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Kar nekaj generacij pred nami je že poznalo pomen ponovne uporabe lesnih in celuloznih vlaknin (recikliranja, povedano s tujko) pri proizvodnji papirjev in kartonov. Sprva so naši predniki s tem izrabljali le
preostalo uporabno vrednost vlaknin, saj so tako lahko les iz gozdov porabili za druge namene, kasneje
pa sta se vse bolj začela uveljavljati ekološki vidik in načelo celovitega in trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi. To pomeni, da z gozdovi, ki so naše največje naravno bogastvo, ravnamo skrbno in jih varujemo,
negujemo, skrbimo za pogozdovanje in izrabljamo posekan les na ekonomsko čim učinkovitejši način.
Količevo Karton že več kot 95 let med Kamniško Bistrico in Radomeljsko Mlinščico proizvaja papirje
in kartone, več kot polovico tega časa s ponovno uporabo starega papirja. Zgodba s Kartončkom, ki se potopi v razpuščevalnik, se lahko ponovi šestkrat, saj se njegove vlaknine lahko tolikokrat uporabijo za
izdelavo novega kartona. Kartončkove vlaknine po izrabi uporabijo za prekrivne sloje na deponijah ali pa
jih sežgejo v posebnih sežigalnicah, ki jih Slovenija nima – nam najbližje so v sosednji Avstriji.
V Sloveniji letno uporabimo skoraj 415.000 ton papirja in kartona, pri čemer več kot polovico ponovno
izrabimo. Poskrbimo, da bo ta delež vsako leto večji – okolje in zanamci nam bodo hvaležni.
Branko Rožič, direktor podjetja Količevo Karton d.o.o.

Pričujoča slikanica, katere izdajo je podprla družba Količevo Karton,
je bila pripravljena pri Eko knjigi, ki je s projektom Srečna hiša usmerjena
v pomoč otrokom iz socialno ogroženih in rejniških družin.
Več informacij pa na www.srecnahisa.si.
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Kartonček, Vrečka in Cevka
Kartonček, Vrečka in Cevka so dobri prijatelji, ki so se spoznali v košu
za smeti. Kartonček je prišel iz trgovine skupaj z zobno kremo, ki se je skrivala v njem. Vrečka je istočasno iz trgovine prinesla kup živil in potrebščin,
pa se je potem nesrečno strgala in pristala v smeteh s Kartončkom, nazadnje pa se jima je v košu pridružila še Cevka, ki je bila kot odvečni del
odrezana od dolge plastične cevi.
Že tri dni so se pogovarjali, kako so nastali in kako so bili uporabljeni,
in prav tekmovali so, kdo je bil bolj koristen. Na koncu so navadno od kreganja prešli k zbadanju in smehu, nato pa so zaspali.
A ta dan je bil zanje povsem drugačen, saj jih je že zjutraj nekdo odnesel iz domačega koša v smetarski zabojnik na dvorišče …
»Spusti!« so Kartonček, Vrečka in Cevka zaslišali glasno navodilo človeka v zeleni obleki.
Ko so pogledali okrog sebe, so videli, da so v sodu, ki ga je prevažal
velik tovornjak, ta pa se je ravnokar ustavil.
»Spusti!« se je še enkrat zaslišal vzklik, namenjen vozniku tovornjaka.
Tovornjak je izpustil na tla velik sod, v katerem pa so bila poleg Kartončka, Vrečke in Cevke tudi druga bitja iz plastike in kartona. Cel kup
jih je bilo.
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»O, živijo! Jaz sem Kartonček,« se je Rdeči škatlici poleg sebe hitel predstavljat šarmantni Kartonček.
»Daj, no, Kartonček,« ga je skušala zadržati Vrečka, a očitno je bila
njena skrb, da je njen prijatelj vsiljiv, odveč, saj mu je Rdeča škatlica takoj
vrnila nasmeh.
