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1. Splošno o projektu 

1.1. Osebna izkaznica 

Naziv projekta 
Očistimo Slovenijo 2018 

 

Organizator projekta 

Društvo Ekologi brez meja, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, www.ocistimo.si, 

2018@ocistimo.si, 040 255 433, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr 

 

#šezadnjič #očistimo 

 

Ključni kontakti 

Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja, ursa.zgojznik@ocistimo.si 

Jaka Kranjc, vodja IT in popisa, jaka.kranjc@ocistimo.si 

Katja Sreš, vodja komuniciranja, katja.sres@ocistimo.si, 040 255 433 

Klemen Belhar, vodja lokalne koordinacije, lokalno@ocistimo.si 

Aleš Pungerčar, vodja ozaveščanja, ozavescanje@ocistimo.si 

Matjaž Horvat, vodja partnerjev, partnerji@ocistimo.si  

 

Namen projekta 

Priključitev svetovni pobudi World Cleanup Day 2018 in dvig zavedanja o pomenu 

zmanjševanja, ponovne uporabe in ločenega zbiranja odpadkov. 

Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo. 

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna 

prostovoljska čistilna akcija. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije 

prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in 

Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek 

za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in 

ponovno uporabo odpadkov. 

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih 

odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo 

Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri 

bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa 

druga območja - sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in 

vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse 

slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v 

občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče 

dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških 

igral, popravljanja klopi v parku itd. 

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem 

ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni 

dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi 

poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne 

razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo 

vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne. 

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne 

pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi 

tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je 

http://www.ocistimo.si/
mailto:2018@ocistimo.si
https://www.facebook.com/Ekologibrezmeja/
https://twitter.com/ocistimo
https://www.instagram.com/ekologibrezmeja/
https://www.youtube.com/channel/UCtK3SAAN9B_eM0cC4xdtPNw
https://www.flickr.com/photos/105809034@N02/
mailto:ursa.zgojznik@ocistimo.si
mailto:jaka.kranjc@ocistimo.si
mailto:katja.sres@ocistimo.si
mailto:lokalno@ocistimo.si
mailto:ozavescanje@ocistimo.si
mailto:partnerji@ocistimo.si
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
https://worldcleanupday.org/


 

združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah 

potekala prav na isti dan. 

Letos akcijo ponovno organiziramo, saj je pomembno, da se tudi Slovenija pridruži tako 

pomembni in odmevni globalni akciji. Prav tako opažamo povečanje pojavljanja divjih 

odlagališč, predvsem pa smetenja.  

Cilji projekta 

1. Dvigujemo ozaveščenost o preprečevanju, zmanjševanju, ločenem zbiranju in 

ponovni uporabi odpadkov preko različnih aktivnosti pred in po akciji. 

2. Aktivnosti pred in po akciji imajo dolgoročen pozitiven učinek na okolje, 

družbo in gospodarstvo. 

3. Spodbujamo aktivno sodelovanje občanov pri organizaciji aktivnosti v vseh 

slovenskih občinah  

4. 15. septembra čistimo območja razpršenih odpadkov, divja odlagališča in 

imamo druge družbeno koristne dejavnosti. 

5. Pregled vseh slovenskih občin s pokritostjo divjih odlagališč in posodobitev 

registra divjih odlagališč. 

Status  projekta  lahko  spremljate  na  spletni  strani  projekta  www.ocistimo.si,  kjer bodo 

objavljeni vsi aktualni podatki. 

1.2. Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018) 

Poleg nas se ogromno okoljskih prostovoljnih organizacij po svetu pripravlja na 15. 

september, ko bo po vsem svetu potekal najpomembnejši okoljevarstveni dogodek 

tega leta Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Na ta dan bo po celem svetu 

vzniknil pravi zeleni val, ki se bo začel na Novi Zelandiji in potoval po celem svetu ter svoj 

pohod zaključil na Havajih. Cilj je združiti svetovno skupnost ter ozaveščati in izvajati 

resnične spremembe za dosego skupnega cilja – čist in zdrav planet. 

Priprave trenutno  potekajo v 130 državah sveta, cilj globalnega projekta pa je povezati 

prostovoljce iz 150 držav sveta, ki bodo pomagali ustvariti svetovni register odlagališč 

nelegalno odloženih odpadkov ter v istem dnevu iz narave odstranili milijone ton 

odpadkov. 

Ideja je leta 2008 nastala iz spontane nacionalne pobude Let’s Do It!, ki je v Estoniji v 

enem dnevu povezala 50.000 prostovoljcev, ki so v samo petih urah na območju celotne 

države iz narave odstranili 10.000 ton odpadkov (v običajnih okoliščinah bi država za to 

potrebovala tri leta in več kot 22 milijonov EUR). Video posnetek o modelu enodnevnega 

čiščenja države se je virusno razširil po spletu, projekt pa je doslej ponovilo že 116 držav. 

V čistilnih akcijah je skupno sodelovalo že več kot 18 milijonov prostovoljcev. Slovenci 

smo leta 2012 postavili rekord, ki velja še danes, saj je v akciji Očistimo Slovenijo 2012 

sodelovalo 289.000 prostovoljcev, kar predstavlja 14,5 % vseh prebivalcev. 

Vloga Ekologov brez meja v svetovnem gibanju Očistimo Svet 2018 (World Cleanup 

2018) 

V projektu Očistimo Svet 2018 (World Cleanup 2018) ima Slovenija naslednje vloge: 

1. Slovenska ekipa koordinira akcijo v naši državi. 

2. Naša člana Nara Petrovič in Jaka Kranjc imata v globalni akciji vlogo mentorjev, 

Nara vodi še preoblikovanje organiziranosti gibanja, medtem ko Jaka sodeluje v 

skupinah za kartiranje, tehnologijo in znanje.  

3. Slovenska ekipa vsebinsko in idejno sodeluje z ekipami vseh držav udeleženk – 

krovno komunikacijo preko mailing liste koordinira estonska ekipa. 

http://www.ocistimo.si/
https://worldcleanupday.org/
http://opendata.letsdoitworld.org/
https://www.letsdoitworld.org/
http://www.teeme2008.ee/?setlang=eng


 

4. Obveščanje javnosti v Sloveniji o dogajanju na svetovnem nivoju preko 

družbenih omrežij, Facebook strani in newslettra Čist-E-Novice. 

