska doba deponij, zmanjša pa se potreba po novih. Prostor, 

ki ga s tem prihranimo, pa lahko namenimo drugim aktivnostim – kot so površine za 

rekreacijo, igrišča, ...  

Kako ločujemo odpadke?  

Če odpadke odvržemo v pravi zabojnik, jim 

omogočimo reciklažo. Zato je pomembno, 

da vemo, kam kateri odpadek sodi.  

Pravilna priprava 
Pred oddajo je priporočljivo stekleno 
embalažo iztočiti ter očistiti vseh vrst 
ostankov.  
 
Kam z odpadki?  
V Sloveniji lahko ločeno zbrane odpadke iz 
gospodinjstev oddamo na ekoloških otokih 
(embalaža, papir, steklo), na voljo pa je 
tudi 120 zbirnih centrov. 
Nekatere odpadke lahko oddamo tudi v 

trgovskih centrih (odpadne baterije, 

sijalke), pri vulkanizerju ob menjavi gum 

(izrabljene gume) in v lekarnah (odpadna 

zdravila).   

V zabojnik za steklo SODIJO:  
  Steklenice in stekleničke živil, 

pijač, kozmetike in zdravil  

  Kozarci vloženih živil  

  Druga steklena embalaža  

  

V zabojnik za steklo NE SODIJO:  
  Okensko, avtomobilsko in drugo 

ravno steklo  

  Ogledala, kristalno in ekransko 

steklo  

  Steklo svetil (steklo neonskih, 

halogenskih in žarilnih žarnic, 

stekleni senčniki svetil)  

  Pleksi steklo, karbonsko steklo in 

druge vrste stekla iz umetnih mas  

  Laboratorijsko in drugo 

ognjevarno steklo, keramika, 

kamenje ipd.  
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Reciklaža stekla 
Skoraj vedno, ko govorimo o odpadnem steklu, s tem mislimo stekleno embalažo, tj. 

steklenice in kozarce za hrano in pijačo. Katerakoli druga vrsta stekla bi vmešala v zbrano 

steklo nečistoče, in sicer zato, ker je steklo za stekleno embalažo natrijevo-kalcijevo steklo, ki 

vsebuje pesek, sodo in apnenec. Druge vrste stekla vsebujejo številne druge primesi, ki 

povzročijo težave v talilni kadi. Pri tem je posebno nevarno laboratorijsko steklo, ki vsebuje 

borosilikate, pa tudi razne kemikalije, ki ostanejo v kemijskem posodju, lahko onesnažijo 

reciklirano steklo. 

 

Različne vrste stekla je torej potrebno reciklirati ločeno. Ko nek izdelek recikliramo in ga 

potem uporabimo kot nov izdelek, sklenemo krog recikliranja. Ker je steklo mogoče 

stoodstotno reciklirati, ga lahko vedno znova uporabimo, pri tem pa snov ne izgubi na 

kakovosti. Proces pridobivanja novega stekla iz starega je tudi zelo učinkovit, saj pri tem 

skoraj ni odpadkov ali neželenih stranskih produktov.  

Ločeno zbrano steklo se odpelje v predelavo, kjer ga najprej prenesejo v lijak, od koder pade 

na tekoči trak, ki steklo prenese v višje ležeča nadstropja.  

 

Med črepinjami je ponavadi veliko smeti. Večje smeti, kot so leseni deli, žice in plastični 

pokrovi, izločijo že na 

tekočem traku. Pri tem 

plastika ni tako 

pomembna. Večji 

problem predstavlja 

keramika, saj se v talini 

ne razpusti. Če se v steklu 

pojavijo kamenčki, ti 

povzročijo napetosti in 

praske, in steklo se lahko 

zlomi. Tudi aluminij 

morajo izločiti, ker v talini 

tvori kamenčke silicija, ki 

v steklenicah povzročijo 

razpoke, saj sta steklo in 



 

 

silicij pri segrevanju različno raztegljiva. 

 

Ko iz stekla izločijo smeti in 

druge nečiste snovi, ga 

zmeljejo na koščke in s 

pomočjo magneta izločijo 

še zadnje kovine.  

Preko sesanja izpod sita 

odstranijo še poslednje 

delce papirja, plastike in 

lahkih kovin. Kljub vsem 

postopkom pa nekaj kovin 

ostane v steklu. Te potem v 

jašku izločijo detektorji 

kovin. Črepinje so sedaj 

dovolj čiste, da lahko 

pričnejo s taljenjem. 

