еКопреДВесНиК
Број 10, септември 2018

Бесплатен примерок

РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

стр. 4-5

Децата во кампот КЛ7
играа раКомет
и сеЛеКтираа отпаД
Секој има одговорност за
зачувување
чиста околина
стр. 6-7

Сакам да садам дрвја, стаклото
го фрлам во зелениот контејнер,
хартијата во синиот, а пластиката и лименките во жолтиот
Магионичарот КриСтијан

стр. 10-11

Во Словенија, тој
што не селектира
отпад, првиот
укор ќе го добие
од соседот
стр. 12-13

ВоВедник

Што сè можете да селектирате и како
тоа влијае на животната средина

Ж

ивотната средина е местото
каде што постоиме, се движиме,
работиме, дишеме. Таа е основна
човекова вредност и право, кое
сме должни да го заштитуваме и
унапредуваме. Заштитата на
животната средина е темелна
вредност дури и на уставниот
поредок на нашата држава.
Имаме право на чиста
животна средина, но што е со
нашите должности кон неа?
Заштитата на животната
средина во Македонија
претставува еден од
најголемите предизвици на
денешнината. Таа е наша
должност, а негрижата за неа
директно ни влијае на сите, кои
од неа ги црпиме ресурсите што
ни се потребни за живот – вода,
храна, воздух...
Со оглед на тоа дека овие
ресурси не се лесно обновливи, а
се лесно уништливи,
селекцијата на отпадот е
огромно олеснување, се разбира,
доколку го сфатиме нејзиното
значење и влијание.
Селектирањето на отпадот и
грижата за животната средина
во која сите заедно живееме,
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почнува од секој од нас. Никој
друг не може да го земе
пластичното шише од вашиот
дом и да го фрли во контејнерот
за селекција, а вашиот избор не
е само ваш, туку е и избор за тоа
како ќе живеат вашите деца. Ако
не за себе, направете го тоа за
нив!
Во спротивно, стаклениот,
пластичниот и хартиениот
отпад завршуваат на депониите,
кои имаат ограничен капацитет,
каде што скапуваат и ги
загадуваат водата, воздухот и
почвата во која расте храната за
нас и за нашите деца.
Сите вредности за кои се
бориме во нашето општество,
директно зависат од изборот
дали ќе го направиме малиот
напор да го селектираме
отпадот. Борбата за природата и
за дрвјата во нашите населби,
водата, електричната енергија,
зависат од тој избор. Дали
знаете дека со рециклирањето
на отпадот се заштедува многу
електрична енергија? Или дека
со само 60 кг рециклирана
хартија спасувате едно дрво?
Секој би требало да има на ум
дека со заштитата на животната
средина се штити себеси. Кога
ќе ја достигнеме свеста дека е
неопходно да ја чуваме
околината во која живееме,
парковите, игралиштата,
излетничките места, шумите,
езерата и живиот свет, ќе
сфатиме дека само така го
зачувуваме сопственото здравје.
Посебно сега, кога контејнери за
селекција има во секоја населба,

ја имате можноста да бидете
промената што сакате да ја
видите во општеството.
Потребен е минимален напор за
да се селектира отпадот, а
разликата е огромна.
Во ЖОЛТИОТ контејнер за
пластика фрлете ги пластичната
амбалажа и лименките. Тука
спаѓаат и шишињата од
детергенти, омекнувачи, оцет и
масло.
Во ЗЕЛЕНИОТ контејнер за
стакло фрлете ја стаклената
амбалажа од шишиња и тегли.
Во СИНИОТ контејнер за
хартија фрлете ја амбалажата од
хартија. Тука спаѓа и тетрапакотпадот, како пакувања од
млеко, сокови, сосови... А
доколку имате поголема
количина амбалажен отпад во
вашиот дом, повикајте ги
службите на локалното јавно
претпријатие да ја преземат.
Заедно, да бидеме промената
што сакаме да ја видиме во
општеството и да изградиме
подобра и почиста иднина за
нашите деца.

Пишува :

Ико БРДАРОСКИ,
Менаџер за грижа на корисници во Пакомак
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Секој има одговорност
за зачуВуВање чиста оКоЛиНа

Граѓаните,
трговците,
индустријата и
општините со своите
јавни комунални
претпријатија, како
и колективните
постапувачи се
многу значајни алки
од системот, кои
мораат постојано да
функционираат и да
се надополнуваат
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омпанијата „Пакомак“
почна со кампања за
почиста животна околина,
под мотото „Секој има
своја одговорност во
кругот на рециклирање“. Целта на
кампањата е подигнување на свеста
кај граѓаните, но и на другите
фактори, дека решението за здрава
средина е во секој од нас. Граѓаните,
трговците, индустријата и
општините со своите јавни
комунални претпријатија, како и
колективните постапувачи се многу
значајни алки од системот, кои
мораат постојано да функционираат
и да се надополнуваат.
Селекцијата и рециклирањето на
отпадот од амбалажа е само еден од

к

аспектите на нашето одговорно
однесување, но од исклучително
значење за опстанокот на планетата.
Најзначајна алка се семејствата што
секојдневно мораат да го
селектираат и да го одвојуваат
отпадот што го создаваат.
Пластиката, стаклото, лименките,
хартијата, батериите или
електронските апарати не смеат да
завршуваат на депонија. Нивниот век
на траење не завршува со една
употреба. Рециклирањето
овозможува да се реупотребат како
секундарна суровина. На тој начин се
заштедуваат ресурси, електрична
енергија, а се продолжува и
животниот век на депониите.
Една од најзначајните алки во

