
Priporoèilo društva:

Obišèite spletno stran podjetja Simbio d.o.o. na http://www.simbio.si/, kjer si lahko preberete vse o loèenih odpadkih, celovitem ravnanju z odpadki, 
zbiranje in odvoz le-teh, predelavo in obdelavo ter mnogo zanimivosti glede razgradljivosti nekaterih materialov. 

Bodimo ozavešèeni in reciklirajmo!
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Skrb za okolje in za prihodnost naših naslednikov postaja ena najbolj pomembnih nalog vsakega posameznika, saj bo naš planet 
postal eno veliko odlagališèe odpadkov, èe ne bomo spremenili življenjskega sloga in se zaèeli ravnati po naèelu: 
ZMANJŠAJ, PONOVNO UPORABI IN RECIKLIRAJ. Zato, preden naslednjiè odvržemo papirèek, pomislimo, kam ga bomo odvrgli!

Ali ste vedeli?
              - Z recikliranjem ene tone èasopisov prepreèimo izpust 2,5 tone ogljikovega
                dioksida v atmosfero, prihranimo sedemnajst dreves in dovolj energije za
                ogrevanje doma za šest mesecev.       
              - Aluminijasta ploèevinka je popolnoma obnovljiva in z njeno reciklažo
                prihranimo 95% energije, ki je potrebna za izdelavo novih ploèevink.   
              - Nekatere vrste papirja je možno predelati celo sedemkrat.               
              - Vsi kovinski deli se lahko ponovno uporabijo. 
              - Liter odpadnega olja lahko onesnaži milijon litrov vode. 
              - Biološki odpadki predstavljajo dobro tretjino vseh odpadkov
              - Med odpadki v gospodinjstvih nastane do 75 % embalaže. 
              - Izdelki iz papirja predstavljajo najveèji del (skoraj 40 %) naših odpadkih. 
              - Za razgradnjo plastike je v naravi potrebnih do 500 let (www.simbio.si) 

Z loèevanjem odpadkov se zmanjšuje potreba po izkorišèanju naravnih virov in predelavi surovih materialov,
ki povzroèa še veèje onesnaževanje zraka in vode. V Sloveniji je ekološka ozavešèenost še vedno prenizka
in potrebno je veè zavedanja, da uporaba recikliranih materialov potrebuje manj energije, prispeva k boju 
proti podnebnim spremembam in zmanjša pritisk na naravo. S tem ko recikliramo, zagotavljamo ponovno 
uporabo materialov in predelavo odpadkov ter ohranjamo naše gozdove, ki nam omogoèajo življenje na na-
šem planetu. Kolièine odpadkov so vsak dan veèje in vedno težje se jih bo znebiti. Marsikdo meni, da je reci-
kliranje le modna muha, in mu niso všeè zaostreni standardi recikliranja embalaže in drugih odpadkov, ki so
se v zadnjem èasu uveljavljali tudi pri nas. A loèevanje odpadkov ima smisel in je tudi nujno potrebno, èe 
želimo našim naslednikom pustiti vsaj približno ohranjeno okolje. Recikliranje pa bo uèinkovito le tako, da se
potrošnik i  zavestno odloèajo za izdelke iz  rec ik l i ran ih snovi ,  k i  so že na vo l jo .

A ni le recikliranje tisto, ki bo rešilo naš planet, zelo pomembne so tudi vaše prvotne nakupovalne odloèitve 
in izdelki, ki jih uporabljate. Ti naj bodo prijazni okolju, saj z zdravim slogom življenja prizanesete ne le sebi,
temveè tudi okolju in okoli vaše hiše se ne bodo nabirale vreèe smeti, ki jih je treba zreciklirati. V košu za
smeti se vam ne bodo nabirale ploèevinke, plastenke gaziranih pijaè, saj ko kupujete sveže in surove sesta-
vine, vam ostane le nekaj plastiènih in papirnatih vreèk. Naèin, kako rešiti in zašèititi okolje, so dobre naku-
povalne odloèitve in ne vreèe recikliranih in strupenih odpadkov. Ne kupujte kozmetiènih izdelkov za kožo,
ki jih ne bi jedli, saj veèino stvari, ki jih namažete na kožo, vaše telo na koncu vsrka vase, in ne kupujte izdel-
kov, ki niso ekološko prijazni. Recikliranje je ena najboljših odloèitev, ki jih je èloveštvo sprejelo, saj je ponov-
na uporaba materialov zelo pomembna. Namesto, da podiramo nova drevesa, je pravilno, da znova upora-
bimo star papir in star karton. Namesto kopanja novih kovin izpod zemlje moramo reciklirati stari aluminij in
ploèevinke, to pa zlasti drži pri raèunalnikih in elektroniki. Teh izdelkov se moramo znebiti na ekološko oza-
vešèen naèin. Ne smemo pa misliti, da rešujemo svet s tem, ko vsak teden ob rob ceste postavimo smetnjak,
poln plastiènih steklenic, ki bi jih lahko nadomestili z bolj ekološko prijaznimi izdelki.

Že reciklirate?

Pametne nakupovalne odloèitve

Preprosti nasveti za zašèito okolja

- Za nakupovanje uporabljajte torbo, saj tako ne boste potrebovali
  plastiène vreèke.
- Kupujte izdelke v embalažah, ki jih lahko nato reciklirate (npr.papir, 
  steklo) in se izognite tistim v embalaži iz plastike.
- Pri nakupu izdelkov iz plastike se preprièajte, da je ta okolju prijazna
  in tako hitro razgradljiva ter primerna za reciklažo.
- Kupijte okolju prijazne izdelke in naj vas ne zapeljejo luksuzne emba-
  laže.
- Stara oblaèila in stvari, ki jih ne potrebujete veè, podarite. Nekaj, kar
  je za vas odpadek, lahko nekdo drug potrebuje.
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