5. Poročanje ekipi v Estoniji o napredku v Sloveniji. 

6. Slovenska ekipa je v redni korespondenci z estonskim vodstvom in o napredku 

na svetovni ravni obvešča slovensko javnost; komuniciranje je usklajeno in 

enotno. 

Države, ki bodo čistile (stanje 12. april 2018)1 

 

 

2. Organizacijska zasnova projekta  

Res je, da čistilne akcije Slovenija potrebuje. Tako kot vsak teden očistimo svoj dom, je 

potrebno vsaj enkrat na leto očistiti tudi našo domovino in svet. Že prvič smo dokazali, da 

sta učinek in energija veliko večja, če to vsi počnemo na en dan. Poleg tega pa je akcija 

odlična priložnost, da ponovno stopimo skupaj, se družimo, naredimo nekaj dobrega za 

naše okolje. 

V preteklih dveh akcijah smo se čiščenja lotili dvotirno: poleg čiščenja divjih odlagališč 

smo čistili tudi okolico bivalnih skupnosti, ulic, sprehajalnih ter pohodniških poti.  

V tokratni akciji, ki smo ji nadeli slogan “Še zadnjič!” pa smo poleg omenjenih aktivnosti 

dali poudarek tudi čiščenju voda in obale ter drugim aktivnostim za splošno dobro 

(popravljanje ograj, klopi v parkih, pleskanje otroških igral itd.).  

Tradicionalno v Sloveniji čistilne akcije namreč potekajo v spomladanskem času in v letu 

2018 je bilo nekaj čiščenja že opravljenega. Da letošnji termin akcije2 odstopa od 

tradicionalnih spomladanskih čiščenj pa naj ne bo izgovor za neaktivnost. Vsi smo 

                                                           
1 https://www.letsdoitworld.org/countries/     
2 15. september je bil izbran na podlagi tehtnega razmisleka z željo vključiti čim več držav. Spomladi 

je namreč marsikje zaradi vremenskih razmer čiščenje onemogočeno. 

https://www.letsdoitworld.org/countries/


 

odgovorni za naše okolje in dobro počutje v naši državi, skupno dobrobit pa lahko 

dosežemo tudi z drugimi družbenokoristnimi aktivnostmi. 

Projekt Očistimo Slovenijo 2018 je neprofitne in nepolitične narave, združuje več 

zainteresiranih organizacij, partnerjev in aktivnih posameznikov, pravno formalno pa 

deluje pod okriljem Društva Ekologi brez meja. Tudi tokrat je akcija vseslovenska in odprta 

za vse posameznike in organizacije, ki se nam lahko pridružijo na sledeče načine: 

Občinski koordinatorji so prostovoljci, zadolženi za komunikacijo z lokalnimi partnerji in 

občani ter usklajevanje s centralno organizacijsko ekipo.  

Prostovoljci v organizacijski ekipi na nacionalni ravni prevzemajo naloge s področja 

komuniciranja, ozaveščanja, organizacije dogodkov, sponzorstev in podobno…  

Popisovalci divjih odlagališč na terenu skrbijo za sistematičen popis odlagališč po 

celotni Sloveniji.  

Občine so v skupni vseslovenski akciji ključni partner in v preteklosti so se združile prav 

vse slovenske občine. Tudi letos si želimo, da zgradimo zgodbo skupaj z zavedanjem, da 

je projekt odlična priložnost, da se stanje ozaveščenosti glede divjih odlagališč, odpadkov 

na splošno in skupnostnega ustvarjanja pri ljudeh izboljša.  

Podjetja lahko prijavijo ekipo, postanejo partner ali pokrovitelj in pomagajo doseči zadane 

cilje.  

Šole in vrtci lahko akcijo izkoristijo kot odlično priložnost za povečanje ozaveščenosti o 

problematiki odpadkov med mladimi generacijami. Sodelovanje otrok in mladostnikov na 

terenu je najboljša šola, da začutijo in se povežejo s svojo lokalno skupnostjo, naredijo 

nekaj pozitivnega za svoje okolje ter se ob tem tudi nekaj naučijo. 

Ambasadorji bodo tokrat organizirani na nacionalni in lokalni ravni. Tako se bo vsaka od 

212 občin poleg lokalnih koordinatorjev predstavljala še z lokalnimi ambasadorji – 

prepoznanimi in cenjenimi občani, ki bodo zbrani na podlagi predlogov občin in lokalnih 

koordinatorjev.  

Mediji ste vabljeni, da se projektu pridružite kot podporniki z vsebinskimi prispevki in 

oglasnim prostorom. V začetku maja bo predstavljen podroben program dela z mediji, ki 

bo vseboval nabor tem po mesecih s krajšimi in daljšimi vsebinami na izbrano temo. 

Akcija bo potekala v celotni Sloveniji, komunikacija in logistika bo vodena centralno. 

Projekt bo organiziran, kot prikazuje shema: 



 

 

2.1. Čiščenje divjih odlagališč  

Eden od ciljev letošnje akcije je pregled vseh slovenskih občin s pokritostjo divjih 

odlagališč in posodobitev registra divjih odlagališč. Da bi to dosegli, pozivamo vse, da 

opažena divja odlagališča vnesejo v Register divjih odlagališč ali uporabijo mobilno 

aplikacijo (za Android naprave, za iOS naprave).   

Vsaka prijava odlagališča je anonimna. Vsako vneseno odlagališče pa bo prišlo v poštev 

za čiščenje. 

Akcija bo za sklop čiščenja divjih odlagališč logistično sledila načrtovanju območij z divjimi 

odlagališči glede na njihovo oddaljenost od zbirnega mesta. Organizatorji glavne partnerje 

pri izvedbi segmenta vidijo v občinah, komunalnih podjetjih, prevoznikih odpadkov, 

kmetijskih zadrugah, nevladnih organizacijah in gradbenih podjetjih. Cilj je očistiti 

odlagališča komunalnih odpadkov. Nevarni odpadki bodo popisani, informacije o njih 

pa zopet predane državnemu inšpektoratu. Gradbeni odpadki se v okviru akcije ne bodo 

čistili, razen, če bodo posamezne občine za ta segment posebej zainteresirane in poslale 

Koordinator lokalnih 
koordinatorjev

občine

društva

šole, vrtci

212 lokalnih 
organizatorjev 
prostovoljcev

Koordinator popisa divjih 
odlagališč, vodotokov, 

obale

občani

Zavod za gozdove

Koordinator partnerjev

Koordinator financ

finančni in materialni 
pokrovitelji ter donatorji

fundraising

IT podpora

spletna stran

register divjih odlagališč

Komuniciranje

mediji
medijski partnerji in 

podporniki

ambasadorji

družbena omrežja

spletno uredništvo

Ozaveščanje organizacija dogodkov prisotnost na dogodkih
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na dan akcije posebne enote in opremo za čiščenje gradbenih odpadkov (le-teh namreč ni 

mogoče odstraniti ročno). 

