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PRIROČNIK O PORABI DOBRIN 

Kampanja
Tvoje odločitve lahko spremenijo svet! 

Ali želiš živeti polno življenje, hkrati pa spoštovati naravo? Potem je Prebujena generacija prava stvar zate. 
Sooči se s svojimi potrošniškimi odločitvami in njihovimi posledicami na naravne vire na Zemlji. Ko se prid-
ružiš Prebujeni generaciji, se zaveš, da tvoje odločitve ne spreminjajo le tvojega sveta, temveč spreminjajo 
tudi ves planet.

Kako? Ker je vse v življenju posledica odločitev, je treba iz dneva v dan sprejemati pametne odločitve, ki 
upoštevajo okolje in lahko bistveno izboljšajo tvoje življenje in življenje tvoje družine ter prijateljev. Tako boš 
laže prihranil denar in izboljšal življenjski slog ter pomagal tudi gospodarstvu. Poleg tega bodo tvoje mesto, 
država, Evropa in celoten planet zaradi pametnejših potrošniških odločitev postali bolj trajnostni že zdaj in 
tudi za prihodnje generacije. 

Skupaj lahko ustvarimo družbo, v kateri bomo znali iz manj narediti več, v kateri je navada, da se izdelki po 
uporabi zavržejo, stvar preteklosti, v kateri ni več smeti ter v kateri so vsi predmeti vredni in se lahko ponov-
no uporabijo ali predelajo v nove.

Kampanjo Prebujena generacija je pripravila Evropska komisija, da bi poudarila, kako lahko vsak od nas 
v vsakodnevnem življenju prihrani vodo, energijo in druge naravne vire ter pomaga zmanjšati količino od-
padkov. Če ti je všeč, kar vidiš, deli povezavo in sporočilo z družino in prijatelji in se nam pridruži tudi 
v Facebooku. Hvala, ker si z nami.
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Učinkovita raba virov
Kaj je to?

Za blaginjo in napredek potrebujemo naravne vire, kot so kovine, minerali, gozdovi, zemljišča, hrana, zrak 
in voda, vendar jih porabljamo hitreje, kot se lahko obnavljajo. Z uničevanjem živali in rastlin, ki skrbijo za 
ravnovesje v naših ekosistemih, si otežujemo našo prihodnost. 

Da bi zagotovili, da se lahko mi in naši otroci veselimo visoke kakovosti življenja, zdravega okolja in živah-
nega gospodarstva v prihodnosti, moramo spremeniti način rabe virov kot posamezniki in kot družba. 
Učinkovita raba virov pomeni, da se z manjšo porabo doseže več, kar vključuje trajnostno rabo virov in čim 
večje zmanjšanje našega vpliva na okolje. 

Zakaj jo potrebujemo?

Če bomo nadaljevali kot doslej, bomo do leta 2050 izkoriščali petkrat več virov kot danes. To verjetno ne 
bo mogoče. Več kot 60 % naših ekosistemov je že zdaj preobremenjenih. Svetovna populacija rib je močno 
ogrožena. Poleg tega ogrožamo kakovost naše vode in zraka, ker posekamo preveč dreves. 

Ker se svetovno prebivalstvo približuje 9 milijardam, moramo postati družba, ki vire uporablja bolj učin-
kovito – družba, ki okolje izboljšuje, namesto da mu škoduje. 

Zato si EU prizadeva za učinkovito rabo virov, kar pomeni, da si prizadeva za uporabo virov na bolj traj-
nosten način. S surovinami, kot so voda, minerali in les, je treba upravljati bolj učinkovito v celotnem 
življenjskem ciklu od trenutka, ko so pridobljene, do takrat, ko jih zavržemo. 

Na okolje najbolj vplivajo naše potrošniške navade v zvezi s hrano, stanovanji in prevozom, zato bodo na 
teh področjih potrebne najbolj temeljite spremembe. Kot potrošniki lahko prispevamo svoj delež tako, da 
razmislimo o življenjski dobi in vplivu izdelkov, ki jih kupujemo, ter o našem načinu uporabe energije in 
vode doma. K temu lahko prispevamo tudi tako, da se o svojih nakupovalnih odločitvah pogovarjamo 
z družino in prijatelji. 

Spreminjanje odpadkov v vire

V preteklosti so se odpadki obravnavali kot vir onesnaževanja. Vendar lahko odpadki, če dobro ravnamo 
z njimi, postanejo dragocen vir materialov zlasti v času, ko začenja primanjkovati surovin. 

Najboljše bi bilo, da bi prenehali ustvarjati odpadke. Kadar to ni mogoče, sta dobri izbiri tudi ponovna upo-
raba in recikliranje.
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 Zmanjševanje količine odpadkov 

Pomisli na vpliv, ki jih imajo kupljeni predmeti, vključno z njihovo embalažo, na okolje. Za nakupe vedno 
uporabljaj vrečke, ki jih je mogoče reciklirati, zmanjšaj količino odpadkov hrane, izbiraj izdelke, ki jih je 
mogoče ponovno napolniti, in se izogibaj embalaži za enkratno uporabo. Zakaj ne bi na svoj nabiralnik 
nalepil oznake „brez reklam“ in se odjavil z vseh seznamov za prejemanje novic in gradiva po pošti ter se 
raje naročil na spletne novice, počitniške brošure in kataloge? Za plačevanje računov in bančne izpiske 
lahko izbereš spletno bančništvo ali doma narediš kompostnik za odpadke sadja in zelenjave? Ko podar-
jaš darila svojim bližnjim, premisli, ali jim ne bi raje ponudil storitve namesto fizičnega darila, na primer 
vstopnice za neki dogodek ali tečaj, povezan s hobijem, ki jim je všeč? In če potrebuješ izdelek, ki ga boš 
uporabil le enkrat, na primer knjigo ali orodje, premisli, ali si ga ne bi raje izposodil namesto, da ga kupiš. 
Če imate dojenčka, premislite, ali ne bi vložili v plenice za večkratno uporabo. Do takrat, ko bi bil otrok star 
dve leti in pol, bi povprečno uporabil 6 500 plenic za enkratno uporabo, ki bi ustvarile 1,5 tone odpadkov. 

 Ponovna uporaba 

Ponovna uporaba predmetov ima veliko prednosti. Zmanjša povpraševanje po naravnih virih, prihrani 
energijo, zmanjša količino odpadkov in prihrani tvoj denar. 

Morda ne potrebuješ več starih oblek, knjig, torb, pohištva ali mobilnega aparata, vendar jih morda potre-
buje nekdo drug. Premisli, ali ne bi teh neželenih stvari raje prodal ali podaril prek spletnih ali dobrodelnih 
trgovin ali jih izmenjal s prijatelji? Razmisli tudi o nakupu rabljene obleke in drugih izdelkov iz druge roke.

Kadar lahko izbiraš, premisli o nakupu trajnih izdelkov namesto izdelkov za enkratno uporabo, na primer 
baterij, ki jih je mogoče polniti, ali ponovno uporabi stvari za kak drug namen, če je le mogoče. Plastična 
embalaža za živila je odlična za shranjevanje v zamrzovalniku, kozarci marmelade so odlični za začimbe, 
stare razglednice pa za darilne oznake in kolaže. 

Pozanimaj se, ali je mogoče tvoje pokvarjene ali ponošene stvari popraviti, preden jih zavržeš. O možnosti 
popravila razmisli tudi pri nakupu novih izdelkov.

Lokalna spletišča za izmenjavo blaga so odlična, ker povezujejo ljudi, ki bi radi stvari podarili, z ljudmi, ki 
želijo dobiti nekaj zastonj, od oblačil za dojenčke do stare televizije in kamenja za gradnjo. Veliko obliko-
valcev in podjetnikov se ukvarja s predelovanjem. Stare, neželene stvari spreminjajo v zaželene, unikatne 
izdelke, ki lahko dosegajo precej visoke cene. Ustvarjalni ljudje lahko koristno uporabijo polomljen nakit, 
odpadne tkanine in pohištvo, zlasti starejše predmete. Zakaj ne bi poiskal navdiha na spletiščih o ročnih 
spretnih in poskusil še sam?
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 Recikliranje 

Recikliranje je skoraj tako dobra možnost kot ponovna uporaba. Rabljene predmete spreminja v nove 
izdelke ter tako ohranja neobnovljive vire in varuje naravne habitate. Z recikliranjem se izognemo one-
snaževanju vode in zraka, ki ga povzroča pridobivanje surovin, kot so rudarjenje, kamnolomstvo in kamno-
seštvo ter sečnja, poleg tega pa je pri recikliranju potrebno manj energije za izdelavo novih izdelkov 
v primerjavi z njihovo proizvodnjo iz surovin. Z recikliranjem se zmanjša tudi količina odpadkov, ki so sež-
gani ali končajo na smetiščih, ki so glavni viri izpustov metana, tj. toplogrednega plina, ki ima 20-krat večji 
učinek na podnebne spremembe kot ogljikov dioksid.

Obseg recikliranja komunalnih odpadkov v EU se je znatno povečal s 23 % leta 2001 na 35 % leta 2010. 
Vendar je še veliko možnosti za izboljšave, saj zdaj le 4 od 28 držav izpolnjujejo zakonodajni cilj, v skladu 
s katerim je treba do leta 2020 zagotoviti, da se reciklira 50 % gospodinjskih in podobnih odpadkov. 
Večino naših gospodinjskih odpadkov je mogoče reciklirati: organske odpadke, vključno s surovo in kuhano 
hrano, papir in karton, tekstil, kovino, steklo in nekatere vrste plastične mase. V številnih občinah je orga-
nizirano zbiranje nekaterih ali vseh navedenih vrst odpadkov, primernih za recikliranje, po hišah. Če v tvoji 
občini to ni organizirano, obstaja morda lokalni center za recikliranje, kamor lahko odpadke odneseš sam.

Voda: vir življenja

V nekaterih delih Evrope je vode na pretek, medtem ko se drugi deli spopadajo z njenim pomanjkanjem. 
Vendar je v zvezi s porabo vode smiselno ravnati ozaveščeno ne glede na to, kje živiš, in se tako po mož-
nosti izogniti nepotrebnemu trošenju vode. Voda ni obnovljiv vir. Da postane pitna, jo je treba prečistiti. 
Odpadno vodo je treba obdelati, preden se vrne v okolje. Za oba postopka so potrebni energija in drugi 
viri. Zaradi napovedanega pomanjkanja vode v prihodnosti, vedno bolj nepredvidljivih vremenskih poja-
vov in vedno večjega globalnega povpraševanja po pitni vodi je pomembno, da vodo uporabljamo učin-
koviteje ne glede na to, ali jo uporabljamo neposredno ali posredno.

Če želiš ugotoviti, kdaj neposredno trošiš vodo, in spremeniti svoje ravnanje, lahko to storiš zelo preprosto. 
Namesto uporabe kopeli se oprhaj, na prho namesti varčen nastavek, v stranišče namesti varčen kotliček 
in varčno školjko ter na splošno kupuj gospodinjske aparate, ki varčujejo z vodo, takoj popravi pipe in 
kotličke, ki ne tesnijo, med pranjem zob zapiraj vodo in na vrtu zbiraj deževnico. Poleg tega se izogni 
naslednjim praksam: stranišča ne uporabljaj kot mokrega smetnjaka ter v odtoke ne zlivaj barv in drugih 
snovi, ki so nevarne za okolje.

Posredna poraba vode se večinoma ne opazi, kar pomeni, da verjetno porabiš veliko več vode, kot se zave-
daš. Voda se namreč uporablja pri izdelavi praktično česar koli. Ko na primer v lokalni trgovini kupiš vrečo 
krompirja, neposredno porabiš vodo za pripravo, umivanje in kuhanje krompirja. Vendar posredno porabljaš 
tudi vso vodo, ki je bila uporabljena v celotni dobavni verigi za pridelavo krompirja. To vključuje večmesečno 
zalivanje, prevoz, gorivo za stroje in tako dalje. Veliko podjetij začenja izračunavati in objavljati vodni odtis 
svojih izdelkov in z izbiro izdelkov z nižjimi odtisi boš tudi sam prispeval k varovanju okolja. Več o posredni 
in neposredni porabi vode si lahko prebereš v našem vodniku za vodo (http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu
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Prehod k zelenemu gospodarstvu EU
Kaj je zeleno gospodarstvo?

Za spopadanje s sodobnimi izzivi moramo spremeniti način proizvodnje in porabe dobrin. Z manj vložka 
moramo ustvarjati več vrednosti, zmanjšati stroške in vpliv na okolje. Več moramo narediti z manj.

Z učinkovitejšimi proizvodnimi postopki in boljšimi sistemi ravnanja z okoljem lahko znatno zmanjšamo 
onesnaženost in količino odpadkov ter varčujemo z vodo in drugimi viri. To je dobro tudi za podjetja, saj 
omogoča manjše stroške delovanja in manjšo odvisnost od surovin. 

To je ideja, na kateri temelji zeleno (krožno) gospodarstvo, tj. sistem, ki optimizira pretok izdelkov in sto-
ritev za čim večji izkupiček rabe surovin in čim večje zmanjšanje količine odpadkov. 

V zelenem gospodarstvu obstajata dve vrsti materiala. Biološki materiali – hrana, rastlinski odpadki, les 
in tekstilna vlakna – se po uporabi vrnejo v okolje kot kompost ali gnojilo, ki obnovi hranilne snovi v prsti, 
in/ali se uporabijo za pridobivanje obnovljive energije. Tehnični materiali se vzdržujejo, ponovno uporabijo, 
obnovijo ali večkrat reciklirajo v sistemu s sklenjeno zanko. Sistem je energetsko učinkovit in uporablja 
obnovljivo energijo, kolikor je mogoče, ter s tem zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. 

V zelenem gospodarstvu se bodo morali proizvajalci posloviti od pristopa „vzemi–naredi–zavrzi“. 

Zeleno gospodarstvo bo povzročilo nove premike v vseh sektorjih. Na področju oblikovanja izdelkov in pro-
izvodnje bo veliko povpraševanja po inovacijah, saj poskušamo razviti novo generacijo izdelkov z daljšo 
življenjsko dobo, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, popraviti in razstaviti ter njihove dele ponovno upo-
rabiti ali reciklirati.

Vlade in podjetja bodo morali pomagati aktivnemu prebivalstvu razviti nove spretnosti, ki bodo ustrezale 
zahtevam zelenega gospodarstva. 

Prehod na zeleno gospodarstvo v Evropi

Večina Evropejcev ima visoko kakovost življenja ter zlahka dostopa do veliko različnih izdelkov in potro-
šniškega blaga. Te okoliščine so za številne Evropejce samoumevne, vendar naravne vire dejansko porab-
ljamo hitreje, kot se ti obnavljajo. Istočasno tudi preostali deli sveta postajajo vse bogatejši, zato je 
razumljivo, da tudi ljudje v drugih regijah pričakujejo podobno visoko kakovost življenja.



ZA
DNJIČ

 PO
SO

DOBLJ
EN

O LE
TA

 2014

8

TVOJE ODLOČITVE LAHKO SPREMENIJO SVET!

PRIROČNIK O PORABI DOBRIN 

Zato Evropa potrebuje zeleno gospodarstvo. Poleg tega je cilj, na podlagi katerega bi se kljub manjšemu 
obsegu uporabe surovin ustvarilo več ter zmanjšal naš vpliv na okolje z inovacijami in poslovnimi modeli 
za učinkovito porabo virov in optimalno ravnanje z odpadki kot virom, uresničljiv. Pot k zelenemu gospo-
darstvu bi morala temeljiti na spoznanjih in uspehu evropske zelene industrije na področjih, kot so ravna-
nje z odpadki in recikliranje, čiščenje vode in oskrba z njo ter obnovljiva energija. Ti sektorji so bili v zadnjih 
letih in tudi v času finančne krize najbolj prožni in najhitreje rastoči sektorji.

Prehod k zelenemu gospodarstvu bo pripomogel tudi k temu, da se bo svetovno gospodarstvo, ki obupno 
potrebuje rešitve za izzive rastočega prebivalstva, pomanjkanja virov in okrnjenega naravnega okolja, 
usmerilo na nove cilje.

Politika, ki ohranja naravne vire

Dobra novica je, da napredujemo. Naša voda in zrak sta precej bolj čista, kot sta bila pred nekaj desetle-
tji, zaščiten pa je tudi večji delež narave v Evropi kot kadar koli doslej. EU se zdaj usmerja k temu, da bi 
evropska ekonomija pri porabi virov postala učinkovitejša z novimi politikami, ki bodo mobilizirala podje-
tja, industrijo in posamezne porabnike. 

Veliko teh idej lahko najdeš v Časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri. Izpostavlja ukrepe, ki jih 
morajo sprejeti oblikovalci politik, da bi se zagotovila učinkovitejša raba virov na našem planetu, in določa 
mejnike na poti do cilja, na podlagi katerih je mogoče spremljati napredek. 

