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POSTANIMO PRIJAZNI DO OKOLJA – 
SPREMENIMO SVOJ ŽIVLJENJSKI STIL

Pogostejše suše, taljenje ledenikov, povišanje 
gladine morij, temperaturni ekstremi, vedno 
močnejša neurja in poplave.  
Klimatske spremembe vidno vplivajo ne le na 
okolje, temveč tudi na življenje ljudi. Znanstveniki 
opozarjajo, da podnebna kriza lahko prinese 
»nepredstavljivo trpljenje«, če se ne bo način 
življenja bistveno spremenil.

OKOLJU PRIJAZNO GOSPODINJSTVO
Znanstvene raziskave so pokazale, da so prav 
gospodinjstva tista, ki lahko največ prispevajo k 
omejevanju izpustov toplogrednih plinov in zmanjšanju 
količine odpadkov. 

Gospodinjstva in posamezniki lahko storimo največ 
za okolje in svetlejšo prihodnost našega planeta, če 
bomo začeli spreminjati svoje vsakodnevne dejavnosti, 
ki niso trajnostne in jih nadomestili z bolj vzdržnim, 
okolju in ljudem prijaznim življenjskim slogom.

Na spletni strani www.prijaznidookolja.si smo za 
vas pripravili informacije, vprašalnike in aktivnosti 
na področju mobilnosti, hrane, doma, plastike, 
odpadkov, mode in potovanj. Na osnovi vprašalnikov 
in osvojenih točk lahko za vsako področje ugotovite, 
kam se s trenutnimi življenjskimi navadami uvrščate 
in kaj lahko na osnovi aktivnosti in spreminjanja 
navad dosežete. Pripravili smo tudi kalkulator, ki vam 
omogoča, da ocenite svoj ogljični odtis.

Sledite nam tudi na facebook strani  
Prijazni do okolja.

NAŠ CILJ
S prijaznim življenjskim slogom se poskušajmo 
približati manj kot 2,5 tone izpustov toplogrednih 
plinov in manj kot 100 kg odpadkov  
na posameznika letno.

• Pripravimo si nakupovalni listek, hrano nakupujemo 
načrtno, tako da vso porabimo.

• Zmanjšajmo količino zavržene hrane.
• Če je mogoče, del hrane pridelamo doma.
• V večjih trgovinah spremljamo deklaracije o izvoru živil in 

kupujemo živila s krajšimi dobavnimi potmi.
• Posegajmo po sezonski hrani.
• Posegajmo po živilih, ki so pridelana na ekološki način.
• Zmanjšamo količino živil, ki imajo lahko negativen vpliv 

na okolje: čokolada, kava, avokado, palmovo olje. Pri 
njihovem nakupu smo pozorni na ustrezne certifikate 
UTZ, pravična trgovina …

• Ocenimo, koliko mesa tedensko zaužijemo v naši družini, 
in poskušajmo zmanjšati količino zaužitega mesa.

• Meso kupujemo od lokalnih pridelovalcev.
• Odpravimo se po nakupih na lokalno tržnico, v trgovino  

z lokalno ponudbo ali k bližnjemu kmetu.

• Preverimo, v kateri energetski razred se uvršča naša stavba in 
premislimo, kako bi ga lahko izboljšali.

• Živimo v manjših, energetsko učinkovitih stavbah. 
• V zimskem času temperaturo stanovanj ohranjamo med 20 in 21° C.
• Nadziramo povprečni čas tuširanja in količino sanitarne vode, ki jo 

porabimo.
• Preverimo, koliko električne energije povprečno porabimo na mesec. 
• Sanitarno vodo segrevamo največ do 50° C.
• Če je le mogoče, oblačila sušimo na zraku.
• Poskrbimo, da je življenjska doba elektronskih naprav čim daljša 

(računalnik, tv sprejemnik, pomivalni in pralni stroj).
• Preverimo energetsko učinkovitost elektronskih naprav,  

ki jih kupujemo. 
• Zamenjamo stara in uporabljamo energetsko učinkovita svetila. 

• Doma pripravimo zbirna mesta (koše, škatle) za ločeno zbiranje gospodinjskih 
odpadkov (embalažo, papir, steklo, mešane nekoristne odpadke, nevarne 
odpadke, tekstil, odpadno jedilno olje, e-odpadke, kosovne odpadke, uporabne 
predmete).