»Vrečka, strah me je,« se je z druge strani stisnila k njej prestrašena
Cevka.
»Vse bo v redu, Cevka. Saj veš, da bo vse v redu,« jo je bodrila Vrečka.
»Ja, jutri bomo imeli že drugo nalogo,« se je oglasil glas ob njiju. Bil je
umazan plastični krožnik. »Želim si postati plastični kozarec!« je bil zasanjan krožnik.
»Ne želi si tega. Zelo dolgo stojiš na trgovski polici, ko pa te končno
nekdo kupi, natoči vate tekočino, jo izpije, nato pa te odvrže. Ne, jaz si ne
želim več tega. Raje bi bila skodelica, da bom bolj trajna,« si je zaželela
Vrečka.
»Mene pa ne moti, če bom spet cev,« se je pomirila še Cevka.
Tedaj je sod s plastičnimi in kartonastimi odpadki, ki ga je tovornjak izpustil na tla, nekaj mož odneslo v veliko belo halo.
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V sortirnici
»Ha-ha-ha!«
»Joj, žgečka!« so se hihitala bitja iz plastike in kartona po tem, ko so jih
možje v modrih haljah stresli iz velikega soda na veliko belo mizo, kjer so
mednje posegle človeške roke. Plastiko in karton je bilo treba ločiti, saj gre
za dva različna materiala.
»No, Cevka, se vidimo pozneje!« je zavpila Vrečka, ko jo je prijela roka
in jo odložila v veliko škatlo.
»Ja, se vidimo!« ji je zavpila nazaj Cevka, ki je bila že sortirana in očitno
vključena v isti kup plastike kot simpatičen krožnik. Prav všeč ji je bil.
Kartonček jima je tudi že zdavnaj zaklical »adijo«, ko so ga skupaj z
Rdečo škatlico odložili v tretjo škatlo.
Prijatelji so vedeli, da se bodo spet srečali. Pa tudi hitro so sklepali nova
prijateljstva, tako da jim zagotovo ne bo dolgčas, če bi morda malo trajalo, da se spet srečajo.
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***

»Od kod si pa ti?« je Kartonček vprašal Rdečo škatlico, ob kateri se je
znašel. Čutil je, da jo mora pomiriti.
»Z obale sem. Dokler me niso odvrgli v smeti, sem nosila kremo za sončenje,« se je nasmehnila škatlica. Kartončkova namera, da jo sprosti, je
delovala.
»Pa še prej?« je spet povprašal.
»Prej sem bila pa v tovarni, podobni tej, kjer so me izdelali iz hlodovine,« je hitela pojasnjevat Rdeča škatlica.
»Mene tudi!« je bil vesel Kartonček.
»Le da sem jaz potem nosil zobno kremo,« je dodal.
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Kartonko
Kaj kmalu so možje v modrih haljah odnesli sortirane odpadke k dvema
velikima strojema, ki sta stala vsak na svojem koncu velike proizvodne hale
– plastične odpadke so odložili k enemu stroju, kartonske pa k drugemu.
In ker glas v tovarni zelo hitro potuje, je Kartonček, ki je stal ob Rdeči
škatlici čisto na vrhu kupa, kaj hitro izvedel, da so njihovo škatlo namenili
stroju, ki se je imenoval Kartonko.
»Kartonko, kaj se bo pa sedaj zgodilo z nami?« je Kartonček vprašal
veliki stroj zelene barve, ki se je že prijazno smejal malim prišlekom.
»Pozdravljen, mali Kartonček,« je Kartonko najprej pozdravil najpogumnejše bitje v škatli odpadnega kartona.
»Najprej vas bodo razpustili v tako imenovanih razpuščevalnikih, kjer
vas bodo očistili nečistoč, kot so plastika, pesek in kovina, nato pa vas bodo
v obliki papirne suspenzije vlili vame.
»Nas boš pojedel?« je z debelimi očmi in še bolj rdeča kot prej vskočila
v pogovor prestrašena Rdeča škatlica.
