
DOPIS LASTNIKU PODPISA  tipa  »� please consider the environment before printing this email« 
      »pomisli na okolje preden natisneš« 

 
 
Spoštovani, 
 
 
Opazil sem vaš/tvoj podpis elektronske pošte, ki napotuje k čim manjši uporabi papirja. 
Podari minuto svojega dragocenega časa, da ti/vam predstavimo nekaj zanimivih dejstev, ki bodo 
prepričala, da je papir eden najbolj naravnih, trajnostnih materialov:  
 

-  izdelan je iz obnovljivih in rastočih surovin (lesa), ki prihajajo iz sistemsko 
pogozdovanih področij, ki omogočajo stalno obnovo in s tem zdrav, trajnostni  razvoj 
gozda. Kljub velikem porastu proizvodnje papirja v Evropi imamo danes  30 % gozdnih 
površin več kot leta 1950. Papirna industrija porablja za proizvodnjo papirja manj 
kakovosten les in nikakor ne uničuje gozda! 
 
- papir je možno reciklirati in pri tem je EU svetovni prvak v recikliranju, saj se po 
podatkih za leta 2013 že 71,7% vsega porabljenega papirja v EU tudi reciklira (Slovenija: 
64%). Odpadni papir je danes tudi glavna surovina za ponovno proizvodnjo papirja! V 
povprečju se papirno vlakno v Evropi reciklira 3,5-krat. Tako nikakor ni mogoče govoriti 
o okoljski neustreznosti papirja, pomembno pa je, da se papir po uporabi ločeno zbiramo 
in zagotovimo njegovo ponovno uporabo. 
 
- papirna industrija je vzorčen primer trajnostnega pristopa v industriji, saj je poleg 
omenjenih naravi prijaznih surovin in izdelkov tudi števila 1 v učinkoviti rabi virov. Preko 
85 % papirnic v Evropi ima uveden sistem ravnanja z okoljem, snovna in energetska 
učinkovitost je glavni cilj, evropske okoljske zahteve pa vemo, so najzahtevnejše na svetu. 
Papirna panoga je od leta 1990 zmanjšala emisije CO2 na tono papirja za 42 %! 
 

V zgodovini se je papir že dokazal in je bil z rastjo porabe tudi pokazatelj razvoja določene 
države. Vsa pomembna zgodovinska dejstva so se vse do danes ohranila prav na papirju. 
Papir vsekakor JE koristen in IMA prihodnost, zlasti na področju izobraževanja, embalaže, 
higiene itd., pa tudi na novih področjih, kjer gre razvoj »z roko v roki« z elektronskimi mediji. 
Papir bo vsekakor ostal »osebna stvar« za »posebne priložnosti«  (podpisi pogodb, vrednostni 
papirji, arhivska gradiva ipd.).  
 
ZAPOMNI SI: Pomembno je, da po uporabi papir ločeno odložiš in poskrbiš za njegovo 
recikliranje, tako boš za okolje storil največ! 
 
Zato uporabljaj raje podpis: 
 
 

     Natisnite�ta�dokument�brez�slabe�vesti!��
� ����������Pomembno�je,�da�papir�po�uporabi�ločeno�odložite�in�omogočite�njegovo�recikliranje.�
Papir� je�biološko� razgradljiv,�obnovljiv� in�mogoče�ga� je� reciklirati;� je� trajnosten�proizvod�narejen� iz� lesa,�
ostalih�naravnih�materialov�ter�v�veliki�meri�iz�starega�papirja.�
Papir�je�naraven�medij�za�shranjevanje�vaših�idej.�
 