Podobno Okoljski akcijski program EU „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ določa vizijo 
zelenega, vključujočega gospodarstva, tj. cilj, ki naj bi se dosegel v sredini tega stoletja. V tej trajnostni 
prihodnosti ugodno in zdravo okolje temelji na inovativnem in krožnem gospodarstvu, v katerem se niče-
sar ne zavrže in se naravni viri upravljajo na način, ki spodbuja prilagodljivost družbe.
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Učinkovita poraba virov je tudi ključni del strategije Evropa 2020, tj. strategije Evropske unije za prehod 
na pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Na ravni EU so sprožene številne pobude, ki prispe-
vajo k cilju te politike, tudi na področjih prevoza in energetike. Te pobude prispevajo k večji ozaveščenosti 
o tem, da je treba redke vire rabiti bolj učinkovito in trajnostno. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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Prizadevanja, da bi postal enotni trg bolj zelen, vključujejo uvedbo načinov za merjenje okoljevarstvene 
učinkovitosti izdelkov in organizacij na ravni celotne EU, da se vzpostavi zaupanje med proizvajalci in 
potrošniki. Predlagane metodologije naj bi prispevale k tržni prepoznavnosti izdelkov, ki so najbolj okolju 
prijazni in proizvedeni na podlagi učinkovite rabe virov.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

EU bo še naprej spodbujala proizvodne tehnologije in izdelke, ki temeljijo na učinkoviti rabi virov. En pri-
mer je evropska pobuda za zelene avtomobile. Zdaj se za prevoz nameni 73 % skupne količine nafte, ki se 
porabi v Evropi, po najnovejših ocenah pa naj bi se število osebnih vozil v naslednjih 20 letih podvojilo. 
Pobuda za zelene avtomobile želi spodbuditi raziskave in inovacije na področju okolju prijaznih vozil.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_
FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm

V načrtu Komisije za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 lahko 
prebereš, kako naj bi se v sektorjih, v katerih nastane večina emisij toplogrednih plinov v Evropi, tj. proi-
zvodnja električne energije, industrija, prevoz, stanovanjski sektor, gradbeništvo in kmetijstvo, v nasled-
njih desetletjih izvedel prehod k gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Oglej si, kako Energetski načrt za leto 2050, ki temelji na Načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo 
z nizkimi emisijami ogljika, prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v Uniji, pri čemer določa 
cilj, da je treba emisije v EU do leta 2050 zmanjšati za 80–95 %.
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Si kdaj razmišljal, kako pomembna za naš obstoj je biotska raznovrstnost? Ali o tem, kako se biotska 
raznovrstnost postopno zmanjšuje? Cilj strategije za biotsko raznovrstnost je ustaviti to upadanje. Do leta 
2050 bosta biotska raznovrstnost v EU in njena pomembnost za ekosistem, tj. njen naravni kapital, zaš-
čiteni, ovrednoteni in ustrezno obnovljeni.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Cilj direktive o pticah je ohraniti populacije divjih ptic v Evropi in zavarovati mokrišča mednarodnega 
pomena.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Omrežje varstvenih naravnih območij Natura 2000 je bilo vzpostavljeno, da bi zagotovilo dolgoročno pre-
živetje najbolj dragocenih in ogroženih vrst in habitatov v Evropi. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Direktiva o habitatih ponovno vzpostavlja zavarovane habitate in vrste ter pomaga pri vzpostavljanju 
usklajenega evropskega ekološkega omrežja zavarovanih območij.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Cilj Okvirne direktive o vodah in Evropskega informacijskega sistema za vode (WISE) je prispevati 
k varstvu vodnih sistemov pred okoljsko škodo. WISE je pot do informacij o evropskih vodah.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/

Program Modri vodni odtis 2012 je podlaga za boljše izvajanje obstoječe zakonodaje v zvezi z vodo in 
boljše vključevanje nadaljnjih politik.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Leta 2013 je začela veljati nova zakonodaja o trgovanju z lesom, da bi se preprečil nezakoniti uvoz lesa 
v EU.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Zakonodaja EU na področju ravnanja z odpadki je zdaj v postopku pregleda, katerega cilj je zagotoviti, 
da se odpadki, ki se jim ne moremo izogniti, obravnavajo kot vir. Med načrtovanimi akcijami so zmanjše-
vanje količine odpadkov, večji obseg ponovne uporabe in recikliranja, postopno odpravljanje odlagališč 
odpadkov in stroga omejitev z zvezi z energetsko predelavo, tako da bo vključevala le odpadke, ki jih ni 
mogoče reciklirati, zmanjševanje količine plastičnih odpadkov (vključno z zmanjševanjem števila porablje-
nih plastičnih vrečk v EU), zmanjševanje količine odpadkov, ki končajo v morju ali na obalah, ter izboljša-
nje izvajanja zakonodaje na področju odpadkov. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

Evropa je močno odvisna od uvoženih surovin in energije. Preberi si Časovni okvir za Evropo, gospodarno 
z viri, ki za doseganje večje konkurenčnosti Evrope in zmanjševanje naše odvisnosti od uvoza ter boljše 
varovanje našega naravnega kapitala priporoča učinkovitejšo rabo virov ter prekinitev neposredne pove-
zave med gospodarsko rastjo in viri.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Pomemben korak je bil storjen na začetku leta 2012 z uvedbo evropskega partnerstva za inovacije glede 
surovin. Partnerstva za inovacije omogočajo čezmejno in medsektorsko sodelovanje javnih in zasebnih 
akterjev, da bi se spodbudila uporaba inovacij, ki pomagajo zmanjšati odvisnost EU od surovin ter zago-
tavljajo večjo učinkovitost pri rabi materialov in zmanjševanju količine odpadkov do leta 2020.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm
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Ali veš, da so evropski javni organi eden od glavnih porabnikov? Vsako leto porabijo 2 bilijona evrov, kar 
ustreza približno 17 % bruto domačega proizvoda EU. Če bi s to kupno močjo izbirali storitve in dobrine 
z nižjim vplivom na okolje, bi lahko pomembno vplivali na trajnostno porabo in proizvodnjo. Spoznaj več 
o zelenih javnih naročilih (GPP): 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

Zeleno gospodarstvo in delovna mesta

V zelenem gospodarstvu so priložnosti, ki bodo omogočile rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Sek-
torji, kot so recikliranje, čiščenje vode, upravljanje naravnih virov, trajnostno gozdarstvo in kmetijstvo ter 
okolju prijazni izdelki in storitve (s skupnim imenom ekološko gospodarstvo) prispevajo približno 2,5 % 
BDP v EU, poleg tega pa se je pokazalo, da gospodarska kriza nanje ne vpliva, saj je njihova rast v zadnjih 
10 letih znašala približno 8 % na leto. 

Evropa ima v nekaterih od teh sektorjev velik tržni delež v svetovnem merilu. Njen tržni delež v sektorju 
recikliranja je na primer ocenjen na 50 %. Tudi ekološko kmetovanje je eno od takih področij rasti. 

Izvoz okolju prijaznih izdelkov in storitev se je med letoma 1999 in 2010 povečal skoraj za trikrat, na več 
kot 24 milijard evrov. Zelena industrija že zdaj zaposluje več ljudi kot jeklarska, farmacevtska ali avtomo-
bilska industrija.

Nedavna študija Harvard Business Review je pokazala, da je finančno stanje podjetij, ki vlagajo v trajno-
stni razvoj, boljše kot v drugih podjetjih. Poleg tega je pokazala, da je izkupiček naložb pri podjetjih, 
ki učinkovito porabljajo vire ter uporabljajo manj energije in vode ter proizvedejo manj odpadkov na enoto 
prihodka, večji kot pri njihovih tekmecih. Oglej si:
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/

Iskanje novih rešitev v zvezi z odpadki, v skladu s katerimi bodo odpadki obravnavani kot vir in ne kot 
breme, zagotavlja velike možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje naravnih virov. V nas-
lednjih nekaj letih bodo oblikovane nove pobude EU, da bi se izboljšal način, kako obravnavamo različne 
vrste odpadkov. Glede na študijo iz leta 2012 bi Evropa, če bi v celoti sprejeli zakonodajo EU o odpadkih, 
prihranila 72 milijard evrov na leto, prihodki v sektorju upravljanja z odpadki in recikliranja bi se povečali 
za 42 milijard evrov in do leta 2020 bi se ustvarilo 400 000 novih delovnih mest.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/
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Nasveti
Na tem mestu smo zbrali vse nasvete z našega spletišča – in še veliko več. 

Da bi ti pomagali bolje razumeti učinek različnih predmetov in vsakodnevnih navad na naravne vire 
in okolje ter predstavili trajnostne nadomestne možnosti, tako da lahko vsak dan sprejemaš pame-
tne potrošniške odločitve zase in za planet, so nasveti zbrani po temah – zrak, voda, prst, minerali, 
odpadki in tako dalje. 

Prebereš si lahko tudi posebni priročnik o vodi [povezava do dokumenta PDF], ki razkriva nekaj pre-
senetljivih dejstev o nevidnih količinah vode, ki jih potrošimo posredno. 

Uživaj pri branju in ne pozabi – tvoje odločitve lahko spremenijo svet! 
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Zrak

Čist zrak je ena najosnovnejših človeških potreb. Vendar se kakovost zraka zmanjšuje na veliko načinov. 
To vključuje načine, pri katerih je vpliv na manjšo kakovost zraka očiten, na primer avtomobilski izpusti in 
raba fosilnih goriv, vendar tudi živinorejo, pri kateri se sproščajo škodljivi toplogredni plini, kot sta ogljikov 
dioksid in metan. S preprostimi ukrepi, na primer da več hodimo, uporabljamo obnovljive vire energije in 
jemo manj mesa, lahko zmanjšamo škodo, ki jo povzročamo ozračju.

Barva

Je tvoja barva zelena?

V Evropi je na milijone navdušencev nad metodo „naredi si sam“. Vsako leto porabijo milijarde evrov za 
les, barvo, lake in druge materiale za tovrstne projekte. Svoj vpliv na okolje lahko zmanjšaš tako, da mate-
riale uporabiš znova, preveriš, da je tvoj les iz trajnostnega vira, in da kupiš bolj zeleno barvo. Predvsem 
pri barvah pride do velikih prednosti za okolje, če slediš preprostim pravilom. Ko izbiraš barvo, končni pre-
maz za les ali zaščitno sredstvo, poišči tiste z najmanjšim vplivom na okolje. Premisli, koliko boš potrebo-
val, in ne kupi preveč, saj veliko barve, ki jo ljudje kupijo, ostane neporabljene in konča kot problematičen 
odpadek. Če imaš možnost, izberi izdelek brez oznake za nevarnost na nalepki (v večini držav je to črn 
simbol na oranžnem ali rumenem ozadju z opisom nevarnosti). „Naravne“ ali „povsem naravne“ barve, 
mlečne barve in apno pogosto vsebujejo manj škodljivih snovi kot običajne barve. So prijetnejše za upo-
rabo in prispevajo k tudi boljši kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Nekateri proizvajalci ponujajo celo reci-
klirano barvo. Pri notranjih barvah bodi pozoren na evropsko ekološko oznako. To pomeni, da manj vpliva 
na okolje.
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 Kolo

Koliko izpustov CO₂ prihrani vožnja s kolesom?

Če bi dovolj ljudi presedlalo s štirih koles na dve, bi to znatno vplivalo na izpuste CO₂. In razvoj gre prav v to 
smer. Verjetno si že opazil/-a, da vse več ljudi v tvojem mestu kolesari. Lani se je število kolesarjev v Združe-
nem kraljestvu povečalo za 1,3 milijona. V Združenem kraljestvu uporablja zdaj kolo skupno 13 milijonov ljudi 
(27 % prebivalstva). Med temi novimi kolesarji je 500 000 takih, ki kolo uporabljajo pogosto ali redno.

Ne glede na to, ali s kolesom greš na delo ali na njem samo uživaš, je prednosti ogromno. Kot prvo je kole-
sarjenje seveda odličen način za ohranjanje kondicije. Hkrati s tem prispevaš k bolj zdravemu in čistemu oko-
lju z manj onesnaženega zraka ter zmanjšuješ prometno obremenitev na cestah. Poleg tega je to precej 
cenejši in preprostejši način prevoza, saj se na kolesu izogneš zastojem in stroškom goriva. Nedvomno je kole-
sarjenje zelo učinkovita poraba virov. Bi želel/-a biti še bolj ekološko osveščen/-a? Če še nisi kupil/-a kolesa, 
zakaj ne bi kupil/-a rabljenega? Čeprav priljubljenost kolesarjenja znižuje izpuste ogljikovega dioksida in 
ustvarja okolju prijaznejšo družbo, je to navdušenje povzročilo tudi velik porast števila nezaželenih koles. 
Stara kolesa pogosto končajo na odpadu, čeprav je v njih ogromno materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot 
sta aluminij in guma, zato so kot odpadek še vedno uporabni. Če kupuješ novo kolo, kupi trpežno – in pazi nanj. 
Ogromno koles kupimo z dobrim namenom, da bomo z njimi kolesarili na delo, nato pa jih pustimo, da zarja-
vijo. To ni dobra poraba virov. Kaj če bi si kolo za nekaj tednov izposodil/-a in najprej poskusil/-a, kako ti gre? 
Ko boš navdušen/-a nad kolesarjenjem, pa si le kupi rabljeno ali celo novo kolo.

Računalnik

Bi ti moral šef svetovati, da pogosteje delaš od doma? 

Delo od doma je boljše za varovanje okolja ... Prevažanje na delo ni le vzrok za večjo onesnaženost, ampak je 
tudi vzrok za večjo porabo virov – samo pomisli na primer na obrabo cest ter nove materiale in vire, ki so pot-
rebni za njihovo vzdrževanje. Seveda se nekateri moramo voziti v službo, a kolikim od nas tega ni treba? Poleg 
tega se vsi hočemo izogniti jutranji in popoldanski prometni konici. Si vedel, da se poraba goriva pri polžji 
vožnji v zastojih skoraj podvoji? Poleg tega je treba upoštevati dodatne izpuste, ki jih pri tem proizvajaš. Če se 
na delo odpraviš s kolesom ali peš, je to odličen način za zmanjševanje porabe virov in hkrati za ohranjanje 
vitke postave. Zakaj ne bi uporabil javnega prevoza ali delil avta z znancem ali nekom, ki potuje v isto smer? 
Tako bi zmanjšal prevozne stroške in izpuste ogljikovega dioksida. Lahko pa se celo znebiš avta in se pridru-
žiš avtomobilskemu klubu, kjer si lahko člani za nekaj ur, dni ali tednov sposodijo avtomobil. Zakaj ne bi pro-
sil šefa, če lahko delaš od doma?
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 Ključi za avto

So reči, ki se jim težko odpovemo, toda, ali je to razlog, da niti ne pokusimo?

Nekatere stvari, ki jih lahko storimo, da bi bilo naše življenje bolj zeleno, zahtevajo kar nekaj truda. Druge so 
lahko najpreprostejša stvar na svetu. Recimo hoja namesto vožnje. Hoja je tako zelo preprosta in ima veliko 
okoljevarstvenih prednosti: manj onesnaževanja zraka in zvočnega onesnaženja, manjša poraba virov, ki so 
potrebni za konstrukcijo, poganjanje in vzdrževanje avtomobila, da ne omenjamo prednosti za zdravje, ki jih 
prinaša redna telesna aktivnost. Seveda je avto včasih nepogrešljiv, a za kratke poti, kot je pot do najbližje 
trgovine ali na kavo s prijateljem, le razmisli, ali res moraš uporabiti avto, ali pa bi lahko ravno tako šel peš. 
Kdo res uživa pri nakupovanju živil? Vrste, gneča, bitka za prosta parkirna mesta ... nič od tega ni prav prijetno. 
Zakaj se torej naslednjič pri blagajni ne vprašaš, če je bila ta pot res potrebna? Kaj če bi ti hrano dostavili? 
Spletno nakupovanje hrane je precej učinkovitejši način, kako dobiti hrano domov. Mimogrede: preveri datume 
na hrani, ko pride k tebi, da boš vedel, kaj pojesti prej, saj je zapravljanje hrane zapravljanje virov. Če bi raje 
šel v trgovino osebno, razmisli, ali lahko stvari kupiš v bližini, in poskusi tja priti peš ali s kolesom. In ne pozabi 
na nakupovalni seznam.
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Kopalna kad

Zakaj se ne bi oprhal/-a, namesto da se skopaš?

Navaditi se moramo, da je voda omejen vir. Skoraj petina svetovnega prebivalstva živi na območjih, kjer 
vode primanjkuje, pol milijarde ljudi pa se že srečuje z resnim pomanjkanjem vode. Na Zemlji je sicer 
dovolj pitne vode za sedem milijard ljudi, ki na njej trenutno živijo (število se bo po pričakovanjih še pove-
čalo), vendar ni razporejena enakomerno in veliko preveč je zapravimo. V Evropi je čedalje več območij 
izpostavljenih pomanjkanju vode in sušam. Zato si moramo prizadevati za čim varčnejšo porabo vode. 
To lahko storimo zelo preprosto, z majhnimi spremembami v vsakdanjih navadah, na primer tako, da 
namesto kopanja v kadi izberemo prhanje. Če napolnimo kad, za to porabimo precej več vode kot za prho. 
Če se vsak dan oprhaš namesto skopaš, prihraniš 400 litrov vode na teden in porabiš precej manj ener-
gije. Če pa že potrebuješ kopel, poskusi v kad natočiti samo toliko vode, kot jo potrebuješ. Če moraš doda-
jati mrzlo vodo, ker je voda v kadi prevroča, zapravljaš vodo in tudi energijo!

Voda za kopel

Lahko porabiš manj vode za kopel?

Če se odločiš za kopanje, je to verjetno zato, ker se želiš sprostiti, in zato, ker se želiš umiti. Zakaj torej ne 
bi pustil vode, da jo uporabi še kdo drug, ko končaš? Kaj če bi kopel napolnil do polovice namesto do roba, 
hkrati pa še preverjal temperaturo vode, da ti ne bo treba dotočiti hladne ali vroče vode.

Voda

Prebivalci Evrope pogosto pozabljamo, da je voda omejen vir, do katerega ljudje na drugih koncih 
sveta nimajo zagotovljenega dostopa. Naš način ravnanja z vodo vpliva na druge ljudi, zato imamo 
odgovornost, da z njo ravnamo učinkoviteje: pri neposredni uporabi (na primer tako, da se prhamo, 
namesto da se kopamo v kadi), pa tudi tako, da ne zapravljamo izdelkov, za katerih izdelavo je bila 
porabljena voda. Zaradi učinkov podnebnih sprememb se bodo morali veliki deli Evrope v relativno 
bližnji prihodnosti verjetno soočiti s težavami pomanjkanja vode in omejenega dostopa do kakovo-
stne pitne vode.
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 Šampon

Si že kdaj razmišljal o tem, da bi kupil/-a „zelen“ šampon?

Da bi šamponi in balzami kar najbolje učinkovali, moraš nekatere pustiti na laseh več minut, medtem pa voda 
teče v odtok. Kaj če bi kupil/-a izdelke, ki ne potrebujejo toliko časa za delovanje? Ali pa kupiš organske šampone 
in balzame? Ti so narejeni iz naravnih sestavin in so precej prijaznejši do vodnih ekosistemov, v katerih končajo.