системот, секако, се и колективните постапувачи
со отпад од пакување, кои во нашата земја се
финансирани од индустријата. Тие, во соработка
со општините ја обезбедуваат потребната
инфраструктура, контејнери во различни бои за
граѓаните најлесно и најефикасно да можат да ја
исполнат својата обврска за одвојување на
отпадот.
Од основањето на „Пакомак“, па сѐ до денес,
нашата компанија како колективен постапувач
има донирано стотици контејнери за селективно
собирање отпад од пакување за Скопје и за
другите градови од државата. Нашата цел е да
овозможиме непрекинато да функционира
кругот на рециклирањето. Затоа покрај
донацијата на контејнери и на канти, дел од
средствата со кои располагаме ги инвестираме и
во едукација на населението и во подигнување
на јавната свест бидејќи тие процеси се тесно
поврзани и зависни еден од друг и треба да се
развиваат паралелно, изјави Ико Брдароски од
„Пакомак“.
Одговорноста за одржлива иднина лежи во
секоја индивидуа, која со својот пример мора да
ги поттикнува и другите околу себе да се
однесуваат на ист начин. Кругот во кој секој
треба одговорно да се однесува е затворен и
доколку една од алките затајува, целиот систем
нема да функционира. Во овој дел од особено
големо значење е ефикасното функционирање на
општинските комунални претпријатија, кои се
задолжени редовно да ги празнат контејнерите и
селектираниот отпад да го транспортираат за
рециклирање. Обврска на комуналните
претпријатија е и

секундарната селекција на отпадот, а главната
цел е што помалку отпад да завршува на
депонија.
„Пакомак“ има голема општествена
одговорност бидејќи учествува во секој сегмент
од системот и секојдневно презема активности
за тој да функционира.
Досегашните наши искуства говорат дека
населението станува свесно за проблемите што
може да ги предизвика несоодветното
менаџирање на отпадот. Сите наши активности
во делот што го работиме, отпадот од пакување,
се одлично прифатени од населението. Треба
време за да се променат навиките кај луѓето во
однос на селектирањето на
отпадот. Тоа е процес што е
Пластиката, стаклото, лименките,
веќе почнат и нема назад.
хартијата, батериите или
Тоа што нѐ загрижува, за да
електронските апарати не смеат
може кругот на
да завршуваат на депонија.
рециклирање беспрекорно
Нивниот век на траење не
да се одвива, е улогата на
завршува со една употреба
јавните комунални
претпријатија и нивната
инертност во однос на нивната одговорност и на
обврските што ги имаат од една страна и
нивната техничка неподготвеност од друга
страна во однос на собирањето отпад од
пакување од контејнерите што ги поставуваме.
Ние секојдневно добиваме десетици коментари,
поплаки, сугестии од демотивирани граѓани дека
одредени контејнери со денови не се испразнети
за што редовно ги информираме надлежните
институции. Очекуваме и се ставаме на
располагање и ние да помогнеме во рамките на
нашите можности во делот на организација на
собирањето на отпадот од пакување бидејќи без
тој дел кругот на рециклирање не може да
функционира, изјави Ико Брдароски од
„Пакомак“.

Aмбалажниот отпад е насекаде околу
нас. Треба да го сортираме и подготвиме
за рециклирање, да не заврши во
природата или нa депонија.
Секој од нас треба да придонесе во
зачувување на животната средина
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Децата во
кампот кЛ7

играа ракомет
и селектираа
отпад
акомак“ летово го посети
кампот КЛ7, на нашиот
ракометен
репрезентативец Кирил
Лазаров, во Охрид, и донираше
садови за селекција на отпадот.
Младите ракометари, покрај тајните
на играта, учеа и за еколошките
вредности, важноста за чувањето на
животната средина и за здобивањето
здрави и добри навики. Тоа се навики
што ќе им користат лично ним, но и
на заедницата од која се дел, а во
иднина ќе треба да ги пренесуваат и
на помладите.
„Децата знаат што значи здрава
исхрана и чиста околина.
Едукативните содржини практично

„п
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ги применувавме и на овој камп.
Заедно со пријателите на кампот,
чуварите на чиста животна средина
‘Пакомак’, нашите кампери беа деца
за пример. Преку селекција на
отпадот покажаа дека ништо не е
тешко и сѐ можеме ако сакаме и ако
размислуваме и за доброто на
идните генерации. Хартијата во
еден, а пластиката во друг сад за
отпад, камперите знаат дека
поделениот отпад може полесно да
се рециклира. И тоа го правеа на
кампот, но и дома и секаде каде што
одат. Така треба да размислуваме и
да дејствуваме сите, секогаш“, рече
Горан Ѓоргоноски, менаџер на „КМГ
спорт“, организатор на ракометниот

камп „Кирил Лазаров 7“.
Тој додаде дека ракометот е главна
содржина на кампот, но од огромно
значење е каков пример дава со
своето однесување и со своите
постапки спортскиот идол на децата,
Лазаров, но и другите тренери и
предавачи.
„Токму затоа се трудиме на овие
млади личности да им наметнеме
вистински вредности и навики. Во
таа насока е нашата соработка со
‘Пакомак’, компанија што се
занимава со селекција на отпад и во
чијашто концепција на
функционирање младите се во
центарот на вниманието“, посочи
Ѓоргоноски.

