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Projekt „Pametnija glava, zelenija trava“ zajedno provode 
Grad Vrbovec, Općina Gradec i Općina Preseka.



Pametnija glava, zelenija trava zajednički je projekt Grada 
Vrbovca, Općine Gradec i Općine Preseka s ciljem edukacije 
građana o održivom gospodarenju otpadom. 

Projekt će pružiti informacije i savjete kako spriječiti nastanak 
otpada, kako pravilno razvrstati komunalni otpad, što je to kućni 
kompost i kako kompostirati te kako ponovo upotrijebiti neki 
proizvod. 

Važno je znati i što su to obnovljivi izvori energije te kako sami 
možemo doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa.

Otpad je svaka tvar ili predmet koju odbacujemo, namjeravamo 
ili moramo odbaciti. U otpad se ubraja i svaki predmet ili tvar 
čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog 
interesa. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom Republike 
Hrvatske utvrđene su mjere za sprječavanje ili smanjenje 
štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

Koraci i njihov redoslijed u gospodarenju otpadom:
 1. sprječavanje nastanka otpada
 2. priprema za ponovnu uporabu
 3. recikliranje
 4. drugi postupci oporabe, npr. energetska oporaba
 5. zbrinjavanje otpada

OTPAD I GOSPODARENJE 
OTPADOM



Prvi i najvažniji korak u gospodarenju otpadom predstavlja 
sprječavanje nastanka otpada. Primjenom jednostavnih koraka i 
savjeta svaki pojedinac može smanjiti nastanak otpada i pritom 
štedjeti novac.

Čovjek je jedino biće koje proizvodi otpad – preuzmimo 
odgovornost za njega! 
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ČUVAJMO PRIRODNE 
RESURSE!

SPRIJEČIMO NASTANAK 
OTPADA!

Zalijevajte svoj vrt kišnicom. Kišnica je meka 
voda koja blagotvorno djeluje na cvijeće, voće i 
povrće pa je odlična zamjena za pitku vodu koja 
se često nepotrebno koristi za zalijevanje.

Kompostiranjem nastaje vrijedno organsko gnojivo – kompost. 
Korištenjem komposta zemlji vraćate minerale i tvari koje su 
potrebne za uzgoj biljaka, a smanjujete količine otpada na 
odlagalištima.

Korištenjem recikliranih proizvoda štedite 
prirodne resurse, a recikliranjem sprječavate 
nastanak novog otpada.

Ne bacajte svoj otpad u prirodu – time 
nepovratno uništavate okoliš i ugrožavate 
prirodne resurse. Svoj otpad odložite na za 
to predviđena mjesta te tako brinite o zdravlju 
svoga grada i okoliša.

OTPAD KOJI PROIZVODIMO U KUĆANSTVU
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KAKO MOŽEMO SPRIJEČITI 
NASTANAK OTPADA?

Prije odlaska u kupovinu napravite plan nabavke.

Planirajte svoje obroke i kuhajte onoliko koliko 
će se stvarno pojesti.

Pravilno skladištite namirnice kako biste im 
produžili rok trajanja.

Birajte namirnice u staklenoj ambalaži koju možete 
ponovo koristiti u svom domaćinstvu.

Kupujte namirnice iz rinfuze te odaberite veća 
pakiranja proizvoda kako biste smanjili nepotrebnu 
ambalažu.

U kupnju ponesite platnene vrećice te tako smanjite 
upotrebu plastičnih vrećica i uštedite novac.

VAŽNO JE ZNATI
 
Navod „upotrijebiti do“ ukazuje na sigurnost hrane 
i predstavlja rok nakon čijeg isteka hranu nipošto 
ne bi smjeli konzumirati, jer se radi o brzo pokvarljivim namirnicama 
koje mogu predstavljati neposrednu opasnost za ljudsko zdravlje, na primjer 
svježe mlijeko, svježe meso ili svježa riba. Navod „najbolje upotrijebiti do“ 
govori o kvaliteti hrane. Nakon njegovog isteka hrana je još određeno vrijeme 
sigurna za konzumaciju pod uvjetom da se čuvala prema uputama navedenim 
na pakiranju i da pakiranje nije oštećeno.

Ostatke voća i povrća, vrećice čaja i talog od 
kave i drugi kuhinjski otpad kao i onaj iz vrta 
kompostirajte.

Koristite prirodna sredstva za čišćenje kao što su 
limun, alkoholni ocat i soda bikarbona. Jednako 
su učinkovita, jeftina su i dostupna.

Kupujte odjeću i obuću koju ćete moći nositi više 
sezona. Oštećenu odjeću ili obuću popravite kod 
krojača ili postolara. 

Ako neki predmet više ne koristite ili vam se 
ne sviđa, poklonite ga i donirajte drugima. 

Od starih predmeta napravite nove – limenke 
pretvorite u lončanice, a od starih traperica
izradite torbu.

Koristite punjive baterije te štedljive žarulje i 
druge elektroničke uređaje.

Pokvarene uređaje ili dotrajali namještaj odnesite 
na popravak i tako predmetima produžite životni 
vijek.

Izbacite jednokratne predmete poput plastičnog 
pribora za jelo iz uporabe, a umjesto papirnatih 
ubrusa koristite kuhinjske krpe i tekstilne ubruse.


