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ČEZMERNA UPORABA?
NE, AMPAK PONOVNA UPORABA.

Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo
drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Premislite, ali za staro posteljnino, čevlje ali gospodinjski aparat, ki ste ga nadomestili z novim, res ni druge možnosti, kot da jih zavržete. Ko namreč zavržemo
določen izdelek, zavržemo tudi vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem življenjskem ciklu.
Ponovna uporaba ni zgolj enkratno dejanje, temveč je odnos do stvari, miselnost in življenjska filozofija, ki jo
lahko udejanjimo s tremi preprostimi koraki:

Premislite

Že med nakupovanjem premislite,
ali izdelek resnično potrebujete
in ali lahko kupite tak izdelek, ki
vam bo služil večkrat.

Predelajte

Preden zavržete izdelek,
razmislite, ali ga lahko kako
drugače uporabite, mu z manjšimi
posegi spremenite namembnost
ali ga nekomu podarite.

Ponovno
uporabite

Uporabljajte izdelke za večkratno
uporabo, kupujte rabljene in
predelane izdelke.

Naj odvečne stvari ne končajo med odpadki – nekaj nasvetov, kam s stvarmi, ki jih ne potrebujete več
Premajhna oblačila, smuči in električni mešalnik, ki ga niste uporabljali že leta. Tetina posteljnina, stare
značke, škatla neuporabljenih kopalniških ploščic. Pasji povodec, deset let staro kolo, kuhinjski stoli, stari
izvodi Cicibana ... Za vas so te stvari brez vrednosti in bi jih brez težav lahko odložili med odpadke.
Kaj pa, če jih nekdo potrebuje in bi jih lahko koristno uporabil?

1.

2.

3.

Bolšji sejem, oglasniki, sejem
starin in podarjanje

Posredovalnica rabljenih
predmetov

Ljudje potrebujejo ali si želijo vse
mogoče – od orodja in volne do rastlin ali lopate. Vse to lahko za kak evro
prodate na lokalnem bolšjem sejmu,
seveda pa lahko za vas odvečne
stvari na ogled postavite in prodate
tudi s pomočjo spletnih oglasnikov.
Če imate starine, jih lahko ponudite
obiskovalcem sejmov starin, ki so v
mestih pogosti ob vikendih, ali pa jih
ocenite v najbližji starinarnici. Vzmetnico, štedilnik, še zapakiran laminat
ali zbirko starih revij lahko kadarkoli
podarite, svoje daritvene ponudbe
pa lahko posredujete tudi na radijske
postaje in v uredništva mnogih revij in
časopisov.

Posredovalnice rabljenih
predmetov z veseljem sprejemajo predmete, ki so pri
vas že odslužili svoj namen.
Predmete s prodajo po nizkih, simbolnih cenah vključijo
v ponoven obtok.

Komisi jske trgovine z
rabljeno otroško opremo ter oblačili za otroke
in odrasle
Če stvari ne želite prodajati
sami, je izvrstna možnost
komisijska trgovina, ki vam
denar nakaže, ko vašo stvar
prodajo. V teh trgovinah
sprejemajo in prodajajo
rabljena oblačila ter različno
otroško opremo (vozičke,
avtosedeže, posteljice itd.).

4.

5.

Dobrodelne organizaci je, materinski domovi,
varne hiše in zavetišča za brezdomce ter
zavetišča za živali

Center ponovne uporabe (Reuse center)

Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska
posoda in otroška oprema ter igrače so dobrodošla pomoč številnim ustanovam. Ker v le-teh
včasih nimajo prostora za shranjevanje, prav tako
pa je tudi škoda, da bi stvari stale, medtem ko bi
jih nekje drugje zares potrebovali, je morda še najbolje, da najprej pokličete v posamezno ustanovo
in se dogovorite za prevzem. Informacije o materinskih domovih in varnih hišah ter zavetiščih in
dnevnih centrih za brezdomce dobite na vsakem
Centru za socialno delo.
V zavetiščih za živali z veseljem sprejmejo odeje
in brisače ter povodce, ovratnice, hrano in igrače.
Za prevzem se predhodno dogovorite z osebjem
v zavetišču.

Center ponovne uporabe pri občanih ali podjetjih/
ustanovah prevzame, odpelje in pripravi za ponovno uporabo izdelek, ki za nekoga predstavlja
odvečno blago. Gre za pohištvo, opremo za dom,
računalniško opremo, gospodinjske aparate, igrače, športno in otroško opremo, knjige itd. V CPU
je na voljo skoraj vse, kar najdete tudi na bolšjih
sejmih in v starinarnicah. Naprodaj so tudi predmeti, ki so jim vešče roke mojstrov in umetnikov
spremenile namembnost – na primer omarica
za čevlje, ki je bila v prejšnjem življenju igralni
avtomat. Center ponovne uporabe daje delo težje
zaposljivim, po drugi strani pa pomaga, da stari,
odvečni ali poškodovani predmeti zaživijo novo
življenje in za simbolično ceno razveselijo nove
lastnike. Prvi tovrstni center v Sloveniji od leta
2011 obratuje v Tuncovcu pri Rogaški Slatini, sebi
najbližji Center pa lahko poiščete na
www.centerponovneuporabe.si.
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