Отпад ќе се селектира и во

Охрид, Струга, Струмица,
дОјран и вО Кавадарци
ГрАѓАНИТе Се
ИНфОрмИрАА ДекА:

омпанијата „Пакомак“ почна информативна кампања за
запознавање на жителите на повеќе градови низ
земјава со придобивките од
селектирањето и од рециклирањето на отпадната амбалажа. Граѓаните на Охрид,
Струга, Струмица, Дојран и на
Кавадарци, преку летоци, телевизиски и радиоспотови се
запознаа со локациите во
своите градови на кои „Пакомак“ има поставено контејнери за селекција на
пластика, стакло и на хартија.
Целта е, велат во компанијата, да обезбедиме чиста
животна околина во сите делови од земјата, а со тоа и подобра иднина за нашите
деца.

к

• Со рециклирањето
на отпадот се заштедува електрична енергија.
• Стаклото може да
се рециклира неограничен број
пати.
• Рециклирањето ги
штеди природните
ресурси бидејќи со
рециклирање еден
тон пластика се заштедуваат 900
литри нафта, а со
рециклирање еден
тон стакло се добива еден тон
стакло.
• На пластичните
шишиња им требаат 700 години за
да се разградат во
природата.
• Со рециклирање
60 килограми хартија зачувуваме
едно дрво.
Граѓаните добија и
информации дека во
зелените контејнери
треба да ја фрлаат
селектираната стаклена амбалажа,
тегли и шишиња, во
сините контејнери
хартијата и картонската амбалажа, а во
жолтите контејнери
пластиката и лименките. Во спротивно,
отпадната амбалажа
ќе заврши на депониите, кои и така
имаат ограничен век
на користење.
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Компанијата „Пакомак“
летово донираше пет дрвени
маси со клупи, кои беа
поставени на платото
пред планинарскиот
дом на Водно. За
најмладите
беше
поставена
и
лулашка со
две седишта,
направена од
дрво. „Пакомак“,
заедно со Прокредит
банка донираше и канти
за отпадоци.
Иницијативата за средување
на платото пред планинарскиот
дом е на планинарското друштво
„Бистра“. Од таму информираат дека
целта им е домот да биде
планинарски, рекреативен и
културен центар на Водно. Во текот
на овој месец, во соработка со
„Пакомак“, ќе биде ставено и
едукативно пано на кое ќе има
фотографии од врвовите на сите
планини што се гледаат во
околината, а до секоја фотографија
ќе има и текст со основни податоци
за врвот.

„ПаКОмаК“
ПОСтави
дрвени КлуПи
преД пЛанинарСкиот
Дом на
воДно

на пивофест во прилеп се селектираше
пластика и се пиеше бесплатно пиво
омпанијата „Пакомак“,
традиционално, беше дел од
Пивофест во Прилеп, кој се одржа на
13 и на 14 јули. И годинава сите
посетители што се грижат за
животната средина и сакаат да
селектираат отпад имаа можност да
бидат наградени за тоа со бесплатно
точено пиво.
Под мотото на „Пакомак“, „Направи
добар гест – за Прилеп чист и по
Пивофест“, во деновите на
фестивалот секој посетител што ќе
донесеше седум употребени
пластични чаши на штандот на
компанијата добиваше ваучер за едно
бесплатно пиво.
„Целта на акцијата е да работиме на
засилување на свеста кај граѓаните
дека секој од нас мора да се грижи за

к
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животната
околина, а
истовремено
да
придонесеме
уште повеќе за добрата
забава на фестивалот. Заради тоа
направивме активности за да ги
поврземе тие две работи така што
секој што ќе донесе пластични чаши
да биде награден со пиво.
Посетителите реагираа многу
позитивно на нашата акција, па беше
собрана поголема количина отпадна
пластика и беа поделени 2.000
ваучери“, информираат од „Пакомак“.
Годинава, прилепскиот Пивофест го
посетија повеќе од 200.000
посетители во четирите фестивалски
денови.

апЛицирајте
за титуЛата

НајеКоЛошКи
граДоНачаЛНиК

омпанијата „Пакомак“, во
соработка со невладината
организација „Балкан Еко
Институт“, распиша конкурс за
избор на најеколошки
градоначалник и општина за 2018
година. Изборот ќе се изврши во
јануари в година, а право на
учество имаат сите општини во
земјава, урбани и рурални.
Градоначалниците, кои ќе сакаат
да се гордеат со титулата еколошки
градоначалник и еколошка
општина ќе треба да се пријават на
конкурсот и да ја пополнат

к

апликацијата што е објавена на
Пријавувањето на учеството на
веб-страницата на „Пакомак“.
конкурсот може да се направи до
„Ги охрабруваме сите
31 декември 2018 година до 23.59
градоначалници, кои сериозно
часот. Пријавата треба да се
вложуваат напори во реализација
достави во електронска форма на ена проекти за подобрување на
пошта:
состојбата на животната средина
i.brdaroski@pakomak.com.mk.
во своите општини, да се пријават
Апликацијата за пријавување и
на конкурсот на ‘Пакомак’ и на БЕИ. критериумите што треба да се
Апелираме општите целосно да го
исполнат можат да се преземат од
реализираат предвидениот
веб-страните на „Пакомак“,
буџет за екологија во
www.pakomak.com.mk и на
Најеколошкиот
зелени проекти и сето
„Балкан Еко Институт“,
градоначалник и
тоа да го забележат
www.bei.mk.
неговата општина ќе
со пополнување на
Компанијата
добијат модерно детско
апликацијата за
„Пакомак“
на
игралиште, направено од
конкурсот. За
избраната
рециклирани
возврат можат да
најеколошка општина и
материјали
очекуваат награди,
градоначалник ќе им
првенствено од своите
додели модерно детско
задоволни жители, но и од
игралиште, направено од
‘Пакомак’“, велат од невладината
еколошки и рециклирани
организација БЕИ.
материјали. Игралиштето ќе биде
поставено на локација во
општината што ќе биде
„Пакомак“ и
договорена во соработка со
невладината
општинските власти. Покрај тоа,
организација „Балкан
градоначалникот ќе добие
Еко Институт“ во јануари можност своите проекти да ги
ќе ја изберат најзелената образложи во интервју за
еколошкиот весник „Зелен
општина во земјава
предвесник“.

