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1. Splošno o projektu 

1. 1 Očistimo Slovenijo 2012 

Namen projekta: Največja prostovoljska okoljska akcija v zgodovini človeštva 

24. marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije organizirana vseslovenska prostovoljska okoljska 
akcija. Prostovoljci bodo do pomladi po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v 

digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom lanskega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, 
spomladi 2012 pa bodo s čistilno akcijo s teh divjih odlagališč odstranili komunalne odpadke. 
Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Projekt se tokrat širi 
na globalno raven, in sicer v sklop globalne pobude World Cleanup 2012. Slovenski prostovoljci 
bodo del večmiljonske množice, ki bo od marca do septembra 2012 v svojih državah izvedla 
enodnevne prostovoljske čistilne akcije v preko 70 državah iz celega sveta. 

Cilji projekta: 
1. 23. in 24. marca 2012 povezati 250.000 prostovoljcev v skupni okoljski akciji 
2. ozaveščati, izobraževati in opolnomočiti javnosti na področju ravnanja z odpadki; vsak 

lahko spreminja svet 
3. odstraniti iz narave 10.000 ton odpadkov oz. eno vrečo odpadkov za vsakega prebivalca 

Slovenije 
4. krepiti sodelovanje v slovenski družbi - povezati 1.000 organizacij, da aktivno sodelujejo 

v projektu 
5. krepiti prostovoljstvo v vseh segmentih družbe 

 

Video: http://youtu.be/CVUhSt6wFEY 

Status projekta lahko spremljate na spletni strani projekta www.ocistimo.si, kjer bodo od 
januarja 2012 objavljeni redno ažurirani podatki. 

 

1. 2 Očistimo svet 2012 

Številne prostovoljske organizacije in skupine prostovoljcev širom po svetu so del največjega 
okoljskega prostovoljskega projekta v zgodovini človeštva z imenom Očistimo svet 2012 (World 
Cleanup 2012), katerega skupni cilji so odstranjevanje nezakonito odloženih odpadkov, 
združevanje in ozaveščanje ljudi. Priprave trenutno potekajo v več 80 državah sveta, cilj 

http://youtu.be/CVUhSt6wFEY


                                                                                                                                     
 

 

 

globalnega projekta pa je povezati prostovoljce v vsaj 100 državah sveta, ki bodo iz narave 
odstranili preko 3 milijone ton odpadkov in pomagali ustvariti svetovni register odlagališč 
nelegalno odloženih odpadkov. Projekt Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012) bo sestavljen 
iz vrste enodnevnih čistilnih akcij na ravni držav ali velikih mest, te pa se bodo zvrstile od 24. 
marca do 25. septembra 2012. 

Ideja za ta projekt je zrasla iz državljanske pobude Let’s Do It!, ki je 3. maja 2008 v Estoniji 
povezala 50.000 prostovoljcev, da so v samo 5 urah na območju celotne države odstranili iz 
narave 10.000 ton odpadkov (v običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala 3 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 15 držav. V čistilnih akcijah je skupno sodelovalo že 
več 2,4 milijona prostovoljcev, udeležba pa je v posameznih državah predstavljala od 4 do okoli 
14 % prebivalstva. Slovenija je bila izmed vseh držav po udeležbi daleč najboljša, saj nas je 
sodelovalo 270.000, kar je 13,5 % prebivalcev. 

Video estonske akcije l. 2008: http://www.teeme2008.ee/?setlang=eng 

Playlista 5 videov različnih držav: http://youtu.be/LupKihuu0Cw 

Več o globalni akciji Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012): www.letsdoitworld.org 

1.2.1 Vloga Ekologov brez meja v svetovnem gibanju World Cleanup 2012 

V projektu World Cleanup 2012 Slovenija spada v JV Evrope, v skupino Balkan, ki jo koordinira 
Jaanika Tamm, Estonija.  

 Slovenska ekipa je strokovna, organizacijska in komunikacijska podpora balkanskim 
državam, sicer pa koordinira akcijo v naši državi. 

 Pomoč pri pridobivanju globalnih pokroviteljev:  

 Breaking news; Outfit 7 

 Igrica Wastris; narejena po principu Tetrisa; spodbuja k ločevanju; prirejena na ločevalne 
sisteme posameznih držav; XLAB 

 Slovenska ekipa vsebinsko in idejno sodeluje z ekipami vseh držav udeleženk  - krovno 
komunikacijo preko mailing liste koordinira estonska ekipa 

 Po potrebi slovenska ekipa nastopa kot vezni člen med organizatorji akcije v balkanskih 
deželah in odločevalci (preko MZZ, ambasade, Urad predsednika). 

 Predstavitev dobre prakse organizacije projekta (14. - 15. 04. 2011, Rimske Toplice; 13. - 
15. 01. Talinn 2012) 

 Obveščanje javnosti v Sloveniji o dogajanju na svetovnem nivoju preko socialnih omrežij, 
FB in newslettra Čist-E-Novice 

 Poročanje ekipi v Estoniji o napredku v Sloveniji 

http://www.teeme2008.ee/?setlang=eng
http://youtu.be/LupKihuu0Cw
http://www.letsdoitworld.org/


                                                                                                                                     
 

 

 

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 6. januar 2012): 

 
 Države  udeleženke 

       

  Organizacijska ekipa v ustanavljanju 

 

 Organizacijske ekipe (še) ni 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

2. Organizacijska zasnova projekta Očistimo Slovenijo 2012 

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 je del širše globalne pobude World Cleanup 2012. Slovenski 
prostovoljci bodo tako del večmilijonske množice, ki bo od marca do septembra 2012 v svojih 
državah izvedla enodnevno prostovoljsko odstranjevanje odpadkov po enotnem modelu gibanja 
Let's Do It!.  Organizacija projekta Očistimo Slovenijo 2012 v povezavi z globalno pobudo 
predstavlja velik organizacijski zalogaj.  

Projekt bo organizacijsko organiziran, kot prikazuje spodnja shema: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

Akcija je zasnovana dvotirno. Prvi del pokriva čiščenje divjih odlagališč, v sklopu katerega se bo 
posodobil digitalni register divjih odlagališč za celotno Slovenijo. 

Drugi del pa se osredotoča na čiščenje stanovanjskih okolišev in sprehajalnih poti ter na 
čiščenje pohodniških poti. Zbirna mesta za prostovoljce bodo določena za vsak sklop posebej, 
enako velja tudi za zbirne točke za odpadke. 

Ponazoritev: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

 

Spodnja shema prikazuje potek priprave na akcijo za posamezne skupine aktivnih članov 
projektne skupine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

2. 1 Čiščenje divjih odlagališč 

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 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 poti ter 
pohodniških poti 

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. Za šole in vrtce je dan akcije že 23. marca 2012. 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

3. Rezultati akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! 

 

3. 1 Izhodišče: Estonija 2008 

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. K akciji so pristopili vrhunski 
strokovnjaki za informacijsko tehnologijo, komunikacijo, upravljanje nevladnih organizacij in 
upravljanje z odpadki. Kljub podpori najpomembnejših estonskih organizacij, društev, državnih 
institucij in podjetij, so še naprej delovali kot neodvisna, apolitična civilna iniciativa. Glavna 
ekipa, ki je vodila projekt, je štela 133 ljudi, cela projektna skupina pa prek 600 ljudi. 

S pomočjo posebej pripravljenih programov na osnovi Google Maps in mobilnih telefonov z GPS-
om so prostovoljci na devetih kartografskih dogodkih popisali kar 10.656 ilegalnih odlagališč v 
naravi. Ekipa jih je vnesla v posebno podatkovno bazo ter začela z izračuni in logističnim 
načrtovanjem. Finančna ocena projekta je znašala približno 500.000 EUR, dogodek se je zaključil 
z zabavo, ki se jo je udeležilo 120.000 ljudi. 

3. 2 Slovenija 2010 

Po vzoru estonskega projekta je društvo Ekologi brez meja organiziralo enodnevno čistilno akcijo 
v Sloveniji (17. aprila 2010) z namenom očistiti slovenska črna oziroma divja odlagališča. V času 
priprave projekta je društvo za kakovostno izvedbo akcije predvidelo naslednje cilje: 1.000 
prostovoljcev za iskanje divjih odlagališč in njihovo lociranje na zemljevidu ter pomoč pri 
organizaciji projekta; kartografiranih 10.000 divjih odlagališč; aktiviranje 200.000 prostovoljcev 
(iz nevladnih organizacij, posebnih društev, skupin in organizacij, osnovnošolci, srednješolci, 
študentje in vsi posamezniki) v čistilni akciji. 

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. 



                                                                                                                                     
 

 

 

3.2.1 Odziv občin: udeležba, dobre, slabe prakse, ugotovitve 

V akcijo so bile aktivno vključene vse slovenske občine. Po zbranih podatkih se je akcije udeležilo 
več kot 270.000 prostovoljcev, kar je več kot 13,2 % slovenske populacije. Akcije se je udeležilo 
preko 800 vzgojno-izobraževalnih ustanov, preko 3000 društev, skupin in drugih organizacij.  