Kartonko se je zasmejal: »No, pa bo res tako videti. Ampak brez skrbi,
Rdeča škatlica, postopek bo zelo hiter in celo prijeten za vaju. In na koncu
bosta dobila povsem novo obliko.«
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»Kako pa to veš? Da postopek ne bo boleč?« je zaskrbljeno vprašal
Kartonček.
»Ker so vsa bitja, ko izstopijo iz mene in ko se posušijo na mojih sitih v
obliki večje plasti kartona, še bolj vesela kot prej,« je pomirjajoče odgovoril Kartonko.
Ko je videl, da mala Rdeča škatlica še vedno nejeverno zre vanj, je
dodal: »Prijatelja mala, sta vedela, da je recikliranje kartona sicer najstarejša oblika recikliranja?«
»Kaj res?« sta vprašala v en glas Kartonček in Rdeča škatlica.
Kartonko je pritrdil: »Res je. In vsa bitja, ki pridejo na novo predelana
iz mojih valjev, gredo spet v svet.«
»Kam pa?« je vprašal Kartonček.
»Zelo različno. Vidva bosta, kot vem, predelana v veliko kartonasto
škatlo in bosta razveseljevala otroke. Sta to vedela?« se je prijazno nasmehnil veliki Kartonko.
»Vau! Kako pa to veš? In kaj bo najina naloga? Kako bova razveseljevala otroke?« sta hitela spraševat navdušena Kartonček in Rdeča škatlica.
»Potem lahko pristaneva v kakšni kuhinji?« je ugibal Kartonček, ki je
kuhinjo videl tik zatem, ko so ga zložili iz nakupovalne vreče, in tik preden
so ga odnesli v kopalnico. V kopalnici so namreč uporabili zobno kremo, ki
ji je Kartonček služil kot embalaža.
»Ali pa na obali?« je bila sedaj vidno vesela in prav nič več prestrašena
Rdeča škatlica. Ker je bila prej njena naloga nositi kremo za sončenje, je
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morje že videla, všeč pa ji je bilo tudi morsko sonce. Res pa si ni predstavljala, kakšna bo njena nova naloga, s katero bo razveseljevala otroke, pa
še na morju bi bila.
»Mala škatlica, to bosta pa potem videla, ko vaju bodo v vajini novi
obliki odpeljali iz naše tovarne,« je z nasmeškom odvrnil Kartonko.
»No, potem ti pa poveva, kje sva bila, ko naju bodo spet pripeljali sem
na reciklažo, velja?« je bil sedaj še bolj poskočen tudi Kartonček. Veselil
se je svoje nove podobe kartonaste škatle, ki naj bi razveseljevala otroke.
»Velja, mala prijatelja!« je zaklical Kartonko, nato pa pogoltnil papirno
suspenzijo, ki sta jo vanj zlila moža v modrih oblekah, medtem ko je tretji
v suspenzijo sedaj odpeljal tudi veliko škatlo odpadnega kartona s Kartončkom in Rdečo škatlico na čelu.
»Torej se vidimo kmalu!« sta še zaklicala Kartonku, preden sta tudi
sama pristala v razpuščevalniku.
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Škatla s slastnimi kosmiči
Bitja, ki so še malo prej obstajala vsako zase, so bila sedaj zlita v eno papirno suspenzijo, iz te pa je nato Kartonko pridno sestavil kartonske trakove.
Ko so se ti sušili na njegovih sitih, je povprašal: »No, Kartonček in prestrašena Rdeča škatlica, kako se zdaj počutita?«
»Odlično!« je bilo slišati sedaj droben, a enoten glas. »To namakanje
v vodi je bilo prav blagodejno!«
»Ja, temu se reče suspenzija,« je pojasnil Kartonko. »In ko se bosta do
konca osušila, bosta skupaj z drugimi kartonskimi odpadki tako kot kartonasti trakovi stisnjena še v mehanski stiskalnici.«
»Tako bova še bolj skupaj!« sta bila vesela Kartonček in Rdeča škatlica. Še vedno pa nista vedela, kakšna bo vsebina škatle, ki jo bosta že v
kratkem predstavljala.