2.2. Čiščenje okolice bivalnih skupnosti, ulic, 
sprehajalnih in pohodniških poti  

Kot ne bo letos poudarek le na čiščenju, tudi ne bo poudarek le na divjih odlagališčih. V 

sklopu čiščenja okolic bivalnih skupnosti, ulic in sprehajalnih poti ter pohodniških poti bodo 

organizatorji aktivnosti načrtovali v sodelovanju s partnerji, ki jih vidijo v turističnih društvih, 

šolah, podjetjih. 

2.3. Čiščenje obale in vodotokov 

Čista obala je čistilna akcija na območju slovenskih obalnih občin, ki bo letos potekala 

že devetič. Njeno poslanstvo je čiščenje morja in morske obale trdnih odpadkov ter 

ozaveščanje ljudi s ciljem zmanjševanja vnosa novih odpadkov v morsko okolje. 

Letos bo Čista obala potekala v sklopu akcije Očistimo Slovenijo 2018, kot vsako leto pa 

tudi v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije obal, morij in jezer - 

International Coastal Cleanup (ICC) ter pod organizacijskim okriljem Inštituta za vode 

Republike Slovenije in Zavodom TRI-NITI.  

Posebnost čiščenja obal na način ICC je v tem, da se obale ne samo čistijo, pri tem se 

zbira tudi podatke o količinah in tipu zbranih odpadkov. Čiščenje poteka po skupinah 

(5 - 10 ljudi), v kateri eden izmed prostovoljcev beleži odpadke, medtem ko drugi čistijo. 

Vsaka lokacija ima svojega koordinatorja, ki zbira končne podatke. 

Na državni ravni pa razen za morje nimamo podatkov o onesnaženju vodnih in obvodnih 

ekosistemov z odpadki, saj uradne metodologije ni. V okviru projekta bomo ugotovili 

stanje na ključnih delih naših vodotokov, jih razvrstili in nato očistili med akcijo Očistimo 

Slovenijo. V prvi fazi akcije bomo preveril stanje na terenu — v bližini voda je prijavljenih 

več kot 800 divjih odlagališč! 

2.4. Druge aktivnosti za splošno dobro 

V primeru da čistilna akcija v določeni občini ni potrebna, je namen, da se organizira 

izvajanje drugih aktivnosti za obče dobro (urejanje zelenic in športnih igrišč, učnih poti, 

pleskanje otroških igral, popravljanje klopi v parku itd.). Aktivnosti bodo s posameznimi 

občinami dogovorjene vnaprej, o tem pa se bo obveščalo tudi občane. Predlagane 

aktivnosti za lokalne skupnosti so zbrane na tej povezavi.  

3. Rezultati preteklih akcij 

3.1. Izhodišče: Estonija 2008 in Očistimo svet 2012 

3. maja 2008 se je v Estoniji odvila akcija pod imenom Let's Do It, Estonia! Na dan 

čiščenja je 50.000 prostovoljcev, kar 4 odstotke prebivalstva, z natančno koordinirano 

čistilno akcijo iz narave očistilo 10.000 ton odpadkov, v samo petih urah.  

Čez štiri leta so se akciji pridružile številne prostovoljske organizacije in skupine 

prostovoljcev z vsega sveta. Rezultat tega je bil največji okoljski prostovoljski projekt do 

tedaj, Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012), katerega skupni cilji so bili: 

odstranjevanje nezakonito odloženih odpadkov, združevanje in ozaveščanje ljudi. Projekt 

Očistimo svet 2012 je obsegal vrsto enodnevnih čistilnih akcij na ravni 96 držav ali 

https://www.facebook.com/cistaobala.si/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/
http://ebm.si/m/OS2018_obcine_aktivnosti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zPfdFs227tE


 

velikih mest, ki so se zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012. V tem letu je v 

čistilnih akcijah skupno sodelovalo že več kot 7 milijonov prostovoljcev, udeležba pa je v 

posameznih državah predstavljala od 4 % do okoli 14 % prebivalstva. 

3.2. Slovenija 2010, 2011 in 2012 

Po vzoru estonskega projekta je društvo Ekologi brez meja v letu 2010 med prvimi 

državami organiziralo prvo nacionalno enodnevno čistilno akcijo (17. aprila 2010) z 

namenom očistiti slovenska črna oziroma divja odlagališča. Končni rezultati so bili odlični: 

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je 270.000 prostovoljcev čistilo okoli 7.000 

divjih odlagališč. Pri tem je bilo iz narave odstranjenih okoli 15.000 ton odpadkov. Še 

pomembnejše je, da smo se državljani povezali za skupno dobro, prevzeli odgovornost za 

svoj kraj in pokazali, kako uspešni smo lahko, kadar se vsi borimo za isti cilj. 

Leto kasneje akcije ni bilo, bila pa je živa pobuda v povezovanju regij. Organizirali smo 

uspešno konferenco Očistimo Balkan in znanje intenzivno predajali ostalim 

organizatorjem v regiji. 

24. marca 2012, je bila akcija ponovljena. Pod imenom Očistimo Slovenijo 2012, je tokrat 

prvič potekala tudi posebna akcija za vse slovenske šole in vrtce, in sicer dan prej, 23. 

marca 2012. Čistili smo divja odlagališča in odpadke v okolici šol, vrtcev, sprehajalne in 

gorske poti ter ulice. 

Pri celotni akciji je po podatkih vodij zbirnih mest uradno sodelovalo 289.000 prostovoljcev 

iz cele Slovenije, kar je neverjetnih 14 % prebivalcev. Mnogi prostovoljci se niso udeležili 

zbora na uradnih zbirnih mestih in so smeti pobirali sami, zato je najbrž številka še višja. 

Količina zbranih odpadkov presega 15.600 m3 (dobrih šest olimpijskih bazenov) oziroma 

4.500 ton odpadkov. V akciji smo čistili čez 2.800 odlagališč in v celoti sanirali več kot 

1.400 odlagališč ter očistili na kilometre poti.  

