OLIMPIJSKO
Z ODPADKI
Zadeti koš še ne pomeni zmage.

Količina proizvedenih odpadkov v Sloveniji se v zadnjih letih
povečuje. Skupno smo kar 7,6 milijonov ton »pridelali« lansko leto (Vir.
Statistični urad Republike Slovenije). 630 000 ton v gospodinjstvih.
Si predstavljate? Težko. Obiščite najbližji zbirni center podjetja, ki v
vaši občini skrbi za gospodarjenje z odpadki. Za zbiranje, razvrščanje,
prebiranje, predelavo, obdelavo.

Sicer pa Slovenci skorajda vzorno ločujemo!

Več kot 72 odstotkov je zbranih ločeno. Skorajda 60 % jih recikliramo. Ta stopnja
je v zadnjih letih, pričakovano, zrasla. Zamisliti pa se moramo nad dejstvom, da
zavržemo kar 68 kilogramov hrane na prebivalca, skorajda polovica katere je še
užitna. Ključnega pomena za okolje pa je zmeraj - plastika, seveda. In tukaj nas čaka
še kakšen korak, da bi znižali 67 000 ton težek odpad plastike, ki ga proizvedemo
letno. Da, embalaža je v igri …
Torej, olimpijski smo pri ločevanju, a z odpadki bijemo (vsaj) biatlon in del discipline
bo ob teku proti cilju tudi zmanjševanje količin odpadkov..

Na leto Slovenec proizvede približno pol tone
(498 kilogramov) komunalnih odpadkov.
To številko lahko znižaš!
Z upoštevanjem spodnjih priporočil, ki smo jih pripravili v sodelovanju s strokovnjaki
Instituta »Jožef Stefan« ne boste na boljšem le vi, pač pa bomo pridobili vsi skupaj.
Posameznik, družba in narava, ki nas obdaja. Tek na dolge proge, odgovorna
naložba. Vsak korak šteje. Skupaj zmoremo!

1.	Kupujte premišljeno in posledično
zmanjšajte porabo.
	Kratko, jedrnato in jasno. Če zavržemo 68 kilogramov (!)
hrane na prebivalca, je prvi korak enostaven. Zmanjšajte
porabo. Predno odpadke zavržete jih stehtajte, pa boste
že po mesecu dni lahko izračunali kam sodite in na podlagi
tega pripravili lastno strategijo zmanjšanja porabe.

2.	Preden izdelek postane
odpadek, premislite. Je možna
ponovna uporaba?
	Če ne za vas, pa morda za nekoga drugega. V
centrih za ponovno uporabo in posredovalnicah
bodo poskrbeli, da bo življenjska doba izdelka
podaljšana. Izdelke lahko podarite, izmenjate ali
pa nenazadnje tudi prodate. Skratka, met v koš, pa
čeprav pravi, ni vedno najboljša rešitev.

3.	Priskrbite si lastno embalažo.

	Nakupi z lastno embalažo (rinfuzo) naj postanejo pravilo.
Steklena in lesena embalaža, pa vrečke iz naravnih
materialov naj postanejo vaša obvezna oprema. Za
začetek? Ponovna uporaba plastenk in plastičnih vrečk,
ki jih izbrskate iz omar in kleti. Marsikaj pa je tudi lahko
odlično nadomestilo za preveč priročno plastiko.

4.	N aj bo vaš najnovejši izdelek
pravzaprav »star«
	“Second-hand” raba postaja vse bolj priljubljena.
Posvojite pulover, kolo, sesalec ali likalnik in mu
dajte novo priložnost. Predno se odločite za
»googlanje« po spletnih trgovinah, razmislite o
zgoraj navedenih zaskrbljujočih številkah. Vsak
nakup rabljene delujoče opreme lahko popravi
statistiko.
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5.	»Zero waste« rojstni dan?

	Tudi svečani dogodki in praznovanja naj ne bodo izjeme.
Izziv? Naj bo vaše naslednje praznovanje rojstnega dne
»zero waste«. Pozabite na gumijaste balone in plastične
kozarčke, povlecite ven babičin porcelan, hrana in pijača
pa se naj na noben način ne znajdeta v smeteh. Naj
dobre navade naselijo v vse pore vašega življenja. In
obarvajo še kak drug praznik v barve trajnosti.

Naj bo tvoj korak del štafete!
Povej naprej!

V poročilu Mednarodnega foruma za podnebne spremembe (IPCC avgust, 2021) je
jasno navedeno, da je segrevanje ozračja posledica človeške aktivnosti. Ne zatiskaj
si oči. Gre za moj, tvoj, naš problem. Deluj. Sprejmi ta izziv. Navduši še prijatelja,
soseda, mamo, znanca in sproži val sprememb. Skupaj lahko premikamo gore!
Še več vsebin najdeš na Facebooku in Instagramu za ključnikoma: #belivrhovi in
#misijaledenik

Olimpijski koraki so nastali v sodelovanju z:

Ta knjižica je elektronska. Z razlogom, da je ne bi natisnili. Raje jo prenesite na svojo napravo in delite naprej.