Pipa

Ti pipa pušča?

Puščajoča pipa lahko pomeni izgubo do 100 litrov vode na mesec. Včasih jo je treba samo prav zapreti, če pa 
stalno pušča, jo čim prej popravi.

Pretok pipe

Je tvoja voda pod prevelikim pritiskom?

Pretok pipe je lahko zelo različen, od 2 do 25 litrov na minuto, vendar le redko potrebuješ več kot 10 litrov na 
minuto. To lahko nadzoruješ tako, da pipo manj odpreš ali jo odpreš za krajši čas. Lahko pa spremeniš pretok 
tako, da namestiš pipo in prho z manjšim pretokom, na pipe in prho namestiš omejevalnike pretoka ali names-
tiš ventil za omejevanje tlaka, da tako zmanjšaš pretok celotnega vodnega sistema. Spomni se na to, ko 
odpreš pipo: potrebno je veliko energije, da se odpadna voda prečisti do stopnje, ki je primerna za pitje, zato 
je porabi le toliko, kot je dejansko potrebuješ.

Temperatura vode

Je voda prevroča?

Če je voda prevroča, boš moral dodati hladno vodo, da dobiš pravo temperaturo. Toda temperaturo lahko zmanj-
šaš tako, da nastaviš termostat na grelnem sistemu. Če moraš počakati, da se voda segreje, zberi neuporabljeno 
hladno vodo v posodi in jo uporabi za kuhanje ali za zalivanje rož. Čeprav je temperatura vode prava, je še vedno 
dobro, da toplo vodo uporabljaš čim manjkrat, da tako prihraniš energijo, potrebno za segrevanje.
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 Oblačila

Bi ti bilo res odveč, da jih oblečeš še enkrat?

Zaradi higienskih razlogov je dobro, da oblačila, kot so nogavice in spodnje perilo, opereš, ko jih oblečeš enkrat. 
Druga oblačila, kot so puloverji in hlače, pa lahko nosiš večkrat, preden jih je treba oprati. Večkrat ko nosiš 
oblačila med posameznimi pranji, več vode prihraniš.

Pralni prašek

Kaj bi reke rekle o tvojem pralnem prašku? 

Prašek, ki ga uporabljaš za pranje oblačil, sčasoma pride v reke in morja. Nekateri detergenti vsebujejo anorgan-
ske hranilne snovi, kot so fosfati, ki lahko povzročijo hitro rast alg, kar povzroča onesnaženje. Če uporabiš manj 
detergenta, zmanjšaš količino fosfatov, ki jih skozi odtok spustiš v ekosistem. Razmisli tudi o uporabi organ-
skih detergentov, saj so njihove naravne sestavine precej prijaznejše do vodnih ekosistemov, v katerih končajo.

Kuhinjska pipa

Zakaj ne bi rastlinam namenil/-a kozarca vode?

Če si natočiš kozarec vode in ga ne izpiješ, ga ne zlij stran. Z njim zalij rastline. Hvaležne ti bodo.

Skodelica za kavo

Je res treba znova napolniti kotliček?

Ni treba, da izprazniš in napolniš kotliček vsakič, ko si pripraviš topli napitek. Čisto v redu je, če uporabiš vodo, 
ki je že v njem. Če napolniš kotliček ali drugo posodo samo z vodo, ki jo potrebuješ, boš segreval manj vode 
in tako porabil manj energije.
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 Lijak

Očisti jih – vendar uporabi „zeleno“ čiščenje!

Če želiš varčevati z vodo, začni pri majhnih stvareh. Med pomivanjem posode, na primer, ne pusti teči vode. 
Ne pozabi tudi, da lahko količina vode, ki priteče iz kuhinjske pipe, močno niha – od 2 do 25 litrov na minuto 
– zato je zelo pomembno, koliko odpreš pipo in koliko časa pustiš vodo teči.

Če za pomivanje uporabiš namensko posodo ali kuhinjski odtok zamašiš s čepom, lahko zmanjšaš porabo 
vode za 50 odstotkov ali več. Seveda pa uporaba vroče vode iz pipe porablja več kot samo vodo – presenečen 
bi bil, koliko energije potrebuješ za segrevanje vode. Če je voda prevroča, preveri termostat na grelniku vode. 
Morda ga moraš samo nastaviti.

Pomivalni stroj

Je tvoj pomivalni stroj res dovolj učinkovit?

Če se odločiš za pomivalni stroj namesto za ročno pomivanje, kupi stroj z visoko energetsko učinkovitostjo in 
uporabljaj gospodarni način pomivanja, kadar je le mogoče. Tako boš porabil precej manj vode kot pri običaj-
nem pomivanju. Odvečno hrano postrgaj v posodo in jo recikliraj ali kompostiraj, namesto da jo izpiraš pod 
pipo, preden jo postaviš v pomivalni stroj. Večina pomivalnih strojev je dovolj močnih, da očistijo madeže, ne 
da bi jih prej izprali. In ne pozabi: ne zaženi pomivalnega stroja, če je napolnjen le do polovice. Počakaj, dok-
ler se ne napolni, in ne pretiravaj s pomivalnimi praški in tabletami. Razmisli o uničujočih učinkih fosfatov in 
cvetenja alg na rekah in morjih.

Ključi za avto

Želiš vedeti, kako zmanjšati porabo vode?

Mogoče misliš, da je domače pranje avta učinkovitejše glede porabe vode kot obisk avtopralnice, a je pravza-
prav ravno nasprotno. Ekonomična avtomatizirana avtopralnica porabi manj vode na vozilo, kot bi jo pora-
bil/-a, če bi avtomobil opral/-a doma. Če pa res raje pereš avto doma, ne uporabljaj cevi, saj porabi približno 
18 litrov vode na minuto. Namesto tega uporabi deževnico, ki si jo zbral/-a v vedru. Odlično deluje na vsakem 
avtomobilu in ne pušča belih madežev. In zapomni si, avtomobili ne potrebujejo tedenskega pranja – nekateri 
so oprani samo enkrat na leto.
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 Sadje

Sta organsko pridelano sadje in zelenjava res toliko bolj zelena?

Organsko sadje in zelenjava sta vzgojena trajnostno ter nista prepojena z insekticidi in drugimi kemikalijami. 
Vzgajata se v prsti, ki ne vsebuje umetnih pesticidov in komposta. Mogoče boš v solati sicer našel/našla polža, 
a to samo dokazuje, da je povrtnina bolj naravna. Z organskim sadjem in zelenjavo boš prihranil/-a tudi vodo, 
saj ti jih ne bo treba splakovati tako temeljito kot njihovih kemično obdelanih sorodnikov. Poleg tega v nari-
bani skorji limone ne bo voska.

Okna

Kar najbolje izkoristi tiste deževne dni!

Če uporabljaš za zalivanje rastlin vodo iz pipe, je to strašno zapravljanje brezplačne vode, ki je na voljo vse 
leto. Namesto tega pusti rastline na mestu, kjer lahko ulovijo nekaj dežja, ali na mesta, kamor priteka voda 
s strehe ali iz odtokov, namesti vedra, v katera se nabere deževnica. Še boljša zamisel je, da na odtok names-
tiš čep ter tako zbereš dovolj vode za zalivanje vrta in umivanje dvorišča? Tvoje rastline imajo veliko raje 
deževnico in bodo zanjo hvaležne.

Luč

Kje je povezava med vodo in energijo?

Proizvodnja energije zahteva ogromne količine vode, zlasti za hlajenje elektrarn. Čeprav se voda po uporabi 
pogosto vrne v reke, lahko razlike v temperaturi in količini negativno vplivajo na ekosistem. Celo če voda pri-
haja iz hidroelektrarn, to škodi ekosistemom, saj jezovi prekinejo tok rek, to pa prepreči, da bi ribe priplavale 
do drstišč. Sčasoma lahko te pregrade povzročijo, da reka umre.
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 Prha

Ali se prhaš dlje, kot traja tvoja najljubša pesem?

Vsak dan doma porabimo veliko vode, toda koliko je resnično potrebujemo? Voda ni obnovljiv vir in veliko 
delov sveta, vključno z deli Evrope, že ima težave zaradi pomanjkanja vode. Sam/-a lahko pripomoreš k ohra-
nitvi tega dragocenega vira. Jutranje prhe obsegajo velik delež vode, ki jo porabi povprečno evropsko gospo-
dinjstvo, vendar nekateri ne skrbijo za učinkovito porabo vode pri prhanju. Prhe z močnimi vodnimi curki in 
veliko pretočnostjo lahko na primer v petih minutah porabijo več vode, kot bi jo sicer porabil za kopel. Obstaja 
veliko načinov, kako izboljšati učinkovitost prhanja. Medtem ko nanašaš šampon ali gel za prhanje, lahko na 
primer zapreš pipo. Ali pa skrajšaš čas, ki ga porabiš za prhanje. Zato premisli o tem, da bi kupil merilnik časa 
za prhanje ali prho z močnimi curki zamenjal s prho z manjšim pretokom.

Stranišče

Je tvoje stranišče pametnejše, kot si misliš?

S sistemi z dvojnim izplakovanjem lahko papir in tekočine odplakneš s hitrim izplakovanjem, ki porabi 
70 odstotkov manj vode kot običajno izplakovanje. Če še nimaš tega sistema, si ga namesti, saj niso dragi in 
jih je preprosto namestiti skoraj na vsa standardna stranišča. 

Umivalnik 

Je umivanje z odprto pipo zapravljanje vode?

Zobe si umivamo približno dve minuti, vendar če pri tem ne zapreš pipe, po nepotrebnem trošiš vodo. 
Odpri pipo samo takrat, ko si spiraš usta in ščetko. Enako velja za britje. Raje napolni umivalnik z vodo do polo-
vice, namesto da pustiš pipo odprto.

Pralni stroj 

Če ni zelo umazano, peri z manjšo količino vode.

Pralni stroji so veliki porabniki vode, pa vendar obstajajo načini, kako učinkoviteje prati oblačila. Večina moder-
nih pralnih strojev ima ekološko nastavitev, ki porabi manj vode kot pri običajnem pranju. Pravzaprav večina 
najučinkovitejših pralnih strojev zdaj porabi manj kot 50 litrov vode na pranje. Prav tako je priporočljivo, da 
obleke pereš pri nizkih temperaturah, saj tako porabiš veliko manj vode kot pri visokih temperaturah (50 °C 
ali več). Če vedno pereš pri nizkih temperaturah, perilo občasno operi pri visoki temperaturi, da stroj in cevi 
ostanejo čisti.
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 Umazano perilo 

Bi lahko naenkrat opral/-a več?

Več kot očitno je, da če pralni stroj napolniš samo do polovice in pereš dvakrat, porabiš dvakrat toliko vode, 
kot če bi opral vse naenkrat. Če malce načrtuješ, tako da veš, kdaj boš potreboval določena oblačila, ti jih ne 
bo treba prati, ko nimaš drugega umazanega perila.

Omarica z zdravili 

Kje bodo končala ta zdravila? 

Zdravila so zelo pomembna, vendar smo v zadnjem času nagnjeni k njihovi prekomerni uporabi. Težava je, da 
kemikalije potem, ko se izločijo iz telesa, končajo v vodi in jo lahko onesnažijo. Zato jih poskusi uporabljati le 
toliko, kolikor je res potrebno. Neuporabljena zdravila vedno odgovorno zavrzi tako, da jih odneseš nazaj 
v lekarno. Nikdar jih ne odvrzi v straniščno školjko ali v koš, saj bodo tako znova končala v vodnem krogu.

Brisača 

Kako čista je tvoja brisača?

Brisača je namenjena temu, da se obrišeš, ko si čist/-a, zato postane mokra, ne umazana. To pomeni, da jih 
lahko uporabiš večkrat, preden jih vržeš v koš za umazano perilo. V hotelih znova uporabi brisače, zato jih ne 
puščaj na tleh kopalnice, saj to pomeni, da želiš sveže.

Avtomobilček 

Želiš vedeti, kako zmanjšati porabo vode?

Pranje avtomobilčka je preprosto. Vendar ali veš, kako je najboljše oprati pravi avto? Mogoče misliš, da je 
domače pranje avta učinkovitejše glede porabe vode kot obisk avtopralnice, a je pravzaprav ravno nasprotno. 
Ekonomična avtomatizirana avtopralnica porabi manj vode na vozilo, kot bi jo porabil/-a, če bi avtomobil 
opral/-a doma. Če avto raje pereš doma, se izogni uporabi gibkih cevi, saj proizvajajo curek, pri katerem se 
porabi približno 18 litrov vode na minuto. Namesto tega uporabi deževnico, ki si jo zbral/-a v vedru. Odlično 
deluje na vsakem avtomobilu in ne pušča belih madežev. In zapomni si, avtomobili ne potrebujejo tedenskega 
pranja – nekateri so oprani samo enkrat na leto.
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 Detergent za posodo 

Zakaj čistila ne odstranijo le maščobe in umazanije?

Vsi praški, čistila, razkužila in detergenti se prek odtokov izlivajo v reke, jezera in oceane. Nekatera od njih vse-
bujejo anorganska hranilna sredstva, ki v vodah povzročijo prevelik razvoj alg. Za razgradnjo porabljajo kisik 
iz vode, zato veliko živalskih in rastlinskih vrst na dnu morja umira. Z uporabo organskih praškov za pranje 
perila se lahko izogneš tej problematični praksi. Poišči tudi nasvete za ekološke postopke čiščenja – starejši 
ljudje ti lahko povejo marsikaj o tem, kako si lahko varčen IN hkrati ekološko osveščen. Tvoje delovne povr-
šine, tkanine in tla bodo vzljubili nežnejšo nego. Če se zamaši stranišče, pomivalno korito ali odtok, poskusi 
uporabiti le odmaševalnik. Deluje prav tako dobro kot čistilo za odtoke, poleg tega pa je še manj nevaren zate 
in za okolje.
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Tla

Ali prst pod tvojo hišo umira od žeje?

V Evropi izgubimo vsako leto več zelenih površin, saj gradimo nova bivalna naselja, ceste, zgradbe in 
infrastrukturo. Seveda je ta razvoj pogosto potreben za zagotavljanje domov, transportnih povezav in 
delovnih mest za lokalno prebivalstvo, vendar pa s prekritjem tal izgubimo ključne funkcije prsti. Vendar 
vedno obstajajo možnosti, kako lahko lastniki zgradb pomagajo ohraniti funkcijo travnikov, to je absorbi-
ranje in hramba vode tudi po njihovem prekrivanju, ter omogočijo, da preživi vsaj nekaj organizmov v prsti. 
Tako lahko na primer pri ponovnem polaganju asfalta na dovoz ali prekrivanju vrta uporabiš prepusten 
material, kot sta porozni asfalt in gramozna ruša ali trata in tako omogočiš stik zemljišča z atmosfero in 
prepustnost za vodo. Če voda ne more naravno pronicati v tla, nastane nevarnost poplav, zato jo posku-
šaj zajeti in čim bolj koristno uporabiti. Tako lahko uporabiš rezervoar za deževnico, ki zbira vodo, ki odteka 
s strehe, in z njo zalivaš vrt namesto z vodo iz pipe. Če pa si res pustolovsko razpoložen/-a, zakaj ne bi 
spremenil/-a strehe v zeleno streho? Vrtovi na strehah potrebujejo zelo tanko plast prsti. Absorbirajo 
deževnico, podpirajo biotsko raznovrstnost in zagotavljajo izolacijo. Morda boš celo ustvaril/-a nov dom 
za lokalne divje živali.

Prst

Pomen zemlje bi težko preveč poudarili: zemlja omogoča življenje rastlinskim in živalskim vrstam 
ter zagotavlja hranilne snovi, ki jih potrebujemo za pridelavo hrane. Učinkovita raba zemlje je zato 
ključnega pomena za našo prihodnost, vendar degradacija zemlje, do katere prihaja zaradi čezmerne 
paše, izsekavanja gozdov in škodljivih poljedelskih pristopov, vpliva na življenja milijonov ljudi, kar 
se kaže zlasti v podhranjenosti. Obstaja več preprostih načinov, kako lahko pri tem pomagamo, na 
primer tako, da jemo manj mesa, uporabljamo les iz trajnostno upravljanih gozdov in kupujemo 
hrano iz ekološke pridelave.
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 Rastline

Kako se lahko zaradi vzgajanja rastlin izčrpava planet?

Če rad vrtnariš in imaš rad naš planet, bodi previden, ko kupuješ kompost. Šotišča se zdijo dolgočasna, z vodo 
prepojena območja, vendar je prst s šotišč zelo pomembna za prostoživeče rastlinske in živalske vrste ter 
biotsko raznovrstnost, proizvodnjo hrane, poleg tega pa imajo pomembno vlogo v vodnem ciklu. Poleg tega 
se v šotiščih nabira ogljik, ki se s kopanjem in odstranjevanjem šotne plasti sprošča nazaj v atmosfero. Tako 
se na primer po nekaterih ocenah samo v Veliki Britaniji vsako leto sprosti približno pol milijona ton ogljiko-
vega dioksida zaradi kopanja in odstranjevanja šote, ki se uporablja za vrtnarstvo. V nekaterih državah raz-
mišljajo o uvedbi davka na kompost na osnovi šote. Zdaj je priporočljivo kupovati kompost z oznako „brez 
šote“, kadar je to mogoče, saj lahko celo kompost z oznako „večnamenski“ vsebuje od 70 % do 100 % šote. 
Najbolje pa je, da narediš svoj kompost. S kompostiranjem odpadne hrane in odpadkov iz vrta in njihovo upo-
rabo za vzgojo novih rastlin na najboljši način zagotavljaš, da so tvoji viri uporabljeni učinkovito.

Klobase 

Kako pogosto ješ meso? 