Izkazalo se je, da se v večini slovenskih občin čistilne akcije izvajajo že vrsto let, nikoli pa se ni 
čistilo divjih odlagališč. To je bilo do tedaj marsikje področje, s katerim se nihče ni ukvarjal, 
obstajali so tudi primeri občin, ki so trdile, da divjih odlagališč nimajo. Med beleženjem 

podatkov v registru divjih odlagališč se je izkazalo, da ni področja v Sloveniji, ki ne bi imelo vsaj 
enega divjega odlagališča. 

Poseben primer so odlagališča z nevarnimi odpadki, ki jih prostovoljci zaradi posebnosti 
ravnanja z njimi naj ne bi čistili, so pa marsikje ravno zaradi tega imeli težave.  

Glavna težava na dan akcije se je pokazala na logistični strani, saj je bilo ogromne količine 
odpadkov potrebno čimprej odpeljati na deponijo. Še posebej so bili dobrodošli dodatni 
prevozniki in prostovoljci z vozili tam, kjer eno komunalno podjetje pokriva več občin. 

Izvedba akcije se je izkazala tudi za dodaten finančni zalogaj za občine, predvsem zaradi 
odlaganja odpadkov. Kljub vsemu je za občino neprimerno ceneje in pomembneje, da izkoristijo 
prostovoljno delo in tako prihranijo pri stroških izvedbe čiščenja.  

Po akciji so se nekatere občine pričele še aktivneje ukvarjati s problematiko divjih odlagališč, saj 
register omogoča spremljanje stanja. Prav tako so marsikje začeli zaznavati izboljšanje stanja na 
področju ravnanja z odpadki, višjo ozaveščenost med prebivalci in aktivnejše prevzemanje 
pobud posameznikov.  

3.2.2 Finančna ocena akcije 2010 

Občine so po dogovoru o sodelovanju pokrile strošek vreč in rokavic, malice in odlaganja 
odpadkov, za kar je bilo predvidoma porabljeno skupaj 1.5 milijona evrov. V sodelovanju s 
komunalnim podjetjem je v ta strošek vštet tudi prevoz za tisti del, ki ga niso prostovoljno 
opravili prostovoljci, podjetja in Direkcija za ceste. 

Na nacionalnem nivoju so izvedbeni stroški znašali slabih 90.000 evrov, od koder se je zagotovil 
tudi nakup vreč za zbiranje nevarnih odpadkov in stekla za vse občine, izvedba spremljevalnih 
dogodkov, tisk plakatov, letakov, nabava GPS aparatov za popis in podobno. 

Strošek obveščanja in promocije je bil v večini primerov pokrit s strani organizatorjev in 
medijskih sponzorjev.  



                                                                                                                                     
 

 

 

Občinskih koordinatorjem se je povrnilo delno stroške za prevoz in telefon v skupni vrednosti 
37.000 evrov. Prejetih sponzorskih in donatorskih finančnih sredstev je bilo prejetih 148.500 
evrov, materialnih sponzorstev pa je bilo 924.000 evrov. Celotna vrednost projekta, skupaj z 
vrednotenjem prostovoljskega dela, je bila ocenjena na 13,7 milijona evrov. 

3.2.3 Glavne kritike organizacije projekta 2010 in optimizacija (2010-2012)  

V začetku priprav je bilo izraženih veliko pomislekov na določen datum akcije, saj je v aprilu 
rastje že visoko. Pri tem gre upoštevati dejstvo, da se specifika posameznih pokrajin precej 

spreminja.  

Ker so priprave stekle razmeroma pozno za tak projekt, so se občine težje pripravile na finančno 
kritje akcije. Tekom tokratnih priprav na akcijo v 2012 se je občine pozvalo k sodelovanju že eno 
leto prej, tako da podobnih težav ni za pričakovati.  

Težave so bile tudi pri izvajanju popisa, saj se je register izdeloval praktično iz nič in je bilo 
potrebno načine beleženja odlagališč povsem na novo določiti, pri tem pa se je marsikateri 
izkazal za nekakovostnega (npr. pregled letalskih posnetkov). Tokrat se register le obnavlja, 
preverja se vnešene točke in spodbuja k prijavi novih odlagališč.  

Tekom priprav se je zaradi nastajanja čim manjših dodatnih stroškov v največji meri uporabljalo 
komuniciranje preko elektronske pošte, na tak način pa se je beležilo tudi prijave prostovoljcev 

in zbirnih mest za prostovoljce. Ker veliko prebivalcev interneta ne uporablja, je prišlo do kar 
nekaj motenj, podvajanj in izgube informacij. Tokrat bo na voljo možnost prijave tudi preko 
telefona, več možnosti izvedbe organizacije pa se bo prepustilo tudi občinskih koordinatorjem, 
da sami najdejo najboljši način za informiranje in usmerjanje prostovoljcev. 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

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. Raziskava iz leta 2006 je znotraj vodovarstvenih območij v občini Ljubljana odkrila preko 
1000 odlagališč! (Smrekar, 2007) Odpadke na divjih odlagališčih se pogosto namerno sežiga 
(npr. sežiganje kablov, akumulatorjev in gum z namenom pridobivanja kovin), s čimer se v zrak 
in tla sproščajo izjemno strupene snovi. 

Divja odlagališča kvarijo izgled krajine in s tem zmanjšujejo kvaliteto bivanja. Divja odlagališča 
imajo tudi neposredne negativne ekonomske učinke – zmanjšujejo privlačnost turističnih 
območij, zmanjšujejo vrednost nepremičnin in zahtevajo visoka sredstva za sanacijo – zgolj iz 
občinskih blagajn se vsako leto nameni več milijonov evrov za sanacijo divjih odlagališč. Samo s 
tem denarjem bi lahko vsako leto ustvarili nekaj sto novih delovnih mest! 

Med razlogi, zakaj ljudje kljub nesprejemljivosti in škodljivosti tega početja še vedno odlagajo 
odpadke na divjih odlagališčih, so neozaveščenost, neurejen sistem ravnanja z odpadki, 
izogibanje stroškom in slab nadzor.  Mnogi odpadki se znajdejo na divjih odlagališčih zaradi 
neozaveščenosti državljanov. Ti pogosto ne vedo, da lahko svoje odpadke zastonj odložijo na 
legalnih odlagališčih in se ne zavedajo, kako škodljivo je lahko nelegalno odlaganje odpadkov ter 
kako visoke finančne stroške le-to povzroča občinam, državi in posredno tudi njim samim. 

V Sloveniji je odvoz gospodinjskih odpadkov urejen za skoraj vsa gospodinjstva. Slabše pa je 
urejen sistem prevzemanja odpadkov za druge vrste odpadkov, kar je še posebej očitno pri 
gradbenih odpadkih, ki predstavljajo kar dve tretjini vseh odpadkov na divjih odlagališčih. 
Gradbena podjetja sama priznavajo, da odpadkov ne odlagajo na legalna odlagališča in tega tudi 
ne bodo počela, dokler tega ne bodo počeli vsi, saj bi se s plačevanjem za odlaganje odpadkov 

postavila v nekonkurenčen položaj. Tudi Računsko sodišče RS v svoji reviziji iz leta 2010 
ugotavlja, da nadzora nad tokovi gradbenih odpadkov praktično ni.  (Računsko sodišče RS, 2010) 

Izogibanje stroškom legalnega odlaganja (stroškom prevoza do pogosto precej oddaljenih 
legalnih odlagališč in plačila odlaganja) je verjetno najpomembnejši vzrok za nastanek divjih 
odlagališč v Sloveniji. Del prebivalcev, ki odlaga odpadke na divja odlagališča to počne redko in 

zaradi odsotnosti sprejemljivih alternativ (npr. najbližje odlagališče za gradbene odpadke je 
oddaljeno 50km in drago, zato odpadke, ki so nastali med prenovo kopalnice stresejo v gozd). 
Nekatera največja divja odlagališča pa nastajajo zaradi dobička, ki ga prinašajo, saj nanje 
nekateri podjetniki odlagajo odpadke, da bi se izognili stroškom legalnega odlaganja ali pa celo s 
predelavo oziroma sežiganjem odpadkov pridobivajo vredne snovi, zanje neuporabne ostanke 
pa pustijo v naravi. 



                                                                                                                                     
 

 

 

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. Zaskrbljujoče je, da je to mnenje široko prisotno tudi v javnosti, saj primeri iz tujine 
kažejo, da tako vzdušje spodbuja nelegalno odlaganje. 

Lahko se zgodi, da so kazni za nelegalno odlaganje nižje kot plačilo odlaganja na legalnih 
odlagališčih. V tem primeru večji kršitelji gledajo na kazni kot na del stroškov posla. Pomemben 
vpliv na povečanje nelegalnega odlaganja ima tudi nesposobnost oblasti, da kaznuje kršitelje. 