3.3. Odziv občin: udeležba, dobre, slabe prakse, 
ugotovitve 

V prvo akcijo so bile aktivno vključene vse slovenske občine. Akcije se je udeležilo več 

kot 800 vzgojno-izobraževalnih ustanov, več kot 3000 društev, skupin in drugih 

organizacij. Pred tem so se v večini občin že vrsto let redno izvajale čistilne akcije, v tej 

akciji pa je bil prvič poudarek na divjih odlagališčih, ki se jih je pred tem čistilo v manjši 

meri. Glavna težava prve akcije je bila logistične narave, pokazala pa se je na sam dan 

čiščenja, saj je bilo ogromne količine odpadkov potrebno čimprej odpeljati na deponijo.  

Tako priprave kot izvedba naslednje akcije, Očistimo Slovenijo 2012, je na podlagi 

pridobljenih izkušenj iz pred dveh let potekala hitreje, bolj organizirano in učinkoviteje. 

Ključna ugotovitev izvedbe akcije je bila, da je število divjih odlagališč s komunalnimi in 

kosovnimi odpadki manjše in da je bila večina tovrstnih odlagališč očiščenih že leta 2010. 

Hkrati pa je bilo opaziti, da so nekatera mesta še vedno ''priljubljena'' za odlaganje, še 

posebej tista, ki v letu 2010 niso bila dokončno očiščena. 

V akciji so tudi tokrat sodelovale vse slovenske občine, razen občin Dornava, Šmartno ob 

Paki, Šmartno pri Litiji in Žirovnica, ki so se odločile izpeljati akcijo na svoj dan in 

organizacijsko neodvisno od akcije Očistimo Slovenijo 2012. Ne glede na to so se tudi v 

nekaterih od teh občin organizirale skupine in priključile vseslovenski akciji. 

https://www.youtube.com/watch?v=CVUhSt6wFEY


 

Glede na zbrane podatke se je največ ljudi udeležilo akcije v občinah Naklo (36,3 %), 

Velika Polana (34,8 %) in Mirna Peč (33 %).Sodelovalo je več kot 133.000 otrok iz 331 

vrtcev, 497 šol in skoraj 3.500 društev. 

Večina občinskih in regijskih koordinatorjev je čistilno akcijo ocenila kot zelo uspešno. 

Koordinatorji so navajali zelo pozitiven in večji odziv ljudi na vseslovenske čistilne akcije v 

primerjavi z ostalimi čistilnimi akcijami. Po dveh uspešnih akcijah se je pričakovalo, da se 

bo problematika nelegalnega odlaganja odpadkov in smetenja celovito sistemsko rešila na 

nacionalni ravni. 

3.4. Finančna ocena akcij 2010 in 2012 

Leta 2010 je bila celotna vrednost projekta, skupaj z vrednotenjem prostovoljskega dela, 

konzervativno ocenjena na 13,7 milijona EUR. 

Čez dve leti je bil znesek malce nižji, nekaj več kot 12 milijonov EUR. Tudi takrat so 

občine pomagale pokriti stroške, povezane z nakupom rokavic in vrečk ter stroškov za 

odvoz in odlaganje odpadkov. Teh stroškov je bilo skupaj več kot 1.000.000 EUR. Stroški 

lokalne organizacije (materialni stroški, telefoni, potni stroški ipd.) so bili prostovoljcem 

delno povrnjeni tudi takrat, so pa bili v primerjavi z akcijo pred dvema letoma precej 

manjši, gibali so se v višini 11.000 EUR. 

Finančna sredstva so bila poleg sponzorstev pridobljena tudi prek SMS donacij, prodaje 

majic projekta, vrečk iz blaga, stekleničk, čistilnih paketov (set vrečk za ločeno zbiranje 

odpadkov, rokavice, majica ipd). Prihodki, v obliki denarnih sponzorstev so tako znašali 

več kot 130.000 EUR. 

Projekt so podprle tudi številne medijske hiše, portali in spletne strani. Finančna ocena 

oglasnega prostora, namenjenega projektu, presega 500.000 EUR, saj so mnoge 

oglaševalske hiše projekt oglaševale brez naše vednosti, kar skupaj z ostalimi oblikami 

materialnega sponzorstva predstavlja več kot 800.000 EUR. 

4. Problematika divjih odlagališč v Sloveniji 

Divja odlagališča predstavljajo grožnjo okolju in ljudem, saj odpadki, odloženi na njih, 

pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno 

onesnažijo vire pitne vode. 

Drugi negativni učinki divjih odlagališč so: 

1. kvarjenje izgleda krajine, 

2. zmanjševanje kakovosti bivanja, 

3. zmanjševanje turistične privlačnosti območij, 

4. zmanjševanje vrednosti nepremičnin, 

5. visoka sredstva za sanacijo, 

6. velika tveganja v primeru vžigov, 

7. sproščanje strupenih snovi v zrak (ob pogostem namernem sežiganju z 

namenom pridobivanja kovin). 

V Sloveniji naj bi bilo med 30 in 40 tisoč divjih odlagališč, pri čemer jih je veliko 

zakopanih ali v težko dostopnih predelih in jamah, zato je njihova sanacija zelo draga.  

Najpogostejši razlogi za nastanek in obstoj divjih odlagališč so neozaveščenost ljudi, 

izogibanje stroškom, slaba urejenost sistema prevzemanja gradbenih odpadkov, 

pomanjkanje nadzora, nedoslednost kaznovanja, nejasnost glede pristojnosti za 

odstranitev ter pomanjkanje financ oziroma volje na strani javne uprave. 



 

Ozaveščenost ljudi se sicer izboljšuje, a je še vedno problem. Ljudje se večkrat premalo 

zavedamo, kako škodljivo je lahko nelegalno odlaganje odpadkov ter kako visoke finančne 

stroške le-to povzroča občinam, državi in posredno tudi nam samim. 

Izogibanje stroškom legalnega odlaganja (stroškom prevoza in plačila odlaganja) je 

eden najpomembnejših vzrokov za nastanek divjih odlagališč v Sloveniji. Del prebivalcev, 

ki odlaga odpadke na divja odlagališča, to počne redko in zaradi odsotnosti sprejemljivih 

alternativ (npr. oddaljenosti odlagališča za gradbene odpadke). Pri tem pa je prisotna tudi 

napačna razlaga, da je legalno odlaganje zelo drago, kar celostno gledano ne drži. 

