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Šest korakov do zadovoljnega in odgovornega potrošnika
Naš vsakdan je prežet s ponudbo izdelkov in trgovci nas spodbujajo, da bi trošili še več in še hitreje. Zamenjava >starih< izdelkov z novimi 
in posedovanje vedno več stvari pa dolgoročno ne prinaša tistega, kar si želimo: zadovoljstva, občutka sreče ter izpolnjenosti.
S šestimi preprostimi koraki lahko spremenite odnos do (rabljenih) stvari in svoje nakupovalne navade nadomestite z bolj trajnostnimi 
odločitvami.

1. Pred nakupom si postavite naslednja ključna vprašanja:
Ali ta izdelek res potrebujete? Ali ga morate nujno kupiti in imeti? 
Ali si ga lahko izposodite? Ali ga lahko najamete? Ali ga lahko 
delite? Ali lahko kupite rabljenega?

2. Izposodite si
Koliko stvari, ki jih imate doma, koristno in redno uporabljate? 
Koliko stvari zelo redko uporabljate, poleg tega pa vam zasedajo 
prostor in nemara celo povzročajo stroške?

3. Podarite
Premislite, ali za staro orodje, odvečne keramične ploščice in 
gospodinjski aparat, ki ste ga nadomestili z novim, res ni druge 
možnosti, kot da jih zavržete. Tisto, česar ne potrebujete, podarite 
bližnjim ali prijateljem ali jih odpeljite v najbližji center ponovne 
uporabe.

4. Izmenjajte
Številni dogodki zamenjav se razširjajo tudi pri nas. Izmenjujete 
lahko oblačila, igrače, knjige, semena, pridelke, ponesrečena 
novoletna darila itd.

5. Popravite
Nedelujoč toaster, poškodovan stol in strgano verižico lahko 
popravite bodisi sami bodisi vam pri tem lahko pomagajo popravil 
vešči mojstri.

6. Kupite rabljeno
Izbirajte stvari, katerih kakovost in oblika sta trajni. Z nakupom 
iz druge roke lahko dosežete odlično razmerje med ceno in 
kakovostjo, vsekakor pa rabljeni predmeti omogočajo cenejši 
nakup in pri njem ni izkoriščanja delovne sile.
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