„матица“ и „ПаКОмаК“ делат бОенКа

Во замеНа за
пЛастичНо
шише
нижарницата „Матица“,
во соработка со
„Пакомак“, почна да дели
ваучери по градинките низ
Скопје. Исто така, „Пакомак“
ги повикува родителите со
своите деца да дојдат во
книжарниците на „Матица“
да донесат едно пластично
шише и ќе добијат боенка
гратис. Акцијата почна од
15 септември.

к
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магиОничарОт КриСтијан
екологист, илузионист и голем хуманист

саКам Да саДам ДрВја, стаКЛото
го фрЛам Во зеЛеНиот КоНтејНер,
хартијата Во сиНиот, а пЛастиКата
и ЛимеНКите Во жоЛтиот
о февруари мината година
на е-пошта и телефон ги договара сите
почна проектот наречен
настапи. Ивана се соочува со животен
„Хокус покус, рециклирапредизвик физички хендикеп, но и поњето е во фокус“, кој „Пакокрај тоа успешно и професионално ги
мак“, заедно со
извршува сите работни замагионичарот Кристиан, го
дачи. Графичкиот динамени за децата од
зајнер што го
Да
предучилишна и од
ангажирам е лице
се биде опкружен со
училишна возраст.
со оштетен слух.
толку детски искрени лица
Во овој проект,
што неизмерно ѝ се радуваат на
преку забавна магионичарска преилузијата што ја прикажуваш е претстава и
красно. Плус кога знаеш дека пренеинтересни трисуваш екопорака, која треба да ги
кови, децата учат
мотивира децата да селектираат
за важноста на селектирањето и за
отпад и со тоа да создадат поодржувањето чиста
чист свет, задоволството е
животна средина.

в

уште поголемо

Кој е Кристиан Шопов
и колку долго се занимава со
оваа професија?
n Кристиан Шопов е дипломиран
економист на одделот за маркетинг,
кој воедно 14 години е магионичар
или, поточно кажано, илузионист.
Спојот на илузионизмот, претприемаштвото, екологијата го наоѓам во
социјалното претприемаштво. Преку
поседување сопствен бизнис произведувам и продавам сопствени магионичарски претстави преку кои ја
едуцирам публиката за екологија и работно ангажирам лица од маргинализирани групи за организација на
претставите.
Компанијата што ја основав и преку
која го реализирам овој проект се вика
„Грин меџик продакшн“ (Green Magic
Production) и функционира како социјално претпријатие. Тоа значи дека
работно ангажира лица од ранливи категории граѓани, помага на лица од
маргинализирани групи. Организацијата на претставите ја изведува девојка од Куманово Ивана К., која по пат
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Секогаш се трудам кога е можно да
ангажирам лица од ранливи категории граѓани кога треба да се изврши
некоја работа.
Дали во Македонија има интерес
кај децата, па и возрасните за овој
тип забави?
n Секако дека има. Невозможното и
мистериозното зачинето со хумор
секогаш го буди интересот кај публиката. Нема човек што не сака да
се насмее и да види нешто интересно, необјасниво. Токму тоа го
нуди илузијата. Досега илузионизмот (магионичарството) не
беше толку популарна уметност, но со текот на времето ќе
го смениме тоа.
Какви се искуствата во рамките на проектот со „Пакомак“ и од каде
произлезе соработката со оваа компанија?

Искуствата од проектот се волшебни.
Минатата учебна година претставата
ја видоа околу 14.000 деца во Скопје.
Замислете си да предизвикате смеа, радост кај 14.000 деца и да ги научите за
селекција на отпадот, тоа е, навистина,
чудесно. Чувството не може да се
опише кога знаете дека преку едукативна забава давате придонес за подобра иднина за нашата планета.
Пред да настане соработката со „Пакомак“ бев избран во Македонија на
национален натпревар „Филантропија
за зелен бизнис“ финансиран од фондот на браќата Рокфелер, а организиран од страна на здружението на
граѓани „Арно“. Идејата на проектот ми
беше да направам магионичарски претстави на тема екологија со која ќе ги
едуцирам децата и возрасните за важноста за зачувување на животната средина. Откога бев избран во Македонија
идејата ја претставив на регионален натпревар. Меѓународното
жири ја избра идејата и ми додели грант во износ од 10.000
долари за нејзина реализација.
Потоа осмислив екопретстава за деца со која ќе ги
инспирирам најмладите
да го селектираат отпадот.
Идејата за претставата
му ја презентирав на менаџментот на компанијата „Пакомак“
и беше прифатена.

мотивира децата да селектираат
отпад и со тоа да создадат почист
свет, задоволството е уште поголемо.
Децата се заинтересирани и
како сунѓерчиња ги впиваат информациите. По настап, ако
некое дете пиело сокче во пластично шише, доаѓа и пластичното шише го става во жолтата
канта, која ни е дел од реквизитите за шоуто.
Направивме и анкета меѓу децата за да видиме какви се предзнаењата и какво е знаењето
по претставата и по еден
месец од претставата. Резултатите покажаа
дека нашиот труд има
резултат.