Sistem prevzemanja gradbenih odpadkov, ki predstavljajo kar dve tretjini vseh odpadkov 

na divjih odlagališčih, je po mnenju Računskega sodišča v Sloveniji slabo urejen, prav 

tako ni nadzora nad tokovi gradbenih odpadkov, za katere je odgovorna država. 

Med vzroki za veliko število divjih odlagališč je potrebno posebej poudariti nekaznovanje 

nelegalnega odlaganja. Strokovnjaki in laična javnost poudarjajo, da je inšpekcijski 

nadzor neustrezen, zato se storilcev ne odkrije, če pa se jih, so kazni prenizke, velik delež 

kazni pa se ne izterja.  

Pomanjkanje financ oziroma volje na strani javne uprave je eden največjih izzivov. 

Sanacije so lahko drage in ker povzročitelja ponavadi ni mogoče določiti, breme pade na 

lastnika zemljišča. Ta določba v Zakonu o varstvu okolja je problematična in po mnenju 

ustavnega sodišča celo protiustavna, v praksi pa to pomeni, da inšpektorji neradi 

ukrepajo, saj se zavedajo delne krivičnosti postopka. En del sanacije odlagališč je torej 

čisto prepuščen dobri volji lokalnega prebivalstva. Načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer bi 

pobudo in breme prevzela država, pri nelegalno odloženih odpadkih ni v rabi. 

Od izvedbe zadnje akcije Očistimo Slovenijo leta 2012 je bil nadzor le malo izboljšan - 

inšpekcijske službe se srečujejo s kadrovskimi in finančnimi omejitvami, tako da je kazni 

in proaktivnosti še vedno premalo, poleg tega pa mora biti sanacija predmet javnega 

naročila. Kažejo se tudi izrazite razlike med občinami. Nekatere se s problematiko divjih 

odlagališč in odpadkov po obeh izvedenih akcijah Očistimo Slovenijo intenzivno in sproti 

ukvarjajo, nekatere pa ne sprejemajo dovolj učinkovitih ukrepov. Čeprav se divje 

odlaganje še vedno redno dogaja, je skupni trend vseeno pozitiven. Precej odlagališč je 

bilo zelo starih, skoraj pozabljenih, hkrati pa povsem očiščene lokacije manj privabljajo 

nadaljnje odlaganje. 

Divja odlagališča in nadzor 

Divja odlagališča s komunalnimi odpadki oz. odpadki iz gospodinjstev, kot so npr.: hrana, 

plastika, kovina, kosovni odpadki, embalaža iz pločevine, stekla itd. sodijo v pristojno 

obravnavo občin in njihovih nadzornih služb. 

Če pa gre za divje odlagališče drugih odpadkov, kot so nevarni odpadki, gume ali 

gradbeni odpadki z gradbišč, ukrepa državni okoljski inšpektor, ki skuša ugotoviti 

povzročitelja odpadkov. 

Načelo subsidiarnosti 

To je eno izmed temeljnih načel Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), na katerem slonijo 

pravila ravnanja po ZVO-1. Ravno zaradi zavedanja problema razširjenosti divjih 

odlagališč in zaradi visokih stroškov sanacije zemljišča, na katerih se ta odlagališča 

nahajajo, je zakonodajalec uzakonil načelo subsidiarnega ukrepanja občine oziroma 

države v primerih odprave posledic čezmerne obremenitve okolja z odpadki, pod pogoji, 

določenimi v ZVO-1. Ob izpolnjevanju v ZVO-1 določenih pogojev je subsidiarnost občine 

oziroma države potrebno vezati na vrsto odpadkov (komunalni, gradbeni, nevarni …) in 

njihov izvor (gospodinjstvo in njim podobna dejavnost, industrija …). Če se povzročitelja 

odkrije, država ali občina zahtevata od njega povračilo stroškov odstranitve odpadkov.  



 

Register divjih odlagališč 

Prostovoljske čistilne akcije kljub mnogim pozitivnim učinkom problematike divjih 

odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi če bi akcijo ponavljali, bi problem ostajal. Odpadki 

bi se vedno znova kopičili. Zato je potrebno začeti delati na tem, da do nelegalnega 

odlaganja sploh ne bi prihajalo. 

S tem namenom je med akcijo leta 2010 nastal tudi prvi vseslovenski register divjih 

odlagališč. Kadarkoli ga je mogoče uporabiti, saj je prosto dostopen, vnos opaženega 

divjega odlagališča pa je zelo enostaven. V njem se je do danes s pomočjo prijav tisoče 

prostovoljcev nabralo skoraj 16.000 odlagališč. 

Tako kot v akciji leta 2012 tudi tokrat pozivamo občane, naj prijavljajo vsa odlagališča, na 

katera naletijo in naj pregledajo območja v svojem kraju, kjer se odlagališča največkrat 

pojavljajo. Vse napotke za popis in prijavo odlagališč lahko občani dobijo na spletni strani 

www.ocistimo.si. 

Od nastanka registra ga je uporabljalo več  institucij, predvsem občin, kar je bil eden od 

ciljev njegove izdelave. Na podlagi njihovih predlogov smo register tudi izboljšali in 

posodobili. 

Sedaj so vsa odlagališča v registru ocenjena glede na njihovo nevarnost in razvrščena 

po vrsti glede na predlog prioritete čiščenja. Ob vsakem odlagališču je navedena 

parcela na kateri leži, za lažjo identifikacijo lastnika zemljišča. Z enim klikom lahko 

prostovoljci pridejo do vseh podatkov, ki jih potrebujejo da določeno odlagališče očistijo 

itd. Potrebnega pa bo še veliko dela. Da bo register čim bolj popoln in da bo tudi letošnja 

akcija uspešna, potrebujemo čim več podatkov o odlagališčih. 

Cilji registra: 

1. jasno prikazuje stanje na področju nelegalnega odlaganja v Sloveniji, 

2. postane glavno orodje za popis, pripravo sanacijskih načrtov divjih odlagališč pri 

vseh ključnih deležnikih – občine, občinske in medobčinske redarske službe, 

republiški inšpektorat, policija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

3. postane preko stalnega ažuriranja s strani državljanov in rednih preverjanj vedno 

bolj natančen in zmogljiv, 

4. ostane anonimen, dostopen vsem občanom in prijazen uporabniku. 