(EPA, 1998) 

Medtem ko se na področju divjih odlagališč komunalnih odpadkov, za katere so odgovorne 
občine, sanacije v določeni meri izvajajo, pa za področje industrijskih in gradbenih odpadkov, za 
katere je odgovorna država, Računsko sodišče RS v letu 2010 ugotavlja: “Ministrstvo v letih od 
2004 do 2008 sploh ni izvajalo sanacij nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov, za katere je 
bilo subsidiarno odgovorno, kar je razvidno iz pregleda načrtovanih in porabljenih sredstev 
ministrstva v tem obdobju. Izvedene niso bile nikakršne aktivnosti, ki bi vodile do izvedbe sanacij 
nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov ter na  področju nedovoljenega odlaganja 
industrijskih odpadkov Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor v obdobju od leta 
2004 do leta 2008 ni obravnaval nobenega  primera nedovoljenega odlaganja industrijskih 
odpadkov.” (Računsko sodišče RS, 2010). V letu 2011 se je državni inšpektorat prednostno lotil 

preverjanja divjih odlagališč gradbenih odpadkov, pri čemer je bilo preverjenih več kot 200 
največjih divjih odlagališč z gradbenimi odpadki iz registra divjih odlagališč. 

4. 1 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. 
Pomembno namreč je, da je za ravnanje z odpadki primarno odgovoren njihov povzročitelj oz. 

imetnik, zato mu inšpektor za okolje naloži obveznost odstranitve in plačilo stroškov. V primeru, 
da povzročitelja odpadkov ni možno ugotoviti, velja načelo subsidiarnosti, tako odgovornost za 
ravnanje z njimi prevzameta občina oz. država. 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

4.1.1 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 gre za komunalne odpadke, zanje poskrbi občina, v ostalih primerih pa država. Če se 
povzročitelja odkrije, država ali občina zahtevata od njega povračilo stroškov odstranitve 
odpadkov. Tega Člena IRSOP sploh ne izvaja. 

Na te zakonske okvire je društvo Ekologi brez meja podalo predloge sprememb v letu 2011, 
vendar spremembe Zakona o varstvu okolja MOP predvideva šele v letu 2013, sredstev za 
sanacijo odlagališč pa v letu 2010 in 2011 ni predvidenih. 

 

4. 2 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 aprilsko akcijo nastal tudi prvi vseslovenski register divjih odlagališč. V 
njem se je do danes s pomočjo prijav prostovoljcev nabralo okoli 13.000 odlagališč. 

Leta 2010 smo jih s pomočjo prostovoljskega popisa pred akcijo odkrili 10700. Čistili smo jih 
7000. Ne vemo, koliko točno smo jih očistili, v tem trenutki je kot očiščenih označenih 1500, 
realno pa jih je najverjetneje blizu 8000, saj vsi niso bili ažurno evidentirani. Register je od lani 
posodobljen. Že spomladi smo izvedli širšo akcijo pregleda vseh odlagališč v registru, v kateri je 
sodelovalo preko 400 prostovoljcev iz vse Slovenije. Ažurirali smo podatke o okoli polovici vseh 

odlagališč.  

Od pomladi se je v registru znašlo še okoli 1000 novih prijav odlagališč. Pričakujemo, da bo 
največja koncentracija prijav od sedaj pa do same akcije. Do takrat bo prijavljenih še nekaj tisoč 
novih odlagališč. Tako kot lani 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.očistimo.si. 

Od nastanka registra, ta pridobiva pomenu, uporablja ga vedno več ključnih institucij, kar je bil 
eden od ciljev njegove izdelave. Skoraj vse delo na terenu, ki ga je lani opravil državni 
inšpektorat, je temeljilo na podatkih iz registra divjih odlagališč. Register so uporabljali tudi 
občinski inšpektorati. 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, 

da se lažje najde 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. 

 

Cilj registra je, da: 

• jasno prikazuje stanje na področju nelegalnega odlaganja v Sloveniji 

• postane glavno orodje za popis, pripravo sanacijskih načrtov divjih odlagališč pri vseh ključnih 
deležnikih – občine, inšpektorat, policija, MOP 

• postane preko stalnega ažuriranja s strani državljanov in rednih preverjanj vedno bolj 
natančen in zmogljiv 

• ostane anonimen, dostopen vsem občanom in prijazen uporabniku  

 

4. 3 Prijava divjih odlagališč 

Vsak občan lahko prispeva k temu, da bo njegov kraj bolj čist, s tem da prijavi divje odlagališče. 
Odlagališče lahko vsak prijavi na spletni strain www.ocistimo.si, kjer lahko občani najdejo tudi 
aplikacijo za prijavo divjih odlagališč z mobilnim telefonom. Za vse, ki ne obvladajo interneta, 
smo letos usposobili tudi prijavo odlagališča na brezplačni telefonski številki 080 2262. Vsaka 

prijava je popolnoma anonimna. Vsako prijavljeno odlagališče bo prišlo v poštev za čiščenje v 
akciji Očistimo Slovenijo 2012. 

 

file:///C:/Users/Polonca/AppData/Local/Temp/www.očistimo.si
file:///C:/Users/Polonca/AppData/Local/Temp/www.ocistimo.si


                                                                                                                                     
 

 

 

5. Problematika ravnanja z odpadki v Sloveniji 

Odpadki postajajo eden največjih problemov našega časa. Njihova količina je tako velika, da 
ogrožajo sam obstoj naše civilizacije. Vendar ostajajo skoraj nevidni, na robu, skrita vest naše 
družbe. V Sloveniji je »med letoma 2002 in 2008 količina vseh nastalih odpadkov narasla za 55 
%. V letu 2008 je nastalo nekaj več kot 7 milijonov ton vseh odpadkov« (ARSO, 2010). Vsak 
Slovenec proizvede več kot 3 tone odpadkov letno.  Za življenje, ki ga živimo danes, bi 
potrebovali 4 Zemlje in ne le ene. Zato moramo narediti vse, da bi preprečevali nastajanje 

odpadkov, če pa ti že nastanejo, pa je pomembno, da jih zberemo ločeno. Večina izdelkov, ki jih 
kupimo, v roku 6 mesecev pristane v košu za smeti. 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. 

Ravnanje z odpadki je eno najbolj neurejenih področij varstva okolja v Sloveniji. To je področje, 
ki smo se mu v preteklosti premalo posvečali. Težave, s katerimi se danes spopadamo – legalna 
odlagališča brez uporabnih dovoljenj, odsotnost jasne strategije ravnanja z odpadki, slab nadzor 
nad tokovi odpadkov, visoki računi za odvoz odpadkov, naraščanje količine odpadkov, majhen 
delež ločeno zbranih odpadkov ter veliko število divjih odlagališč – imajo svoj izvor v odsotnosti 
sistematičnega pristopa k njihovemu reševanju. Izkušnje iz tujine pa kažejo, da edino tak pristop 
daje resnično trajne in dobre rezultate. Sistematični pristop k problematiki naj bi zajemal vsaj: 

ugotavljanje stanja, izdelavo načrta ukrepanja, izvajanje ukrepov ter preverjanje njihove 
učinkovitosti. 

Dojemanje odpadkov kot smeti, kot nečesa umazanega, je ključna prepreka ovira pri prehodu 
Slovenije na bolj trajnostno ravnanje z odpadki. 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 (ne uporabljajmo plastičnih kozarčkov, 
plastičnih vrečk za enkratno uporabo, kupujmo le, kar res potrebujemo), ponovna uporaba 
(vrečke iz blaga, plenice, popravilo okvarjenih naprav) in ločeno zbiranje odpadkov. Ločeno 
zbrane frakcije se namreč predela in ponovno uporabi. V Zahodni Evropi je delež ločeno zbranih 
odpadkov zelo visok, ponekod tudi nad 70 %. V Sloveniji delež narašča, vendar je še vedno 
prenizek. Ločeno zberemo le okoli 30 % odpadkov, kar pomeni, da zavržemo še vedno okoli 70% 

dragocenih naravnih virov. Odlagališča komunalnih odpadkov se hitro polnijo, nihče noče novih 
v svoji bližini. Vse več se govori o izgradnji sežigalnic, ki so netrajnostna oblika ravnanja z 
odpadki. Sežig oz. energetska izraba je primerna le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče ponovno 
uporabiti ali brez prevelikih stroškov predelati za ponovno uporabo, in bi jih sicer odložili oz. 
zasuli. Prav vsak od nas je odgovoren za ohranitev naravnih virov in zmanjšanje obremenjevanja 
okolja. 



                                                                                                                                     
 

 

 

ODPADKI V SLOVENIJI 2010 

 V Sloveniji je v letu 2010 nastalo 863.877 ton komunalnih odpadkov, kar je 5,4 odstotka 
manj kot leta 2009. Na posameznega prebivalca je odpadlo 422 kilogramov komunalnih 
odpadkov oz. 1,2 kilograma na dan. Največji delež odpadkov predstavljajo nenevarni 
odpadki. 