Колку Кристиан е заинтересиран за екологија и кои еколошки навики ги следи?
n Селектирам отпад.
Стаклото го фрлам во зелениот контејнер, хартијата
во синиот, а пластиката и
лименките во жолтиот.
Можеби на граѓаните тоа на
прв поглед им изгледа компликувано, но, во суштина, е многу забавно и мотивирачки. Секој миг кога ќе
фрлите вистински отпад во вистински
контејнер чувствувате радост бидејќи
знаете дека сте направиле нешто што
ќе придонесе за поздрава околина за
сите.
Желба ми е да садам дрвја. Тоа сѐ
уште го немам направено, но сакам да
го реализирам во блиска иднина.
Какво е чувството да се работи со
најмалите и дали се заинтересирани
за екологијата?
n Да се биде опкружен со толку детски искрени лица, кои неизмерно ѝ се
радуваат на илузијата што ја прикажуваш, е прекрасно. Плус кога знаеш дека
пренесуваш екопорака што треба да ги
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еко искуство

Аленка Залокар
- Словенија

во СЛовенија,
тој Што не
СеЛектира
отпаД

првиот укор ќе
го добие од соседот
Словенија во септември
ја организираше
последната акција „Да
ја исчистиме
Словенија“. Нема да
има следна,
едноставно, затоа што
нема отпад за да се
собира
дукацијата за селекцијата
на отпадот во Словенија
почнува многу рано, уште
во предучилишна
возраст, во градинките,
па продолжува и во училиштата,
вели Аленка Залокар, и додава дека
во тој процес се искористени сите
методи за информациите да бидат
што поинтересни за децата. Еден
од нив е и технологијата, па децата
во Словенија со големо
задоволство играат грини
(www.grini.si), собираат поени, се
натпреваруваат меѓу себе и,
најважно, ги прошируваат своите
знаења за екологијата.
Селектирањето отпад во оваа
земја, која годинава беше
прогласена за најчистата земја во
светот, е задолжително во сите
домаќинства, но и за училиштата,
институциите, општините, целата
држава.... Семејството Залокар,
Аленка, сопругот Петер и нивните

е
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деца Кати и Мина, како и другите
домаќинства во Словенија,
селектираат биоотпад (органски),
амбалажа, хартија, стакло, батерии,
текстил и друго.

Секое домаќинство има по три канти

Аленка вели дека секоја куќа има
по три канти, а секоја зграда по три
контејнери во различна боја.
Биоконтејнерот е со кафена боја,
контејнерот за амбалажа е жолт, а
контејнерот за целиот друг отпад е
црн. Објаснува дека во Словенија
граѓаните плаќаат за празнење
само на црниот контејнер, за да се
мотивираат да имаат само еден,
или што помал, бидејќи секоја
величина има своја тарифа.
„Биоотпадот, односно сѐ што се
разградува, секој ден го собираме
во мали биокесички, кои, исто така,
се разградливи. Тие се купуваат во
маркетите, сега веќе и за многу
ниски цени, и сакам постојано да ги

имам на рака, особено кога готвам“,
вели Аленка.
За амбалажата, во која ги
вбројуваме пластиката, лименките
и пластичните кеси, на семејството
Залокар му треба најголемата
канта. Ја чуваат на тераса, а кога ќе
се наполни ја празнат во
најблискиот жолт контејнер.
Кантата за целиот друг отпад е
најмала, вели Аленка, бидејќи
многу малку им останува отпад
што го праќаат на депонија.
„Покрај ова, селектираме и
хартија, батерии и стакло, а сето
тоа еднаш неделно со автомобил го
транспортираме до екоостровот во
нашата населба“, објаснува Аленка.

Училиштата селектираат хартија

Децата во училиште најмногу
селектираат хартија и картон, но
пред училиштата има и кантички
за батерии, пластиката од тонерите
за апаратите за копирање и за

пластичните капачиња. Секој
родител, вели Аленка, еднаш до
двапати во месецот добива порака
од училиштето за терминот кога
контејнерот за хартија ќе биде
поставен пред училиштето. Многу
родители сета хартија од дома ја
носат во училиште бидејќи
училиштата за неа добиваат пари,
кои ги трошат за различни намени.
„Во училиштето на моите деца
парите од селектираниот отпад
одат во училишниот фонд, а од
таму на децата им купуваат книги
или им даваат пари за различни
патувања. Во некои училишта се
организираат и натпревари меѓу
одделенијата, тој што ќе селектира
најмногу хартија добива пари со
кои класот си го плаќа годишниот
излет на крајот од годината“,
раскажува Аленка.

Во секоја општина на неколку километри
има екоострови

Секоја населба, село, гратче,
општина има
екоострови на
секои неколку
километри. Тука,
вели Аленка,
граѓаните можат
да однесат стакло,
хартија, стара
облека или обувки.
Двапати
годишно
општината
организира и
акција за собирање

масивен отпад, на пример, стар
мебел, гуми од автомобили,
компјутери, стари електрични
апарати.... Сето ова семејствата не
го носат самите, туку го оставаат
пред куќа или пред зграда, а голем
камион поминува и го собира.
„Еднаш во годината, пак, најчесто
напролет, општината организира и
голема акција за чистење на
јавните површини, улици,
тротоари, паркови. Луѓето
излегуваат масовно, а особено
децата, се делат по групи и цел ден
собираат отпад. Поради тоа, кај нас,
во населбата Пресерје кај Радомље
во општината Домжале, локалната
гостилница, по чистењето, сите нѐ
чести со пијалак и со закуска“,
раскажува Аленка.
Во секој парк и на шеталиштата
има и канти за измет од кучиња.
Сите што имаме кучиња, вели
Аленка, купуваме мали вреќички за
изметот, кои се биоразградливи.
Ако некој заборавил да купи,
речиси секогаш има неколку
оставени до кантата.

