
Ne pametuj, ločuj! 

KJER JE VOLJA, JE TUDI POT 

Dandanes se v smeteh znajde ogromno še dobro ohranjenih stvari, za katere bi bili 

mnogi drugi ljudje hvaležni – kot pravi znani pregovor: One man’s trash is another 

man’s treasure. Zato je seveda vredno te dobro ohranjene stvari oddati humanitarnim 

organizacijam. Predvsem se tukaj govori o tekstilnih stvareh. Žal pa se veliko ljudem 

tega ne da početi. Navajam nekaj predlogov, za kaj jih lahko uporabimo. Iz njih lahko 

naredimo “umetnine“, kot so to delali že naši predniki (igrače, lutke, kipce …). Lahko 

iz njih izdelamo nova oblačila, npr. prekratke kavbojke lahko spremenimo v kratke 

hlače, iz majice lahko naredimo šal, kapo … Seveda za te stvari rabimo znanje 

šivanja, ki ga pa žal večina ljudi nima. Poleg tega bodo ti predmeti najbrž vseeno 

pristali v smeteh, ampak s takim ravnanjem ponovne uporabe lahko vsaj zakasnimo 

nov nakup. 

Tu pa so tudi druge – plastične stvari, ki jih je težje še enkrat uporabiti, ker jih v 

gospodinjstvu težko preoblikujemo. Zato se jim splača izogibati, npr.: poskusimo se 

izogniti kupovanju plastenk, če pa jih že kupimo, jih lahko večkrat uporabimo. 

Uporabljamo bolj obstojne vrste vrečk, ne pa plastičnih, ker je plastične vrečke težko 

večkrat uporabiti, saj se rade strgajo. Žal je v trgovinah ogromno embalaže, ki je 

neuporabna, npr. vrečke, v katerih so bomboni in piškoti. Tu sami ne moremo skoraj 

ničesar narediti, razen da jih ne kupimo, to pa žal ni najprijetnejši način. Lahko pa 

seveda veliko naredijo proizvajalci, ampak brez pritiska javnosti najbrž ne bo šlo. Bila 

je že izumljena “plastika“, ki se razgradi v vodi, seveda pa je dražja, ampak s 

pritiskom na proizvajalce in z dodatnim davkom na navadno plastiko lahko uspemo 

(podobno kot z davkom na cigarete). Na tem področju bodo morale ukrepati vlade, 

predvsem v bolj razvitih državah, saj ravno v teh državah proizvedejo največ 

odpadkov. S pomočjo svetovnih organizacij naj bi davek na plastiko sprejelo čim več 

držav. Pomembno pa je tudi finančno podpiranje znanstvenikov, ki se ukvarjajo s 

temi problemi. Sveta žal ne moremo rešiti sami. Ne smemo pa pustiti, da vsa 

podjetja, ki uporabljajo plastično embalažo, propadejo, saj bi to povzročilo veliko 

finančno krizo, milijoni ljudi bi ostali brez služb. Zato bo v prihodnosti treba zmanjšati 

ceno proizvodnje te nove vodno topne plastike.  



Dobro je uporabljati tudi izdelke iz drugih materialov. Steklene izdelke, kot so npr. 

steklenice, vložni kozarci itd., lahko uporabimo v gradnji – iz njih lahko naredimo 

opeke, steklo lahko stopimo in ponovno uporabimo. Tudi karton in papir lahko 

uporabimo na več področjih: pri ogrevanju, tudi v izdelavi igrač, kot je na primer 

kartonska ladja za otroke.  

Veliko stvari se da po njihovi originalni uporabi še enkrat uporabiti ali pa reciklirati, 

samo imeti moramo voljo in idejo! 
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