
 

ODPADNE NAGROBNE SVEČE 

V Sloveniji porabimo približno 23 milijonov ali 9000 ton nagrobnih sveč na leto. Če jih ne 
recikliramo, ustvarimo 4500 ton odpadkov. Čeprav odpadne nagrobne sveče niso nevarni 
odpadek, lahko njihovo odstranjevanje povzroči škodljive vplive na okolje. 

Odpadne nagrobne sveče so koristne surovine. Večino, kar 75,4 % njihovih sestavnih 
materialov je mogoče reciklirati. Zato je odpadne nagrobne sveče treba oddajati ločeno, v 
posebej za ta namen postavljene zabojnike na pokopališčih, na katerih je vidna oznaka z 
napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«. 

V sekundarne surovine je mogoče predelati vse tri glavne sestavine odpadnih nagrobnih 
sveč: ohišje iz plastike, ostanke parafina in kovinski pokrov. 

SISTEM RAVNAJNA Z ODPADNIMI NAGROBNIMI  

Prvi korak celovitega ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami pomeni ločeno oddajanje in 
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih, grobiščih, ob spomenikih in na drugih 
javnih površinah. 

Za nadaljnji okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v 
Sloveniji skrbijo družbe, ki so vzpostavile načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. 

ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE ODPADKOV NA POKOPALIŠČIH V OBČINI 

SLOVENSKE KONJICE 

- Odpadne nagrobne sveče  

Na 4 pokopališčih v občini Slovenske Konjice kjer je upravljavec JKP d.o.o. Slov. Konjice 

(Slovenske Konjice, Žiče, Loče, Špitalič), so nameščeni 1100 l zabojniki za odpadne nagrobne 

sveče. Pokrovi zabojnikov so zaklenjeni s tipsko ključavnico, na pokrovu je okrogla odprtina 

za odlaganje odpadnih nagrobnih sveč, zaščitena z gumo. Zabojniki so opremljeni z nalepko 

»Odpadne nagrobne sveče«. JKP d.o.o. Slov. Konjice sveče pobira z smetarskim vozilom, 

ločeno od drugih odpadkov s pokopališč.  

Pametno se je odločiti za nakup okolju prijaznejših sveč (sveče izdelane iz polipropilena (PP), 

iz stekla in solarne nagrobne lučke) ali zmanjšati uporabo sveč.  

Reciklaža odpadnih sveč je zaradi sestavljenih materialov plastike okoljsko in finančno 

zahtevna, zato je v Sloveniji pomembno, da spremenimo dosedanje navade in zlasti ob 

dnevu spomina na mrtve pomislimo ali je smisel tega dneva v obilici plastičnih sveč na 

ZBIRANJE ODPAKOV NA POKOPALIŠČIH 



grobovih. Poklon svojcem, ki počivajo na pokopališčih, lahko izrazimo tudi drugače, ne z 

veliko količino prižganih sveč na grobovih. 

- Biorazgradljivi odpadki 

Biorazgradljive odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo…) s pokopališč je potrebno odlagati v 

rjave zabojnike z napisom »Biorazgradljivi odpadki«.  

- Embalaža 

Embalažo s pokopališč je potrebno odlagati v zabojnike z modrim pokrovom, in sicer lahko 

vanje odložimo plastično embalažo, kovinsko embalažo in sestavljeno embalažo. Embalaža 

mora biti izpraznjena, čista in stisnjena! Ne sme vsebovati ostankov hrane in tekočin! 

V zabojnik za embalažo NE odlagamo plastične embalaže nevarnih snovi, sveče, 

biorazgradljive odpadke, papir in karton.  

- Ostali odpadki  

V zabojnik lahko odložimo keramiko, pluto, gumo, z živili prepojeno papirnato in kartonsko 

embalažo in ostale stvari, ki jih ne moremo razvrstiti v ostale zabojnike, ki so na razpolago na 

pokopališčih.  

V zabojnike NE odlagamo papirja, kartona, embalaže (plastične, kovinske in mešane), 

biorazgradljivih odpadkov in nevarnih odpadkov.  

PREDNIKI VAM NE BODO ZAMERILI,  ČE BOSTE PRIŽGALI SVEČO 

MANJ, POTOMCI VAM BODO 

 

Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov je naša prednostna naloga, ki pa ni lahka, 
saj  zahteva spremembo našega razmišljanja in tudi navad. Običajno pri kupovanju izdelkov  
sploh ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa prej ali slej končal med 
odpadki.  Noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. 
Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem 
našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami. Seveda je to dolgotrajen 
proces spreminjanja naših navad. 



Odpadke je mogoče 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. 

Z akcijo Prižgi svečo manj,  vas spodbujamo k razmisleku, ali bi prižgali svečo manj. Predniki 
vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni. 

Prižgite virtualno svečko 

Ohranjanje spomina na drage ni vezano samo na 1. november. Na njih se lahko spomnite 
kadarkoli in jim posvetite nekaj besed ter prižgete virtualno svečo na: 
http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco 
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