Če bi jedel manj mesa, bi zmanjšal učinek svoje prehrane na okolje – pa veš zakaj? Za živinorejo ni potrebno 
le zemljišče, na katerem gojiš živino, ampak tudi zemljišče, na katerem rasejo pridelki, s katerimi živino krmiš. 
Ena od teh poljščin je soja, katere proizvodnja se je v zadnjih 15 letih podvojila, predvsem zato, ker se vedno 
bolj uporablja za živalska krmila. To pogosto škoduje naravnim habitatom, na primer v brazilski obširni trop-
ski savani Cerrado, kjer živalske in rastlinske vrste obsegajo 5 % svetovne biotske raznovrstnosti. Živina poleg 
tega pomembno pripomore k izpustom toplogrednih plinov, zlasti metana, pri čemer se po nekaterih ocenah 
za njeno gojenje nameni 8 odstotkov svetovne porabe vode. Vsi ti pritiski se bodo še povečali z naraščanjem 
svetovnega prebivalstva in povpraševanja po mesu, zlasti v hitro rastočih gospodarstvih. Kaj pa lahko sto-
rimo? No, ni tako hudo, da bi morali vsi postati vegetarijanci, vseeno pa razmislimo o tem, da bi jedli manj 
mesa in vsake toliko malo prilagodili jedilnik. Zakaj ne bi na primer v omako za špagete dodal svežih para-
dižnikov in malo gob namesto paketa mletega mesa? Predvsem pa ne meči mesa v smeti. Če ga vržeš stran, 
pomeni, da sta vsa dragocena energija in voda, ki sta bili porabljeni zanj, šli v nič.
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Mobilni telefon

Ali si vedel, da je tvoj stari mobilni telefon dragocen predmet?

Mobilna telefonija se zelo hitro spreminja. Za božič lahko dobiš nov mobilni telefon, ki bo do poletja že 
zastarel. Pri tako številnih novih različicah je mikavno, da svoj telefon nadgradimo vsakih nekaj let. 
In mnogi to tudi storijo: približno tri četrt milijarde naročnikov mobilnih telefonov v Evropi zamenja svoj 
telefon povprečno vsakih 18 mesecev. V tem se mobilni telefoni razlikujejo od vseh drugih elektronskih 
naprav: nobene druge naprave ne menjamo tako pogosto. Zakaj torej tako pogoste menjave in ali je ta 
pristop trajnosten? Včasih potrebujemo nov telefon, ker se stari poškoduje ali preneha delovati, pogosto 
pa samo želimo kupiti najnovejšo tehnologijo. Preden torej pohitiš po najnovejši model, pomisli na vire, ki 
so bili porabljeni za njegovo izdelavo, in se vprašaj, ali tvoj trenutni telefon morda lahko zdrži še eno leto. 
Novi telefoni vsebujejo dragocene kovine, npr. zlato, baker, srebro in platino, ter tudi številne redke mine-
rale iz zemeljske skorje. Če se odločiš za nakup novega telefona, poskrbi za odgovorno odstranitev sta-
rega – podari ga prijatelju, ga prodaj ali recikliraj. Nikakor ga ne pusti preprosto v predalu. 

Minerali

Minerali so vsepovsod. So v nakitu, ki ga nosimo, v postelji, v kateri spimo, in v mobilnem telefonu, 
ki ga imamo v žepu. Vendar nas pridobivanje mineralov stane veliko in cene ne plačujemo samo 
ljudje (izkoriščanje delovne sile), ampak tudi okolje (onesnaževanje vodnih virov). Vsi lahko prispe-
vamo k zmanjšanju negativnih vplivov pridobivanja mineralov tako, da kupujemo etično neoporečne 
izdelke in jih zamenjamo šele, ko je to zares potrebno.
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 Budilka 

Ali te skrbi število porabljenih baterij?

Baterije so postale zelo pomembne za naš sodobni način življenja. Vendar njihova proizvodnja, uporaba in 
odstranjevanje vplivajo na okolje, zato moramo poiskati načine, kako jih uporabljati bolj učinkovito. Živo 
srebro, svinec in kadmij iz baterij lahko prodrejo v zemljo, če jih odlagamo na deponijah, medtem ko njihovo 
sežiganje le še povečuje izpuste toplogrednih plinov. Vse baterije je mogoče reciklirati: navadne baterije iz 
budilk ter posebne baterije v mobilnih telefonih, fotoaparatih in urah. Več tisoč ton kovin, ki jih pridobimo 
s tem postopkom, je mogoče znova uporabiti za proizvodnjo baterij. Nedavno je bila sprejeta nova evropska 
direktiva, ki spodbuja recikliranje baterij, zato bi morali biti na mestih, kot so krajevni supermarketi, na voljo 
posebni zabojniki, ki omogočajo varno in odgovorno odstranitev baterij. Z nakupom sekundarnih baterij boš 
prav tako dolgoročno prihranil denar.

Pločevinke v hladilniku 

Za kaj vse se uporablja aluminij?

Obstaja dober razlog, zakaj je aluminij uporabljen v tako veliko vsakdanjih izdelkih od pločevink za pijače do 
zgoščenk, okvirjev koles in ur. Aluminij ni le najpogostejša kovina na Zemlji, ampak je tudi ena od najbolj upo-
rabnih kovin. Je lahek, trajen, odporen in lahko ga je reciklirati. Dejansko se za proizvodnjo izdelka iz odpa-
dnega aluminija porabi 95 % manj energije, kot če bi za izdelavo uporabili primarne surovine. Aluminij je ena 
najbolj recikliranih kovin v Evropi, zato recikliraj vse, kar lahko, ne samo očitnih reči, kot so pločevinke za hrano 
in pijačo, temveč tudi stvari, kot so računalniki, pralni stroji in mobilni telefoni, ki skoraj zagotovo vsebujejo 
nekaj aluminija.
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Kavč

Ali kakovost tvojega priljubljenega stola vpliva na planet?

Da. Številni izdelki se nam zdijo poceni, zato jih kupimo in nas ne skrbi, da jih bomo že čez nekaj let zavrgli, 
ko se zlomijo ali ko se jih naveličamo. To ni dobra poraba virov. Številni naravni viri so že tako dolgo zelo 
poceni, da si domišljamo, da jih je na voljo več kot dovolj, ali pa vsaj, da niso ogroženi. Vendar njihova cena 
ne izraža njihove prave vrednosti ali njihove razpoložljivosti v prihodnosti. Za proizvodnjo pohištva je pot-
rebno veliko virov. Če torej kupuješ nov kos pohištva, se vprašaj, koliko časa bo zdržal. Morda je smiselno 
zdaj, ko se ti zdi stol lepo oblikovan, razmisliti o tem, ali ti bo čez dve leti, ko se bodo trendi spremenili, še 
vedno všeč. Če kupiš izdelek, ki je narejen za dolgotrajno uporabo, te bo najbrž manj mikalo, da bi se ga 
znebil. In stvari se pokvarijo. Zakaj jih ne bi raje popravil, namesto da kupuješ nove? Smo služabniki svo-
jih navad, ki so se oblikovale, ko viri in ekosistemi še niso bili ogroženi ter se je potrošnja spodbujala. 
Zlomljeno pohištvo je lažje popraviti, kot si misliš. Razmisli tudi o ponovni uporabi in recikliranju materia-
lov. Masiven les je mogoče v celoti ponovno uporabiti, reciklirati ali sežgati. Tudi če ga zavržeš, je v celoti 
biološko razgradljiv.

Robčki

Kaj, če bi gozdovi izginjali tako hitro kot tvoji robčki?

Čeprav je papirne izdelke za enkratno uporabo mogoče izdelati tudi iz recikliranega papirja, se pogosto še 
vedno izdelujejo iz novih vlaken, torej lesa, ki se pridobiva za proizvodnjo papirja. Kadar je mogoče, 
poskusi kupiti izdelke iz recikliranih vlaken, saj je za njihovo proizvodnjo potrebno veliko manj energije, in 
prizanesi drevesom. Če povsem reciklirani izdelki niso na voljo, poišči logotip FSC (Svet za nadzor gozdov) 
ali PEFC (Program za odobritev certificiranja gozdov), saj oba logotipa zagotavljata, da je določen delež 
novih vlaken v izdelku iz dobro upravljanih gozdov. Evropska ekonalepka je prav tako zagotovilo, da kupu-
ješ prave izdelke, spoznal/-a pa jo boš po značilnem logotipu rože. 

Les/drevesa

Od postelj, knjig do klopi v parku – vsi ti izdelki, ki so za nas samoumevni, so narejeni iz lesa. Pa ven-
dar ima čezmerno krčenje gozdov resne okoljske in družbene posledice, tako da lahko s čisto vestjo 
nakupujemo samo, če kupujemo lesne izdelke iz trajnostnih virov.
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 Postelja 

Tretjino svojega življenja preživiš v postelji. Toda ali veš, od kod prihaja les, iz katerega je narejena? 

Vse postelje seveda niso iz lesa. Izdelane so lahko tudi iz kovine ali sintetičnih materialov (poišči na primer 
reciklirano jeklo). Vendar ima les dve pomembni prednosti: je obnovljiv in biološko razgradljiv vir, njegovo pri-
dobivanje pa povzroča manj emisij toplogrednih plinov kot pridobivanje drugih materialov. Vendar to še ne 
pomeni, da je lesena postelja sama po sebi trajnostni izdelek. Ves gradbeni in navadni les ter papirnati izdelki, 
ki jih kupujemo, so svoje življenje začeli v gozdu. Čeprav večino lesa pridobivamo iz dobro upravljanih gozdov, 
to ne velja za ves les. Nezakonita sečnja je še vedno velik problem in znatno prispeva k emisijam ogljika, selit-
vam skupnosti in uničevanju naravnih habitatov. Kako se torej lahko prepričaš, da je kupljen izdelek proizve-
den sonaravno (neškodljivo za okolje) in brez ogrožanja ljudi ali živali? Ko kupuješ lesene izdelke, išči logotip 
FSC (Svet za nadzor gozdov) ali PECF (Program za potrditev sistemov za certificiranje gozdov). Oba zagota-
vljata, da je bil les pridobljen v dobro upravljanih gozdovih. Ali pa – zakaj ne bi kupil rabljenega pohištva? 
S tem boš prav tako prihranil denar in se hkrati izognil okoljskim nočnim moram!

Kuhinjske papirnate brisače

Ali mora biti pospravljanje vedno tudi poraba?

Kuhinjske papirnate brisače so uporaben, večnamenski izdelek, vendar jih poskusi uporabljati učinkovito. Vpoj-
nejše kuhinjske papirnate brisače so morda nekoliko dražje, vendar jih porabiš manj. Pomisli, kako je bil izdelek 
narejen. Nekateri izdelki so opremljeni z ekonalepko EU, ki pomeni, da so bili izdelki izdelani z minimalnim vpli-
vom na okolje. In ko jih zavržeš, se spomni, da jih lahko kompostiraš, če z njimi nisi brisal nevarnih kemikalij.
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Zelišča

Kako lahko gojim zelišča brez vrta?

Uporaba pravih zelišč v jedeh lahko pomeni razliko med dobrim in odličnim okusom. Vendar so pakirana 
zelišča iz trgovin pogosto draga in velikokrat za določen recept porabimo samo majhno količino, ostalo 
pa zavržemo. Če ti je to znano, zakaj si ne bi omislil lastnega zeliščnega vrta? Gojenje zelišč doma je odli-
čen način varčevanja z naravnimi viri. Pomisli na vso energijo, ki se porabi za sušenje, pakiranje in prevoz 
zelišč – to energijo lahko prihraniš, če zelišča pridelaš doma. Za gojenje zelišč ne potrebuješ vrta. Sončne 
okenske police so idealne za gojenje drobnjaka, mete, bazilike, peteršilja, žajblja in timijana (da ne govo-
rimo o papriki, češnjevem paradižniku in čiliju). Pri tem pazi samo, da jih ne pozabiš zalivati. Zelišča 
pogosto trgaj in reži, da spodbudiš bujnejšo rast, ter – če se le da – za njihovo pridelavo uporabi kompost, 
ki ne vsebuje šote. Še preden se boš dobro zavedel, boš lahko v domačo paradižnikovo omako dodal doma 
pridelana zelišča.

Biotska raznovrstnost

Biotska raznovrstnost pomeni obstoj različnih življenjskih oblik na našem planetu. Večja kot je biot-
ska raznovrstnost v ekosistemu, bolj zdrav je, poleg tega pa imajo vrste, ki živijo v njem, boljše mož-
nosti za preživetje. Biotska raznovrstnost nam zagotavlja hrano, vir ogrevanja, rekreacijo, plodna 
tla, vodo in ponore ogljika. Velika biotska raznovrstnost je vir zadovoljstva in nam lahko polepša 
prosti čas. Če pa izkoriščamo naravo za lastne kratkoročne interese s sekanjem gozdov in čezmer-
nim ribolovom, so posledice za družbo dolgoročne, saj s tem ogrožamo ekosisteme, ki nam omogo-
čajo te dobrine in storitve. Če želimo ohraniti biološko raznovrstnost, moramo poskušati znova 
uporabljati izdelke, reciklirati čim več materialov in zmanjšati porabo nasploh.
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 Shema sestavljanja zabojčkov z vedno svežimi lokalnimi pridelki

Ali lahko zdrava, sonaravno pridelana živila pridejo naravnost k meni?

Če ne maraš nakupovanja živil, boš zagotovo vesel novice, da je naročilo živil na dom veliko bolj „zelen“ način 
za polnjenje hladilnika. Dostave na dom ne ponujajo samo številni supermarketi, čedalje več manjših podjetij 
uporablja programe za dostavo, s katerimi sadje in zelenjavo dostavijo na dom. Ti programi imajo kar nekaj 
prednosti. S sodelovanjem v njih pomagaš kmetom v domačem kraju in zmanjšuješ razdaljo, ki jo hrana pre-
potuje do tebe; ni se ti treba nikamor peljati, zato prihraniš ogljikove izpuste, dostavljena hrana pa bo zago-
tovo sveža. Če želiš ugotoviti, ali je program, za katerega si se odločil, okolju najprijaznejši, preveri, ali ponuja 
samo sezonsko sadje in zelenjavo, ter poišči programe, ki strankam zagotavljajo točne informacije o razpo-
ložljivih izdelkih in časih dostave. Poskusi poiskati programe, ki ponujajo ekološko pridelano zelenjavo, saj se 
pri takšni pridelavi porabi manj kemičnih sredstev in gnojil. Pri dostavi na dom boš prejel tudi recepte za pri-
pravo jedi iz dostavljenih živil, uživanje več zelenjave in manj mesa je pa že tako dobrodošlo z vidika učinko-
vite porabe virov in zdravja. Če se prvič odločaš za dostavo zelenjave na dom, začni z manjšo količino, da ti 
hrana ne bo ostala.

Rastline

Ali rastline lahko uničijo neprijetne vonjave?

Sobne rastline so odličen način, da v svoj dom prineseš košček narave. Ali si vedel, da delujejo tudi kot naravni 
čistilci zraka in nas lahko varujejo tudi pred prehladi? V skladu z raziskavo agencije NASA odstranijo rastline 
v 24 urah tudi do 87 % hlapnih organskih snovi, ki jih najdemo v umetnih vlakninah, plastičnih vrečkah, črni-
lih in cigaretnem dimu. Rastline povlečejo toksine v prst, kjer jih organizmi pretvorijo v hranilne snovi za 
rastlino. Zato namesto dodatnega onesnaževanja doma z uporabo kemičnih osvežilcev zraka, ki neprijetne 
vonjave zgolj prikrijejo, ne pa tudi uničijo, izberi sobne rastline, ki čistijo zrak. Hkrati čez dan absorbirajo tudi 
ogljikov dioksid in sproščajo kisik, kar je nasprotno od tega, kar počnemo mi, ko dihamo. To pomeni, da pove-
čujejo raven kisika v sobi. Poleg tega s sproščanjem večine vode, ki jo absorbirajo, v zrak ustvarjajo vlažnost, 
ki pomaga zmanjševati pogostost prehladov, vnetij grla in suhe kože v zaprtih prostorih. Sobne rastline izberi 
glede na svetlobo in druge rastne pogoje, zalivaj pa jih le, ko je vrhnja plast prsti suha, dokler se ne navlažijo 
odprtine na dnu posode.
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 Rože

Kako daleč so pripotovale?

Rože so čudovito naravno sredstvo za poživitev in osvežitev doma, vendar imajo tudi pomemben vpliv na oko-
lje. Veliko rož, ki jih vsako leto kupujemo v Evropi, prihaja iz držav, kjer primanjkuje vode. Ta dragoceni vir se 
torej porablja za njihovo pridelavo. Seveda industrija cvetja pomeni tudi pomemben vir prihodkov za države 
v razvoju, a razprave o tem, ali bi morali v državah s pomanjkanjem vode namesto rož pridelovati hrano, se 
nadaljujejo. Poleg tega rože in cvetje iz Afrike prevažajo po zraku čez velike razdalje, pri njihovi pridelavi pa 
pogosto uporabljajo škodljiva gnojila in pesticide. V splošnem je priporočljivo, da kupuješ rože iz ekološke pri-
delave ali od krajevnih pridelovalcev. Če kupuješ uvožene rože, izberi tiste z oznako pravične trgovine, saj to 
pomeni, da prihajajo od dobaviteljev, ki z zaposlenimi ravnajo pravično in vlagajo v družbeno koristne ali oko-
ljevarstvene projekte. Kupuj sezonske rože – tako boš lahko prepričan, da niso zrasle v umetnih pogojih rastli-
njakov, ki porabijo veliko energije in vode. Ali še bolje, zakaj ne bi posadil rož doma? Tako boš popestrili vrt ter 
privabil čebele in metulje.

Posteljnina

Ali so bili za izdelavo tvojih bombažnih rjuh uporabljeni pesticidi?

