
ZMANJŠAJMO KOLIČINO ODPADKOV TUDI MED PRAZNIKI
Eno najlepših obdobjih v letu se nezadržno bliža.  Praznično okrašene domove bo kmalu napolnil vonj po piškotih, cimetu 
in klinčkih, svečano vzdušje pa bodo zaokrožile zabave s prijatelji in obdarovanja tistih, ki so nam najbližje. Vse to pa bo 
prispevalo tudi k več odpadkom. V Simbiu opažamo, da se med božično-novoletnimi prazniki zbere kar 20 odstotkov več
stekla, kot znaša povprečje, podobno pa velja tudi za ostale količine odpadkov, predvsem je več hrane, smrečic, pločevink 
ter kartonske in druge embalaže. 

Naj vas spomnimo: najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato sprejmite izziv in poskusite v letošnjem decembru količino 
odpadkov zmanjšati na minimum. Zakaj? Preprosto zato, ker trošimo več, kot imamo. Porabimo namreč kar tretjino več 
naravnih virov, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. 

Po podatkih inštituta Sustainable Europe Research Institute naj bi namreč vsak izmed nas potrošil približno 43 kg naravnih 
virov na dan. To je v letu dni skoraj 16 ton naravnih virov na posameznika. Če to količino pomnožimo z vsemi prebivalci 12 
občin, kjer naša družba opravlja dejavnost ravnanja z odpadki, porabimo samo v naši regiji kar 2 milijona ton naravnih virov 
na leto. Zato je prav, da razmislimo o svojih navadah in potrošniških vzorcih ter o tem,  kako lahko ravnamo drugače. Nekaj 
nasvetov, kako zmanjšati porabo naravnih virov in proizvesti manj odpadkov, smo zbrali tudi v tem dopisu. 

Naj bo praznični čas tudi priložnost, da se ustavite in v miru razmislite, kaj vam je v življenju resnično pomembno in temu 
daste v prihodnosti večkrat prednost. Saj veste, če delamo ves čas iste stvari, ne moremo pričakovati drugačnih rezultatov. 
Ob božiču - prazniku miru, upanja in ljubezni, vam in vašim bližnjim prisrčno želim veliko osebne sreče, trdnega zdravja in 
MNOGO LEPIH TRENUTKOV V LETU 2016!
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POTREBUJE PŠENICA, DA ZRASTE.

DA SE POŽANJE, POSUŠI, SKLADIŠČI, 
TRANSPORTIRA IN ZMELJE V MOKO.

TRAJA, DA IZ MOKE NAREDIMO 
KRUH IN GA SPEČEMO. 

DA KRUH VRŽEMO V SMETI. IN LE



Darila
Razmislite o nakupu “izkušnje”. Namesto materialnih daril podarjajte doživetja – 
npr. ogled gledališke predstave, obisk koncerta, nočno sankanje, tečaj jahanja, 
ure joge ali boksa, kuharski ali slaščičarski tečaj ipd. 
Razmislite tudi o podarjanju darilnih bonov. Lahko ste prepričani, da bo v tem 
primeru obdarovanec gotovo kupil nekaj, kar potrebuje in si resnično želi.
Morda pa bi podarili svoj čas in obiskali teto v domu za ostarele ali kogarkoli 
drugega, za katerega »ni nikoli dovolj časa«. 

Baterĳe
Vsako leto nastane na tone odpadnih baterij, ki sodijo med nevarne odpadke. 
Kupujte raje darila, ki ne potrebujejo baterij, baterije za večkratno uporabo, 
lahko pa se odločite za izvirno darilo in komu podarite polnilne baterije in polnilec!

Voščilnice
Pošljite raje e-voščilnice. Na spletu najdete celo paleto brezplačnih e-kartic. 
Še bolje pa, da kar osebno voščite vesele praznike. 

Nakupovanje
Ko greste po nakupih, s sabo vzemite vrečke. Naredite seznam, kaj res potrebujete 
in se izogibajte skušnjavam. Poskusite to početi skozi vse leto - ne samo za božič!

Božična drevesca
Umetna drevesa so odlična izbira, saj jih lahko uporabljate več let zapored. Vendar 
če si kljub temu še vedno želite pravo drevesce, razmislite o nakupu drevesa s 
korenino, ki ga lahko znova uporabite prihodnje leto ali pa posadite na vrtu.  

Ovojni papir
Je res potreben? Razmislite o možnostih, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, kot 
so škatle in darilne vrečke.

Hrana
Še pred pripravo prazničnih kosil ali večerij razmislite, kaj boste storili s hrano, 
ki bo ostala. Ne bodite med tistimi, ki v zabojnike odvržejo tudi precej denarja 
(v obliki prevelike količine kuhane hrane in živil, ki jih ne uporabijo pravočasno).

KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI? 