• Vestno ločujemo vse odpadke.
• Steklo, odpadno embalažo in papir ter karton doma ločeno zbiramo in odnašamo 

v zabojnike na ekoloških otokih.
• Tekstil, ki ga ne potrebujemo več, podarimo, predelamo, izmenjamo ali odložimo 

v zabojnike za tekstil. Večje količine odpeljemo v zbirni center.
• Uporabne predmete podarimo, prodamo, predelamo  

ali odpeljemo v zbirni center.
• Skrbno zbiramo vse nevarne odpadke (baterije, sijalke, ostanke kozmetike, 

zdravila, barve) in jih odpeljemo v zbirni center.
• Skrbno odlagamo elektronske odpadke v zabojnike Zeos,  

ali odpeljemo v zbirni center.
• Skrbno zbiramo biološke odpadke (kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke, 

če ni možnosti domačega kompostiranja).
• Odpadnega jedilnega olja NE ZLIVAMO v lijak ali stranišče.  

Doma ga zbiramo v posodah in odpeljemo v zbirni center. 

• Pozanimamo se o problematiki hitre mode. 
• Oblačila kupujemo premišljeno, ne da bi bili 

preveč obremenjeni z modnimi trendi. 
• Izogibamo se trgovin s hitro modo. 
• Uporabna oblačila podarimo humanitarnim 

organizacijam, znancem ali jih prodamo.
• Preverimo sestavo oblačil in izbiramo okolju bolj 

prijazen tekstil. 
• Izbiramo oblačila, ki so izdelana v Sloveniji in 

Evropi.
• Obiskujemo izmenjevalnice in trgovine z 

rabljenimi oblačili. 
• Sintetična oblačila peremo čim manjkrat in 

uporabljamo filtre ali posebne vreče. 

• Spoznamo se z negativnimi vplivi turistične industrije na okolje. 
• Pred izbiro počitnic ali potovanja razmislimo o učinkih našega 

potovanja na okolje.
• Izogibamo se letalskim prevozom. 
• Če potujemo z letalom, izberemo čim bolj direktne lete. 
• Izogibamo se križarjenjem. 
• Večinoma kampiramo ali izbiramo manjše hotele in  

počitniške hišice. 
• Kupujemo lokalno hrano in izdelke. 
• Potujemo z vlakom ali v polnem avtomobilu. 
• Če imamo lastne počitniške hišice in apartmaje, poskušamo 

zagotoviti, da se čim več uporabljajo. 
• S kolesom, peš ali s kakšno drugo obliko okolju prijazne 

mobilnosti raziskujemo okolico svojega domovanja. 

• Vestno ločeno zbiramo odpadno embalažo  
(embalaža iz plastike, kovine in tetrapaka).

• Po nakupih se odpravimo s svojo košaro ali vrečko.
• Trudimo se kupovati čim manj plastenk.
• Če je le mogoče, izberemo izdelke, ki niso pakirani  

v plastiko. Posegamo po izdelkih v rinfuzi, steklu,  
papirju, kovini ...

• Sadje, zelenjavo, kruh in meso nakupujemo s svojimi 
tekstilnimi vrečkami in posodami za večkratno uporabo.

• Večino izdelkov za osebno higieno imamo iz okolju 
prijaznih materialov in v embalaži, ki ni plastična.

• Če je le mogoče, se izogibamo čistilom v plastični 
embalaži. 

• Izvajamo ustrezne ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja  
z mikrovlakni pri pranju sintetičnih oblačil. 
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• Poskušamo se odreči nepotrebnim vožnjam.
• Združujemo opravke, da zmanjšamo število poti od doma. 
• Delimo si prevoze na delo ali uporabljamo javne prevoze. 
• Če je mogoče, občasno delamo od doma.  
• Če je le mogoče, gredo otroci v šolo peš ali s kolesom. 
• Po manjših nakupih ali opravkih se odpravimo peš ali s kolesom.
• Ne uporabljamo letalskih prevozov, razen če ni nujno.
• Isti avtomobil uporabljamo več let. 
• Imamo samo toliko prevoznih sredstev, kot jih potrebujemo. 
• Zmanjšamo število letno prevoženih kilometrov. 
• Razmislimo, kako bi svoje področje mobilnosti dolgoročno 

optimizirali tako, da bi čim bolj znižali izpuste toplogrednih plinov  
(električna vozila, priključni hibridi, delo bližje domu). 

Na spletni strani www.prijaznidookolja.si ocenite količino izpustov 
toplogrednih plinov na posameznika na leto, pred in po izvedenih aktivnostih. 

Priključi se aktivnostim na www.prijaznidookolja.si
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