Нема потреба од акции за
чистење на природата, сè е
чисто

Во Словенија една
невладина организација
веќе неколку пати
организираше акција „Да ја
исчистиме
Словенија“(www.ocistimo.si).
Луѓето одат во планините,
покрај реките и езерата и

собираат
отпад. На средината на септември
се организираше уште една ваква
акција, но, веројатно, ќе биде
последна бидејќи веќе нема
отпад што би се собирал.
Државните инспектори, вели
Аленка, особено внимаваат дали
се создаваат диви депонии. Ако
некој се осмели да фрли, на
пример, машина за перење во
шума, го чека огромна
финансиска казна.
„Селектирањето на отпадот во
Словенија е практика веќе на
секој човек. Поради тоа кога ќе
видиме дека некој не ја
практикува селекцијата или, пак,
ја практикува на погрешен начин,
не ни е тешко добронамерно да
му споменеме и да го поправиме.
Никој не го прифаќа тоа како
навреда, туку напротив. Важно е
сите што поскоро да почнат да
размислуваат на тој начин, а
грижата за околината да ни влезе
во потсвеста“, вели Аленка. Таа
на Македонија ѝ посака што
поскоро да ги здобие навиките на
Словенците, иако, како што вели,
ни Словенија не е Швајцарија,
каде што селекцијата на отпадот
е вистинска наука.
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тајпеј ја создаде „Агора градина“,
која ќе се бори против
загадениот воздух
Кулата „Агора градина“ (TAO ZHU YIN
YUAN TOWER) во Тајпеј е дизајнирана
од француската фирма за архитектура
на Винсент Калебоут и до крајот на
оваа есен ќе биде ставена во функција.
Тоа ќе биде еден од најмодерните
градежни екообјекти што светот
воопшто ги видел. Се наоѓа во срцето на
растечката урбана зона Хинјин и се
смета за важен чекор во
екоструктурите. Инспирацијата за
формата на објектот се две сплотени
раце, што во архитектонска смисла е
одраз на овој облакодер, во
комбинација со зелените површини. На
површина од околу четири хектари,
што воедно била последната парцела
на располагање, светот ќе ја види со
сиот свој сјај најсовршената градба со
ниска потрошувачка на струја.
Зградата е екодизајнирана, извлекува
максимум од природното осветлување
и вентилација. Има систем за
рециклирање дождовна вода и соларни
панели. Таа ги интегрира не само
рециклирањето на органскиот отпад и
вода, туку и сите обновливи извори на
енергија и друга нова современа
нанотехнологија како што се сончеви
фотоволтаични панели. Работена е
според најстрогите критериуми на
Министерството за животна средина на

Тајван.
Кулата
вертикално
вклучува големи
балкони
конфигурирани
како вистински
како
висечки градини, органски,
што е мебелот, кои ќе бидат од
ароматични и други градини за
рециклиран материјал со можност и по
лековити растенија. Со еден збор,
неговата употреба да се замени со ист
растителен рај за љубителите на
функционален принцип на мебел. Сите
природата. Иако објектот има 21 кат,
има уникатен облик и форма. Поделена овие компоненти како принцип на
е на две крила, кои се закосени едно кон градба имаат цел да му донесат посебен
друго, секој кат има отклонување од 4,5 статус „зелена зграда“ на објектот.
Архитектонскиот концепт, освен само
степени при што на врвот вкупната
како екодизајн на енергетска зграда
разлика е 90 степени.
доволна сама на себе, чијашто енергија
Долгите балкони се опремени со
е електрична и топлинска, исто така,
фотоволтаични модули, како и со
подразбира и прехранбена компонента
системи за филтрирање и за
бидејќи вишокот храна ќе оди во
обновување дождовница и со
специјална централа што
фитопрочистувачи. Целиот објект
ќе прави биогориво,
секоја година ќе може да
кое, пак, до
апсорбира 130 тони
Таа
ги
интегрира
последен атом ќе
јаглероден диоксид
не
само
се разградува
благодарение на 23 илјади
рециклирањето на
за различна
дрвја. Конечно, според
намена.
органскиот отпад и вода, туку
концептот C2C (Cradle 2
Кулата
и сите обновливи извори на
cradle), сè се
„Агора“ е
енергија и друга нова
трансформира,
директно
вклучително и
современа нанотехнологија
инспирирана
внатрешните елементи,
како што се сончеви

фотоволтаични
панели
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од структурата во двојна
спирала на ДНК како извор на
живот, динамика и на
збратимување. Секоја двојна
спирала е претставена во
проектот од страна на две
станбени единици, кои
формираат целосно ниво, а
изгледот потсетува и на две
исправени поврзани дланки.
Од друга страна, според
гледна точка на пешакот од
околните улици, оваа кула го
менува лицето и нуди нови
профили, па како што се
движите имате впечаток дека и
самата зграда се движи со вас. Покрај
оваа подвижна геометрија. видикот
дополнително е разубавен со
екотерасите полни со дрвја. Во
внатрешноста, по нивоа, централното
јадро собира две скалила, четири
лифтови со 24 брзини и носивост од
1.800 килограми, еден лифт за
автомобили, но и за други масивни
предмети и друго. Сите овие
вертикални текови се покриени со
огромен егзоскелет со лого во армиран
челик.
Апартманите се во просек од 540
квадратни метри и се околу