 

Dobljeno talino nato ulijejo v kalupe 

različnih oblik, kot so steklenice ali 

kozarci za vlaganje. Ko se ohladijo, so 

pripravljeni na transport do polnilnic. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Zakaj je pomembna reciklaža? 
Z reciklažo se ohranja naravne vire, varčuje se z energijo in z izpusti toplogrednih plinov. Z 

recikliranjem enega kilograma steklene embalaže prihranimo 300 g CO2 emisij in porabimo 

33% energije manj kot za izdelavo stekla iz rude. Stekleno embalažo lahko recikliramo znova 

in znova, ne da bi ta izgubila na kakovosti, to pa lahko dosežemo le s predhodnim 

ločevanjem. 

Z reciklažo stekla industrija privarčuje na surovinah, saj ena tona črepinj nadomesti približno 

1,2 tone surovin. Poleg tega pa privarčuje tudi energijo. Če pri surovinah uporabijo 25 

odstotkov odpadnega stekla, prihranijo 5 odstotkov energije, pri 100 odstotnem deležu 

odpadnega stekla, pa je prihranek 15 odstotkov. 

 

 

 

 

 

  

Na odlagališcih pristane manj odpadkov 

3000 steklenic predstavlja 1000 kilogramov manj 

smeti na odlagališčih. 

 

Zmanjšamo onesnaževanje zraka 

Onesnaženost zraka se zniža 20%. 

 

Privarcujemo z energijo 

Recikliranje 1 steklenice prihrani dovolj 

energije, da 100 W žarnica sveti 1 uro. 

 

Prihranimo surovine 

Recikliranje 3.000 steklenic prihrani 

1,2 ton surovin, poleg tega pa 

zmanjša erozije tal z ekstrakcijo. 
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Zanimivosti o steklu 
 V razvitih državah vsako gospodinjstvo povprečno porabi vsebino treh do štirih 

steklenic ali steklenih kozarcev na teden. 

 

 Steklo, ki ga odvržemo med mešane 

odpadke in pristane na odlagališču, ne bo 

nikoli razpadlo. 

 

 Izkopavanje in transport surovin za 

izdelavo stekla za vsako tono izdelanega 

stekla povzroči 175 kg odpadkov. Če s 

predelanim steklom nadomestimo polovico surovin, se odpadki zmanjšajo za več kot 

80 % 

 

 Reciklaža ene steklenice prihrani toliko energije, da lahko 11 vatna sijalka sveti 20 ur. 

 

 Z recikliranjem 1 kg steklene embalaže prihranimo 300 g CO2 emisij in 1/3 energije, 

potrebne za izdelavo steklenic iz rude. 

 

 Reciklaža 1 steklenice prihrani 

energije za 30 minutno delovanje 

računalnika. 

 

 Za izdelavo ene tone novega stekla 

potrebujemo 140 litrov nafte. 

 

 Steklo lahko 100 odstotno recikliramo 

in uporabljamo vedno znova, ne da bi 

ob tem izgubilo na kakovosti.  

 

 Steklo izdelujejo iz kremenčevega 

peska, sode in apnenca.    

Reciklaža stekla v Sloveniji 
Količine ločeno zbrane steklene 

embalaže iz leta v leto rastejo. 

Leta 2011 je bilo v Sloveniji ločeno 

zbrane že skoraj 24.000 ton 

steklene embalaže. 

   

 

Reciklaža stekla v EU 
V Evropski uniji je bilo leta 2011 

recikliranih dobrih 70% stekla, kar je 

prvič, da se je povprečna stopnja 

recikliranja stekla dvignila nad mejo 

70%. To predstavlja več kot 11 

milijonov ton zbrane odpadne 

steklene embalaže. Ta dosežek izhaja 

iz prizadevanja vseh članic za 

doseganje okoljskih ciljev, ki 

predpisuje minimalno 60% raven 

recikliranja za steklo.  

 



 

 

 

Dodatno gradivo 
 Več o ločevanju odpadkov: www.locevanjeodpadkov.si 

 Oglejte si tudi film o odpadni embalaži: www.youtube.com/watch?v=QAUpA1ZLzsg 

 Plakat z reciklažnim krogom stekla: 

 

http://www.locevanjeodpadkov.si/
http://www.youtube.com/watch?v=QAUpA1ZLzsg
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