V bombažni industriji se obrača veliko denarja. Na svetu je 30 milijonov pridelovalcev bombaža, nasadi bom-
baža pa zasedajo 2,4 odstotka svetovnih kmetijskih zemljišč. Vendar ali si vedel, da se za pridelavo bombaža 
porabi približno 50 odstotkov vseh kemičnih pesticidov, uporabljenih v kmetijstvu? Vsi potrebujemo postelj-
nino, vendar lahko na različne načine zagotovimo, da posteljnina, ki jo kupujemo, čim manj obremenjuje oko-
lje. Pri ekološki proizvodnji se rodovitnost tal ohranja ali celo izboljšuje, podtalnica in reke pa se ne 
onesnažujejo s sintetičnimi kemikalijami. Pri izdelavi bombaža se porabi veliko vode. Na podlagi podatka, da 
se pri izdelavi majice porabi 2 700 litrov vode, si lahko predstavljaš, da se pri izdelavi tvoje posteljnine porabi 
še veliko večja količina vode! Poskusi čim bolj podaljšati življenjsko dobo posteljnine; ko jo zavržeš, pa jo 
poskusi reciklirati. Ko zamenjaš posteljnino, se prepričaj, da je nova izdelana iz kakovostnega materiala – 
cenene tkanine se pogosto hitro uničijo in hitro končajo med odpadki. Upoštevaj tudi socialni učinek bombaža, 
ki ga kupuješ. Nalepke, ki označujejo izdelke iz pravične trgovine, so zagotovilo, da so bili pri pridelavi bom-
baža upoštevani visoki etični in okoljski standardi.
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 Mleko za telo

Kaj bi si orangutan mislil o tvojem mleku za telo?

Na okolje ne vplivajo le kemikalije v milih in izdelkih za prhanje. Si vedel, da lahko z izbiro gela za prhanje ali 
mleka za telo neposredno vplivaš na krčenje gozdov v drugem delu sveta? Palmovo olje se uporablja v števil-
nih izdelkih od kozmetike do živil. Zaradi palmovega olja so ti izdelki bolj kremasti, vendar palme rasejo le 
v tropskih državah, kot sta Malezija in Indonezija.

Zaradi vse večjega povpraševanja po palmovem olju se izsekavajo obsežna območja pragozda in izsušujejo 
šotišča, da bi se pridobil prostor za nove plantaže palm. To ne prispeva le k podnebnim spremembam, ampak 
tudi k zmanjševanju naravnega habitata ogroženih živalskih vrst, kot sta orangutan in sumatrski tiger, ter pre-
seljevanju lokalnega prebivalstva, ki mu gozd zagotavlja hrano in dom, na druga območja. Obstoječa zako-
nodaja glede označevanja omogoča, da proizvajalci na embalaži namesto izrecne navedbe vsebnosti 
palmovega olja uporabijo navedbo „rastlinsko olje“. Pri nakupu izdelkov išči palmovo olje s potrdilom, da je iz 
trajnostne pridelave. S tem lahko pomagaš prekiniti povezavo med palmovim oljem in krčenjem gozdov ter 
izvajaš pritisk na podjetja, da se zavežejo k trajnostni pridelavi palmovega olja.

Kava

Bi za zajtrk rad spil 140 litrov vode?

Za večino ljudi je jutranja skodelica kave ali čaja del vsakdanje rutine, a oba izdelka sta močno odvisna od 
naravnih virov. Energija in voda se porabljata na vseh stopnjah njune pridelave, od proizvodnje in prevoza do 
predelave in porabe, ne smemo pa seveda pozabiti niti na mleko in sladkor. Dobavitelji kave in čaja se čeda-
lje bolj zavedajo, da morajo sami poskrbeti za to, da bodo lahko tudi v prihodnje pridelovali kavo in čaj, zato 
se včlanjujejo v trajnostne programe (kot so Rainforest Alliance, Fairtrade in Utz Certified), ki potrošnikom 
zagotavljajo trajnostni pristop proizvajalcev. Ti programi so sicer različni, a temeljijo na enakih načelih: posta-
viti trajnostne socialne, okoljske in gospodarske standarde za pridelavo kave in čaja. Če je le možno, izberi 
izdelke z njihovimi logotipi. Le tako si lahko prepričan, da je bil izdelek proizveden v skladu s temi standardi. 
Pa še nekaj, če redno kupuješ kavo na poti: zakaj si kave ne bi prinesel s sabo?



ZA
DNJIČ

 PO
SO

DOBLJ
EN

O LE
TA

 2014

34

TVOJE ODLOČITVE LAHKO SPREMENIJO SVET!

PRIROČNIK O PORABI DOBRIN 

 Čistila

Kako čista so tvoja čistila?

Ključni pokazatelj trajnostnega značaja določenega izdelka je podatek o tem, kako pogosto ga je treba zame-
njati. Čistila so dober zgled za optimizacijo rabe naravnih virov. Veliko čistil od detergentov do čistil za steklo 
je mogoče kupiti v koncentrirani obliki, kar pomeni, da lahko z manjšo količino dosežeš enake rezultate kot 
z nekoncentriranim izdelkom. Za manjšo embalažo se porabi manj plastike, kar pomeni, da se za prevoz teh 
izdelkov porabi manj goriva, tebi pa ostaja manj embalaže za recikliranje. Ključno pri uporabi koncentriranih 
izdelkov je, da uporabiš pravilno količino. Pozorno preberi nalepko z navodili za uporabo, sicer boš izničil pri-
zadevanja proizvajalca, da izboljša učinkovitost porabe virov za ta izdelek.

Ribe

Ali trajnostni ribolov pomeni, da lahko ješ ribe do konca življenja?

Star pregovor, ki pravi, da je „še veliko rib v morju“, je danes precej vprašljiv. Res je, ribe so kar razširjen 
naravni vir, vendar gre za vir, s katerim ne ravnamo sonaravno (okolju neškodljivo). V velikem delu evropskih 
voda ogroža čezmerni ribolov več kot 70 odstotkov znanih ribjih vrst. Evropska unija je pred kratkim preobli-
kovala svojo ribiško politiko, da bi povrnila stalež ogroženih vrstah rib na trajnostno vzdržno raven. Do izpol-
nitve tega cilja lahko potrošniki po svojih močeh prispevamo k obnovitvi staleža rib v morjih. Ko kupuješ ribe, 
išči oznake, kot je MSC (Marine Stewardship Council – Svet za nadzor trajnostnega ribolova), ki zagotavljajo, 
da so bile ribe ulovljene na trajnostnem ribolovnem območju. Zakaj ne bi poskusil tudi drugih ribjih vrst? Neka-
tere najbolj priljubljene vrste, kot so oslič, vahnja, škampi in (zlasti modroplavuti) tun, spadajo med najbolj 
ogrožene vrste rib. Potreben je čas, da se obnovi njihov stalež. Druge vrste belih rib, kot sta polak in saj, so 
prav tako okusne kot oslič in vahnja ter so pogosto cenejše. Zakaj ne bi poskusil tudi rib iz ribogojnic z ekolo-
škim certifikatom: zdaj je mogoče kupiti le ekološko gojenega lososa in postrv, vendar bodo kmalu na voljo 
tudi druge vrste, kot so oslič, morski list in brancin.

Med

Ali si vedel, da so naša življenja v rokah (in nogah) čebel?

Za proizvodnjo hrane, ki jo vsak teden nakupimo, je potrebno veliko truda, energije in časa. Zasluga za velik 
delež tega truda gre čebelam. Čebele niso le proizvajalke medu. Veliko pomembnejša je njihova vloga pri 
opraševanju. Kar 80 odstotkov vseh pridelkov v naši prehrani oprašijo žuželke. A v številnih državah je čebe-
lja populacija v upadu zaradi kombinacije onesnaževanja okolja, pesticidov, ki se uporabljajo pri poljedelstvu, 
bolezni in sprememb življenjskih okolij. Ohranjanje čebelje populacije lahko podpreš z ustvarjanjem okolja, 
prijaznega do opraševalcev, v svojem vrtu. Za tak vrt je primerna večina rastlin iz rodov vrtnic, mete, graha in 
astre. In če želiš zares nekaj spremeniti, zakaj ne bi postal čebelar? Lažje je, kot se sliši. Za čebelarjenje ne 
potrebuješ drage opreme – večino stvari, ki jih potrebuješ, lahko izdelaš sam.
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Pijača

Zapravljanje hrane je slabo, kako pa je z zapravljanjem pijače?

Ne zapravljamo samo hrane – pomisli tudi na vso pijačo, ki jo vsak dan zlijemo stran. Vsakič, ko zliješ 
pijačo v lijak, ne potrošiš le tekočine: potrošiš tudi vodo in energijo, porabljeno za rast pridelkov, pripravo 
pijače, čiščenje tovarne in obdelavo zlite pijače v odplakah. Tako kot pri hrani tudi v tem primeru obstaja 
več preprostih načinov, kako zmanjšati količino pijače, ki jo zavržemo. Vedno pripravi samo toliko pijače, 
kolikor je boš spil, še posebej, ko kuhaš čaj ali kavo, saj se pri njuni pripravi porabi veliko naravnih virov; 
kupuj koncentrirane pijače, za katere je potrebne manj embalaže, trajajo pa dlje kot nekoncentrirani 
izdelki, in poskusi v celoti porabiti izdelke, ki niso več v najboljšem stanju – zakaj ne bi na primer uporabil 
ostankov rdečega vina za omako, ki jo pripraviš iz prezrelih paradižnikov in doma pridelanih zelišč?

Košara s sadjem

Kako daleč je pripotoval ananas, ki je zdaj na tvoji mizi?

Spodbujajo nas, da pojemo pet porcij sadja in zelenjave na dan, vendar izbira sadja lahko povzroči etične 
preglavice. Veliko organizacij še zdaj ne ve, kaj svetovati. Na koncu se izkaže, da dolžina poti ni tako zelo 
pomembna. Pot, ki jo prepotuje hrana za okoljevarstveni vpliv pogosto pomeni pomemben dejavnik. Poleg 
tega transport sadja in zelenjave z letali še dodatno prispeva k izpustom ogljikovega dioksida. A v dolo-
čenih obdobjih ima uvoženo sadje manjši vpliv kot lokalno pridelano sadje (na primer sadje v rastlinjakih). 
Vsi bi morali jesti več sadje in zelenjave – in sadje ima na splošno manjši vpliv na okolje od ostale hrane, 
kot na primer mlečni izdelki, testenine in meso. Na kratko, ne splača se ti preveč obremenjevati s sadjem; 
če pa le lahko, izberi lokalno pridelano sezonsko sadje, po možnosti organsko. Poleg tega bodi pozoren na 
oznaki Fairtrade ali Rainforest Alliance, ki zagotavljata, da je bil izdelek pridelan po visokih etičnih in oko-
ljevarstvenih standardih.

Odpadki

Ko zavržemo določen izdelek, zavržemo z njim tudi vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem življenj-
skem ciklu, od proizvodnje do odstranitve. Pomisli na skupni vpliv na okolje, ki ga imajo ti izgubljeni 
viri, in dobro premisli, preden naslednjič kaj odvržeš v koš za smeti.
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 Gnil paradižnik

Ali je treba star paradižnik odvreči v koš za smeti?

Odlaganje hrane v koš za smeti ni v sozvočju z naravo. Pomisli na vse naravne vire, ki so potrebni za pride-
lavo, pakiranje, prevoz in hrambo hrane, ki konča v tvojem hladilniku; pomisli na vodo in energijo, ki bosta zap-
ravljeni, ko to hrano vržeš proč. Evropejci vsako leto zavržejo na milijone ton hrane, čeprav je velik del teh živil 
še vedno povsem uporaben. Študije, opravljene na Švedskem in v Združenem kraljestvu, kažejo, da gospodinj-
stva zavržejo približno četrtino vse hrane, ki jo kupijo, v resnici pa verjetno še veliko več. Velik del zavržene 
hrane je še vedno užiten. Če bi to hrano porabili, bi bil prihranek pri emisiji ogljikovega dioksida enakovreden 
umiku enega od štirih avtomobilov iz prometa! Tudi ti lahko na preprost način prispevaš k zmanjšanju količine 
odpadne hrane. Če je paradižnik že prezrel, da bi ga jedel surovega, zakaj ne bi iz njega naredil omake ali 
juhe? Tako ti ne bo treba kupiti kozarca predelane in že pripravljene omake, s tem pa boš prihranil denar in 
naredil nekaj za okolje. In ne samo to: tako pripravljena hrana bo okusnejša in bolj zdrava.

Olupki/jajčne lupine

Kam z zelenjavnimi olupki?

Idealno je, če lahko olupke in jajčne lupine odlagaš v domači kompostnik ter jih uporabiš za pridelavo komposta, 
s katerim boš izboljšal kakovost zemlje na svojem vrtu. Še ena „zelena“ možnost za odlaganje gospodinjskih 
odpadkov, ki se jim ni mogoče izogniti, je kompost s črvi. Kompost s črvi lahko narediš sam, in sicer iz stare 
posode za smeti ali kartonske škatle. Na nekaterih območjih komunalna podjetja zbirajo gospodinjske odpadke 
in iz njih pridelujejo večje količine komposta ali pa jih pošiljajo v anaerobno presnovo, kjer žuželke hrano razkro-
jijo, iz nje pa nastane bioplin, ki se uporablja za ogrevanje in pridobivanje elektrike. Pazi, da med gospodinjske 
odpadke odlagaš samo pravilne vrste odpadkov, sicer lahko v košu konča tudi odpadna embalaža.

Tedenski jedilnik na hladilniku

Ali veš, kako je treba nakupovati, če želiš prihraniti denar?

Vsako leto zavržemo ogromne količine hrane, ki je večinoma še vedno povsem užitna. Eden najboljših nači-
nov, kako zmanjšati količino zavržene hrane, je načrtovanje jedilnika. Preden se odpraviš v trgovino, najprej 
preveri, katera živila že imaš doma, da se izogneš dvojnemu kupovanju. Nato pripravi seznam jedi, ki jih želiš 
med tednom pripraviti, in seznam sestavin, ki jih boš potreboval/-a za vsako jed; tako bo res kupljeno samo 
to, kar potrebuješ. Če pripravljaš obroke za vso družino, zakaj ne prosiš ostalih družinskih članov, da ti poma-
gajo sestaviti seznam? Tako bo vsak lahko prispeval k izbiri jedi, hkrati pa se bo vsa družina bolj zavedala, 
kako pomembno se je izogniti zapravljanju hrane.
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 Pakirana jabolka 

Koliko embalaže potrebujejo jabolka?

Večinoma je sadje že naravno pakirano, zato le redko potrebujemo še dodatno embalažo. Ko se odločaš, ali 
bi kupil jabolka v paketu ali ne, pomisli na dodatne vire, ki se porabijo pri izdelavi, prevozu in odstranjevanju 
embalaže. Če je sadje že vnaprej zapakirano, pogosto kupimo več kot potrebujemo, na koncu pa ostanke odvr-
žemo v koš, pri čemer močno povečamo vpliv na okolje, ki ga ima vsako jabolko. Vendar je dobro jesti več 
sadja: Sadje ni samo zdravo, ima tudi manjši vpliv na okolje v primerjavi z drugimi skupinami živil, kot so 
mlečni izdelki ali meso. 

Koš za kompost 

Spremeni odpadke hrane v črno zlato

Študije kažejo, da se v Evropi vsako leto zavrže 90 milijonov ton hrane, ne da bi pri tem upoštevali tudi 
odpadke s področja kmetijstva in ribolova. Pomisli na posledice – vsa ta energija in viri, ki se porabijo za pro-
izvodnjo, shranjevanje, prevoz in uporabo hrane, ki nato konča v košu. S kompostiranjem hrane lahko poma-
gaš zmanjšati škodo. 

Odpadki hrane se na zraku razgradijo in iz njih nastane bogat kompost, ki pomaga pri razvoju rastlin ter 
zmanjšuje potrebo po vodi, gnojilih in pesticidih. Kompost izboljša strukturo in vsebnost hranilnih snovi v prsti 
in omogoča, da ta zadrži več vode. Plodna prst je zaradi zapletene prehranske verige, ki jo podpira, boljša tudi 
za odganjanje rastlinskih plesni in bolezni. Nasprotno, odpadki hrane na odlagališču nimajo dostopa do zraka 
in sproščajo metan, ki je močan toplogredni plin. Iz kompostiranih odpadkov se ne sprošča skoraj nič metana.

Če kompostiraš doma, ustvarjaš obnovljiv vir odličnega dodatka prsti za vrt in sobne rastline. Občinska zbira-
lišča lahko poleg tega varno pripravijo živilske odpadke za centralizirane sisteme recikliranja kot sta kompo-
stiranje in anaerobna presnova. 
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 Steklenice in stekleni kozarci 

Ali veš, zakaj je steklo prvorazreden material?

Čeprav je res, da steklo uporabljamo že približno 5 000 let, ni nobenih znakov, da ga bomo prenehali uporab-
ljati v bližnji prihodnosti, za kar obstaja dober razlog. Je  100-odstotno ponovno uporabno in se lahko reciklira 
v neskončnost. Če je mogoče, kupuj pijačo v steklenicah za večkratno uporabo: steklenice se lahko ponovno 
uporabijo, saj ne izgubijo svojih lastnosti in se preprosto očistijo. Če to obstaja v tvojem okolju, uporabi odla-
galne sheme, ki zagotavljajo, da za nekatere prazne steklenice, ki jih vrneš trgovcu, dobiš majhno denarno 
povračilo. Steklenice so nato vrnjene proizvajalcu, ki jih lahko večkrat znova uporabi, ti pa plačaš le za pijačo 
in ne za embalažo. Prav tako lahko steklenice in steklene kozarce ponovno uporabiš za shranjevanje pijače, 
svečnike ali posode za svinčnike. Če si ustvarjalen, jih ponovno uporabi kot eleganten obešalnik, luč ali leste-
nec. Svoje stare steklene kozarce in steklenice lahko prav tako podariš nekomu drugemu, da jih nato uporabi. 
Ko pošlješ steklo v obrat za recikliranje, se spomni, da s tem pomagaš zmanjševati emisije toplogrednih pli-
nov: energija, ki se prihrani z recikliranjem ene steklenice, lahko 20 minut napaja televizor.

