
 
 

Če bomo prižgali svečo manj, bomo prispevali k čistejšemu zraku in 
zmanjšanju količine odpadkov. 

 
Bliža se dan spomina na mrtve, ko bomo obiskali 

grobove ljubljenih, ki so nas zapustili. Slovenci 

na ta dan že tradicionalno množično prižigamo 

sveče, pokopališča pa posledično spreminjamo v 

morja odpadnih sveč.   

 
Vsak Slovenec letno prižge v povprečju osem sveč, kar skupno 

znese približno 15 milijonov nagrobnih sveč letno. Slovenci 

poleg Poljakov in Avstrijcev tako sodimo v sam evropski vrh po 

porabi nagrobnih sveč. Odpadne nagrobne sveče sicer niso 

nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko 

povzroči škodljive vplive na okolje.  

 

 
 
 
Ne glede na to, ali prižgemo običajno parafinsko ali elektronsko nagrobno svečo, je pomembno, da 

jo po koncu uporabe odvržemo v zabojnik za odpadne nagrobne sveče. Zabojnik je namenjen za vse 

odpadne nagrobne sveče, ne glede na to, ali gre za običajne ali elektronske nagrobne sveče, in ne glede 

na material, uporabljen za ohišje (plastika, steklo). Pokrovčka od ohišja pri tem ni treba ločiti. Ob tem 

pa seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati.   

 

 

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI ODPADNE NAGROBNE SVEČE 

 Zeleni in rjavi zabojniki, ki se nahajajo na 

pokopališčih, ki so v upravljanju podjetja JEKO, 

d.o.o., so namenjeni odlaganju mešanih 

komunalnih odpadkov.  

Vanje sodijo večje plastične posode, zalivalke, 

leseni zaboji, vžigalniki, plastično in umetno 

cvetje, umetne gobe ikeban in vencev, trakovi, 

plastične rokavice, gobice, keramični lonci,… 

Zabojniki zelene barve z rdečim pokrovom so 

namenjeni odlaganju odpadnih nagrobnih 

sveč.  

Vanje sodijo vse vrste odpadnih plastičnih sveč 

(tudi elektronske), vključno z ostanki parafina 

in pokrovčki. 

Ali bi lahko prižgali svečo manj? 

Na spletni strani  

http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco lahko 

namesto prave prižgete virtualno svečo in se 

kadarkoli in kjerkoli spomnite na tiste, ki so vas 

zapustili. 

Kako ločujemo odpadke na pokopališčih? 

Želimo vas vzpodbuditi k razmišljanju o tem, kako lahko sami zmanjšate količino odpadkov, ki jih 

povzročite. To je seveda dolgotrajen proces, pa vendar je mogoče količino nastalih odpadkov 

zmanjšati na zelo preproste načine: npr., če izbiramo izdelke za večkratno uporabo ali z dolgo 

življenjsko dobo, brez nepotrebne ali s povratno embalažo, nove modele kupujemo šele, ko so 

stari iztrošeni, premislimo o uporabni vrednosti izdelkov, ki jih že imamo doma, in podobno. 

http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco


 


