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Taljenje ledu, neurja, pasji dnevi,
dvig gladine morja… To se lahko
zgodi, če se Zemlja segreva.
MESTNA OBČINA MARIBOR
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Obleci pulover
in ne pregrevaj
stanovanja!
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Republika Slovenija
Služba Vlade
Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

MESTNA OBČINA
MARIBOR

MESTNA OBČINA
VELENJE

Za vsebino dokumenta je
odgovorna Mestna občina
Maribor in v nobenem
pogledu ne izraža stališča
Evropske unije.

Nacionalni organ Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Sprejmi z Vidom izziv, da rešimo Zemljo!
Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru
Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006.

...in ugotovi, ali delaš vsakodnevno v dobro Zemlje…
Temperatura na Zemlji nevarno narašča.
S pomočjo majhnih vsakodnevnih korakov, kot
so varčevanje z vodo, elektriko, kurjavo itd.,
se lahko izognemo nadaljnemu segrevanju
Zemlje.

Zdi se mi, da sem
nekaj pozabil…
ampak kaj?

1. KORAK:

Najprej preveri svoje vsakodnevno ravnanje.
Po vsakem vprašanju dvigni kartonček za število
označenih stopinj.
o Ko greš iz sobe, ugasneš luči in iz elektrike
izklopiš električne naprave (televizor,
radio, računalnik), da jih ne pustiš v stanju
pripravljenosti.
VEDNO: +5°
VČASIH: +10°
REDKO: +15°
o Vsakodnevno se običajno umiješ tako, da se:
TUŠIRAŠ: + 5° KOPAŠ: +10°
o Paziš, da varčuješ s papirjem:
VEDNO: +5°
VČASIH: +10°

REDKO: +15°

o Ločeno odlagaš smeti (plastenke, papir ...):
VEDNO: +5°
VČASIH: +10°
REDKO: +15°
o Krajše razdalje običajno premaguješ:
S KOLESOM ALI PEŠ: +5°
Z AVTOBUSOM: +10°
Z AVTOM: +15°
Poglej kartonček in rezultat, ki si ga dosegel.
Pusti kartonček v tem položaju in nadaljuj z
2. korakom.

2. KORAK:

Sedaj se potrudi in sprejmi izziv za pomoč Zemlji.
Vsaka sprememba vedenja pomeni nižjo temperaturo
za Zemljo. Potrudi se in za vsako koristno odločitev
spusti kartonček za določeno število stopinj.
o Ko bom zapustil/-a sobo, bom ugasnil/-a luči in iz
elektrike izklopil/-a električne naprave (televizor,
radio, računalnik), da jih ne bom pustil/-a v stanju
pripravljenosti o Ko se bom umival/-a, se bom odločil/-a za tuširanje,
ker je poraba vode manjša o Varčeval/-a bom s papirjem in uporabil/-a obe strani
lista o Uporabljal/-a bom manj embalaže in ločeno
zbiral/-a odpadke o Krajše razdalje bom premagoval/-a:
- z avtobusom - s kolesom ali peš -

Poglej sedaj tvoj novi rezultat. Si ga izboljšal/-a?