Pokvarjen računalnik 

Skriti zaklad v tvojem domu

Si vedel, da računalniške plošče tiskanega vezja in mobilni telefoni vsebujejo dragocene kovine, tudi srebro in 
zlato? Ali da morajo rudarska podjetja izkopati tono rude za gram zlata, pri čemer bi lahko enako količino prido-
bili iz 41 starih mobilnih telefonov? Pri tem se vsako leto za izdelavo računalnikov, mobilnih telefonov in drugih 
elektronskih naprav porabi 7 500 ton srebra. Tudi druge kovine, ki jih najdemo v elektronskih napravah, so zelo 
preproste za recikliranje. Aluminij se lahko preprosto pretopi in preoblikuje, pri čemer se porabi le 5  % energije, 
ki bi bila potrebna za pridobitev aluminija iz surovine, tj. boksita. Tudi jeklo je mogoče reciklirati in preoblikovati 
za gradnjo mostov in tirov in proizvodnjo avtomobilov in koles ter tudi sponk za papir in pločevink za hrano. Dra-
gocenih kovin ni na pretek in rudarjenje škoduje okolju, vendar vseeno brez pomisleka zavržemo veliko starih 
elektronskih naprav. Taki električni in elektronski odpadki, tj. „e-odpadki“, spadajo v skupino odpadkov, katerih 
količina se v Evropi povečuje najhitreje, in sicer za 3–5 % na leto. Če imaš star televizijski sprejemnik, telefon ali 
računalnik, ki še vedno deluje, zakaj ga ne podariš ali prodaš in tako podaljšaš dobo njegove uporabnosti? Tako 
boš prispeval k manjšemu obsegu surovin, ki jih je treba pridobiti v rudnikih, in s tem k ohranjanju naravnih virov. 
Če naprava ne deluje več, poišči lokalno podjetje, ki obnavlja stare naprave. S tem prispevaš k ustvarjanju delov-
nih mest v krožnem gospodarstvu in ponudbi cenovno ugodnejših elektronskih naprav. Ne glede na prizadeva-
nja EU, da bi se izboljšala raven zbiranja in recikliranja, se velike količine e-odpadkov še vedno (nezakonito) 
odvažajo v Afriko ali Azijo, kjer lokalno prebivalstvo, vključno z otroki, ročno razstavlja sestavne dele in izloča 
odpadne kovine, ostalo pa zažgejo, pri čemer se sprošča strupen dim, ki onesnažuje hrano, prst in površinsko 
vodo. Naslednjič, ko boš imel e-odpadek, poskrbi, da ga odneseš na pravo zbiralno mesto – in zakaj ne bi lokal-
nih organov vprašal za natančen opis, kako ravnajo z zbranimi e-odpadki? 
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 Odprta posoda z barvo 

Življenje obarvaj na naravi prijaznejši način 

Stare barve, laki, baterije ter večina gradbenih odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju objektov, so 
nevarni in jih je treba zavreči pravilno, da se izognemo onesnaževanju. Pri nakupu barv in lakov poišči izdelke 
z znakom EU za okolje in se izogibaj nakupu izdelkov z opozorili za nevarnost na etiketi (v večini držav je to 
črn simbol na oranžnem ali rumenem kvadratu z opisom nevarnosti). Poleg tega ne kupuj prevelikih količin – 
ljudje večine barv, ki jih kupijo, nikoli ne porabijo in tako barve postanejo problematičen odpadek. „Naravne“ 
ali „povsem naravne“ barve, mlečne barve in apno pogosto vsebujejo manj škodljivih snovi kot običajne barve, 
nekateri proizvajalci pa ponujajo celo reciklirano barvo. Če imaš doma barve, ki jih ne potrebuješ, jih odnesi 
v lokalni obrat za recikliranje. Vse baterije je mogoče reciklirati. Več tisoč ton kovin, ki jih pridobimo s tem 
postopkom, je mogoče znova uporabiti za proizvodnjo baterij. Če ne poskrbimo za to, lahko živo srebro, svi-
nec in kadmij iz baterij končajo v prsti. Evropska direktiva spodbuja recikliranje baterij, zato bi morali biti na 
mestih, kot so krajevni supermarketi, na voljo posebni zabojniki, ki omogočajo varno in odgovorno odlaganje 
baterij. Z nakupom baterij, ki jih je mogoče polniti, boš dolgoročno prihranil tudi denar. 

Pokvarjeni likalnik 

Ne zavrzi ga, ampak ga raje popravi!

Popravilo pokvarjenega ali poškodovanega elementa je lahko lažje, kot si predstavljaš. Na spletnih forumih 
in navodilih v spletu je na voljo veliko informacij in videoposnetkov, ki prikazujejo, kako popraviti stvari. Morda 
ti lahko pomagajo tudi prijatelji ali družinski člani. Poleg tega lahko poiščeš tudi lokalne kavarne in trgovine 
za popravilo: veliko jih je, čeprav pogosto niso na najboljših lokacijah v prestižnih ulicah ali nakupovalnih sre-
diščih. Prav tako lahko obstajajo tudi družbene pobude, ki zagotavljajo zelo potrebna delovna mesta in prak-
tično usposabljanje v lokalni skupnosti. Koliko boljše je podpreti lokalno podjetje in pomagati pri varovanju 
okolja kot zavreči skoraj nov izdelek? 

Kadar moraš vseeno kupiti nov izdelek, vprašaj prodajalca, kako ga lahko popravi, če se pokvari. Preberi tudi 
ocene izdelkov, da si zagotovo izbereš model z daljšo življenjsko dobo. 

Če je izdelek neuporaben za svoj osnovni namen, ga je mogoče morda uporabiti za drug namen. Spremeni 
star kovček v hišico za punčke, razreži stare bambusove palice z vrta in jih zveži skupaj v hotel za čebele, 
s starimi blazinami in pernicami pa napolni taburé ter ga pokrij s starim pregrinjalom. Postani ustvarjalen – 
če ugotoviš, da si nadarjen za to, lahko celo odpreš spletno trgovino.
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 Stare obleke 

Zapravljanje virov ni več moderno!

Ali si že kdaj kupil obleko, ki si jo potreboval za razgovor za službo, ko pa si jo naslednjič oblekel, ti ni bila več 
prav? Ali pa kupil obleko za posebno priložnost, ki je nisi nikoli več oblekel? Za izdelavo oblek na dnu omare, 
ki jih nikoli ne nosiš, je bilo porabljenih veliko materialov in virov energije. Ko boš torej naslednjič kupoval nova 
oblačila, pomisli, kaj vse je v njih – porabljena voda in energija, morebitno onesnaženje okolja in podobno – 
ter se vprašaj, ali jih res potrebuješ. Premisli, koliko denarja bi lahko prihranil, če bi bolje izrabil obleke, ki jih 
že imaš, namesto da redno kupuješ nove. 

In zakaj ne bi kupoval oblačil iz druge roke? V trgovinah z rabljenimi oblačili v vaši četrti ali na spletnih draž-
bah lahko najdeš poceni skoraj nove izdelke. Če imaš izdelke, ki jih ne potrebuješ, s prijatelji ali sodelavci pri-
redi zabavo za izmenjavo in se zabavaj pri izmenjavi oblačil. Ali pa svoja oblačila podari prek spletnih platform 
ali dobrodelnim organizacijam. Nedavna raziskava, opravljena v Združenem kraljestvu, je pokazala, da bi 
lahko imeli 1,7 milijona ton manj emisij ogljikovega dioksida, če bi samo 10 odstotkov denarja, ki ga porabimo 
za nova oblačila, uporabili za izposojo zelo kakovostnih oblačil, kot so večerne obleke in svečana oblačila. 
Zakaj naslednjič, ko prejmeš povabilo na svečan dogodek, ne bi razmislil o tej možnosti?

Koš (ostanek odpadkov) 

Kako lahek je tvoj koš?

V Evropi se ponovno uporabi ali reciklira povprečno le 40 % gospodinjskih odpadkov, pri čemer se v nekaterih 
državah na smetišče odvrže več kot 80 % takih odpadkov. To je norost: svoje koše polnimo z materiali, ki imajo 
še vedno vrednost, pri tem pa zapravljamo denar, energijo in naravne vire, kot so voda, kovine, minerali, prst 
in rastline, ki se sicer uporabljajo za izdelavo izdelka. Vsak Evropejec ustvari povprečno pol tone gospodinj-
skih odpadkov in tako zavrže ogromno materialov. Bistvo zelenega gospodarstva je spreminjanje odpadkov 
v vire. Vse se lahko ponovno uporabi, reciklira ali kompostira – poskrbeti moramo le za dobro ločevanje in 
ustrezno ravnanje z odpadki. Doma lahko začneš tako, da zmanjšaš vsebino odpadkov v tem košu, kolikor je 
mogoče, in tako narediš svoj prvi korak k družbi brez odpadkov. Seveda bodo zanjo potrebne inovacije pri 
zasnovi in izdelavi izdelkov ter ravnanju z odpadki. Vendar to zmoremo: kupuj le, kar potrebuješ. Kupuj izdelke, 
ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Popravi stvari, ko se pokvarijo. Porabi ostanke hrane, preden se pokvarijo. 
Izogibaj se nepotrebni embalaži in podari ali prodaj nepotrebne stvari ter kupi koše za ločevanje odpadkov 
doma in v službi ter svetuj družini in prijateljem, da ravnajo enako.
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 Koš (papirnati in kartonasti odpadki) 

Ali izkoriščaš možnosti uporabe dreves optimalno?

Zmanjšaj svojo količino papirnatih odpadkov tako, da prosiš svoje stalne trgovce in potovalne agencije, da ti 
pošiljajo elektronske novice namesto obsežnih katalogov in brošur po pošti. Uporabljaj tudi elektronski način 
plačevanja računov. Namesto da kupiš novo knjigo, ki jo boš prebral le enkrat, pojdi v knjižnico, izmenjaj knjige 
s prijatelji ali pojdi v lokalno „trgovino za izmenjavo“ (nekatere kavarne imajo knjižne police za ta namen). 
Prav tako ne pozabi nalepiti oznake „brez reklam“ na svoj nabiralnik.

Papirja nikoli ne zavrzi. Papir je mogoče teoretično reciklirati šestkrat ali sedemkrat, čeprav ga v Evropi, ki ima 
vodilno vlogo pri recikliranju papirja v svetu, še vedno recikliramo le trikrat do štirikrat. Evropska papirna indu-
strija zdaj kot surovino vseeno uporablja več predelanega papirja kot lesovine ter meša reciklirane in nove 
vlaknine v najvišjem možnem razmerju, da se zagotovijo prihranki pri uporabi naravnih virov in energije; za 
recikliranje papirja je potrebno 70 % manj energije kot za njegovo izdelavo iz surovin. Reciklirati je mogoče 
celo papir, umazan od hrane, vendar ga vseeno ne odlagaj v ta koš. Odloži ga na kompost ali ga uporabi kot 
vrečko za shranjevanje odpadnih živil. 

Koš (plastični odpadki) 

Tvoj kozarček, v katerem je bil jogurt, je zelo kul!

Plastika je poceni, lahka in vzdržljiva. Zato ni presenetljivo, da se je svetovna proizvodnja plastike od leta 1950 
povečevala z 1,5 milijona ton na leto na 288 milijonov ton leta 2012, od česar se samo v Evropi proizvede 
57 milijonov ton. Težava je, da se zdaj s plastičnimi odpadki srečujemo na vsakem koraku, za njihovo razgra-
dnjo pa je potrebnih 500 let. Plastične odpadke je mogoče reciklirati, vendar se v Evropi reciklira le četrtina 
zbranih plastičnih odpadkov. Plastiko je mogoče pretopiti in proizvesti nove izdelke, kot so plastenke, nalivna 
peresa, vrtno pohištvo in vodne cisterne, ali jo drugače predelati in iz nje narediti poliester za oblačila: za izde-
lavo zgornjega dela oblačila iz flisa za odrasle je potrebnih 25 dvolitrskih plastenk. Vendar skoraj polovica 
evropskih plastičnih odpadkov še vedno konča na smetiščih, kar ni ne recikliranje ne ponovna uporaba. Loče-
vanje plastičnih odpadkov je seveda pomembno, vendar bi morali najprej zmanjševati količino odpadkov. 
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 Plastenka 

Koliko nafte je potrebno za izdelavo plastenke za vodo?

Si vedel, da se za proizvodnjo plastičnih mas porabi ogromne količine fosilnih goriv – glede na večino ocen je 
to približno 8 % svetovne proizvodnje nafte. To si lahko predstavljaš tako: za eno samo enolitrsko plastenko 
za vodo se porabi četrt litra nafte. To je veliko naravnih virov za izdelek, ki ga po uporabi zavržemo, pri čemer 
ni upoštevana tudi energija, potrebna za transport, prodajo in odstranitev. Dejstvo je, da je v večjem delu 
Evrope popolnoma sprejemljivo in tudi veliko ceneje piti vodo iz pipe. Če ne maraš njenega okusa, lahko to 
spremeniš z vrčem za filtriranje. Če že moraš kupovati plastenke z vodo, izberi raje eno veliko namesto paketa 
majhnih. In poskrbi za njihovo recikliranje: večina občin zbira plastenke, in če še ne vejo, bodo morale z zbira-
njem obvezno začeti leta 2015. 

Dihalka in maska 

Bi rad plaval v plastični juhi?

Sodelovanje pri čiščenju plaže ali reke je več kot le pobiranje neprivlačnih smeti. Lahko namreč reši življenja. 
Vsako leto več milijonov ton smeti konča v oceanu. Zelo problematični so zlasti plastični odpadki: v trakove 
balonov, obročke embalaže paketov piva in zavržene ribiške mreže se ujamejo tjulnji, kiti in morske želve, 
medtem ko veliko morskih ptic poje delce plastike, ki jih zamenja za hrano. Sčasoma plastični odpadki v morju 
razpadejo v mikroskopsko majhen „plastični prah“, njegova oljna osnova pa v oceane pritegne druge strupene 
kemikalije. Te se skoncentrirajo okrog delcev, tako da je raven njihove vsebnosti milijonkrat večja kot drugod 
v morski vodi, in ustvarijo majhne tablete strupa. Ribe in morske ptice zaužijejo te delce, s čimer vstopijo 
v prehransko verigo, kar pomeni, da lahko končajo na našem krožniku. Poleg sodelovanja pri projektu Evrop-
ski čistilni dan (www.letscleanupeurope.eu) lahko pomagamo zmanjševati količino morskih odpadkov tudi 
tako, da zunaj pazljivo odlagamo svoje odpadke ter se izogibamo uporabi vrečk za enkratno uporabo in drugi 
nepotrebni plastični embalaži. 

http://www.letscleanupeurope.eu
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 Robčki

Pomisli, preden jih odvržeš 

Stvari, ki jih odvržemo v straniščno školjko, lahko končajo v rekah, jezerih, morjih in prsti, v katerih lahko ško-
dujejo okolju. Čistilne naprave za odpadno vodo zlahka očistijo človeške izločke in papir, medtem ko detergente 
in druge onesnaževalce odstranijo težje. Robčki in drugi trdni predmeti lahko zamašijo filtre, njihovo odstra-
njevanje pa je drago. Ko se onesnaževalci sprostijo v naravo, se začnejo kopičiti ter ogrožajo habitate in prosto-
živeče rastlinske in živalske vrste. Si vedel, da sledi zdravil, kot so antibiotiki in ibuprofen, pogosto najdemo tudi 
v pitni vodi? Tudi ti lahko pripomoreš k temu, da v odplakah ne bo ničesar razen človeških odpadkov in toa-
letnega papirja. Zdravila, bombažna vata, robčki in brisače spadajo v koš ali pa jih je treba pravilno odložiti 
(na primer zdravila, ki jim je potekel rok uporabnosti ali jih ne potrebuješ več, lahko odneseš v lekarno). 

Krožnik

So tvoje oči večje kot tvoj želodec? 

Poskusi se izogniti pripravi večji količini hrane, kot je lahko poješ, ali postrezi majhne porcije, da boš ustvaril 
čim manj prehranskih odpadkov. Za gojenje, pakiranje, prevoz in shranjevanje vse hrane, ki jo kupiš, so pot-
rebni viri. Pomisli, koliko energije in vode zavržeš s tem, ko zavržeš hrano. Evropejci vsako leto zavržejo na 
milijone ton hrane, čeprav je velik del teh živil še vedno povsem uporaben. Tudi ti lahko na preprost način pri-
spevaš k zmanjšanju količine odpadne hrane. Kupuj le, kar potrebuješ in sveže ostanke pripravljene hrane 
uporabi za pripravo juh in omak. Tako boš prihranil denar in pomagal okolju. In ne samo to: ima boljši okus in 
še bolj zdravo je. Veliko občin zdaj zbira prehranske ostanke za reciklažo. Če v tvoji občini tega še ni, pa začni 
zbirati svoj kompost. Če nimaš veliko prostora, premisli o kompostu s črvi, ki ga lahko namestiš na balkon ali 
v stanovanje, ki lahko predela celo kuhano hrano in meso. 
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Knjiga

Knjigo LAHKO presodiš po platnicah!

Količina papirja, ki jo porabimo, je resnično vrtoglava. Čeprav se za izdelavo knjig uporabita samo 
2 odstotka porabe papirja, to še ne pomeni, da knjige nimajo nobenega učinka na okolje. Kaj pa vsa dre-
vesa, ki jih posekamo, da dobimo papir za izdelavo knjig? Ko torej naslednjič kupiš knjigo, jo odpri in pog-
lej, kaj je med platnicami. Številni vodilni založniki danes uporabljajo recikliran papir ali papir, ki je 
pridobljen v okviru preverjenih programov certificiranja gozdov. Če je knjiga natisnjena na recikliranem 
papirju ali papirju iz trajnostnih virov, bo to jasno označeno. Ko boš knjigo prebral, je ne vrzi v smeti: podari 
jo prijatelju, odnesi jo v antikvariat ali vsaj poskrbi za to, da se reciklira. Če pa zamenjaš papirnato knjigo 
za e-knjigo, ne polni bralnika e-knjig, ko je baterija že polna, in ga izklopi, ko ga ne uporabljaš.

Igre

Konec igre? Ne, če jo igraš pravilno.