Pomen popisa odlagališč 

V prejšnjih popisih smo ugotovili, da Slovenija pa morda ni tako krasna zelena dežela, kot 

si nas večina predstavlja. Skupaj smo našli čez 15.000 divjih odlagališč, kopica jih leži po 

jamah in breznih, redno pa nam odpadke prinaša še morje. A minilo je več let, zgodilo se 

je več sto čistilnih akcij in čas je, da preverimo dejansko stanje. V Sloveniji namreč še 

vedno nimamo boljše zbirke od Registra, ki bi odražala stanje nelegalnega odlaganja v 

državi. 

Cilji letošnje akcije popisa divjih odlagališč so naslednji: 

• Posodobiti obstoječe podatke prijavljenih odlagališč. 

• Poiskati divja odlagališča, ki jih doslej še nismo odkrili in popisali. 

• Opraviti poseben popis na izbranih odsekih naših vodotokov (Očistimo vode). 

• K iskanju divjih odlagališč vključiti čim več prostovoljcev in tako spodbuditi ljudi k 

aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja. 

Dolgoročni cilj je, da država prevzame spremljanje stanja vseh odlagališč in uredi 

postopno sanacijo. Vsa odlagališča v Registru divjih odlagališč avtomatsko dobijo oceno 

nevarnost za okolje, kar omogoča triažo in olajša izdelavo podlag za sanacijske načrte za 

vso državo in vsako občino posebej. Brez podatkov o stanju ne moremo vedeti, kako velik 

problem v resnici imamo. 

http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://www.ocistimo.si/


 

5. Problematika ravnanja z odpadki v Sloveniji 

Naš čas je zaznamovan z izobiljem, udobjem in pretirano porabo, saj porabljamo tretjino 

naravnih virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna pridelati. Različne iniciative, ki jih je 

v okviru strategije Evropa 2020 predlagala Evropska komisija, doslej še niso znižale naše 

proizvodnje odpadkov, saj ta nezadržno narašča.  

Slovenija je sodeč po statistikah Statističnega urada RS (2016) in Eurostata (2017) v 

Evropi med uspešnejšimi državami pri učinkovitem ravnanju z odpadki. Od približno 476 

kg komunalnih odpadkov na prebivalca jih naj bi v letu 2016 kar 67 % zbrali ločeno, slabih 

138 tisoč ton pa odložili na odlagališča. Eurostatovi podatki govorijo o dobri polovici 

recikliranih komunalnih odpadkov v Sloveniji (58 %) v letu 2015, kar je nad evropskim 

povprečjem.  

A Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu o ravnanju s komunalnimi odpadki v 

Sloveniji odkrilo vrsto nepravilnosti. Podatki o zmanjšanju količine zbranih komunalnih 

odpadkov naj bi bili netočni, kar ne omogoča verodostojnih primerjav z drugimi državami. 

Čeprav se torej zdi, da smo pri upravljanju z odpadki v zadnjih letih naredili bistven 

napredek, pravzaprav nimamo natančnih podatkov o tem, koliko odpadkov smo 

dejansko zbrali, reciklirali ali odložili. Operativni programi ravnanja z odpadki so zato 

zgrajeni na majavih temeljih. Obenem pa skupna količina odpadkov narašča, kar 

povečuje deleže tudi odloženih in sežganih odpadkov. 

Na področju ravnanja z odpadki pa se soočamo tudi z drugimi težavami:  

• legalna odlagališča brez uporabnih dovoljenj,  

• odsotnost jasne strategije ravnanja z odpadki,  

• slab nadzor nad tokovi odpadkov,  

• visoki računi za odvoz odpadkov,  

• naraščanje količine odpadkov ter veliko število divjih odlagališč 

• naraščanje pojava t.i. 'smetenja' 

Vse imajo svoj izvor v odsotnosti sistematičnega pristopa k njihovemu reševanju na 

obeh straneh – tako na področju ozaveščanja kot kaznovalne politike. Izkušnje iz tujine 

kažejo, da edino tak pristop daje resnično trajne in dobre rezultate.  

Narediti moramo vse, da bi preprečevali nastajanje odpadkov, če pa ti že nastanejo, pa je 

pomembno, da jih zberemo ločeno. Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Na 

vsakem od nas je, da vsak dan nekaj naredimo glede ohranjanja naravnih virov, saj smo 

to dolžni narediti zase in za generacije, ki prihajajo za nami. 

Spremeniti moramo svoje dojemanje odpadkov - začeti se moramo zavedati, da so 

odpadki uporabne surovine, naravni viri, ki obstajajo na Zemlji v zelo omejenih količinah. 

Pravi način ravnanja z odpadki je zmanjšati njihove količine, spodbujati kroženje naravnih 

virov, oblikovati trajnostne in vračljive izdelke, jih ponovno uporabiti in ločeno zbirati.  

6. Ozaveščevalna kampanja Očistimo Slovenijo 
2018 

Akcija, kot je tokratna Očistimo Slovenijo 2018, primarni pomen pripisuje ozaveščanju, 

vplivanju na spreminjanje navad in iskanju rešitev. Ideja nagovarja slehernega 

prebivalca Slovenije, udeležba na čistilnih akcijah zaznamuje vsakega udeleženca, 

aktivnosti in dogodki, ki bodo izvedeni pred in po dnevu čiščenja pa ponujajo konkretne 

rešitve in pomoč. 



 

Pripravljen je okviren plan aktivnosti, ki se bodo zvrstile v času do 15. septembra in se 

nadaljevale do konca leta 2018 z namenom, da presežemo enkratnost čiščenja in 

naredimo korak naprej.  

6.1. Čista obala 

Projekt Čista obala je čistilna akcija s tradicijo, saj se bo letos odvila že deveto leto 

zapored. Tako kot vsa prejšnja leta bo potekala na območju slovenskih obalnih občin, kjer 

bodo prostovoljci očistili slovensko morsko obalo, morje in letos prvič tudi reke. Dogodek 

Čista obala se vsako leto odvija v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije 

obal, morij in jezer - International Coastal Cleanup (ICC), pod organizacijskim okriljem 

Inštituta za vode Republike Slovenije in Zavodom TRI-NITI. Letos bo akcija potekala v 

sklopu projekta Očistimo Slovenijo 2018. 

