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Prispevajte k zniževanju odpadkov
..Z iznajdljivostjo lahko postorimo marsikaj koristnega, tako za celotno družbo kot za okolje..

čal na odpadu ali v predelavi za izdelke nižje kako
vosti ob uporabi velikih količin vode, tako pa ga na
menijo za ponovno uporabo pri izdelavi celulozne
izolacije, kjer pri predelavi ni nobenega onesna
ževanja okolja, pridobi pa se izdelek z visoko dodano
vrednostjo in velikim zmožnostim na trgu. Življenjsko
dobo pa lahko podaljšamo še številnim drugim stva
rem, le če znamo v njih videti zmožnost in če smo
sposobni na stvari pogledati še v drugi luči.

Tudi kozarci Etri delujejo po načelu treh R-jev, saj jih
lahko uporabimo vedno znova in znova in s tem
preprečimo založenost smetišč s plastičnimi odpad
ki. Storitev kozarcev Etri je trajnostno nadaljevanje
projekta Ekologov brez meja in Fundacije z glavo na
zabavo. Spodbuja ustvarjanje novih zelenih de
lovnih mest v okviru Razvojne zadruge Etri ter aktiv
no spreminja navade na področju ekologije in razvi
janja delovnih mest za težje zaposljive. 
(P. R.)

Postaja Etri
Mantra skupnosti Etri, ki jo gradi Razvojna zadru
ga Etri, se nahaja v kratici 3R: »reduce, reuse, re
cycle«. Nadgrajujejo jo že na 6R: »repair, reino
vate, repurpose«, in sicer kot podporo spremin
janju navad po meri človeka, kar je njihovo po
slanstvo pri gradnji vključujoče družbe.
V Razvojni zadrugi Etri delujejo v smeri
zmanjševanja količine odpadkov čim bolj pri viru.
Ko določena stvar še ni odpadek, ampak se v
prvotni obliki ne potrebuje več, jo lahko uporabi
mo ponovno in s tem zamenjujemo izdelke za
enkratno uporabo. To se seveda da ob stalni
prisotnosti podjetniškega iskanja novih poti, v
smeri razvoja inovativnih izdelkov in storitev z vi
soko dodano vrednostjo. V Etri so namreč
prepričani, da lahko z lastno iznajdljivostjo posto
rimo marsikaj koristnega za gospodarstvo,
družbo in okolje. Ustvarjanje teh zelenih delovnih
mest prispeva tudi k zmanjševanju stroškov tako
za podjetja kot za družbo in ves planet.

Kako lahko sami

prispevamo k zniževanju odpadkov?

Življenjsko dobo lahko podaljšamo številnim stva
rem, le če znamo v njih videti zmožnost in če smo
sposobni na stvari pogledati še v drugi luči. Njihovo
prvo veliko področje je papir, ki bi sicer klavrno kon
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Je družbeno koristna storitev, ki v ospredje postavlja
aktivno spreminjanje navad na področju ponovne
uporabe in trajnostne skrbi za okolje. Izvaja se kot
storitev za trenutno več kot 260 poslovnih članov
Etrijeve iniciative po vsej Sloveniji. Postajo Etri se
postavi v skupnih prostorih, podjetjih, javnih zavo
dih vsaj nekaj metrov stran od ekoloških otokov, ki
so namenjeni za odpadke. Etri postaja je namenjena
zbiranju različnih materialov za ponovno uporabo:
časopisnega in pisarniškega papirja, oblačil (zbran
tekstil predelajo v igrače Etri), igrač, hrane, tonerjev.
Njeni učinki se kažejo v tem, da posamezniki pono
tranjijo korist ponovne uporabe, podjetja ustrezno
zmanjšajo količino odpadkov v delovnem okolju in
doma, hkrati pa na razvitih zelenih delovnih mestih
v skupnosti Etri omogočajo zaposlovanje sode
lavcev, ki bi drugače bili izključeni iz trga dela.

Kozarci Etri za ponovno uporabo
Storitev predstavlja prenos dobre prakse iz držav EU,
kjer je uporaba kozarcev za večkratno uporabo že
stalnica. Namenjena je predvsem organizatorjem
večjih dogodkov, ki se srečujejo z izzivom zmanj
ševanja količine odpadkov na prireditvah. Uporaba
kozarcev za večkratno uporabo je idealna rešitev:
uspešno zmanjšuje količino plastičnih odpadkov,
tudi do 90 odstotkov, in ohranja čist prireditveni pro
stor. K temu so priključili tudi plačevanje kavcije za
plastenke in s tem dosegli 100-odstotno vračilo z
dokaj preprostim pristopom.
Kozarci iz polipropilena v pijačo ne spuščajo nevar
nih kemičnih snovi in jih je mogoče v celoti recikli
rati. Kozarci in posoda za enkratno uporabo, ki jih v
povprečju uporabljamo le pol ure, že pri sami
proizvodnji porabijo velike količine nafte, vode in
fosilne energije, odpadki, ki pristanejo na deponi
jah, pa razpadajo še stoletja in tisočletja.

Skupnost Etri
V skupnosti Etri spreminjajo navade ljudi na
področjih ekologije, ergonomije in ekonomije, s
čimer prispevajo h kakovosti življenja posa
meznika in družbe ter k zmanjševanju stroškov v
podjetjih, lokalnih skupnostih in v celotni družbi.
Ranljivim skupinam zagotavljajo pravico do
dela tudi na najbolj inovativnih področjih z
veliko podjetniško zmožnostjo.
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