Z računalniškimi igrami se lahko zabavamo ure in ure, vendar ima večina iger kratko življenjsko dobo. 
Ko enkrat dosežeš najvišjo raven, je igre konec. Pri tem je najpomembneje, da poskrbiš za odgovorno 
odstranjevanje starih iger. Starih računalniških iger ne meči preprosto v koš. Številni materiali, ki se upo-
rabljajo za izdelavo računalniških iger, CD-jev in DVD-jev, so strupeni in jih je treba odstraniti s posebnim 
postopkom. Ko končaš določeno igro, zakaj je ne bi podaril prijatelju ali dobrodelni organizaciji, ali pa je 
zamenjal za drugo? Številne trgovine ponujajo zamenjavo računalniških iger, kjer lahko dobiš popuste za 
nakup novih iger ali prodaš stare.

Ponovna uporaba

Učinkovita poraba virov pomeni pridobiti čim več iz tega, kar že imamo. Z večkratno uporabo izdel-
kov prihranimo vire, ki so potrebni za njihovo zamenjavo. Če obleke, obutev in knjige podariš v dobro-
delne namene, podaljšaš njihovo življenjsko dobo.
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 Krpe

Zakaj ne bi uporabili krpe namesto papirnate brisače?

Verjetno si se že spraševal, ali je z vidika učinkovite porabe virov bolje, če po umivanju rok na javnih strani-
ščih uporabiš papirnate brisače ali pa roke posušiš pod sušilnikom. Kako pa je s tem doma? Papirnate brisače 
so odlične za brisanje tekočin in umazanije, vendar niso okolju prijazen čistilni pripomoček. Zakaj ne bi raje 
uporabil krpe? Papirnata brisača se po enkratni uporabi zavrže, medtem ko se lahko krpa umije in uporabi 
vedno znova. Celo če kupiš novo krpo, je to še vedno bolje, kot če bi kupoval veliko papirnatih brisač.



ZA
DNJIČ

 PO
SO

DOBLJ
EN

O LE
TA

 2014

46

TVOJE ODLOČITVE LAHKO SPREMENIJO SVET!

PRIROČNIK O PORABI DOBRIN 

 

Krpe

Mogoče je čas, da začneš uporabljati krpe?

Verjetno si že slišal razpravo o tem, kaj je bolj prijazno do okolja, kadar si na javnem WC-ju umivaš roke 
– uporaba papirnatih brisač ali sušilnika za roke? Kaj pa uporaba papirnatih brisač doma? No, že res, da 
so odlične, če želiš popivnati razlite tekočine, a niso ravno ekološko najprijaznejši čistilni pripomoček. Če jih 
uporabljaš za čiščenje ali brisanje kuhinje, ne bi morda razmislil o tem, da bi namesto njih uporabil staro 
krpo? Za razliko od papirnate brisače, ki jo po uporabi moraš zavreči, lahko staro krpo opereš ter nato upo-
rabiš znova in znova. Če kupiš novo krpo, je celo bolje, kot če bi kupoval kupe papirnatih brisač; le zagoto-
viti poskušaj, da je krpa organska ali iz bombaža z oznako pravične trgovine.

Koš za smeti

Zakaj ne bi imel več košev za smeti?

Evropejci postajamo vedno premožnejši in pri tem pridelujemo vedno več odpadkov. Samo v Evropski uniji 
vsako leto pridelamo tri milijarde ton odpadkov, tj. okoli šest ton trdnih odpadkov na posameznika. Seveda 
bi bilo s stališča učinkovite porabe virov najbolje, da teh odpadkov sploh ne bi ustvarjali, vendar si 
moramo prizadevati, da jih takrat, ko nastanejo, ponovno uporabimo ali recikliramo po svojih najboljših 
močeh. Recikliranje je odličen način varčevanja z energijo in varovanja okolja: več kot recikliramo, manjša 
bo potreba po novih materialih. Ali si vedel, da na primer za recikliranje papirja porabimo 70 odstotkov 
manj energije kot za izdelavo papirja iz prvotnih surovin? Preveri, kaj lahko recikliraš v svojem kraju – zelo 
verjetno bo za to primernih približno od 60 % do 80 % odstotkov vseh odpadkov. Če tvoje komunalno pod-
jetje določenih materialov ne zbira ločeno, zakaj ne bi kupil nekaj dodatnih košev za smeti in teh materi-
alov shranil ter ob priliki odpeljal do najbližjega odlagališča?

Recikliranje

Odlaganje izdelkov na odlagališče ni trajnostno. Škoduje okolju in po nepotrebnem porablja drago-
cene vire, ki bi jih lahko ponovno uporabil. Recikliranje materialov, kot sta papir in plastika, je zelo 
preprost način za zmanjševanje vpliva na okolje, ki ga ima naše vsakdanje življenje.
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 Plastenka

Koliko vode gre v plastenko?

Vsi smo zaskrbljeni zaradi vedno večjih količin odpadne plastike, vendar pa lahko storimo veliko, da odpadkov 
sploh ne bi bilo. Plastenke lahko preprosto recikliramo, še boljše pa je, da jih varno uporabimo večkrat, če le 
upoštevamo nekaj preprostih pravil. Vsakič, ko ponovno uporabiš steklenico, jo umij s toplo milnico in teme-
ljito posuši, da jo zaščitiš pred bakterijami. Ko pa se steklenica preveč izrabi, jo lahko recikliraš. Večina občin 
ima organizirano ločeno zbiranje plastenk, sicer jih sam odpelji do najbližjega odlagališča. V večini krajev 
v Evropi je voda iz pipe pitna; če že moraš kupiti vodo, kupi eno večjo plastenko namesto več manjših. Tako 
boš prihranil/-a denar in bolj premišljeno uporabljal/-a naravne vire.

Plastične posode za hrano s seboj in dostavljeno hrano

Lahko plastično posodo za dostavljeno hrano uporabljaš še naprej?

Dostavljena hrana je za številne od nas skrita pregreha, vendar lahko zagotavlja tudi načine za večjo učinko-
vitost porabe virov. Če kupiš nove plastične posode za shranjevanje hrane, s tem porabiš nove vire, če pa upo-
rabiš posodo, v kateri je bila dostavljena hrana, hitro ugotoviš, da je ta najprimernejša za shranjevanje 
ostankov hrane, kot so omake in solate, v zamrzovalniku ali hladilniku. Da bi te posode zdržale čim dlje, segrej 
hrano v ločeni posodi. Tako ne bo samo posoda zdržala dlje, temveč bo ta način tudi varnejši, saj lahko kemi-
kalije iz plastike pri segrevanju pronicajo v hrano.

Plastične vrečke

Ali lahko nakupuješ brez vrečk za enkratno uporabo?

Plastične vrečke so postale sinonim za zapravljivost današnje družbe. Vsak dan porabimo več milijonov teh 
vrečk, pogosto le za nekaj minut, nato pa jih odvržemo v koš. Povprečen državljan EU vsako leto uporabi sko-
raj 250 plastičnih vrečk, in to večinoma samo enkrat. Nekatere med njimi so tako tanke, da jih nikoli ne reci-
klirajo, zato končajo v morju ali na deponiji, kjer njihov razkroj lahko traja več sto let. Najbolje je, če v trgovino 
prineseš svojo vrečko; bombažne in platnene vrečke so lahke in praktične za uporabo. Če je možno, izberi 
vrečke iz organskih materialov z ekološkim znakom. Ali pa: zakaj ne bi obudil tradicije in se v trgovino odpra-
vil z nakupovalno košaro?



ZA
DNJIČ

 PO
SO

DOBLJ
EN

O LE
TA

 2014

48

TVOJE ODLOČITVE LAHKO SPREMENIJO SVET!

PRIROČNIK O PORABI DOBRIN 

 Steklenica 

Ali veš, zakaj je steklo prvorazreden material?

Čeprav je res, da steklo uporabljamo že približno 5 000 let, ni nobenih znakov, da ga bomo prenehali uporab-
ljati v bližnji prihodnosti, za kar obstaja dober razlog. Je  100-odstotno ponovno uporabno in se lahko reciklira 
v neskončnost. Vendar pred odlaganjem steklenic in steklenih kozarcev v zabojnik za steklo vseeno premisli, 
ali jih lahko ponovno uporabiš. Ponovna uporaba izdelkov je bolj učinkovita glede porabe virov kot recikliranje, 
ker ne zahteva dodatne energije, vode in drugih virov, ki so potrebni za izdelavo novih izdelkov iz recikliranih 
materialov. Steklenice lahko uporabljamo skoraj neomejeno dolgo, saj ne izgubijo svojih lastnosti in so prep-
roste za čiščenje. Uporabi jih za shranjevanje pijače, svečnike ali držala za svinčnike. Če si ustvarjalen, jih 
ponovno uporabi kot obešalnik, luč ali lestenec. Svoje stare steklene kozarce in steklenice lahko prav tako 
podariš nekomu drugemu, da jih nato uporabi. Veliko trgovin ima sistem za odlaganje steklenic, ki zagotavlja 
manjše denarno nadomestilo za vsako vrnjeno steklenico. Steklenice so nato vrnjene proizvajalcu, ki jih lahko 
večkrat znova uporabi, ti pa plačaš le za pijačo, plačilu za embalažo pa se izogneš.
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Slike z dopusta

Koliko lahko tvoj družinski dopust vpliva na spremembo podnebja?

Vpliv tvojih počitnic je odvisen predvsem od tega, kako daleč in s katerim prevoznim sredstvom potuješ. 
Letalo bolj vpliva na okolje kot avtomobil ali vlak. Seveda to ne pomeni, da ne smeš na dopust! Le razmi-
sli o tem, ali res moraš leteti. Za letenje se porabijo velike količine goriva, pri čemer se sprošča veliko CO2. 
Letalstvo k emisijam toplogrednih plinov v EU neposredno prispeva približno 3 odstotke takih emisij. Če se 
upoštevajo tudi posredni učinki, je lahko skupni vpliv teh emisij na spremembo podnebja večji za dvakrat 
do štirikrat. Zakaj se ne bi raje peljal z vlakom, če je to možno? Tudi deljenje avta bi imelo manjši učinek. 
Če že letiš, to čim bolj izkoristi.Pojdi za dlje časa in manj pogosto. Seveda je vedno lepo iti na počitnice, 
a splača se tudi premisliti, katere vire izrabljaš. Seveda so tu tudi programi za kompenzacijo izpustov, 
ki pomagajo zmanjšati negativne vplive letenja in drugih dejavnosti na okolje. Na voljo je veliko spletnih 
strani, kjer lahko za kompenziranje izpustov plačaš tako, da investiraš v zelene ukrepe, kot je sajenje dre-
ves ali nameščanje sončnih celic na javnih zgradbah. Ko prispeš na cilj, poskusi najti prenočišče, ki spoš-
tuje lokalno okolje, jesti lokalno hrano in se izogibati uporabi avta.

Transport/turizem

Prevoz je poleg gradnje hiš in proizvodnje hrane eden glavnih povzročiteljev obremenjenosti narav-
nih virov. Prevoz predmetov od točke A do točke B pomeni porabo energije, za pridobitev energije pa 
so potrebni viri. Če smo bolj premišljeni pri tem, kako se premikamo, lahko bistveno zmanjšamo 
negativne učinke vsakdanjega življenja na okolje.
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 Ključi za avto

Ni lahko živeti brez avta, ampak je to res razlog, da sploh ne bi poskusil?

Nekatere stvari, ki jih lahko storimo, da bi bilo naše življenje bolj zeleno, zahtevajo kar nekaj truda. Druge so 
lahko najpreprostejša stvar na svetu. Recimo hoja namesto vožnje. Hoja je tako zelo preprosta in ima veliko 
okoljevarstvenih prednosti: manj onesnaževanja zraka in zvočnega onesnaženja, manjša poraba virov, ki so 
potrebni za konstrukcijo, poganjanje in vzdrževanje avtomobila, da ne omenjamo prednosti za zdravje, ki jih 
prinaša redna telesna aktivnost. Seveda je avto včasih nepogrešljiv, a za kratke poti, kot je pot do najbližje 
trgovine ali na kavo s prijateljem, le razmisli, ali res moraš uporabiti avto, ali pa bi lahko ravno tako šel peš. 
Kdo res uživa pri nakupovanju živil? Vrste, gneča, bitka za prosta parkirna mesta ... nič od tega ni prav prijetno. 
Zakaj se torej naslednjič pri blagajni ne vprašaš, če je bila ta pot res potrebna? Kaj če bi ti hrano dostavili? 
Spletno nakupovanje hrane je precej učinkovitejši način, kako dobiti hrano domov.

Mimogrede: preveri datume na hrani, ko pride k tebi, da boš vedel, kaj pojesti prej, saj je zapravljanje hrane 
zapravljanje virov. Če bi raje šel v trgovino osebno, razmisli, ali lahko stvari kupiš v bližini, in poskusi tja priti 
peš ali s kolesom. In ne pozabi na nakupovalni seznam.
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Pranje perila

Ali tvoj pralni stroj škoduje okolju?

Sodobni pralni stroji so veliko učinkovitejši kot nekoč, a še vedno lahko za učinkovitejšo porabo virov veliko 
naredimo sami. Če želiš kar najbolje izkoristiti vodo in energijo, upoštevaj nekaj preprostih pravil. Izberi 
program, ki ti bo zagotovil čisto perilo – ni treba, da gre vedno za pranje pri visoki temperaturi. Programi 
za pranje bombaža pri temperaturi 40 °C so zasnovani za poln pralni stroj, zato ga poskusi čim bolj napol-
niti. Če se ti pogosto dogaja, da je stroj napol prazen, naslednjič morda razmisli o nakupu manjšega pral-
nega stroja. Pri nakupu poišči ekološke nalepke – številni novi stroji jih imajo, zagotavljajo pa manjšo 
porabo vode in energije. Preveri tudi etikete na oblačilih: pogosto piše, da so primerna samo za kemično 
čiščenje, čeprav jih lahko v resnici opereš tudi ročno. Seveda ne pozabi na pralna sredstva, ki naj bodo čim 
bolj okolju prijazna, zato poišči ekološko nalepko s simbolom rože.

Okenski okvir (dnevna soba)

Si prepričan, da ne mečeš denarja skozi okno?

Ne pozabi, da približno 30 odstotkov toplote uhaja skozi okna, zato so energetsko varčna okna pomembna, 
če želiš ustaviti izgubo toplote. Začetni stroški se ti bodo kmalu povrnili z denarjem, ki ga prihraniš pri 
računih za ogrevanje. Okna z dvojno ali trojno zasteklitvijo delujejo tako, da med dvojne ali trojne šipe 
ujamejo žlahtne pline, ki ustvarijo izolacijsko plast. Njihova najpomembnejša prednost je, da ohranijo 
toploto v prostoru in da so odlična zaščita pred zunanjimi vplivi. Tudi naoknice in debelejše zavese prispe-
vajo k toplotni in zvočni izolaciji. Če imaš v toplem vremenu težave z ohranjanjem hladu v hiši, lahko 
z naoknicami in senčili zmanjšaš stroške energije za ventilatorje ali klimatske naprave. Toda ali ne bi bilo 
smiselno, da preveriš izolacijo celotne stavbe (vrata, stene, streha, klet itd.), kadar načrtuješ menjavo 
oken? Pri tem ti lahko pomaga strokovnjak, ki ti bo po pregledu tvojega doma predlagal, kako lahko izbolj-
šaš njegovo energetsko učinkovitost.

Energetska učinkovitost

Naša družba se preveč zanaša na neobnovljive vire energije, kot sta nafta in plin, zato moramo 
v svoje vsakdanje življenje čim prej vpeljati obnovljive vire, kot sta sončna in vetrna energija. Premis-
liti moramo o tem, kako bi obnovljive vire, kot sta sončna in vetrna energija, vključili v vsakodnevno 
življenje. Vendar učinkovitost pomeni tudi, da je treba čim bolj izkoristiti energijo, ki jo že porabljamo. 
Preprosti ukrepi, kot sta ugašanje luči, ko zapustimo prostor, in dvojna zasteklitev oken, da prepre-
čimo uhajanje toplote, veliko prispevajo k varovanju okolja in pomenijo tudi prihranek denarja.
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 Žarnica

Ali lahko zamenjava žarnic osvetli prihodnost tvojih vnukov

Lahko – in več kot bo ljudi, ki se bodo odločili za tako zamenjavo, boljše bo. Energetsko varčne žarnice pora-
bijo petkrat manj elektrike od starih žarnic in tako prispevajo k zmanjševanju izpustov ogljika. Te žarnice so 
zdaj lahko dostopne in ugodne, najti pa jih mogoče celo v supermarketih. Na voljo so energetsko varčne žar-
nice, ki so na videz podobne starejšim in oddajajo enako kakovostno svetlobo. Z energetsko varčno žarnico 
z močjo 20 W in življenjsko dobo 12 000 ur boš v času njenega delovanja prihranil okoli 70 EUR v primerjavi 
z enakovredno navadno žarnico z močjo 100 W. V vseh državah članicah EU se zdaj postopno ukinja prodaja 
starih žarnic za potrebe gospodinjstev. Do leta 2020 bomo s temi ukrepi prihranili toliko energije, kot jo vsako 
leto porabi 11 milijonov gospodinjstev. Proizvajalci žarnic hitro razvijajo privlačne energetsko varčne žarnice, 
kot so žarnice LED, njihova cena pa se stalno znižuje. Vendar je na trgu še vedno nekaj vrst manj učinkovitih 
žarnic, zato pri nakupu poglej oznake in izberi tiste, ki so energetsko najbolj učinkovite. Čeprav uporabljaš 
energetsko varčne žarnice, to ne pomeni, da lahko pustiš luč prižgano tudi takrat, ko je ne rabiš.

Pomivalni stroj

Ali je za manjšo porabo energije dovolj, da kupiš učinkovitejši pomivalni stroj?

