
Kako do manj odpadkov in boljšega življenja?

Vsak od nas letno zavrže več kot 400 kg odpadkov, od tega je kar petina hrane in veliko še uporabnih stvari. Spremeniti 
navade je tudi sporočilo Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki poteka med 21. in 29. novembrom.

Sprejmite izziv tudi vi in sledite petim preprostim napotkom ter zmanjšajte količino odpadkov, ki jih povzročite.

1. Pred nakupom si zastavite tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (in imeti) ali 
si lahko izposodim, najamem ali si delim? Ali lahko kupim rabljeno?

2. Stvari, ki jih ne potrebujete vsak dan (na primer orodje, oprema za taborjenje), si lahko izposodite pri prijateljih 
in znancih. Na takšen način si medsebojno pomagate, poleg časa in prostora pa prihranimo tudi denar.

3. Vse tisto, česar ne potrebujete več, lahko podarite, zamenjate, prodate ali odpeljete v najbližji center ponovne 
uporabe – ljubljanskega najdete na Povšetovi ulici 4.

4. Upoštevajte pravilo desetih sekund. Preden izdelek odnesete na blagajno, se ustavite za deset sekund in si 
postavite dve vprašanji: zakaj to kupujem in ali to potrebujem. Če ne najdete prepričljivega odgovora, ga vrnite 
na polico.

5. Namesto materialnih daril rajši podarjajte doživetja (ogled gledališke predstave, obisk koncerta, nočno sankanje, 
tečaj jahanja, ure joge ali boksa, kuharski ali slaščičarski tečaj itd.).
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