Posebnost čiščenja obal na način ICC je v tem, da se obale ne samo čistijo, pri tem se 

zbira tudi podatke o količinah in tipu zbranih odpadkov. V lanskem letu so očistili rekordnih 

14 km obale in pobrali 21.572 kosov odpadkov. V povprečju za celotno slovensko obalo v 

lanskem letu velja podatek, da se na njej nahaja 152 kosov odpadkov na 100 m obale, kar 

je 33% manj kot leto prej. 

Najbolj pogosti odpadki, zbrani v sklopu lanske akcije, so bili cigaretni ogorki. Sledijo jim 

steklo in keramika, stiropor, plastični koščki, plastične vrečke, embalaža za hrano, 

pokrovčki, mrežice za gojenje školjk, posebni odpadki in palčke za ušesa. 

6.2. Strokovni dogodek 

S srečanjem s strokovno javnostjo želimo ponovno odpreti problem nastajanja divjih 

odlagališč in problematiko smetenja, saj se v zadnjih letih količine odpadkov v naravi 

povečujejo. Z dogodkom želimo poiskati rešitve za preprečevanje nastajanja divjih 

odlagališč, saj predstavljajo veliko grožnjo za okolje. Hkrati želimo opozoriti na povezanost 

med gospodarsko rastjo in vedno večjimi količinami odpadkov v naravi. Z razpravo in 

delavnico želimo dogajanje pogledati širše in se lotiti konkretnih problemov. Skupaj z 

MOP-om, Inšpektoratom RS za okolje in prostor, občinskimi inšpekcijami, policijo in 

drugimi želimo oblikovati skupne korake za izboljšanje stanja.  

6.3. Promocija na dogodkih 

Promocija na dogodkih bo organizirana po celi Sloveniji na različnih prireditvah in 

festivalih. Z njo želimo ljudi pozvati k udeležbi na akciji Očistimo Slovenijo 2018, 

predstaviti ključna spletna orodja in strani, ki jim pomagajo pri pravilnem ločevanju in 

načinih zmanjševanja nastanka odpadkov. Promocija je namenjena tudi širjenju 

direktnega znanja o zmanjševanju, ponovni uporabi in ločevanju odpadkov. Pripravili 

bomo različne interaktivne igre, predvsem pa se z ljudmi pogovarjali o prispevku vsakega 

k boljšemu jutri. 

6.4. Očistimo vode 

Voda, kot ključna dobrina za življenje na Zemlji, si zasluži boljše upravljanje. S svojo 

podporo akciji Očistimo Slovenijo želi Hofer preko projekta Očistimo vode in kampanjo 

Manj vreč opozoriti na rastočo problematiko odpadkov v naravi in doseči obrat v 

miselnosti ljudi, saj so zaradi vedno večjega smetenja in številnih divjih odlagališč vodna 

telesa vse bolj ogrožena. Cilj projekta ni le očistiti ključna vodna telesa, ampak hkrati 

pripraviti dolgoročno uporabne podatke za večletni monitoring in posledično lažje 

ukrepanje in nadzorovanje v prihodnosti. 

https://www.manjvrec.si/


 

6.5. Ločevalnik odpadkov 

Ločevalnik predstavlja enkratno in edinstveno orodje v Sloveniji. Omogoča nam hiter 

vpogled, kako odpadek pravilno odložiti, saj se pravila ločevanja odpadkov razlikujejo od 

občine do občine. Z njim dajemo prebivalcem preprost, a preverjen nasvet, preko tega pa 

želimo doseči višji odstotek in bolj striktno ločevanje odpadkov, kar je osnova za zagon 

krožnega gospodarstva. Več ločeno zbranih in čistih frakcij je pomemben surovin, ki 

pomenijo prihranek naravnih virov. 

6.6. Izobraževalna akademija "Čisto za vedno" 

Preko več izobraževalnih modulov želimo v prvi vrsti opolnomočiti z različnim znanji 

sodelujoče v organizaciji akcije in znanja nato razširiti na družbeno angažirane aktiviste, ki 

bodo lahko v prihodnje pomembno prispevali pri družbeno koristnih projektih in drugih 

področjih okoljevarstva. Ideja akademije je oblikovati nabor znanj, skupaj z različnimi 

strokovnjaki, jih preko srečanj predajati naprej in oblikovati portal znanj. 

6.7. Ozaveščevalna priporočila: Preprečuj 
odpadke! 

Priporočila so bistven del tako spletne strani akcije kot akcije same s ciljem ozaveščati. 

Predstavljajo različne nasvete in širok nabor idej, kako enostavno zmanjšati nastanek 

nepotrebnih odpadkov, kako odpadke bolje ločevati in jih ponovno uporabljati. 

Izpostavljene bodo pozitivne prakse s terena v obliki člankov, intervjujev in podobno. Prav 

tako bodo razloženi najbolj pogosto rabljeni pojmi na področju odpadkov, predstavljene 

bodo osnove s področja hierarhije odpadkov in druga potrebna znanja.  

6.8. Program za šole 

Sistematično okoljsko ozaveščanje se začne že v vrtcu in nadaljuje skozi celoten proces 

šolanja. Za vzgojno izobraževalne institucije bomo pripravili izobraževalne programe 

ozaveščanja o načinih preprečevanja nastajanja odpadkov, ki jih bo mogoče izvajati tudi v 

času po akciji. Čistilne akcije in ločevanje odpadkov so le izhod v sili, pomembnejša je 

proaktivnost in dober zgled. 

6.9. Program za podjetja 

Oblikovali bomo predloge, kako lahko ta velik svetovni okoljski dogodek obeležijo podjetja. 

Ob tem bomo dali velik poudarek na ozaveščanju zaposlenih in oblikovanju smernic ter 

sistemov za boljše ravnanje in preprečevanje odpadkov v različnih podjetjih. 

7. Partnerji in podporniki projekta 

7.1. Partnerji 

Futura DDB 

Zavod za gozdove 

Gospodarsko razstavišče Ljubljana 

7.2. Podporniki 

Hofer podpira projekt Očistimo vode preko kampanje Manj je vreč.  

http://ebm.si/p/locevanje/
https://www.manjvrec.si/


 

8. O Ekologih brez meja  

Društvo Ekologi brez meja povezuje navdušene aktiviste in je ena vodilnih slovenskih 

nevladnih organizacij, ki si prizadeva za izboljšanje stanja okolja s poudarkom na 

učinkoviti rabi virov in aktivnem državljanstvu. Društvo ima aktivno vlogo pri oblikovanju 

nacionalne strategije za preprečevanje nezakonitega odlaganja odpadkov in se posveča 

predvsem ozaveščanju javnosti o zadevah, ki so povezane z zmanjševanjem obsega 

odpadkov in njihovim upravljanjem, ločevanjem odpadkov, aktivnim državljanstvom in 

trajnostnimi načini življenja. 