централното јадро. Сите нивоа се
поврзани на двата краја со две
спирални мегаколони покриени со
зелени ѕидови.
Овој структурен концепт овозможува
максимална флексибилност во смисла
на внатрешен распоред. Обезбедува и
оптимална визуелна пропустливост
кон суспендираните градини на
балконите во преден план и урбаната
панорама на заднината.
Кулата е покриена со линеарни
кристални фасадни компоненти што се
повторуваат на секое ниво.
Идентичните фасади во секој стан ќе
бидат претходно произведени во

фабрика за да се забрза
нивното поставување за
време на внатрешните
работи. Секој апартман ќе има
двослојни фасади со
интегрирани ролетни со цел
да се заштитат внатрешните
простори од сончевото
зрачење во лето и да се
ограничи калориската загуба
во зима. Применет е
концептот на пејзаж за да се
изгради каскада на
суспендирани градини што ја
покриваат целата зграда.
Кулата на тој начин е еден вид
вистински вертикален населен парк.
Објектот има фотоволтаичен покрив
на височина од 100 метри, и таа
огромна фотоволтаична површина од
илјада квадратни метри ги преобразува
сончевите зраци во електрична
енергија, која директно се враќа во
мрежата на зградата. Кулата ќе има и
голем паркинг-простор, кој овозможува
место за 230 автомобили и 500 скутери
на четири подземни нивоа со висина од
3,10 метри. Инаку, дизајнот ја доби
првата меѓународна награда во
ноември 2010 година како
највлијателен екообјект.

ПрОИзВеДеНИ НАјекОлОшкИТе фАрмеркИ ВО СВеТОТ
Сертификатот на непрофитната организација Cradle to Cradle ја оценува
облеката според следниве критериуми: квалитет на материјалот, можност за
повторна употреба на модното парче, користење обновливи извори на енергија,
почитување на принципите на општествена еднаквост и управувањето на водата
во текот на процесот на производство. Првиот производител на облека што во
рамките на својата модна линија нуди фармерки оценети со златен сертификат е
C&A. Тие се изработени од целосно одржлив материјали и во согласност со
другите начела на одржлива мода според сертификатот Cradle to Cradle.
Своите напори кон исполнувањето на „зелените“ барања на Cradle to Cradle,
C&A ги насочува токму на фармерките како неизоставен дел од сечија
гардероба. Со оглед на фактот дека за нивното шиење се потребни мноштво
различни компоненти, снабдувачи и фабрики, сите соработници во овој синџир
се внимателно одбрани, а материјалите се сериозно
тестирани.
Со цел промоција на својата одржлива облека,
претставувањето на овие фармерки на светскиот
пазар ќе биде придружено и со издавањето на првиот
светски водич во согласност со принципите Cradle
to Cradle. Овој водич ќе им овозможи на
заинтересираните да се запознаат со
процесот на производство на
фармерките што ги почитуваат
начелата на кружната економија.
Намерата на C&A е одржливата гардероба
да биде широко прифатена. Од тие причини,
цената на овие фармерки е 29 евра.

еУ ГО зАПИрА
ПрОИзВОДСТВОТО НА
хАлОГеНИ СВеТИлкИ

Од почетокот на септември
влегува во сила директивата на ЕУ
според која престанува
производството на халогени
светилки. Иако оваа директива
требаше да влезе во сила уште пред
две години, тоа беше одложено
поради високите цени на
алтернативата за овој вид
осветлување – ЛЕД-светилките.
ЛЕД-светилките се поефикасни од
халогените, а имаат и значително
поголем век на траење. Токму овие
карактеристики ја оправдуваат
нивната повисока цена.
Претходно, Европската унија веќе
ги забрани класичните светилки со
вжарено влакно.
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еко совети

зградите од дрво
се еДНо оД решеНијата
за еНергетсКа оДржЛиВост
Новите технологии
се обидуваат да го
заменат
армираниот бетон
со конструкции од
масивно дрво
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рбанизацијата и рапидниот пораст на
популацијата ја поставуваат повисоко
глобалната побарувачка од енергија.
Настојувањето да се задоволи растечката
потрошувачка на енергија станува еден од
најголемите предизвици на нашето време.
Постојано се градат нови згради за да се
обезбеди простор за растечката популација,
но животниот циклус на една зграда е еден
од енергетски најинтензивните процеси во
светски рамки.
Зградите, градежните материјали и
споредните компоненти трошат речиси 40
проценти од глобалната побарувачка на
енергија. Производството на цемент, пак, е
веќе одамна етаблирано како сериозен
загадувач. Цементната индустрија е
одговорна за пет проценти од вкупните
глобални емисии на јаглероден диоксид.
Во настојувањето да ја направат
градежната индустрија поодржлива и
еколошки поодговорна, градежниците и
архитектите денес се обидуваат да го
реинкорпорираат дрвото како градежен
материјал. Новите технологии се обидуваат
да го заменат армираниот бетон со
конструкции од масивно дрво. Некои
универзитети, како што се MIT и University of
Maryland се пионери во изведба на нови
техники и реадаптирање на дрвото во

У

модерниот свет. Бетонските армирани
конструкции, секако, се сметаат за
долгорочни решенија. Но, многу често
ваквите објекти намерно се уриваат за да се
изгради нешто ново и поинакво, многу
порано отколку што трае нивниот корисен
животен век. Со цел да ги смени
предрасудите што стојат зад конструкциите
од дрво, група истражувачи од MIT поведоа
иницијатива за истражување на
конструкциите од дрво, со намера да докажат
дека тие, исто така, може да бидат цврсти и
долговечни како конструкциите од бетон.
Концептот што го предлагаат е наречен
Longhouse. Развиен е од страна на
мултидисциплинарен тим што ја истражува
архитектурата низ интегриран пристап со
модерната технологија. Новата зграда ќе
биде и производител на енергија. Секако, таа
е еколошки и економски во предност во
однос на класичните градби, но мора уште да
се работи на подобрување на
конструктивните особености на дрвото. На
долг рок, ова е решение што многу ветува,
особено поради фактот што дрвото
резултира со 26 до 31 процент пониски
емисии на гасови што предизвикуваат ефект
на стаклена градина во текот на животниот
циклус во споредба со еквивалентните
објекти од бетон.

