
V iztekajočem se letu je bilo veliko pozornosti posvečeni embalaži. Čeprav ima embalaža številne koristi, 
postaja vse večji globalni problem, saj je proizvajamo in porabljamo preveč. 

Po zadnjih podatkih samo v Evropi proizvedemo letno povprečno 157 KG ODPADNE EMBALAŽE NA 
PREBIVALCA. 

Velik delež te embalaže je nepotreben, zato smo se k aktivnostim ozaveščanja o tej problematiki pridružili 
tudi v naši družbi za ravnanje z odpadki Simbio. Nekaj napotkov, kako porabiti manj embalaže, smo pripravili 
tudi v tem letaku in verjamemo, da boste kakšnega tudi upoštevali, še posebej v tem predprazničnem 
času, ko boste razmišljali o darilih. Morda najdete tudi kakšno idejo, kako podariti kaj izvirnega in pri tem 
PROIZVESTI ’’NIČ ODPADKOV’’.

V Simbiu smo v prvih desetih mesecih tega leta 6450 t plastične in kovinske embalaže oziroma 62 kg, kar je 
MANJ, kot znaša EU povprečje, je pa res, da še v količini nista zajeta zadnja dva meseca. 

Ne glede na to upam, da boste ob osebnih novoletnih zaobljubah posvetili kak trenutek razmisleku tudi 
o bolj zelenih praznikih in bolj zelenem letu. V naši družbi Simbio, kjer se zelenim ciljem posvečamo 
na samostojni poti ŽE 20 LET, ob nenehnih tehnoloških in drugih družbenih spremembam ostaja naše 
poslanstvo ves čas enako – OB SPREJEMLJIVIH CENAH ZAGOTAVLJATI NAJVIŠJI NIVO KAKOVOSTI 
STORITEV, povezanih s skrbjo za okolje. 

V trenutkih, ko se staro leto poslavlja in se misli usmerijo v prihodnje, se vam želimo zahvaliti za sodelovanje, 
za dragocene nasvete, pripombe in konstruktivne kritike, ki ste jih delili z nami in ki nam pomagajo biti boljši. 
Naj bo novo leto priložnost za nove začetke in novo premikanje meja na osebnem ali poslovnem področju, 
naj bo prijazno in uspešno, naj vas obogati z zdravjem in osebnim zadovoljstvom, božični prazniki pa naj 
bodo polni dobrote, ljubezni, radosti in nepozabnih trenutkov v družinskem krogu!

ZMANJŠAJMO PORABO ODPADNE EMBALAŽE
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10 KORAKOV ZA MANJ EMBALAŽE

Ko je le mogoče, 
sepri pripravi hrane 
izogibajmo uporabi 

predpakiranih 
in predpripravljenih 

jedi.

1.

Steklenice 
uporabimo večkrat 

ali uporabimo 
plastenke za 

večkratno uporabo. 

6.

Namesto čajev v 
filter vrečkah raje 

uporabljajmo čaje v 
razsutem stanju in 

čajne cedilke. 

3.

Vodo, čaj ali kavo 
natočimo v skodelice 

ali kozarce.

8.

Uporabljajmo 
jedilni 

pribor za 
večkratno 
uporabo.

2.

Kolikor je 
mogoče, 

zmanjšajmo 
porabo papirja 
in tiskalnikov. 

7.

Papirnate brisače 
zamenjajmo s 

kuhinjskimi krpami in 
brisačami iz blaga. 

4.

Pripravimo si kosilo 
brez embalaže. Jed 
bo enakega okusa, 
odpadkov pa bo 
občutno manj. 

9.

Za shranjevanje 
hrane in živil 
uporabljajmo 

posodo za 
večkratno uporabo.

5.

Namesto 
predpakiranih živil 

raje kupujmo 
izdelke v razsutem 

stanju. 

10.