 Od 863.877 ton komunalnih odpadkov je bilo 3484 ton nevarnih komunalnih odpadkov. 
Njihova količina se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 2,6 odstotka. 

 Največ odpadkov, 75,5 odstotka, je bilo odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke. 
Na industrijskih odlagališčih je bilo odloženih 23,5 odstotka odpadkov, na odlagališčih za 
nevarne odpadke pa manj kot odstotek vseh odpadkov. Na odlagališčih za nenevarne 
odpadke je bilo odloženih 272 kilogramov komunalnih odpadkov na prebivalca oz. 304 
kilograme vseh odpadkov na prebivalca.  

 Količina vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za nenevarne odpadke se je glede na 
leto 2009 zmanjšala za 17 odstotkov, medtem ko je količina odloženih komunalnih 
odpadkov upadla za 11 odstotkov. 

 Z javnim odvozom je bilo lani zbranih 3,6 odstotka manj komunalnih in njim podobnih 
odpadkov kot predhodno leto. Največ je bilo zbranih t.i. drugih komunalnih odpadkov 
(75,7 odstotka), sledile so odpadne embalaže (devet odstotkov), ločene zbrane frakcije 

(8,4 odstotka) ter odpadki z vrtov in parkov (6,9 odstotka). 

 V proizvodnih in storitvenih dejavnostih pa je lani nastalo skoraj 5,4 milijona ton 
odpadkov (skupaj z zalogami iz preteklih let okoli 5,7 milijona ton) oz. tri odstotke manj 
kot leta 2009. V proizvodnih dejavnostih je nastalo skoraj 3,5 milijona ton odpadkov (pet 
odstotkov manj kot leto prej), medtem ko so v storitvenih dejavnostih pridelali okoli 1,9 
milijona ton odpadkov (skoraj pol odstotna rast). 

 Po 29 odstotkov jih je nastalo v predelovalnih dejavnostih, v dejavnosti oskrba z 
električno energijo, plinom in paro ter gradbeništvu, medtem ko je preostalih 13 
odstotkov odpadkov nastalo v drugih dejavnostih. 

 Glede na vrsto odpadka je bilo največ gradbenih odpadkov, in sicer 36 odstotkov vseh 

nastalih odpadkov. Sledili so odpadki iz termičnih procesov (27 odstotkov), iz naprav za 
ravnanje z odpadki, iz čistilnih naprav in iz priprave pitne vode in vode za industrijsko 
rabo (sedem odstotkov) ter odpadki iz predelave in obdelave lesa. 

 Lani je bilo skoraj za 98.000 ton nevarnih odpadkov, od tega 82 odstotkov v proizvodnih 
in 18 odstotkov v storitvenih dejavnostih. Skupaj z zalogami iz preteklih let je bilo teh 
odpadkov skoraj 103.000 ton. 



                                                                                                                                     
 

 

 

 Predelanih je bilo skupno več kot 5,9 milijona ton odpadkov (16 odstotkov več kot leta 
2009), odstranjenih je bilo okoli 1,6 milijona ton odpadkov (sedem odstotkov manj), 
medtem ko je bila rast izvoženih odpadkov 14-odstotna, so še navedli na statističnem 
uradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

6. Organizatorji projekta Očistimo Slovenijo 2012 

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 je neprofitne in nepolitične narave, združuje več kot 1.000 
zainteresiranih organizacij, partnerjev in aktivnih posameznikov, pravno formalno pa deluje pod 
okriljem Društva Ekologi brez meja, ki je bilo ustanovljeno marca 2009 z namenom organizacije 
okoljskih projektov. 

Ekologi brez meja, neprofitno društvo finančno tako zahtevnega projekta samo ne more 
izpeljati. Pri izpeljavi projekta zato organizatorji računajo na pomoč partnerjev in pokroviteljev. 

K pokroviteljstvu vabijo podjetja, družbe, organizacije in posameznike, ki bi radi videli Slovenijo 
brez divjih odpadkov. Vsi sodelujoči pri projektu opravljajo svoje delo kot prostovoljci. 

 
Društvo Ekologi brez meja 
Grablovičeva 52 
1000 Ljubljana 
Davčna številka: 30944929 
Matična številka društva: 4008804000, UE Ljubljana 
TRR: SI 56 0201 0025 8264 309, odprt pri NLB 
F: 08 387 88 57 
T: 08 387 88 56 

T: 040 255 433 
E: info@ebm.si 
www.ocistimo.si, www.ekologibrezmeja.si 
Facebook: Ekologi brez meja 
Twitter: @ocistimo 



                                                                                                                                     
 

 

 

7. Partnerji projekta 

Projektu Očistimo Slovenijo 2012 so se že v začetku pridružili ključni partnerji, brez katerih 
izpeljava projekta ne bi bila možna. Trenutni partnerji projekta so: 

7. 1 Slovenska filantropija 

Predstavitev: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna 

organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Njihovi programi so usmerjeni v dvig 
kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja dejavnost je 
promocija prostovoljstva, saj verjamejo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in 
bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. 
Vrednote, ki jih zagovarjajo, so solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, 
enakopravnost in enake možnosti za vse. Prepričani so, da smo za življenje v naši skupnosti 
odgovorni vsi, in si želijo, da bi se tega vsi tudi zavedali, zato je njihovo delo usmerjeno v 
ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje. S svojimi programi vstopajo na 
področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo dovolj, jih je pa z dodatnim 
angažiranjem ljudi – prostovoljcev – mogoče bistveno izboljšati. 

Aktivnost: Slovenska filantropija bo kot povzetek 8. Slovenskega kongresa prostovoljstva 

podprla projekt Očistimo Slovenijo 2012 kot enega izmed velikih projektov in opominjala svojo 
mrežo več kot 770 organizacij k  medsebojnemu sodelovanju. Prav tako bodo tekom priprav 
iskali mehanizme za nadaljnjo spodbudo posameznikov, ki bodo zopet množično pristopili k 
čistilni akciji. 

Spletna stran: www.filantropija.org 

7. 2 Umanotera 

Predstavitev: Umanotera je strokovna organizacija, ki s spremljanjem novih trendov stremi k 
uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med 
človekom in okoljem. Preko neodvisnega nadzora nad delovanjem oblasti, z zbiranjem in 

posredovanjem informacij, oblikovanjem različnih pobud in vključevanjem v procese 
spreminjanja in sprejemanja zakonodaje se Umanotera zavzema za demokracijo na višji ravni, ki 
naj vključuje prispevek civilne družbe. V času svojega obstoja je Umanotera uspešno izvedla in 
še izvaja mnogo projektov na različnih področjih kot so podnebne spremembe, družbena 
odgovornost, nevladni sektor, spodbujanje aktivnega državljanstva, gensko spremenjeni 
organizmi, ravnanje z odpadki, kemikalije in narava. 

http://www.filantropija.org/


                                                                                                                                     
 

 

 

Aktivnost: Enega od razvojnih forumov, ki jih bo Umanotera v prvi polovici leta 2012 organizirala 
v okviru projekta Plan B za Slovenijo - Pobuda za trajnostni razvoj, bo posvečena temi učinkovite 
rabe virov. V septembru 2011 je EK predstavila načrt, na podlagi katerega naj bi do leta 2050 
evropsko gospodarstvo postalo trajnostno - Roadmap to Resourse Efficiency. Na forumu bodo s 
predstavniki politike, nevladnih organizacij in ostalimi strokovnjaki razpravljali o tem, kako načrt 
iz papirja prenesti v konkretne ukrepe. Forum bo predvidoma potekal v marcu. 

Spletna stran: www.umanotera.org  

7. 3 Mladinski svet Slovenije (MSS) 

Predstavitev: MSS je krovna nacionalna nevladna mladinska organizacija, ki združuje 16 
nacionalnih mladinskih organizacij. Glavno poslanstvo MSS sta podpora mladinskim 
organizacijam ter trud za izboljšanje pogojev za življenje in razvoj mladih posameznikov. MSS si 
prizadeva spodbuditi razvoj prostovoljnega organiziranja mladih. S tem bi radi omogočili mladim 
sodelovanje pri sprejemanju javnih odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje in delo ter izvajanje 
dejavnosti s področja socialne politike, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, 
javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja. Sem sodi tudi spodbujanje prostovoljnega 
udejstvovanja mladih, saj je to za njih ena najpomembnejših vrednot. 

Aktivnost: v dogovoru (10. 02. 2012) 

Spletna stran: www.mss.si 

7. 4 Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS) 

Predstavitev: Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije) je nevladna 

in neprofitna organizacija s programi pomoči za mlade. Izhaja iz izkušenj primarno-preventivnih 
programov iz začetka devetdesetih let, od leta 1998 pa je organizirana kot zavod. MISSS 
predstavlja nacionalno organizacijo na področju informiranja in svetovanja za mlade ter je od 
leta 1995 član evropske mreže ERYICA in Use It Europe, ki nudita informacije za mlade 
popotnike. Izvaja programe neformalnega izobraževanja; preventivne programe za otroke, 
mladostnike in starše, združene pod skupnim naslovom Skupaj v skupnosti in POMP ter 

programe podpore za nevladne organizacije,  katerim prek donacijske sheme TechSoup Slovenia 
zagotavlja dostopa do ustrezne in legalne računalniške programske opreme.  