Sodelujemo v mednarodnih mrežah Let's do it, Zero Waste Europe ter slovenskima Plan B 

za Slovenijo in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij. 

Nastali smo ob organizaciji prvih dveh akcij Očistimo Slovenijo, ki veljata za največja 

prostovoljska dogodka v zgodovini samostojne države. Od leta 2012 do letošnje akcije 

Očistimo Slovenijo 2018 smo čistilne akcije dali ob stran, saj se zavedamo, da samo s 

čiščenjem ne predajamo pravega sporočila, zato smo se odpadkov lotili na drugi strani: 

tam, kjer nastajajo. Naše pomembno poslanstvo je ljudem približati pojem ničelne stopnje 

odpadkov – Zero Waste. Od konca januarja 2014 smo postali člani mreže Zero Waste 

Europe in s tem nacionalna organizacija za Slovenijo preko programa Zero Waste 

Slovenija. 

Zero Waste Slovenija vodi nacionalno mrežo občin in potrjuje ter spremlja napredek v 

okviru njihovega Zero Waste načrta. Promovira Zero Waste na nacionalnem nivoju ter 

vzpostavlja platformo za sodelovanje in povezovanje s podjetiji in politiko. V mreži Zero 

Waste je že devet slovenskih občin. V kratkem bomo v Sloveniji dobili tudi prvi Zero 

waste hotel. Velik poudarek dajemo tudi ozaveščanju splošne javnosti. Po Sloveniji 

organiziramo teoretične in praktične delavnice Prazen koš, polna denarnica, na katerih 

ljudi seznanjamo s prvimi koraki in preprostimi alternativami Zero Waste načina življenja. 

Pomemben korak naprej je tudi spletna stran Manj je več, na kateri je karta trgovin cele 

Slovenije, v katerih je možno določene izdelke nakupovati brez embalaže. Dodana je tudi 

karta mojstrov, na kateri so dodani ponudniki, ki določene predmete popravijo, predelajo 

ali obnovijo, in lokacije, kjer si je mogoče izposoditi ali nakupiti rabljene predmete. Nove 

lokacije lahko zelo enostavno doda kdorkoli. 

Med pomembnejšimi projekti je tudi Vrečka na vrečko, s katerimi smo ozaveščali o 

problemu prekomerne uporabe in nepravilnega ravnanja s plastičnimi vrečkami. In akcija 

Star papir za novo upanje, s katero smo dvigovali splošno zavest ljudi o pomenu ločenega 

zbiranja odpadkov, ki imajo vrednost za nekoga. S projektom Zdrave ritke smo promovirali 

uporabo pralnih plenic. Leta 2015 smo bili med organizatorji prve mednarodne konference 

o krožnem gospodarstvu v Sloveniji. Še vedno zelo živ je projekt Tekstilnilca in izmenjava 

oblačil, v sklopu katerega spodbujamo izmenjevanje oblačil in s tem ponovno uporabo, 

poskrbimo pa tudi, da je odvečni in odsluženi tekstil koristno uporabljen. Leto 2017 je bilo 

v luči projekta Ne meč’mo hrane stran!, nadaljevanju projekta Volk sit, koza cela, s 

katerima smo opozarjali na problem zavržene hrane. Z različnimi aktivacijami smo 

nagovarjali tako gospodinjstva kot tudi javne ustanove. Navsezadnje pa ne smemo 

pozabiti tudi na Zelence, našo spletno trgovino, v kateri ponujamo več kot 40 okolju 

prijaznih izdelkov za večkratno uporabo - pralne vrečke (za sadje in zelenjavo), trajnostne 

folije itd. 

http://ebm.si/o/sl/
http://ebm.si/zw/intro/
https://manjjevec.si/
http://ebm.si/o/sl/projekti/zakljuceni-projekti/vrecka-na-vrecko
http://ebm.si/p/star-papir2014/
http://ebm.si/o/sl/koristno/locevanje-odpadkov/83-naslovnica/548-zdrave-ritke
http://ebm.si/p/circonf/
http://ebm.si/p/circonf/
http://ebm.si/o/sl/component/content/article/83-naslovnica/373-izmenjava
http://ebm.si/o/sl/component/content/article/83-naslovnica/373-izmenjava
https://ebm.si/hrana/
http://volksitkozacela.si/
https://trg.ebm.si/


 

9. Časovnica 

 
 

10. Knjižnica uporabnih vsebin 

Slovenske vsebine 

Spletna stran Očistimo Slovenijo 2018 

Foto arhiv akcije Očistimo Slovenijo 2018 

Spletna stran Zero Waste Slovenija 

Spletna stran Manj je več 

Register divjih odlagališč 

Zaključno poročilo akcije 2010 

Zaključno poročilo akcije 2012 

Globalne vsebine 

Spletna stran globalne akcije World Cleanup Day 2018 

World Waste Platform – svetovni register divjih odlagališč  

Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day 2018) promo video 

 

 

• 19. 4. novinarska konferenca

• Popis divjih odlagališč

• Očistimo vode - usposabljanje za popisovalce

• Nagovor podpornikov
april

• Lokalna koordinacija

• Program dela z mediji in nagovor medijskih 
podpornikov

• Ozaveščevalne vsebine, promocija

• Strokovni dogodek

• Analiza stanja popisa voda in določitev metodologije

maj, junij

• Oglaševalska kampanja

• Vključitev ambasadorjev

• 15. 9. – Očistimo Slovenijo

avgust, 
september

• Kampanja o plastiki

• Programi za podjetja

• Portal Čisto za vedno

oktober -
december

https://www.ocistimo.si/
https://www.flickr.com/photos/105809034@N02/
http://ebm.si/zw/intro/
https://manjjevec.si/
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://ebm.si/r/OSVED-zakljucno.si.pdf
http://ebm.si/m/ZP_OS2012.pdf
https://worldcleanupday.org/
http://opendata.letsdoitworld.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wW0JOx93Q5Y&t=2s

