
  

Skupaj

ukrepajmo

in

zmanjšamo

porabo

energije.



  

MENJAJTE ŽARNICO! 
Zamenjava ene navadne žarnice z flourescentno varčno 

žarnico bo prištedilo 70 kg ogljikovega dioksida v 
ozračju na leto. Večina varčnih žarnic porabi 66% manj 

energije kot klasična žarnica pri tem pa ima 10 krat 
daljšo življenjsko dobo.



  

VEČ RECIKLIRAJTE!
Če reciklirate le polovico vaših hišnih odpadkov, 
lahko letno prihranite atmosferi dobro tono CO2.



  

MANJ VOZITE!
Pešačite, kolesarite ali uporabljajte javni 

prevoz. Za vsake 3 kilometre, ki jih ne 
prevozite z avtom, boste prihranili 

kilogram CO2. Povprečen avto izpusti 
letno za svojo trikratno težo ogljikovega 
dioksida v atmosfero (pri povprečju 7,8 
litrov/100 km in 16.000 prevoženih km 

letno). In pomislimo na to, da se v službo 
in nazaj pogosto z avtom pelje EDEN.



  

PREVERITE SVOJE GUME!
Ustrezno natlačene zračnice lahko povečajo vašo kilometrino na poti 
za 5%. Prihranjeni 4-je litri bencina obranijo atmosfero pred dodatnimi 

10 kg ogljikovega dioksida.



  

PORABITE MANJ VROČE VODE!
Ogromno energije je potrebno za ogrevanje vode. Porabite manj vroče vode z 
namestitvijo nizko pretočnega tuša-glave (prihranili boste 150 kg ogljikovega 

dioksida letno).



  

PRESTAVITE TERMOSTAT!
Premaknite termostat za 2 °C nižje pozimi in za 2 °C višje poleti. Samo 

s to preprosto spremembo boste atmosferi prihranili skoraj tono 
ogljikovega dioksida.



  

IZOGIBAJTE SE PRODUKTOM S 
POTRATNO EMBALAŽO!

Če le za 10% zmanjšate količino vaših smeti, boste atmosferi 
olajšali sprejetje 550 kg ogljikovega dioksida letno.



  

POPOLNOMA IZKLOPITE 
ELEKTRONSKE NAPRAVE!

Popolnoma izklopite svoj TV, DVD player, stereo in računalnik, ko 
ga ne uporabljate; naj ne gorijo na »stand-by«! Prihranili boste na 

tisoče kilogramov ogljikovega dioksid na leto.



  

REKUPERIRAJTE ENERGIJO!
Uporabljajte klima in prezračevalne naprave z rekuperacijo 

energije zavrženega zraka.



  

REGENERIRAJTE ENERGIJO!
Uporabljajte klima in prezračevalne naprave z regeneracijo 

energij zavrženega zraka.



  

POSADITE DREVO!
Eno samo drevo bo absorbiralo več kot tono ogljikovega dioksida letno.



  

ZAČNITE DANES!



  

Zavedajte se, 

da že če vam 

uspe prepričati

enega človeka, 

da se zaveže 

zmanjšanju porabe

energije, ste 

Zemlji in človeštvu

pokazali korak

v pravo smer. 
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