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12 mesecev za naše okolje 

Ob začetku leta oblikujemo nove navade.  
Vsak mesec postavimo eno stvar v ospredje.  

1. mesec januar/prosinec:  
Ločevanje odpadkov 
Doma pripravimo škatle  
ali vreče, v katere  
razvrščamo odpadke in  
jih potem odnesemo v prave zabojnike. 
Imamo zabojnike za: papir, steklo, 
embalažo, bio-odpadke, ostanke 
odpadkov in nevarne odpadke. 

2. mesec februar/svečan:  
Vrečke za večkratno uporabo 
V trgovino gremo s svojo vrečko 
 iz blaga. S seboj vzamemo tudi  
vrečke iz blaga za nakup sadja in 
zelenjave. Umazane vrečke lahko 
preprosto operemo. 

3. mesec marec/sušec:  
Steklenica za vodo 
Priskrbimo si steklenico za vodo  
iz stekla ali jekla, ki jo lahko uporab-
ljamo več let. Namesto  plas$čnih slamic 
kupimo jeklene, bambusove ali steklene.  

4. mesec april/mali traven:  
Pot v šolo 
V šolo gremo peš,  
s kolesom, z avtobusom ali vlakom. 

5. mesec maj/veliki traven:  
Varčujemo s papirjem 
Da varčujemo papir, ga porišemo  
ali popišemo na obeh straneh. 
Pri brisanju rok uporabimo  
manj papirna$h brisačk. 

6. mesec junij/rožnik:  
Nepotrebne stvari  
Stvari, ki jih ne uporabljamo več, proda-
mo na boljšem trgu ali jih komu podari- 
mo. Stvari, ki jih ne rabim, ne kupim. 

7. mesec julij/mali srpan:  
Zmanjšanje onesnaževanja                            
s plas%ko 
Ob potokih, rekah, jezerih                             
in obali poberemo plas$čne  
odpadke vzdolž sedmih korakov. 

8. mesec avgust/veliki srpan:  
Sezonska in regionalna hrana 
Jemo sezonsko in regionalno  
sadje in zelenjavo iz bližnjega  
sadovnjaka ali vrta. 

9. mesec september/kimavec:  
Varčujmo z energijo 
Ugasnemo luč, ko gremo iz  
prostora. Izklopimo računalnik  
ali televizijo, ko je ne potrebujemo  
več. Tako vsaj ne porabljamo elektrike 
brez potrebe. 

10. mesec oktober/vinotok:  
Izmenjava igrač/oblek 
Uporabnih in lepo  
ohranjenih igrač ne  
zavržemo. Rajši jih  
prodajmo ali podarimo  
naprej. Dobra ideja je tudi izmenjava 
igrač ali obleke. 

11. mesec november/listopad:  
Plas%čna embalaža 
V trgovini Izbiram izdel- 
ke s čim manj plas$čne  
embalaže. Določeno embalažo 
lahko ponovno uporabimo. 

12. mesec december/gruden:  
Hrana 
Hrane ne mečem stran.  
Premislimo, kaj si lahko  
skuhamo iz ostankov.




