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Duško se zavzema za čistejši planet.



pRi DRuŽini novak Bo Danes pReveRil, 

kako jim GRe ločevanje oDpaDkov.





pReD vHoDom imajo štiRi zaBojnike za 

štiRi Različne vRste oDpaDkov.



pRepoznamo jiH po BaRvaH in napisu na zaBojniku.



jaka je pRazne plastenke, plastične ovitke 

in Razne vRečke teR folije pRavilno oDloŽil v 

posoDo z Rumenim pokRovom. imenitno!



špela je olupek oD Banane in ostale ostanke 

saDja in zelenjave oDvRGla v Rjav zaBojnik 

za Biološke oDpaDke. pRavilno!



GospoD novak je pRinesel vRečko z mešanimi oDpaDki 

in jo oDvRGel v zaBojnik s čRnim pokRovom. 

o ne, kaj pa je to? 



nekDo je tja oDvRGel še tetRapak, konzeRvo in 

plastenko! vsi ti oDpaDki venDaR spaDajo v zaBojnik 

z Rumenim pokRovom, v kateRem zBiRamo emBalaŽo.



Gospa novak, stop! steklene kozaRce siceR Res oDlaGamo 

v zaBojnik z Belim pokRovom, ki je namenjen za steklo.



venDaR pa moRamo z njiH najpRej oDstRaniti 

pokRovčke, ki jiH oDvRŽemo meD emBalaŽo.



poGlej, snaGin smetaRski avto! Ravno pRavi čas. 

“vsa ta oDpaDna emBalaŽa je Bila meD mešanimi 

oDpaDki,” zaskRBljeno pRavi Duško.



“Duško, v veliko pomoč si nam. Hvala, keR se 

tako vztRajno tRuDiš za čistejše okolje. pRiDi z 

nami, Želimo ti pokazat, kaj se DoGaja z oDpaDki, 

ko jiH oDpeljemo,” pRavijo snaGini Delavci. 



pRipeljejo se Do najnovejše 

soRtiRnice oDpaDkov.



Duško kaR ne moRe veRjeti, kako velika je 

in kako vse Delo poteka avtomatiziRano.



v soRtiRnici Duško opazuje, kako vsi oDpaDki pRiDejo 

na tRak. tetRapak, konzeRva in plastenka BoDo 

na koncu pRocesa postali nova emBalaŽa. tako 

BoDo pRipRavljeni na ponovno upoRaBo.



                                                                 temu pRavimo tuDi

                                                      KROŽNO GOSPODARJENJE. 

                                                      vsakemu oDpaDku laHko 

                                              omoGočimo, Da postane nova 

                          suRovina. suRovine pa so Različne snovi, 

                                         iz kateRiH izDelujemo pReDmete.





“kaj pa je to?” vpRaša Duško RaDoveDno. “to so Bale 

stisnjeniH plastenk in DRuGe emBalaŽe. te BoDo pRevze-

li ljuDje, ki BoDo iz njiH naReDili nove izDelke. iz oD-

paDne emBalaŽe nastajajo novi tetRapaki, oBešalniki, 

oBlačila, celo iGRače,” mu RazloŽijo usluŽBenci snaGe.



Duško ve, Da laHko z ločevanjem veliko 

pRipomoRemo k čistejšemu okolju.



in teGa se zaveDa tuDi vsa DRuŽina novak.



Razume tuDi, Da je emBalaŽa soka, ki Ga je pRavkaR 

kupil v tRGovini, pRavzapRav pReDelana iz Že oDpaDneGa 

tetRapaka. BRavo, Duško. ni teŽko in vsak laHko pomaGa.



ponovno upoRaBi, ločuj in naRavne viRe vaRuj.




