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ČAS JE, DA SE PLASTIKI ZA ENKRATNO
UPORABO POSVETIMO TUDI PRI NAS
Ste se kdaj zavzeli, koliko embalaže se nahaja v košarici dobrin 7
Skoraj polovicaje sestavljena iz plastičnih materialov, večina iz kategorije 7,
kar je zelo slab pokazatelj.
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Odpravljanje birokratskih
anomalij
V Sloveniji imamo ogromno dobrih
ki dajejo dodatno težo

praks,

razumevanju krožnega gospodarstva,
kot na primer

dokazujejo trgovine brez

Čaka pa

embalaže.

nas še kar precej

dela pri odpravljanju birokratskih
anomalij, ki onemogočajo

kar

bi z vidika

trenutne

morala postati

prioriteta.
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predpogoj

Ekologi brez meja.
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na ta način približati

kupcem.

Priročnik je

življenjskih potrebščin.
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Behrič, Dana Miklavčič z ministrstva za okolje
in prostor,

dobrin. Skoraj polovica

so

odpadov

Marko Omahen iz pod-

plastike

brez embalaže Rifuzl
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dejanske stopnje reciklira-
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