Aktivnost: Zavod MISSS bo s posredovanjem gradiva o aktivnostih in projektu informiral mlade, 
starše, stokovne javnosti in partnerske organizacije. Gradiva bo objavljal prek svojih medijev in 

http://www.umanotera.org/
http://www.mss.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

jih posredoval spletnim portalom partnerskih organizacij. V okviru projekta Odraščanje in mi, 
katerega namen je motivirati mlade za odgovorno vedenje, bo izvajal delavnice po šolah.  

Spletna stran: www.misss.si  

7. 5 Brez izgovora 

Predstavitev: Vizija mladinske zveze Brez izgovora je svet, kjer vsak mlad človek kritično 
razmišlja, predlaga spremembe in nato ukrepa. Zveza stremi k pozitivni družbeni spremembi in 

osebnostni rasti mladih. Spodbuja jih k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Z 
medvrstniškim in medgeneracijskim dialogom mlade ozavešča o aktualnih tematikah in 
spodbuja njihovo kritično mišljenje. Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja 
trajnostni razvoj, strpnost, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo. Brez izgovora je 
apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev. 

Aktivnost: Brez izgovora Slovenija bo preko vrstniških delavnic promoviral ideje projekta 
Očistimo Slovenijo 2012. S temi delavnicami bodo dosegli približno 15.000 mladih 
osnovnošolcev in srednješolcev. Poleg tega bodo za promocijo akcije organizirali koncert v 
Postojni.  

Spletna stran: www.noexcuse.si  

7. 6 CIPRA 

Predstavitev: Namen društva CIPRA, katerega vizijo izraža slogan Živeti v Alpah, je ohranjanje 
Alp kot naravnega, kulturnega in življenjskega  prostora. Skladno s tem si przadevajo za 
trajnostni razvoj gorskih območij, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter gorske krajine. 

Uveljavljajo Alpsko konvencijo kot krovni dokument trajnostnega razvoja v gorskem svetu in 
spodbujajo alpski prostor k prehodu na nizkoogljično družbo. Vzpostaviti skušajo sinergijo med 
deležniki razvoja v slovenskem gorskem svetu ter zgraditi zaupanje in si ustvariti ime osrednje 
okoljevarstvene organizacije za gorstva v Sloveniji. Hkrati pa širijo idejo varovanja gorskih 
območij na Dinarsko gorstvo. Delujejo na številnih področjih, ki so prisotna v alpskem prostoru: 
prebivalstvo in kultura, promet in urejanje prostora, turizem, ohranjanje narave, kmetijstvo in 

gozdarstvo, energetika in podnebne spremembe. 

Aktivnost: V okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 bodo 24. 3. izvedli čistilno akcijo v Solčavi, 
kjer bodo skupaj z domačini in svojimi člani počistili izbrana divja odlagališča.  

Spletna stran: www.cipra.org/slovenija 

  

http://www.misss.si/
http://www.noexcuse.si/
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7. 7 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) 

Predstavitev: DOPPS je ena najstarejših nevladnih naravovarstvenih organizacij v  Sloveniji. 
Ustanovljen je bil leta 1979, danes šteje več kot 1000 članov. So vodilna naravovarstvena 
nevladna organizacija v državi, ki združuje ljubitelje ptic in narave po vsej Sloveniji. Leta 2001 so 
prejeli naziv društva, ki deluje v javnem interesu varovanja narave. Namen delovanja DOPPS je 
varovanje ptic in njihovih habitatov, kar uresničujejo z naravovarstvenim delom, raziskovanjem, 
izobraževanjem, izdajateljstvom, popularizacijo in sodelovanjem. So polnopravni partner 
svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife International, ki samo v Evropi združuje več kot 2 milijona 

ljudi. 

Aktivnost: Od leta 1997 naprej 150 do 250 popisovalcev uspešno preštejeva vodne ptice na vseh 
večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Popis 
poteka v okviru sheme IWC (International Waterbird Census), kjer se v drugem vikendu v 
januarju preštejejo vodne ptice na celotni zemeljski obli. V okviri popisa so naprosili 
prostovoljce, da na njihovih popisnih ploskvah zabeležijo tudi lokacije divjih odlagališč 
odpadkov. Zbrane podatke bodo posredovali tudi nam. 

Spletna stran: http://www.ptice.si/ 

7. 8 Turistična zveza Slovenije (TZS) 

Predstavitev: TZS je društvena organizacija, ki si večinoma s prostovoljnim delom svojih več 
desettisoč članov prizadeva za razvoj turizma. Ustanovljena je bila leta 1905 v Ljubljani kot 
Deželna zveza za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem, danes pa združuje več kot 670 
turističnih društev, 30 občinskih in območnih zvez, pa tudi 200 turističnih podmladkov. Njeno 
geslo je Turizem smo ljudje. Kot nepridobitna, nevladna in nestrankarska organizacija civilne 

družbe deluje TZS v javnem interesu. V njej prostovoljno združeni ljudje večinoma skrbijo za 
gostoljuben sprejem v urejenem okolju, ozaveščanje prebivalstva za turizem od najmlajših dalje, 
prepoznavnost Slovenije v širšem prostoru, prirejanje številnih zanimivih prireditev, ki 
vključujejo tudi ohranjanje kulturne dediščine. Med pomembnimi projekti, ki jih nekatere zveza 
uresničuje tudi že nekaj desetletij, sta na področju skrbi za okolje Spomladansko čiščenje in 

urejanje okolja ter Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki omogoča tudi sodelovanje v 
mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih evropskih mest in vasi Entente Florale. Zveza pa se 
je s projektom Moja dežela – lepa in gostoljubna vključila tudi v svetovni okoljevarstveni projekt 
World Cleanup 2012 – Očistimo svet. TZS pri vsakoletnem spomladanskem čiščenju okolja 
poudarja nujnost odprave vzrokov onesnaženja in tako vsakoletno pomembno prispeva k 
zmanjševanju števila divjih odlagališč 

http://www.ptice.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

Spletna stran:  www.turisticna-zveza.si 

7. 9 Kajakaška zveza Slovenije (KZS) 

Predstavitev: Osnovno poslanstvo KZS je gojenje vseh oblik veslanja s prostimi vesli. Natančneje, 
razvija množično in rekreativno dejavnost na tem področju. Svoje dejavnosti izvaja v naravnem 
okolju in želi, da bi bilo to čisto, zdravo in neokrnjeno. Zato se posveča predvsem delu z mladimi 
in spodbuja ozaveščenost. Organizira kajakaško ekološke tabore, kjer za mlade poleg športnih 

vsebin pripravlja tudi predavanja in delavnice na temo ekologije. Prirejajo vsakoletne 
tradicionalne čistilne akcije, ki jih društva KZS organizirajo v spomladanskem času skupaj z 
lokalnimi organizacijami širom Slovenije (v zadnjih dveh letih v povezavi z Ekologi brez meja) in 
serijo ekološko rekreativnih spustov po slovenskih rekah – Voda za vedno. 

Aktivnost: V okviru Očistimo Slovenijo 2012 bo KZS organizirala dogodek, namenjen 
tekmovalcem in rekreativnim kajakašem, in sicer 17. 3. na Mostu na Soči v sklopu državnega 
prvenstva in rekreativne kajakaške prireditve. Prireditev bodo izkoristili za zadnji poziv k 
udeležbi akcije Očistimo Slovenijo 2012, hkrati pa bodo na njej izmenjavali rabljeno kajakaško in 
ostalo športno opremo. V okviru projekta Življenje z reko bodo v začetku marca za prijavljene 
šole organizirali predavanja na temo ekologije, varnosti na/ob rekah in prijazne uporabe rek. Za 
te šole bodo v tednu pred akcijo Očistimo Slovenijo 2012 organizirali tudi kratke tečaje veslanja 

v kanujih, tako da bodo skupine za čistilno akcijo, ki bo 23. 3. potekala na vodi, dobro 
pripravljene. 

Spletna stran: http://www.kajak-zveza.si/ 

7. 10 Lovska zveza Slovenije (LZS) 

Predstavitev: Lovska zveza Slovenije je največja nevladna naravovarstvena organizacija, ki 
združuje 438 članic in predstavlja ter zastopa 22.000 slovenskih  lovcev. V želji, da bi zagotovili 
ohranitev divjadi, njenega naravnega življenjskega okolja in s tem vseh prostoživečih živali, se 
zveza povezuje z drugimi deležniki naravnega okolja. V letu 2011 je pod pokroviteljstvom 
Državnega sveta podpisala dogovor o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in 

ohranjanja biotske raznovrstnosti s petimi nevladnimi organizacijami. Zaradi številnih posegov 
človeka v naravno okolje prostoživečih živalih je delo lovcev vse bolj povezano tudi z varovanjem 
okolja in ohranjanjem narave, zato kot stranka v postopku sodelujejo v različnih postopkih pri 
načrtovanju in urejanju okolja. Tako so npr. v letu 2011 skupaj z drugimi interesnimi skupinami 
dosegli, da je gradnja Centra za ravnanje z odpadki Logatec prestavljena v degradirano okolje. 

http://www.turisticna-zveza.si/
http://www.kajak-zveza.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

Aktivnost:  LZS bo k projektu Očistimo Slovenijo 2012 pripomogla s svojimi rednimi obiski v 
naravi, tako da bodo sodelovali pri popisu in prijavi divjih odlagališč.  