Ko sta torej Kartonček in Rdeča škatlica pristala skupaj v kartonasti poli,
so to odnesli še do enega stroja, iz nje pa so po načrtu izrezali in sestavili
novo in precej večjo škatlo. Še prej so jo tudi potiskali s prijaznimi barvami
in vzorci, da je dobila res lepo podobo.
Nato pa so novo škatlo odpeljali v drugo tovarno – tovarno, kjer so
škatlo napolnili s slastnimi in zdravimi kosmiči za najboljši zajtrk!
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Na beli terasi
»Vau,« je osupnila velika barvita škatla, polna zdravih kosmičev, ko se
je zbudila na plastični mizi, ki je stala na veliki beli terasi s pogledom naravnost na čudovito morje, teraso pa so bogatila tudi vitka drevesca.
Mala Rdeča škatlica in Kartonček sta čutila, da sta zelo skupaj, in bilo
jima je prijetno, ko sta pomislila, kako lepo nalogo sta dobila. Ni bilo dolgo,
ko je na teraso pritekla deklica, za njo pa je prišla še njena mama.
»Mami, mami, kosmiče bi!« je veselo vzkliknila deklica.
»Z mlekom?« je prijazno vprašala dekličina mama, ki je v eni roki držala
mleko, v drugi pa vrč s sveže stisnjenim pomarančnim sokom.
»Ja, prosim. Njami!« je bila vesela deklica, ki je že sedela za mizo in
posegla po pisani škatli.
Škatla s kosmiči pa ob tem, ko jo je deklica potresla, da so kosmiči padli
v njen krožniček, kar ni mogla verjeti – v plastični mizici je prepoznala svoji
prijateljici iz smetnjaka in kasneje iz tovarne, kjer so jih ločili.
»Cevka! Vrečka! Saj ne morem verjeti, da vaju vidim!« je škatla s kosmiči zaklicala mizici.
»Kartonček?« je zmedeno vprašala Vrečka. »Kje pa smo?«
»Mislim, da je to terasa,« ji je odvrnila Cevka. »In pozdravljen, Kartonček, oziroma zdaj škatla s kosmiči!« se je razveselila prijatelja.
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»Terasa ob morju,« je zadovoljno odvrnila škatla s kosmiči, iz katere
je sedaj govorila Rdeča škatlica.
»Terasa z drevesci!« je bil prav tako vesel Kartonček, ki je sedaj tudi govoril iz škatle. Vedel je, da sta bila s prijateljico Rdečo škatlico v osnovi izdelana iz hlodovine, zato je bil še toliko bolj vesel svojega novega, povsem
pristnega okolja.
Med nekdanjimi plastičnimi in kartonastimi odpadki je završalo – bili so
srečni, saj so dobili tako lep dom, kot si ga niso niti predstavljali.
Na veliki beli terasi ob krasnem morju in prijaznih drevescih so sedaj
imeli obliko in funkcijo, in sicer kot mizica in pisana škatla s kosmiči. Zato
sta bila bivši Kartonček in nekdaj Rdeča škatlica nadvse hvaležna svojemu
velikemu prijatelju iz velike tovarne – Kartonku.
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NAMESTO ZAKLJUČKA
za malčke in njihove starše

Ste vedeli, da je recikliranje kartona ena najstarejših oblik recikliranja
in da lahko karton recikliramo do šestkrat? Z recikliranjem posredno prispevamo k ohranjanju gozdov, voda, energije in drugih virov ter zmanjšujemo količino odpadkov na odlagališčih.
Po podatkih Evropske agencije za varovanje okolja naj bi recikliranje
papirja vodilo kar do 35-odstotnega zmanjšanja onesnaženja voda in
74-odstotnega zmanjšanja onesnaženja zraka.