ирско море произведува струја за 590.000 домови
ајголемата ветрофарма на отворено море „Walney
Extension“ е пуштена во погон во Ирско Море. Има
капацитет од 659 мегавати, што е доволно да се снабдуваат со
струја 590.000 домови. Џиновската ветрофарма во близината
на брегот на Камбрија користи најнапредни технолошки
решенија и дава повеќе струја од што било планирано.
Метју Рајт, еден од директорите во данската енергетска
компанија „Оrsted“, вели дека со помош на поголеми турбини и
нивно подобро позиционирање е постигнато да се произведува
повеќе електрична енергија. Со градење нови ветрофарми
околу британскиот брег значи дека „Walney Extension“ нема
долго да ја држи титулата најголема.
„East Anglia ONE“ на компанијата „Scottish power“ ќе биде
отворена во 2020 година и ќе има капацитет од 714 мегавати,
додека данскиот „Оrsted“ наредниве години завршува две
ветрофарми „Hornzi“ со капацитети од 1.200 и од 1.800
мегавати кај брегот на Јоркшир.

н

индија произведе авион

со млазно биогориво

искотарифниот авиопревозник „Спајсџет“ успешно го
заврши првиот тест-лет во Индија со погон на млазно
биогориво. Летот од индискиот град Дехрадун до
престолнината Њу Делхи траел 45 минути, а бил изведен со
авионот Bombardier K400.
Според соопштението од компанијата, авионот користел
горивна смеса од 75 проценти гориво за гасни турбини
(ATF) и 25 проценти биогориво, добиено од билката јатрофа.
Ова биогориво е развиено од страна на Индискиот институт
за нафта (IIP). Предностите од користењето на биогоривото
се намалување на емисијата на јаглероден диоксид и
зголемување на ефикасноста.

н
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еко проекти

Холандија доби патека од

рециклирани шишиња

оландија со години е позната
како земја на велосипедистите.
Холанѓаните обожаваат
велосипеди. Толку многу, што
популацијата од 17 милиони има
повеќе од 22 милиона велосипеди.
Зошто луѓето што просечно имаат
по 1,3 велосипед да немаат убави
места каде што ќе можат да ги возат?
Само Амстердам има речиси 800
километри велосипедски патеки.
Постои патека што свети во темнина
и изгледа како да излегла од слика на
Ван Гог.
Сега, Холанѓаните ќе можат да
возат велосипеди и на првата
велосипедска патека направена од
рециклирана пластика. Патеката е
долга 30 метри, а е
дело на
иноваторите Ен
Коудстал и Сајмон
Џоритсма. Тие велат
дека тоа е голем
чекор кон одржлив
пат.
Патеката се наоѓа
во градот Зволе, на
северот од Холандија,
а содржи пластика
еквивалентна на
218.000 пластични
чаши.

Х
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Осум милиони тони пластични
шишиња, амбалажа и друг отпад
завршуваат во океаните секоја
година убивајќи го морскиот живот.
Пластиката навлегува и во човечкиот
синџир на исхрана, наведува
програмата на ОН за животна
средина.
Проектот е прв голем чекор кон
одржлива сообраќајна иднина
направена од рециклиран пластичен
отпад.
Гус Велдерс, водечки експерт за
заштита на животната средина, ја
поздрави новата иницијатива
велејќи дека ова е позитивен чекор
кон повторна употреба на

исфрлениот материјал.
Но, Ема Пристланд, активистка на
„Пријатели на земјата“, тврди дека
примарното решение за пластичното
загадување лежи во спречување на
употребата.
Употребата на пластиката за
изградба на велосипедски патеки
може да помогне при отстранување
на пластиката од отпадот, но уште не
е јасно што се случува со таа
пластика кога ќе се потроши
површината на патеката – вели таа.
Градовите како Лондон, Амстердам
и Париз бараат начин за
преминување на циркуларна
економија. Под тоа се
подразбира повторна
употреба на производи,
делови и материјали, се
спречува создавањето
отпад или загадувањето,
како и користење
помалку нови средства и
енергија.
За ноември се
планира отворање на
втора ваква патека во
Гиторн на
североистокот во
Холандија.

фото есеј

реге-музиКа и
еКоЛогија
Во сКопје
рославувајќи ја 50-годишнината од
своето постоење, лауреатите на
„Греми“ Inner Circlе на 29 јуни
настапија на платото на МКЦ Скопје, во
рамките на својата светска турнеја, а како
дел од годинашниот „Sound of
Green“.
За присуство на
концертот влезница
беше едно пластично
или стаклено шише
бидејќи оваа
роденденска
прослава беше
поддржана од
„Пакомак“,
долгогодишниот
еколошкиот партнер со
кој „Таксират“ редовно се
залага добрите еколошки навики да станат
дел од музичките збиднувања.
Беа присутни повеќе од 2.000 посетители,
кои уживаа во добрата музика и ја пренесоа

П

пораката
дека треба секојдневно да се залагаме да го
селектираме амбалажниот отпад, па тој
место да заврши на депонија, да заврши во
фабриките за рециклирање затоа што
претставува суровина за производство на
нови производи.