Spletna stran: http://www.lovska-zveza.si/ 

7. 11 Planinska zveza Slovenije (PZS) 

Planinska zveza Slovenje spada s svojimi 269 planinskimi društvi in blizu 60.000 člani med najbolj 
množične nevladne organizacije v Republiki Sloveniji. PZS ima več kot stoletno tradicijo, saj je bil 

njen predhodnik Slovensko planinsko društvo ustanovljeno že leta 1893, od leta 2007 dalje pa 
ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.  Planinska zveza Slovenije  –  
Komisija za gorsko reševanje je v letu 2008 s strani Ministrstva za zdravje pridobila status 
humanitarne organizacije, v letu 2010 pa še status organizacije, ki deluje v javnem interesu na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za področje varovanja okolja skrbi 
Komisija za varstvo gorske narave, ki usposablja varuhe gorske narave za delo v planinskih 
društvih. V letu 2010 so izvedli zelo uspešno akcijo Očistimo naše gore, v kateri so skupaj z 
Zavarovalnico Triglav in planinci čistili slovenske planinske poti.  Že od 90. let prejšnjega stoletja 
za čisto gorsko naravo v PZS skrbijo tudi prek akcije Smeti odnesite v dolino!. 

Aktivnost: Planinska zveza Slovenije bo svoje člane pozivala k odkrivanju, sporočanju in 
označevanju divjih odlagališč. Prav tako se bodo trudili, da bodo k čistilni akciji, pritegnili čim več 

planinskih društev.  

Spletna stran: www.pzs.si 

7. 12 Stičišče NVO osrednje Slovenije 

Predstavitev: Stičišče NVO osrednje Slovenije deluje v okviru Društva za razvoj in varovanje 
Geossa iz Vač. Projekt je namenjen zagotovitvi podpornega okolja dejavnostim, ki so potrebne 
za razvoj nevladnega sektorja v Osrednjeslovenski regiji. Aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje 
podpornega okolja, spodbujanju mreženja in povezovanja, kar pripomore k bolj povezanemu 
sektorju. V informacijski pisarni nudijo brezplačne pravne, računovodske in druge strokovne 
storitve. Spletni portal www.srce-me-povezuje.si nadgrajujejo in dopolnjujejo z vsebinami, ki 

služijo NVO, izdajajo e-novice (koledar, razpisi in novice), organizirajo predavanja, delavnice in 
usposabljanja za NVO, oglede in izmenjave dobrih praks. Hkrati sodelujejo pri pripravi projektov 
in nudijo podporo pri izvedbi projektov lokalnih NVO. 

Aktivnost: Kot partner pri projektu Očistimo Slovenijo 2012 bodo prevzeli vlogo regijskega 
koordinatrja na območju Osrednjeslovenske regije. 

http://www.lovska-zveza.si/
http://www.pzs.si/
http://www.srce-me-povezuje.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

Spletna stran: www.srce-me-povezuje.si 

7. 13 Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije (RRA NKR) 

Predstavitev: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, 
ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem 
razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in 
Postojna. RRA NKR deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na 

trgu. Družba opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne 
strukturne politike, pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, 
prostorskem in okoljskem področju ter opravlja svetovanja in pospešuje razvoj malega 
gospodarstva. Poleg tega vodi  štipendijsko shemo za Notranjsko-kraško regijo, svetuje na 
področju inovacij, pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa 
ter izvaja programe usposabljanj in druge aktivnosti za razvoj regije. Kot regionalna institucija, ki 
med drugim promovira principe trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in 
implementacijo transnacionalnih in medregionalnih projektov ter projektov za čezmejno 
sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za varovanje okolja. 

Aktivnost: RRA NKR se projektu Očistimo Slovenija 2012 pridružuje kot regijski koordinator 
projekta.  

Spletna stran: http://www.rra-nkr.si/ 

7. 14 Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) 

Predstavitev: ŠOUM je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na 
podlagi Zakona o skupnosti študentov, sprejetega leta 1994, in primerjalno z drugimi evropskimi 
nacionalnimi, univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi združenji avtonomno skrbi za izvajanje 
študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju 
izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja. 

Aktivnost: ŠOUM bo s sodelovanjem v vseslovenski prostovoljski okoljski akciji pripomogel k 
ozaveščanju in izobraževanju študentske javnosti in drugih na področju ravnanja z odpadki. V 
času priprav na enodnevno čistilno akcijo bodo študentom obudili zavest o prostovoljstvu in 
odnosu do narave in okolja. Na področju podravske regije bodo aktivno pomagali pri 
koordiniranju akcije, sodelovali s partnerji pri spremljajočih dogodkih v mariborski regiji ter 
pomagali pri zbiranju odpadkov.  

Spletna stran: http://www.soum.si/ 
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7. 15 Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj (ZSKSS) 

Predstavitev: Slovenske skavtinje in skavti se že več kot 20 let ukvarjajo predvsem s celostno 
vzgojo mladih v aktivne in odgovorne državljane, ki so pripravljeni pomagati in se znajti na 
vsakem koraku. Med letom pripravljajo številne programe in projekte za različne starostne 
skupine mladih, za mladinske voditelje pa izvajajo tudi posebna skavtska izobraževanja in 
usposabljanja. ZSKSS ima približno 4500 članov in tri zaposlene. Preko lokalnih enot, ki so 
razporejene po vsej Sloveniji ter njihovih članov in prostovoljcev, vsako leto pomagajo pri 
ohranjanju okolja z lastnimi ekološkimi akcijami. Akcije so različne, od zbiranja papirja, baterij, 

zamaškov, čiščenja okolja, anketiranja in ekološkega ozaveščanja do izvajanja raznih okoljskih 
delavnic, učenja ločenega zbiranja odpadkov ter pobud na občinah za ekološke otoke. V 
njihovem programu je okoljska vzgoja ena izmed temeljnih vzgojnih izbir.  

Aktivnost: ZSKSS bo v sklopu projekta Očistimo Slovenijo 2012 pripravil ozaveščevalni dogodek 
za člane, iskalno akcijo divjih odlagališč, prav tako bo aktiven na področju promocije projekta in 
se seveda udeležil same čistilne akcije marca.  

Spletna stran: http://skavti.si/ 

7. 16 Zveza tabornikov Slovenije – nacionalna skavtska organizacija (ZTS) 

Predstavitev: Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija (ZTS) je 
prostovoljska, mladinska, nevladna organizacija, ki povezuje društva tabornikov – rodove v 
Sloveniji. Ustanovljena je bila 22. aprila 1951 in trenutno šteje 10.500 članov. Poslanstvo ZTS je 
prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, 
intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot 
odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne 

skupnosti. Vse to dosega ZTS z za mlade zanimivim programom, ki poteka predvsem v naravi. 
Program ZTS je v dolgoročnem smislu vzgojno in okoljsko naravnan in navaja mlade ne le k 
okoljski ozaveščenosti, temveč tudi k ustreznemu vsakodnevnemu ravnanju - stilu življenja in 
delovanja. V 80. in 90. letih je ZTS s programom Ekološka izvidnica mlade navajala na kritičen 
odnos do okolja in jih učila odkrivati, locirati in zabeležiti in divja odlagališča ter ocenjevati 

velikost ter vrsto in stopnjo njihovega ogrožanja narave. ZTS vsako leto sodeluje na aktivnostih 
namenjenih varstvu narave in okolja in jih tudi sama organizira. S sodelovanjem v akciji Očistimo 
svet 2012 bodo taborniki pripomogli k uresničevanju gesla organizacije: Z naravo k boljšemu 
človeku!. 

Aktivnost: ZTS bo k sodelovanju pri popisu divjih odlagališč, organizaciji akcije na lokalni ravni in 
k čiščenju na dan akcije vabila vse tabornike.  

http://skavti.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

Spletna stran: www.zts.org, www.rutka.net 

7. 17 Zavod za gozdove Slovenije 

Predstavitev: Zavod za gozdove Slovenije je k akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! v letu 
2010 pristopil kot eden pomembnih partnerjev, saj tudi sami že vrsto let izvajajo podobne 
čistilne akcije, terensko pa s svojimi zaposlenimi pokrivajo ves gozdni prostor. Pri obnovi in 
preverbi nelegalnih odlagališč v katastru in na terenu sodeluje preko 400 gozdarjev. S tem 

izpolnjujejo svoje poslanstvo in dolžnost, to je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov 
in njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo. V letu 2012 so prispevali 
pomemben delež pri načrtovanju popisa in popularizaciji projekta, ki se je razvil v izjemne 
razsežnosti.  