Reciklirani papir uporabljajo za knjige, časopise in učbenike, škatle
za kosmiče pa celo za izdelavo kartonastega pohištva. Tega imamo tudi v
Srečni hiši v Lukovici, kjer otrokom nudimo brezplačno učno pomoč in
edinstveno igralnico.
Karton pa je v bistvu proizveden iz lesa – to je iz hlodovine, ki je neuporabna za, denimo, proizvodnjo lesnih izdelkov. Pri tem velja omeniti,
da je les ogljično nevtralen, saj drevesa, ko še živijo, skladiščijo ogljikov
dioksid, prav tako les ta toplogredni plin zadržuje ves čas, ko je uporabljen
kot gradbeni material ali obdelan v različne izdelke – tudi karton.
V Evropi proizvedemo 8.546.000 ton kartona letno. Od tega v domačem Količevo Kartonu proizvedejo 250.000 ton kartona letno.
24

Naslov: Kartonko
Založba: Eko knjiga d.o.o.
Avtorica: Alenka Klopčič
Ilustrator: Roman Peklaj
Postavitev in prelom: Pasadena IPP
Lektorirala: Nataša Štefanac
Izdaja: November 2015, Lukovica
Naklada: 500 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
821.163.6-93-32
087.5

KLOPČIČ, Alenka
Kartonko / Alenka Klopčič ; ilustracije Roman Peklaj. Lukovica : Eko knjiga, 2015. - (Zbirka Modri odpadki)
ISBN 978-961-93790-2-8
282318080

Slovenija nima v tleh niti neizmerne količine nafte niti zelo veliko drugih surovin, zato
vse to, iz česar so narejene tudi plastične igrače, na veliko uvažamo. Zgodbe, kot je
Kartonko, bi morale postati obvezno čtivo za vse odločevalce, tako današnje kot prihodnje.
Človeštvo ne bo moglo vedno ravnati tako, kot ravna zdaj, ena Zemlja je premalo. Še zlasti
države brez bogastva naravnih surovin bi morale večino surovin uporabiti znova in znova,
pri čemer sta glavna dodana vrednost in konkurenčna prednost način, kako to storiti. In ne
nazadnje – v zeleni deželi je lepše živeti kot v blatnih luknjah, kjer kopljejo vedno nove
surovine.
Borut Tavčar, Delo

Zgodba »odpadnih prijateljev«, ki jih združi skupna usoda, nas opozarja, da si odpadki
ne zaslužijo več svojega imena. To niso neuporabni, odvečni, izrabljeni ali pokvarjeni kosi
dobrin, ki končajo na smetišču, kot je veljalo še do pred kratkim. Danes so odpadki surovine,
ki jih je mogoče uporabiti v mnoge namene: iz njih je mogoče izdelati vrsto novih predmetov, z njimi pognojiti domači vrt, jih uporabiti za ogrevanje stanovanj. S tem ne le zmanjšujemo kupe neuporabnih smeti, temveč prizanašamo okolju tudi tako, da namesto novih
naftnih vrtin, rudarskih rovov in drugih posegov uporabimo že uporabljeno. Sliši se smotrno in enostavno, pa vendar je še vedno v vse preveč ljudeh zakoreninjeno prepričanje, da
odpadki spadajo na smetišče, da jih ni treba ločevati ali da niso njihova skrb. A vsak bralec
zgodbe o Kartonku lahko nevednežem pove, da je mogoče še tako nepomembno kartonsko
škatlico, tudi najbolj raztrgano nakupovalno vrečko in celo popolnoma odsluženo vazo imenitno uporabiti za izdelavo novega predmeta. Zato bi bilo res trapasto, če se ne bi vsakdo
potrudil, da vsak odpadek konča tam, kjer mora. Ne na smetišču, torej.
Marjeta Kralj, Dnevnik

