KJE SMO

PLASTIČNE SMETI

Naš okoljski odtis
Svetovno povprečje je 4 tone na prebivalca,
za Slovenijo 7 ton CO2 na prebivalca.
Elektirka
25 %

Hrana
24 %

Potrošnja
21 %

Promet
14 %

51 % svetovnih emisij toplogrednih plinov
povzroča živina in njihovi stranski proizvodi

Krčenje gozdov
Vsako minuto izgubimo gozda v velikosti
60 nogometnih igrišč. 80 % krčenja se
zgodi zaradi širjenja kmetijstva.
Več kot 70 % kopenskih rastlinskih
in živalskih vrst živi v gozdu.

Rast prebivalstva
Leto

Populacija v miljardah

2050 =

9,7
7,8

2020 =
2000 =
1950 =
1900 =

6,1
2,5
1,6

Najbogatejših 20 % potroši 83
% vseh dobrin
Najrevnejših 20 % potroši
1.3 % vseh dobrin

1/3 hrane na svetu zavržemo,
medtem pa je vsak 8 podhranjem.

Skoraj 50 % plastike se uporabi
samo enkrat in potem zavrže.

Povprečen Slovenec zavrže 73 kg
hrane na leto, kar ga stane 163 €.
Hkrati nas je 84 % prepričanih, da ne
zavržemo veliko hrane

80 % zavržene plastike bi bilo
mogoče reciklirati, a v Evropi
se je reciklira le 26 %.
Vsak košček plastike, ki je bil kadarkoli
proizveden, obstaja še danes. Plastika
se v bistvu nikoli ne razgradi, samo
razpade na manjše koščke.

Prebivalci razvitih držav kupijo 12-krat več
hrane kot prebivalci držav v razvoju.
12-krat več je tudi zavržejo.

Najpogosteje zavržena plastika
EMBALAŽA
HRANE

Predstavlja
skoraj 2/3
vse odpadne
embalaže.

PLASTENKE

Vsako minuto
na svetu kupimo
milijon
plastenk! 20 %
se jih reciklira.

V oceanih

ZAVRŽENA HRANA

PLASTIČNE
VREČKE

Bilijarda
plastičnih vrečk
se uporabi na
leto. Le 1 % se
jih reciklira.

V zadnjih 70 letih
smo zavrgli v morje 9
milijard ton plastike.
Ena plastenka se v
morju razpada 450
let.

Zaradi majhnih koščkov plastike v oceanih so v vseh
morskih želvah, v 25 % rib in 44 % morskih ptičih
našli plastiko v njihovih prebavilih ali na njihovem
telesu.

Kje se zavrže največ hrane?
Gospodinjstva
48 %
Restavracije,
javne ustanove
19 %

Pridelava in
predelava
24 %
Trgovine
9%

Če bi odpadna hrana bila država
bi bila
Druga največja po velikosti,
takoj za Rusijo
Največja porabnica vode – več kot vsa
gospodinjstva na svetu skupaj
Tretja največja onesnaževalka zraka,
takoj za ZDA in Kitajsko
Bila tretja najbogatejša država na svetu
(650 milijard € / leto)
Imela sitih 870 milijonov prebivalcev
Bila odgovorna za 22 % ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst

Ponovna uporaba

Preprečevanje

KAKO SMETITI MANJ
Če je možno ...
pridelajte svojo
hrano, jejte manj
mesa, mlečnih
izdelkov in
predelane hrane.
Po hrano peš ali s
kolesom – čim
več sezonskega in
lokalnega.
30 % sadja
in zelenjave
se zavrže
samo zaradi
nepravilne
oblike!
Primerno
shrani svoje
ostanke in
jih kmalu
porabi.

KORAK ZA KORAKOM
Z našo Materjo Zemljo ne ravnamo preveč lepo.
Če še ni preveč jezna, se lahko še izboljšamo.

Prinesite svoje
vrečke in
nakupovalni
listek. Kupite
samo kar
potrebujete.
In ne v trgovino
lačni – to je zelo
slaba ideja.

A spremeniti moramo svoj odnos.
Zahtevalo bo kar nekaj časa in volje, potrebnih
bo veliko malih korakov – vse dokler ne
ustvarimo novih navad.
To je naložba in zagotovo se obrestuje!
Veliko lahko naredimo
že samo s tem, da smetimo manj.

?
Načrtujte
svoje obroke
in ne naložite si preveč
hrane na krožnik.

1. Zreži banane na kolobarje
in jih daj v zmrzovalnik
za nekaj ur.
2. Zmrznjene banane daj v mešalnik, če je
potrebno, dodaj rastlinsko mleko. Lahko
dodaš sadje, kakov ... ali pa nič.

Preden zavržeš hrano,
zaupaj svoji čutom!
Pri datumih uporabnosti
pretiravajo.

Če ni:
nahrani živali,
kompostiraj
ali daj v
zabojnik za
biološke
odpadke (v
tem vrstnem
redu).

https://zalec.si

3. Uživaj v svojem

VIRI:

Odpadek

PRVI KORAKI

Kaj lahko naredimo z

!
Če je hrana v
redu: jo pojej,
podari ali
nahrani
živali.

SMETITI
MANJ

1. www.fao.org
2. www.onetreeoanted.org
3. www.ourworldindata.org
4. www.nationalgeographic.com
5. www.footprintnetwork.org
6. www.greenlivingideas.com
7. www.flaticon.com (for icons)

zavod.gardenspot@gmail.com
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https://www.simbio.si/

zerowastezalec@gmail.com

www.zerowastezalec.com
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