Aktivnost: Zavod za gozdove Slovenije bo na dan čistilne akcije usmerjal prostovoljce do lokacij 
nelegalnih odlagališč odpadkov v gozdu in gozdnem prostoru, seveda pa bodo tudi sami 
sodelovali pri odstranjevanju odpadkov. Ob svojem rednem delu preverjajo stanje nelegalnih 
odlagališč in vse spremembe vnašajo v digitalni kataster. Stalno obveščajo pristojne službe za 
sanacijo divjih odlagališč in permanentno popisujejo divja odlagališča.  

Spletna stran: www.zgs.gov.si 

7. 18 Generalna policijska uprava 

Predstavitev: Policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in 
premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje kriminaliteto, zagotavlja javni red in mir, varuje 
državno mejo in prispeva k varnosti cestnega prometa. Prevzema svoj del odgovornosti za 
nacionalno varnost, za nadzor zunanje meje Evropske unije, širjenje območja svobode, varnosti 

in pravic v Evropski uniji ter za izpolnjevanje drugih mednarodnih obveznosti. Pri njihovem delu 
jih vodijo naslednje vrednote: zakonito in strokovno delo, varovanje človekovih pravic in 
svoboščin ter spoštovanje ljudi in njihovega osebnega dostojanstva, poštenost in 
nepristranskost, medsebojni odnosi in pripadnost organizaciji ter preglednost in javnost 
delovanja.  

Aktivnost: Generalna policijska uprava bo k sodelovanju pri popisu divjih odlagališč in k čiščenju 
na dan akcije vabila vse policijske postaje in njihove zaposlene Na dan akcije pa bo nudila pomoč 
pri zagotavljanju varnosti.  

Spletna stran: www.policija.si 

http://www.zts.org/
http://www.rutka.net/
http://www.zgs.gov.si/
http://www.policija.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

7. 19 Ministrstvo za šolstvo in šport 

Predstavitev: Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega 
in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega 
izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih ter športa. 

Aktivnost: MŠŠ je ključni partner projekta pri obveščanju in seznanitvijo izobraževalnih ustanov 

o projektu. MŠŠ izda poziv vsem šolam, naj se projektu aktivno pridružijo. 

Spletna stran: www.mss.gov.si 

7. 20 Direkcija RS za ceste 

Predstavitev: Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je organ v sestavi Ministrstva za promet, 
izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in 
varstvo glavnih in regionalnih cest ter dela hitrih cest, naloge, ki se nanašajo na prevoze v 
tovornem in potniškem cestnem prometu ter ugotavljanje skladnosti cestnih vozil. Med naloge 
Direkcije RS za ceste sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste v njeni 
pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. 

Direkcija zbira in obdeluje različne podatke, potrebne za presojo glede vlaganj v ceste in izvaja 
naloge, sprejete v Državnem zboru, Vladi in Ministrstvu za promet. V okviru Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu  opravljaja naloge na področju usklajevanja, izvajanja nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa ter izvajaja naloge na področju preventive, vzgoje in 
izobraževanja v cestnem prometu. 

Aktivnost: Direkcija RS za ceste bo pomagala komunalnim podjetjem pri odvozu odpadkov. 

Spletna stran: www.dc.gov.si 

7. 21 Sinergise  

Predstavitev: Sinergise je razvojno podjetje, usmerjeno v geografske informacijske sisteme (GIS). 
Glavni del dejavnosti je usmerjen v razvoj državotvornih sistemov na področju 
nepremičninskega trga (kataster stavb, zemljiška knjiga, vrednotenje) ter kmetijstva (GERK, 
kontrola subvencij) vse od Slovenije in okoliških držav pa do Mavriciusa. Naš razvojni potencial 
smo od nekdaj želeli usmeriti tudi v aplikacije za splošno rabo in tako je leta 2007 nastala 
Geopedia, prvi interaktivni atlas Slovenije, ki so ga lahko soustvarjali vsi uporabniki. Z njeno 

http://www.mss.gov.si/si/
http://www.dc.gov.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

pomočjo smo na zemljevidu predstavili množico vsebin - od vremena, kolesarskih poti, prometa, 
zabave pa vse do planinskih izletov.  

Aktivnost: Geopedia je v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! odigrala pomembno vlogo, saj 
je bila uporabljena za Register divjih odlagališč in za celotno logistiko akcije. S pomočjo podjetja 
Sinergise smo Ekologi brez meja razvili vmesnik za iskanje divjih odlagališč na letalskih posnetkih 
in za vnos podatkov na terenu popisanih divjih odlagališč. Tudi letos bo Geopedia ključnega 
pomena za posodabljanje Registra divjih odlagališč in logistično izvedbo akcije.  

Spletna stran: http://www.sinergise.si, http://www.geopedia.si/  

7. 22 ZEOS, d. o. o. 

Predstavitev: Družba ZEOS, d. o. o. je prva in edina nacionalna ter neprofitna skupna shema 
ravnanja z odpadno elektriãno in elektronsko opremo v Sloveniji. V letu 2006 je družba uspešno 
koordinirala in aktivno sodelovala z Ministrstvom za okolje in prostor pri vzpostavitvi sistema 
zbiranja in nadaljnje obdelave ter predelave odpadne EE opreme. Prednosti najbolje 
organizirane nacionalne sheme je prepoznalo Evropsko združenje proizvajalcev sijalk (ELC) in z 
njihovim znanjem in izkušnjami so v okviru sheme družbe vzpostavili tudi sistem zbiranja in 
recikliranja odpadnih sijalk. Z vključitvijo zbiranja odpadnih sijalk je ZEOS postal del enotnega 
sistema zbiranja in recikliranja odpadne EE opreme za področje celotne EU. V februarju 2007 so 

pričeli zbirati odpadno EE opremo in izvajati obdelavo doma ter v tujini.  

Aktivnost: ZEOS v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 predstavlja partnerja pri prevzemu in 
odvozu odpadkov.  

Spletna stran: http://www.zeos.si 

7. 23 Slopak, d. o. o.  

Predstavitev: Družbo Slopak so leta 2002 ustanovila slovenska podjetja z namenom, da 
zagotovijo izpolnjevanje okoljskih obveznosti z medsebojnim nadzorom in ne glede na tržno 
vrednost embalaže. Slopak zagotavlja enake pogoje vsem 1.700 zavezancem, ki prek Slopaka 

urejajo sistem ravnanja z odpadno embalažo. Trideset lastnikov družbe Slopak pa zagotavlja 
medsebojno kontrolo z nadzorom dela družbe. Družbo Slopak so leta 2002 ustanovili: 
Coca-Cola Hellenic Slovenia, Mercator, Helios, Droga Kolinska, Pivovarna Union, Pivovarna 
Laško, Fructal, Motvoz, Kropf, Ball Packaging, Dana, Plasta, Radenska, Tetra Pak, Ljubljanske 
mlekarne, Mlekarna Celeia, Pomurske mlekarne, Steklarna Hrastnik, Rauch, Paloma, Petrol, 
Tobačna Ljubljana, Procter & Gamble, Era, Cetis, Vitrum, Makoter, Ilirija. Poleg vodilne vloge v 

http://www.sinergise.si/
http://www.geopedia.si/
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sistemu za ravnanje z odpadno embalažo je Slopak danes tudi vodilni na področju ravnanja z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi in odpadnimi gumami. 

Aktivnost: Slopak v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 predstavlja partnerja pri prevzemu 
in odvozu odpadkov.  

Spletna stran: http://www.slopak.si/ 

7. 24 Dinos 

Predstavitev: Podjetje Dinos d. d. z več kot 60 letno tradicijo se ukvarja z zbiranjem in predelavo 
tako kovinskih kot nekovinskih ostankov in odpadkov. S svojim ekološko usmerjenim in 
družbeno odgovornim delovanjem pomaga ohranjati naravo v Sloveniji in širši evropski regiji. 
Vizija podjetja je postati najvplivnejše in donosno, ekološko usmerjeno podjetje v Sloveniji, ki 
svojim partnerjem zagotavlja celovito storitev ravnanja z odpadki. 

Aktivnost: Dinos v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 predstavlja partnerja pri prevzemu in 
odvozu odpadkov.  

Spletna stran: www.dinos.si 

7. 25 Ceh za smeh 

Predstavitev: Ceh za smeh je blagovna znamka za upravljanje s talenti, organizacijo prireditev, 
izobraževanje in ustvarjanje na področju stand-up komedije, improvizacijskega gledališča, 
povezovanja prireditev in ostalih oblik alternativne komedije. 

Aktivnost: Ceh za smeh z Andrejem Tećakom -  Teškyem načelu se je aktivno priključil 

organizaciji izborov najboljšega komika na temookoljevarstva – Ekokomiki, ki poteka v sklopu 
projekta. 

