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Enkratno je stvari uporabljati večkratno
Ali poznate pesem Ota Pestnerja »Letiva«?
Nastala je leta 1978, letos pa smo jo potegnili iz pozabe in jo »ponovno 
uporabili« (poslušate jo lahko na našem FB profilu in Youtube kanalu).
Ne le zato, ker je zaradi svoje funky in spevne melodije brezčasna, 
temveč zato, ker dobre stvari lahko uporabimo večkrat.

Nasploh v Snagi verjamemo, da ponovna uporaba ni zgolj dejanje, 
pač pa odnos do stvari in življenjska filozofija.
Prav zato smo začeli z družbeno odgovorno iniciativo, s katero 
vas želimo spodbuditi k ponovni uporabi in do sebe, okolja ter 
denarnice odgovornemu potrošništvu.

Na pot preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe 
nas vodijo trije preprosti koraki:

PREMISLI – že med nakupovanjem premislite, ali izdelek resnično 
potrebujete in ali lahko kupite tak izdelek, ki vam bo služil večkrat/
dlje časa.
PREDELAJ – preden izdelek zavržete, razmislite, ali ga lahko kako 
drugače uporabite, mu z manjšimi posegi spremenite namembnost 
ali ga nekomu podarite.
PONOVNO UPORABI – uporabljajte izdelke za večkratno uporabo, 
kupujte rabljene in predelane izdelke. Tisto, česar ne potrebujete 
več, z veseljem sprejmejo v Centru ponovne uporabe na Povšetovi 
4 v Ljubljani.

Enkratno je stvari uporabljati večkratno
je družbeno odgovorna iniciativa,
njen cilj pa je predstaviti 
pomen ponovne uporabe 
in na dolgi rok spremeniti 
vedenje posameznikov, 
zmanjšati količino 
zavržene hrane 
ter usmerjati še 
uporabne dobrine 
tja, kjer jih družba 
najbolj potrebuje.
Letos bomo 
k sodelovanju 
povabili tudi
druga komunalna 
podjetja in iniciativo 
razširili na nacionalno 
raven.
Obiščite nas na
www.snaga/ponovna-uporaba, 
na Facebook strani 
www.facebook.com/SnagaLjubljana
in Twitter profilu https: //twitter.com/Snaga_reuse.


