
Bodite zeleni in rešite našo Zemljo! 

Ob dnevu Zemlje, ki se nam približuje, bi se vsak lahko malo zamislil nad 
svojim ravnanjem z našim planetom. Si morda zadal nov cilj, ki bo naredil korak 
našemu planetu naproti. Že z majhnimi spremembami lahko dosežemo veliko, 
če to naredimo vsi. Za začetek bi lahko začeli varčevati z energijo in vodo, 
poskušali zmanjšati količino proizvedenih odpadkov, kupovali bolj premišljeno in 
vsako leto posadili kakšno rastlino. Razdalje bi lahko premagovali bolj 
premišljeno, sploh krajše. Če imate možnost, pojdite peš. Če izbirate med 
navadnim in električnim kolesom, izberite navadnega. Če pa že morate 
prepotovati daljšo razdaljo, pojdite z avtobusom ali vlakom. Avtomobili so veliki 
onesnaževalci, kar velja še posebej za tiste, ki jih poganja dizel ali bencin, vendar 
tudi električni avtomobili niso tako nedolžni, kot se nam zdi.  

Električna energija je daleč od "čiste", saj za pridobivanje le-te v večini 
primerov še vedno posredno ali neposredno onesnažujemo okolje. V današnjem 
udobnem življenju praktično skoraj ni stvari, ki ne bi delovala s pomočjo 
električne energije. Tudi za segrevanje vode potrebujemo električno energijo in 
za ogrevanje. Če zmanjšamo temperaturo v prostoru za 1 °C, bomo privarčevali 
6 % stroškov ogrevanja.  

Zmanjšati je mogoče tudi količino odpadkov, predvsem je vredno omeniti 
odpadno hrano in tekstil. Na tem področju je najlažje uvesti spremembe. Morali 
bi se zamisliti, ali res potrebujemo vsako oblačilo, ki ga kupimo, ali ga kupimo 
samo zato, ker nam je všeč. Če oblačilo ni obrabljeno, ga lahko podarimo 
znancem ali v lokalni center za obnovo oblačil oziroma v njihov zabojnik. 
Marsikatero luknjo se da tudi popraviti. Velikokrat se nam tudi zgodi, da kakšna 
hrana ostane, pa jo zavržemo, čeprav bi jo z malo truda lahko ponovno uporabili 
(npr. pire krompir). Toliko se govori o ločevanju odpadkov, pa še vedno ponekod 
papir roma med mešane odpadke, olje, kosti, živalski iztrebki in ogorki pa na 
kompost. Tudi ločevanje je pomembno, saj tako omogočimo recikliranje in 
zmanjšamo količino odpadkov, odloženih na odlagališču, hkrati pa omogočimo, 
da namesto novih ponovno uporabimo stare vire.  

Ko kupujemo izdelke, najprej premislimo, ali ta izdelek nujno potrebujemo, 
ali ga je mogoče dobiti v manj embalaže in ali je lokalno pridelan (npr. prehranski 
izdelki). Izberimo izdelke iz naravnih materialov, ki so bili proizvedeni v Sloveniji 
ali njeni bližini. Vse te spremembe bi pripomogle k zmanjšanju ogljičnega odtisa. 
Povprečen Slovenec namreč ustvari nekje med devet in deset ton ogljikovega 



dioksida na leto. Naš planet pa glede na število prebivalcev zmore le 2 toni 
CO2/osebo/leto. K zmanjšanju ogljičnega odtisa bi pripomogla tudi zamenjava 
energenta tako pri ogrevanju kot pri prevozu ter tudi pri pridobivanju električne 
energije. 

Z namenom, da bi združila vse misli in predloge, sem ustvarila znak in letak, 
ki sta namenjena ozaveščanju ljudi o pomembnosti varovanja našega planeta. 
Veliko lahko naredi že posameznik sam, toda če bi se združili, bi lahko dosegli 
dosti več.  

 

Ko se pajkove mreže združijo, lahko zavežejo leva. 

Etiopski pregovor 

 

Anita Očko, G-3. b 
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