Kaj je z vidika učinkovite rabe virov boljše: ročno pomivanje posode ali uporaba pomivalnega stroja? Odgovor 
je odvisen od tega, kako uporabljaš pomivalni stroj, od vrste pomivalnega stroja in od tega, kako učinkovit si 
pri pomivanju posode. S pomivalnim strojem ni načeloma nič narobe, saj porabi trikrat do štirikrat manj vode, 
kot je porabimo za ročno pomivanje, vendar je pomembno izbrati pravi stroj. Pri nakupu izberi pomivalni stroj 
z dobro oceno energetske učinkovitosti, uporabljaj varčni način, če je le mogoče, in stroj do konca napolni. Ide-
alen čas za uporabo pomivalnega stroja je ponoči. To ni samo ceneje, ampak pomeni tudi porabo električne 
energije v času, ko manj učinkovite elektrarne ne obratujejo, zato bo vsaka porabljena enota električne ener-
gije pustila nekoliko manjšo sled ogljikovega dioksida. Če posodo pomivaš ročno, uporabi ekološke detergente, 
vode med pomivanjem ne pusti teči in je ne pregrevaj.
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 Račun za plin/električno energijo

Ali ni lažje imeti računov v računalniku kot na mizi?

Dejstvo je, da bomo morali v prihodnje uporabljati več energije iz obnovljivih virov in zelene energije. 
Ne smemo namreč pozabiti precejšnjih ogljikovih izpustov, ki so povezani z običajnimi viri energije, kot sta pre-
mog in nafta. Eden izmed načinov, kako lahko vsi spodbujamo rabo energije iz obnovljivih virov, je, da po njej 
povprašujemo. Več ljudi bo uporabljalo energijo iz zelenih virov, cenejša bo. Seveda lahko prihraniš največ, če 
uporabljaš manj energije, a iskanje novih načinov za uporabo električne energije iz obnovljivih virov ima lahko 
dvojne pozitivne učinke. Če na primer namestiš sončne celice, bo to velik začetni strošek, vendar boš dobili vir 
brezplačne energije, ki ga boš še dolgo uporabljal, pri čemer ti ne bo treba skrbeti za nihanje cen energije. 
Za večino ljudi pa je najhitrejši in najpreprostejši način za zmanjšanje energetske porabe povečanje energet-
ske učinkovitosti. Prvi korak k boljši izkoriščenosti energije je pogosto namestitev pametnih števcev, s katerimi 
lahko spremljaš porabo energije in ugotoviš, kje jo izgubljaš. Nekateri dobavitelji električne energije jih že ponu-
jajo. Cilj EU je, da bi bili do leta 2020 pametni števci nameščeni v 80 odstotkih gospodinjstev.

Medijski predvajalnik 

Koliko skladb bi lahko kupil z denarjem, ki ga porabiš za polnjenje baterij ponoči?

Zakaj tako pogosto puščamo naprave, kot so mobilni telefoni, prenosniki in predvajalniki glasbe, priključene 
v električno omrežje tudi potem, ko so že popolnoma napolnjeni? Veliko ljudi je zmotno prepričanih, da stalno 
polnjenje elektronskih naprav pripomore k njihovemu pravilnemu delovanju. Dejansko je pravilna nasprotna 
trditev: stalno polnjenje dolgoročno skrajša življenjsko dobo baterije; to pomeni, da boš moral baterijo ali 
napravo zamenjati hitreje, kar je slabo za okolje in večji strošek zate. Litij-ionske baterije, ki se uporabljajo na 
primer v pametnih telefonih, najbolje delujejo, če pazimo, da jih vsakič ne izpraznimo in nato popolnoma 
napolnimo. Najboljše je, da jih začnemo polniti pri 40 % maksimalne napolnjenosti in jih prenehamo polniti 
pri približno 80 % maksimalne napolnjenosti. Rešitev je preprosta: preveri, kako dolgo traja, da se napolni 
baterija tvoje naprave, in bodi ob koncu polnitve v bližini, da jo takoj izključiš iz električnega omrežja. 
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 Okenski okvir (spalnica)

Estetsko? Gospodarno? Ekološko? Zakaj pa ne vse troje?

Najboljši način za zagotovitev čim večje energetske učinkovitosti doma je, da preprečiš uhajanje energije. 
Toplota uhaja skozi vse razpoložljive odprtine, zato je s finančnega in okoljevarstvenega vidika smiselno, da 
jo zadržiš v prostoru. Toplota iz prostorov najpogosteje uhaja skozi okna. Skozi slabo izolirana ali enojno 
zastekljena okna se dejansko izgubi približno 30 % toplote. Zakaj se torej ne bi odločil za dvojno ali celo trojno 
zasteklitev oken? Seveda bo za to potrebna začetna naložba, vendar bo tvoj dom dolgoročno toplejši in za 
ogrevanje boš porabil manj energije, kar ni dobra novica samo za okolje, temveč tudi za tvojo denarnico. Pri 
izbiranju okenskih okvirjev razmisli o toplotnih lastnostih materialov in tudi o njihovi trajnosti: leseni okvirju 
so na primer izdelani iz obnovljivega vira in so biološko razgradljivi. Poleg tega je pomembno, da ne izoliraš, 
ne da bi poskrbel za ustrezno prezračevanje: v veliko novih ali na novo izoliranih domovih se pojavljajo težave 
s kakovostjo zraka, ki jih povzroča kopičenje vlage in onesnaževal, kot sta radon in formaldehid; vse to ogroža 
zdravje odraslih in otrok. 

Hladilnik

Je prepoln hladilnik „kul“?

Ljudje so zmotno prepričani, da je učinkovit le poln hladilnik – najboljše je, da napolniš tri četrtine prostora 
v hladilniku, saj tako prihrani največ energije. In ne pozabi na druge načine, s katerimi lahko prispevaš 
k varstvu okolja. Redno odmrzuj svoj zamrzovalnik, da bo čim bolj učinkovit. Vrat hladilnika ne puščaj predolgo 
odprtih, saj tako iz njega uhaja mrzel zrak. In v hladilnik ali zamrzovalnik ne shranjuj tople hrane – počakaj, 
da se najprej ohladi. Poleg tega redno preverjaj, v kakšnem stanju je hrana – nesmiselno je, da jo hraniš na 
hladnem in nato zavržeš. Ker prehajamo v krožno gospodarstvo, bi morali biti na voljo več možnosti za zakup 
večjih elementov, kot so hladilniki in zamrzovalniki. Proizvajalci bodo še naprej odgovorni za servisiranje, 
obnovo in ponovno uporabo sestavnih delov izdelka po izteku njegove življenjske dobe ter tako prihranili ener-
gijo in vire. Pri opremljanju doma išči stroškovno učinkovite možnosti zakupa.
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Čevlji

Ali jih boš hotel imeti tudi, ko ne boš več navdušen nad njimi?

Ko kupuješ čevlje, poskusi izbrati par, ki ga boš nosil več kot samo enkrat ali dvakrat. Vredno je plačati 
nekoliko več za kakovostne čevlje, ki jih boš še dolgo nosil. Ko se odločiš, da čevljev ne potrebuješ več, jih 
ne odvrzi v koš. Pomisli, kako bi jih lahko recikliral, ali pa jih odnesi v zabojnik dobrodelne organizacije.

Krožnik z ostanki hrane

Ali imaš lačne oči?

Odpadna hrana je resna težava. Ko hrano zavržemo, ne ustvarjamo samo odpadkov, ki jih bo treba odstra-
niti, ampak zapravljamo tudi energijo in vse surovine, ki so bile porabljene za njeno pridelavo, prevoz, pre-
delavo, hrambo in dostavo do tvojega doma. Eden načinov, kako zmanjšati količine odpadne hrane, je, da 
skuhamo samo to, kar bomo res pojedli. Če imamo po obroku še vedno nekaj hrane v ponvi ali na krožniku, 
lahko ostanke shranimo in pojemo naslednji dan. Ko si v restavraciji, lahko prosiš kuharja, da izpusti dolo-
čeno sestavino, če veš, da je ne boš pojedel, ali pa prosiš natakarja, naj ti ostanke hrane spravi v vrečko, 
ki jo boš vzel s sabo. Če ti vseeno ostane nekaj hrane, ki je ni mogoče znova uporabiti, jo odvrzi v ustre-
zen zabojnik. Če v tvojem kraju ni ločenega zbiranja odpadkov, zakaj si ne bi omislil komposta s črvi ali 
vrtnega kompostnika? V trgovinah so na voljo celo kompostniki, ki jih lahko hraniš v kuhinjski omari, saj 
ne oddajajo neprijetnih vonjav. Tudi če ločeno zbiranje odpadne hrane ni urejeno, je priporočljivo, da sam 
poskrbiš za kompost, saj boš tako prihranil stroške prevoza in ti ne bo treba kupovati zemlje za rastline. 
Učinkovito rabo virov je najlažje doseči tako, da preprečimo nastajanje odpadkov.

Čezmerna poraba

V zahodnem svetu potrošništvo pogosto pozitivno povezujemo s kakovostjo življenja. A naravni viri, 
kot so minerali in hrana, so omejeni, zato mora vsakič, ko mi porabimo preveč, nekdo nekje porabiti 
premalo. Z naraščanjem svetovnega prebivalstva se naravni viri planeta dodatno obremenjujejo, mi 
kot potrošniki pa moramo začeti razmišljati manj o tem, kaj želimo, in bolj o tem, kaj potrebujemo.
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 Darila

Ali bo Božiček letos zelen?

Vsi radi dajemo in prejemamo darila, toda ali si kdaj pomislil, da bi lahko pri obdarovanju upošteval učinko-
vito porabo virov? Če nekomu podariš svoj čas namesto neželenega darila, ki lahko konča v omari ali celo košu 
za smeti, je lahko to vredno veliko več. Povabi svoje bližnje na pohod ali ogled svojega mesta, podari jim 
kupon za varstvo otrok ali kratek tečaj jezika, ki si se ga sam že naučil, oni pa ga še ne govorijo. Ali pa jim 
izdelaj doma narejeno darilo – marmelado, piškote, pletene nogavice ali nakit. Lahko jim morda podariš vsto-
pnico za gledališče ali koncert. Spletne trgovine z obrtnimi izdelki so v zadnjih letih postale zelo uspešne in so 
odlična izbira, če iščeš izvirne, ročno izdelane in predelane izdelke. Zakaj ne bi nekomu podaril drevesa v ama-
zonskem gozdu, darilnega bona za ekološko trgovino ali tečaja za pridelovanje lastne zelenjave? To niso samo 
zanimive nove ideje, ampak imajo taka ekološka darila tudi dodano vrednost, saj zagotavljajo večjo ozaveš-
čenost o temah, kot sta krčenje gozdov in učinkovita poraba virov. Poleg tega ne pozabi tudi na podrobnosti 
– ponovno uporabi darilni papir ali izdelaj svojo voščilnico iz recikliranih materialov. 

Oblačila

Zapravljanje virov ni več moderno! 

Ali si že kdaj kupil obleko, ki si jo potreboval za razgovor za službo, ko pa si jo naslednjič oblekel, ti ni bila več 
prav? Ali pa kupil obleko za posebno priložnost, ki je nisi nikoli več oblekel? Za izdelavo oblek na dnu omare, 
ki jih nikoli ne nosiš, je bilo porabljenih veliko surovin. Ko boš torej naslednjič kupoval nova oblačila, pomisli, 
kaj vse je v njih – porabljena voda in energija, morebitno onesnaženje okolja in podobno – ter se vprašaj, ali 
jih res potrebuješ. Premisli, koliko denarja bi lahko prihranil, če bi bolje izrabil obleke, ki jih že imaš, namesto 
da redno kupuješ nove. 

In zakaj ne bi kupoval oblačil iz druge roke? Na spletnih dražbah so po ugodnih cenah na voljo skoraj novi 
izdelki. Če imaš izdelke, ki jih ne potrebuješ, s prijatelji priredi zabavo za izmenjavo in se zabavaj pri izmenjavi 
oblačil. Ali pa izdelke podari prek organizacije za neprofitno izmenjavo in ponovno uporabo ali za dobrodelne 
namene. Nedavna raziskava, opravljena v Združenem kraljestvu, je pokazala, da bi lahko imeli 1,7 milijona 
ton manj emisij ogljikovega dioksida, če bi samo 10 odstotkov denarja, ki ga porabimo za nova oblačila, upo-
rabili za izposojo zelo kakovostnih oblačil, kot so večerne obleke in svečana oblačila. Zakaj naslednjič, ko prej-
meš povabilo na svečan dogodek, ne bi razmislil o tej možnosti?
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 Nakit

Poznaš pregovor, da ni vse zlato, kar se sveti?

Pri nakupu nakita zlahka pozabimo, da je njegova izdelava morda povezana z zelo velikimi stroški za ljudi ali 
celoten planet. Na področju trgovine se je v zadnjih letih veliko razpravljalo o tem, da pridobivanje zlata, 
srebra in dragih kamnov škoduje okolju ter izkorišča lokalno delovno silo in avtohtone prebivalce. Vendar ima 
to pridobivanje še vedno velik vpliv na okolje in družbo. Cianid, živo srebro in žveplova kislina so le nekatere 
od kemikalij, ki se uporabljajo pri pridobivanju dragocenih kovin. Zaradi teh kemikalij so obširna območja 
zemljišč in vodnih virov zelo onesnažena. Za pridobivanje zlata se na primer porabijo ogromne količine vode. 
Z naraščajočim povpraševanjem po plemenitih kovinah narašča tudi pritisk na vire in ekosisteme. Za izdelavo 
nekaterega nakita se še vedno uporabljajo ogrožene vrste. Kako lahko pomagaš? Izogibaj se izdelkom, ki vse-
bujejo korale, slonovino, želvovino ali brazilski palisander. Če kupuješ predmete, ki vsebujejo živalske proi-
zvode, kot so torbe iz krokodilje kože, se prepričaj, da imajo dovoljenje CITES, ki potrjuje, da izdelava ni 
škodljivo vplivala na biotsko raznovrstnost. Zakaj ne bi kupil nakita iz druge roke ali recikliranega nakita? Pre-
delan starejši nakit privlačno združuje staro z novim.
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Hranilnik 

Varčevanje z viri bo prispevalo k temu, da bo hranilnik poln

Prihranki bodo vidni kmalu potem, ko boš prenehal kupovati potrošniške izdelke za enkratno uporabo in 
kratkotrajne modne izdelke ter boš začel ozaveščeno nakupovati izdelke za ponovno uporabo in recikli-
rane izdelke in zmanjševati porabo vode in energije. Zakaj ne bi prihranjenega denarja vložil v vzdržljive 
kakovostne izdelke, ki jih boš lahko cenil več let?

Osebne tehtnice 

Ali se ob nakupi vprašaš, kakšen vpliv imajo izdelki, ki jih kupuješ, na okolje? 

Če tega še ne počneš, razmisli, ali so tvoje odločitve pri nakupih trajnostne. Ali res potrebuješ novo ozi-
roma ali ne bi bilo bolje kupiti rabljeno ali obnovljeno? Ali moraš res imeti lasten izdelek oziroma ali ne bi 
bolje, da ga najameš ali deliš in tako prihraniš tekoče stroške in stroške vzdrževanja. Deljenje avta, najem 
orodja ali opreme, izposoja gospodinjskih potrebščin ali večerne obleke so bolj trajnostne odločitve kot 
nakup svojega izdelka. Ali ste nenazadnje pomislili na uporabo pralnih plenic in robčkov, če imate doma 
dojenčka? Dolgoročno boste s tem prihranili denar, na izbiro boste imeli privlačno oblikovane plenice, poleg 
tega pa jih lahko prodate naprej. Prav tako lahko preverite, ali na vašem območju obstajajo podjetja, ki 
čistijo, zbirajo in dostavljajo plenice za ponovno uporabo. Morda lahko na območju, kjer živite, s tem, da 
se izogibate plenicam in robčkom za enkratno uporabo, preprečite na tone nepotrebnih odpadkov, ki na 
odlagališčih ustvarjajo nevarne emisije metana. Pozanimaj se o krožnem gospodarstvu ter se o teh vpra-
šanjih pogovori s prijatelji in družino. 

Zeleno gospodarstvo

Bistvo „zelenega“ ali „krožnega“ gospodarstva je način proizvodnje, kupovanja in potrošnje, ki se 
spodbuja v takem gospodarstvu. Njegov cilj je čim bolj zmanjšati količino odpadkov in čim bolj izko-
ristiti dragocene surovine, pridobljene iz naravnih virov. Namesto uporabe izdelkov s kratko življenj-
sko dobo, ki se nato zavržejo, ko jih ne potrebujemo več ali ko se pokvarijo, bo zeleno gospodarstvo 
spodbujalo uporabo izdelkov, ki jih je mogoče zlahka popraviti, ponovno uporabiti, odstrani, recikli-
rati ali kompostirati. Tako se bo ohranjala raven odpadkov na najnižji možni ravni in naravni viri 
obravnavali s spoštovanjem. 
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TVOJE ODLOČITVE LAHKO SPREMENIJO SVET!

PRIROČNIK O PORABI DOBRIN 

 Denarnica

Ali po nepotrebnem zapravljaš denar?

Z ukrepi za preprečevanje nepotrebnega odlaganja hrane ter nepotrebne rabe energije in vode boš prihranil 
denar, ki ga lahko porabiš za nekaj, kar ti je resnično všeč. Če bomo tako ukrepali vsi, lahko pomagamo ohra-
niti tudi naše lepo naravno okolje ter se lahko izognemo stroškom čiščenja, povezanim z odpadki in ogrože-
nimi ekosistemi. 

Igrača dinozaver

Ali bo potrošniška navada kupovanja izdelkov, ki se kmalu po nakupu odvržejo v smeti, kdaj izumrla? 

V zelenem ali krožnem gospodarstvu ne bomo več potrošniki, ampak bomo postali uporabniki, izdelki pa bodo 
narejeni z namenom, da jih je mogoče uporabljati dlje časa in da se lahko nato ponovno uporabijo ali prede-
lajo, ter iz bioloških materialov, ki jih lahko varno vrnemo v naravo, in z obnovljivo energijo. Nič se ne izgubi, 
vse se preoblikuje in odpadkov ni več. Pozanimaj se o krožnem gospodarstvu. Ta navdušujoči in dinamični 
model upošteva omejitve naravnih virov našega planeta. Za njegovo uveljavitev bodo potrebne tudi nove 
spretnosti in ideje v vseh industrijskih panogah. Bodi del prihodnosti, ne preteklosti. 
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