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 13. marec 2014 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Star papir za novo upanje 2014 

 

Ljubljana, 13. marec 2014 - Mi zbiramo! Pod tem geslom bo letos potekala že tretja izvedba akcije 

Star papir za novo upanje, ki jo v Društvu Ekologi brez meja pripravljajo skupaj s podjetjem Dinos. 

Namen projekta je, da lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. »Zbiraj tudi 

ti in se pridruži zbiralni akciji starega papirja, ki bo potekala med 17. marcem in 30. aprilom 2014!« 

s tem so Ekologi brez meja napovedali začetek projekta.  

 

Cilj projekta je ponovno aktivirati celotno Slovenijo in postaviti rekord v količini zbranega starega 

papirja. Vodja logističnega dela projekta in član uprave podjetja Dinos Kristijan Mlinar je ob tem 

poudaril: »Dinos je prisoten na trgu 69 let na področju zbiranja odpadnih surovin. Zavedamo se, da se 

navade posameznikov, prav tako pa trgi spreminjajo, odpadke že od začetka smatramo kot nove 

surovine. Ravno zato preko podpore oz. izvedbe projektom kot je Star papir za novo upanje želimo 

vplivati na dvig ozaveščenosti, predvsem mladih.«  

 

Ena od vodij projekta in članica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik pa je izpostavila pomen 

akcije: »Kot družba moramo tako najti nove načine obnašanja, se obrniti intenzivno tja, kjer do sedaj 

priložnosti nismo videli. Občutek, da smo brez moči, da nimamo vpliva, moči ali sredstev, da nekomu 

pomagamo, želimo obrniti v smer, da lahko prispevamo tudi na tak način, da prispevamo svoj kup 

papirja in tudi to šteje!«  

 

Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo tudi letos šla v prave roke, saj bodo 

organizatorji s pomočjo natečaja del sredstev namenili v dobrodelne namene, del ga bodo namenili 

vsem prijavljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam, ki bodo zbirale star papir, manjši del pa bo šel 

za druge okoljevarstvene projekte Društva Ekologi brez meja.  

 

Na javnem natečaju se bodo zbirali predlogi za dodelitev dela sredstev v dobrodelne namene, in sicer 

za pomoč pri odpravljanju škode letošnje velike naravne nesreče, ki je februarja zajela vso Slovenijo. 

Predloge bodo preko spletnega obrazca zbirali v času med 13. in 31. marcem 2014. Strokovna 

komisija bo izmed prispelih idej izbrala tri najboljše predloge. Zmagovalec med finalisti bo izbran z 

javnim glasovanjem, ki bo potekalo od 4. do 12. aprila 2014 preko spletne strani projekta 

www.ebm.si/papir in javno objavljen na posebnem dogodku »Papirnati dan«, ki bo 12. aprila 2014 v 

Ljubljani v ljubljanskem  BTC City. 

 

Pri akciji Star papir za novo upanje 2014 bo sodelovala tudi 3R iniciativa, ki bo del zbranega papirja 
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namenila OŠ dr. Ljudevita Pivka in razvoju zelenih delovnih mest. 

 

PRIJAVE NA AKCIJO ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA 

K zbiranju papirja vabijo vse vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete, podjetja in druge organizacije, 

ki imajo letos namen čistiti svoje arhive, kot tudi vse posameznike, da v marcu in aprilu odstopijo star 

papir iz svojih gospodinjstev. Vse ustanove se morajo zaradi zagotavljanja zabojnikov in odvoza na 

akcijo prijaviti! Prijave za akcijo so že odprte in potekajo do 31. marca 2014.  

 

Vzgojno-izobraževalna ustanova, ki bo zbrala največ papirja, bo prejela posebno nagrado – ogled 

gledališke predstave Ta čudovita zemlja, ki jo poklanja Studio Anima.  

 

Posameznikom pa se na akcijo ni potrebno prijaviti, star papir lahko v času akcije sami dostavijo na 

eno izmed zbirnih točk, ki bodo vidne na spletnem zemljevidu, ali na eno izmed enot podjetja Dinos.  

