
KAKO NAKUPOVATI Z 
MANJ ODPADKI?

SE SPLOH DA?



DRUŠTVO MOJ SVET, ČIST PLANET

• Društvo prireja delavnice, dogodke, tečaje in predavanja na temo življenja brez plastike, 
po filozofiji Zero Waste.

• Izogibamo se plastični embalaži, ki je strupena za zdravje in okolje.

• Poučimo kako in kje kupiti izdelke, ki so trajnostni, torej za večkratno uporabo.



KER NAM NI VSEENO ZA
NAŠO PRIHODNOST

• Kaj pomeni odgovorno nakupovanje?

• Kaj pomeni trajnostno?

• Ker je plastika strupena

• Ker moramo prevzeti odgovornost zase, 

svoja dejanja in prihodnost ZDAJ



KAJ POMENI ODGOVORNO IN ZAVESTNO 
NAKUPOVANJE?

• Da kupujemo zdravo, sezonsko in lokalno hrano.

• Da si sami pripravimo hrano, saj je pakirana in pred pripravljena hrana polna aditivov in 
konzervansov.

• Da kupujemo premišljeno.

• Da ne kupujemo na zalogo ali stvari, ki jih ne potrebujemo.

• Da ne nasedamo komercialnim reklamam in popustom.



KAJ POMENI TRAJNOSTNO NAKUPOVANJE?

• trajnostnost je 'načelo, da se potrebe današnje generacije, predvsem z vidika surovin, 
energije in varovanja okolja, zadovoljujejo tako, da ne bodo ogrožale zadovoljevanja 
potreb prihodnjih generacij‚ in 

• sonaravnost je 'načelo, da mora obstajati dinamično ravnotežje med izrabo in 
regeneracijo naravnih virov, kar pomeni, da morajo biti naravni viri surovin in energije na 
razpolago tudi prihodnjim generacijam'. 

(povzeto na spletni strani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša)



V TRGOVSKIH CENTRIH JE VSAKA HRANA 
PAKIRANA V PLASTIČNO EMBALAŽO…

• Slika nakupovalnega centra



IN POTEM NESEMO IZ STANOVANJA POLNO EMBALAŽE. 
ČE NAŠE SMETI LOČUJEMO, SE JIH NEKAJ RECIKLIRA, 
VENDAR SE ZA TO POTREBUJE STROJE IN ENERGIJO



TE SMETI, TA PLASTIKA NE KAR IZGINE… KAR SE NE 
RECIKLIRA KONČA NA DEPONIJAH, SE RAZKRAJA IN 
PRONICA V PODTALNICO



ALI PA KONČA V SEŽIGALNICI…



V NAJSLABŠEM PRIMERU PA V NARAVI ALI MORJU…





VSI MI BI SE MORALI IZOGIBATI PLASTIKI

• Katera plastika je po vaše najbolj nevarna in zakaj?

 ZA NAŠE ZDRAVJE?

 ZA NARAVO IN OKOLJE?



TIPI PLASTIKE

 2  HDPE, 4 LDPE in 5 PP so „varni“ tipi plastike, 

saj ne puščajo kemikalij v hrano.

 1 PET plastika je za enkratno uporabo. 

Obstaja možnost, da izpušča težko kovino antimon in BPA, lahko pa tudi kancerogene spojine.

 3 PVC ima 2 nevarni kemikaliji, ki motita delovanje hormonov, iz te spojine je narejene večina plastenk.

 6 PS je rakotvorna plastika, v hrano spušča snov stiren, najdemo jo v embalaži hitre prehrane.

 7 PC ali O (other) ali celo brez oznake- ima najnevarnejšo kemično snov BPA. Ta snov dokazano vpliva na
delovanje naših hormonov ter s tem upad plodnosti, testosterona in števila spermijev pri moških, 
povzroča raka na modih ter na rodilih in dojkah (reprodukcijski organi).





MIKROPLASTIKA

 Plastika, ki se razkraja na deponijah ali v naravi in pronica v podtalnico.

 Plastika v morju, ki se razkraja na nam nevidne mikro delce.

 Poliester v oblačilih gre s pranjem v morje.

 Biorazgradljiv material, ki se samo razgradi na manjše delce.

 Tej mikrodelci ali mikroplastika v morju delujejo kot magnet za toksične kovine kot so 
kadmij in živo srebro.

 Našli so sledi mikroplastike v pitni vodi ter v organih živali ter ljudi.



KAKO TOREJ PRI PONUDBI, KO JE  VSE V PLASTIČNI 
EMBALAŽI, KUPOVATI BREZ?
NAJPREJ SI ZAPIŠI SVOJE NAKUPOVALNE NAVADE



2. V TRGOVINAH PREGLEJ, ČE IMAJO PONUDBO NA 
RINFUZO OZIROMA BREZ EMBALAŽE:

• Testenine, njoki, ravioli,…

• Semena, oreščki in stročnice so lahko tudi v papirju.

• Mleko in mlečni izdelki v steklu.

• Sezonsko sadje in zelenjava.

• Kruh, mesnine,… Delikatesa ima veliko različne ponudbe.

• Ter ekološka čistila ter predmete, ki so tranostni, iz naravnih materialov in za večkratno 
uporabo



3. POSLUŽUJ SE LOKALNE TRŽNICE

Lokalno ponudbo sadja, zelenjave, 

mlečnih izdelkov ter kmetovalce 

najdemo na tržnici. 

Z njimi se lahko dogovorimo za 

nam prijazno pakiranje in pogostost 

odjemanja njihovih produktov.

Foto: Primorske novice



4. PRIPRAVI SI SEZNAM IN NAKUPOVALNI PRIBOR

• V trgovino pojdite vedno siti.

• Vrečke imejte vedno pri roki, še posebej pri nakupovalnih podvigih. Te naj bodo primerno 
velike. Lahko uporabite tudi košaro.

• Posode in/ali steklenice.

• Pralne folije

• in seveda spisek, kaj boste kupili. 



V KAKŠNI EMBALAŽI KUPUJEMO?

• Steklo, ki dokazano ne pronica v hrano, je pralno in se večkrat uporabi

• Papir in karton, ki se razgradi 

• V svojih vrečkah, folijah in posodah.

• Lahko pa tudi…

• v plastičnih vrečkah, ki smo jih že enkrat uporabili in prinesli od doma

• Ali v večjih plastičnih embalažah, ki so iz „varne“ plastike 



KAJ LAHKO NAREDI EN POSAMEZNIK?



KUHINJA



KOPALNICA



KOLIKO JE TO MANJ SMETI V ENEM LETU?

• 121 tetrapakov mleka

• 365 plastenk različnih sokov in gaziranih pijač

• 500 plastičnih vrečk (za sadje in zelenjavo ter velike nakupovalne)

• Več kot 1000 embalaž v kateri je pakirana hrana (več kot 2 paketa na dan)

• 20 embalaž gelov in šamponov, balzamov za lase, čistil

• 4 zobne ščetke, 6 paketov vložkov in tamponov

• 730 papirnatih brisačk 

• Plastični pribor, krožniki in kozarci