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA 

 

»PAPIRNATI DAN« 

Osrednji dogodek projekta, »Papirnati dan«, se bo odvijal 12. aprila 2014 v ljubljanskem BTC Cityju 

na parkirišču med Dvorano A, Lidlom in Kristalno palačo. Namen dogodka je vizualno prikazati, da 

papir ima svojo vrednost in da zanj obstaja novo upanje. Osrednjo nit dogodka bo predstavljalo 

ustvarjanje malih, velikih in največjih stvari iz starega papirja, pri katerih bodo sodelovali kreativci in 

obiskovalci dogodka: potekale bodo kreativne delavnice za vse starostne skupine, s pomočjo 

industrijskega oblikovalca Andraža Tarmana pa se bo izdelovalo nekaj velikega - iz papirja, seveda. Na 

odru se bo odvijal pester zabaven in glasbeni program, pod njim pa številne druge aktivnosti, 

organizatorji pa bodo predstavili tudi zmagovalni predlog natečaja, čemur bodo namenili del sredstev 

od papirja, zbranega v celotni akciji. Na dogodku se bodo družili tudi nekateri ambasadorji projekta, 

seveda pa se bo cel dan tudi zbiral star papir, ki bo še isti dan postal uporaben! 

 

Na ta dan bodo imele vse poslovalnice podjetja Dinos po celi državi dan odprtih vrat z namenom 

dostave starega papirja vsem tistim, ki sicer papirja v času celotne akcije na druge lokacije zaradi 

različnih razlogov ne bodo mogli dostaviti. 

 

“Organizatorji projekta vabimo vse, ki bi se nam na Papirnati dan radi pridružili v drugih krajih po 

državi - če imate željo, idejo in čas, ste dobrodošli. Ekologi brez meja vam bomo radi pomagali pri 

idejah in promociji.”, je povedala ena izmed vodij projekta in članica društva Ekologi brez meja Urša 

Dolinšek. 
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DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

V četrtek, 13. marca 2014, je časopisu Delo priložen plakat, ki je namenjen vsem posameznikom in 

ustanovam, ki bodo zbirali star papir, da privabijo čim več ljudi k zbiranju. K akciji bodo vabili vse 

Slovence tudi prav posebni jumbo plakati na oglasnem prostoru Europlakta, ki jih bodo pod 

vodstvom Andraža Tarmana iz starega papirja ustvarjali kreativni prostovoljci v vseh večjih slovenskih 

mestih. Naši ambasadorji projekta vsak po svojih močeh pozivajo k sodelovanju, v sklopu tega so že 

nastali trije kratki video posnetki, ki se že vrtijo po nekaterih medijih. V BTC Cityju bodo v Dvorani A 

cel čas projekta potekale delavnice na temo papirja, tam pa se bo nahajala tudi zanimiva info točka 

projekta. Nekaj prav posebnega pa pripravlja tudi Radio Center, zaenkrat naj to ostane še skrivnost. 

 

DODATNE INFORMACIJE: 

 Gradivo za medije 

 Fotografije z novinarske konference (foto: Marko Mikulandra) 

 Spletna stran projekta: www.ebm.si/papir 

 Več informacij: Katja Sreš, Društvo Ekologi brez meja: press@ocistimo.si, 040 255 433 

 

PROJEKT OMOGOČAJO: 

Glavni partner: Dinos d. d. 

Posebni partnerji: Agencija New Moment Y&R, 3R iniciativa, Vipap Videm 

Sponzor: BTC City 

Medijski partnerji: Europlakat, Delo, Radio Center 

Medijski pokrovitelji: Adria Media, Gea, Gloss, Media Publikum, Mladinska knjiga, Moj planet, Planet 

TV, POP TV, TV 3, Večer 

Pokrovitelji: Ax production, Studio Anima, Andrej Težak - Tešky 

Ambasadorji: Ana Praznik, Desa Muck, Eva Kobe, Jakov Fak, Lara Jankovič, Mitja Petkovšek, Regina, 

Štefko Bratkovič, Tabu, Zlatko  

Kreativa jumbotov in na dogodku: Andraž Tarman 
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