Spletna stran: http://www.cehzasmeh.si/ 

7. 26 Društvo oblikovalcev Slovenije 

Predstavitev: Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) je bilo ustanovljeno leta 1951 in je od tedaj 
edino stanovsko združenje v Sloveniji, ki združuje vse oblikovalske profile. Od leta 1961 je 
društvo enakopravni član ICSID - Mednarodnega sveta združenj za industrijsko oblikovanje 
(International Council of Societies of Industrial Design).DOS združuje v svojih vrstah vrhunske 
ustvarjalce z različnih področij, industrijskega in grafičnega oblikovanja, scenografije, 

http://www.slopak.si/
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kostumofrafije, fotografije, .... Osrednji cilji društva so promocija stroke, organizacija preglednih 
razstav in drugih oblik javnih predstavitev dela članov društva, vzpostavitev vezi med stroko in 
njenimi uporabniki/naročniki. Oblikovalci, združeni v DOS, delujejo v okviru sekcij: oblikovanje 
vizualnih komunikacij, industrijsko in unikatno oblikovanje, fotografija, scenografija in 
kostumografija. 

Aktivnost: Društvo oblikovalcev Slovenije je partner natečaja za oblikovanje koša za ločevanje 
odpadkov, ki ga ekipa Očistimo Slovenijo 2012 pripravlja z namenom približati ločevanje 
odpadkov estetskim standardom bivanja. 

Spletna stran: http://www.dos-design.si/ 

7. 27  Ventovarna 

Predstavitev: Ventovarna je mlado podjetje, ki proaktivno spreminja predstavo o našem načinu 
življenja, naših vrednotah in našem okolju. Z okoljem živimo v simbiozi in ravnovesju, kar nas 
sidra in nam daje občutek nespremenljivosti. Njihovo poslanstvo je slediti vrednotam, ki so jih 
pridobili v letih njihovega delovanja. Skupina Ventovarna poleg vrhunske kvalitete storitev in 
ekoloških produktov nudi partnerstvo; strokovne ljudi, ki znajo prepoznati bistvo in s katerimi je 
veselje sodelovati. 

Aktivnost: Ventovarna je k projektu Očistimo Slovenijo 2012 pristopila kot občinski koordinator 

Mestne občine Ljubljana in bo izvajala vse aktivnosti na ravni lokalne organizacije. 

Spletna stran: http://www.ventovarna.eu/ 

7. 28 Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) 

Predstavitev: SVIZ je samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, v katero 
se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi prostovoljno vključujejo: 

 da bi na organiziran način izražali in uresničevali svoje interese, 

 da bi varovali svoj ekonomski in socialni položaj, 

 da bi zaščitili pravice zaposlenih, 

 da bi uveljavili vlogo in pomen izobraževanja, znanosti ter kulture kot temeljnih stebrov 
uspešne prihodnosti naše države, 

 da bi vplivali na oblikovanje politike v izobraževanju, znanosti in kulturi. 

SVIZ podpisuje in nadzira izvajanje 

http://www.dos-design.si/
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 splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, 

 kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja, 

 kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, 

 kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti. 

Aktivnost: SVIZ bo organiziral ozaveščevalne dogodke na šolah preko svojih sindikalnih 
zaupnikov in članov sindikata, prispeval bo vrečke za pobiranje odpadkov za vse slovenske šole 
in sodeloval pri plakatiranju vseh slovenskih šol.  

Spletna stran: http://www.sviz.si/ 

7. 29 Rdeči križ Slovenije 

Predstavitev: Poslanstvo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in 
s tem tudi Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. 

Zato Rdeči križ Slovenije: 

 deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost;  

 v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še 

posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;  

 zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s 
tistimi, ki so nemočni in v stiski;  

 v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske 
drugih;  

 spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja;  

 uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog   

 širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.  

Aktivnost: Na dan akcije, 24. marca, bodo prevzeli organizacijo čiščenja in očistili obalo 

Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič. Aktivnosti pa izvajajo tudi območna 
združenja Rdečega križa (vseh je 56) v skladu z dogovorom na svojem, občinskem nivoju.  

Spletna stran: http://www.rks.si/ 
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7. 30 Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov (ZBOKSS) 

Predstavitev: ZBOKSS je narodna organizacija slovenskih odraslih skavtinj in skavtov. V svojih 
vrstah združujejo članice in člane, ki so bili v mladosti člani mladinskega skavtskega gibanja in 
ljudi, ki v mladosti niso imeli priložnosti okusiti skavtske poti. Delujejo na celotnem področju 
Slovenije, kjer se združujejo v lokalne enote, ki se imenujejo bratovščine. V Sloveniji je 19 
bratovščin,  ki združujejo okoli 250 aktivnih odraslih skavtinj in skavtov. Pripravljeni so zapustiti 
svet malo boljši kot so ga prejeli. Pri svojem delovanju podpirajo mladinsko gibanje, ki jih 
navdihuje s svojo zagnanostjo pri vzgoji otrok in mladine. 

Aktivnost: ZBOKSS bo 3. 3 organiziral Svet ZBOKSS, na katerem bodo zbrani predstavniki vseh 
bratovščin iz vse Slovenije. Takrat bodo izvedli dodatno aktivnost, in sicer pohod iz Brezovice na 
Sv. Ano, ogled panorame z ozaveščanjem nujnosti ohranjanja narave. 

Spletna stran: http://zbokss.skavt.net/ 

7. 31 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Predstavitev: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je nevladna stanovska organizacija fizičnih 
in pravnih oseb v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom. 
Njena osrednja naloga je varovati in zastopati njihove interese, jim svetovati in pospeševati 

gospodarno in okolju prijazno kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. 

Prednostne naloge zbornice so:  

 pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter izboljšanje ekonomskih 
pogojev, 

 zagotavljanje storitev strokovnih služb, 

 sooblikovanje zakonodaje, 

 izboljšanje socialnih pogojev življenja prebivalstva na podeželju, 

 ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 

 promocija slovenskega kmetijstva doma in v tujini.  

Aktivnost: KGZS bo sodeloval pri popisovanju divjih odlagališč, pozival svoje članke preko 
svetovalcev in informacijskih kanalov, naj pomagajo z odvozom odpadkov na dan akcije.  

Spletna stran: http://www.kgzs.si/ 
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7. 32 Slovenska Karitas 

Predstavitev: Slovensko karitas je 1. maja 1990 ustanovila tedanja Slovenska pokrajinska 
škofovska konferenca. V nadaljevanju so bile ustanovljene še tri škofijske karitas. V dvajsetih 
letih je bilo ustanovljenih 415 župnijskih, dekanijskih in območnih Karitas. Za izvajanje 
specifičnih socialnih programov so bili ustanovljeni tudi trije zavodi: Zavod Pelikan Karitas, 
Čebela dnevno varstvo Karitas in Zavod Karitas Samarijan. Temelj delovanja Karitas je 
prostovoljno delo. V župnijskih Karitas deluje 8.158 stalnih prostovoljcev. Pridružujejo se jim 
številni občasni prostovoljci in dobrotniki, ki na različne načine redno podpirajo delo Karitas.  

Aktivnost: Karitas bo v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 pripravil ozaveščevalne akcije 
med mladimi. 

Spletna stran: http://www.karitas.si/ 

7. 33 Zavod Voluntariat 

Predstavitev: Voluntariat je zavod, ki nudi pomoč depriviligiranim družbenim skupinam preko 
prostovoljcev, ki v okoli 50 državah na vseh celinah nudijo svoje znanje, izkušnje in delo na 
neprofitnih projektih socialnega ali ekološkega značaja ali naravne in kulturne dediščine. Pomoči 
ne nudijo v obliki finančne ali materialne pomoči, pač pa skozi prostovoljsko delo prostovoljcev, 

ki skupaj z lokalnim prebivalstvom aktivno pomagajo reševati probleme tam, kjer se pojavljajo, 
tj. v lokalni skupnosti. Zavod je skozi dosedanje delo razvil številne storitve:  

 celovita podpora prostovoljcem; 

 posebno skrb namenja socialno depriviligiranim skupinam prostovoljcev; 

 organizira projekte prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju 

varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči depriviligiranim družbenim 
skupinam, itd.; 

 organizira izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev; 

 podpira posameznike in skupine pri prostovoljskem delu v lokalnih skupnostih; 

 spremlja in ocenjuje projekte, ki jih podpira in skrbi za objavo rezultatov; 

 informira o možnostih prostovoljskega dela v Sloveniji in po svetu; 

 se vključuje v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi različnih narodnosti, 
kultur in političnih pogledov. 

http://www.karitas.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

Aktivnost: Zavod Voluntariat bo v sklopu projekta Očistimo Slovenijo 2012 izvedel delavnico eko 
dizajna.  

Spletna stran: http://www.zavod-voluntariat.si/ 

7. 34 Gasilska zveza Slovenije 

Predstavitev: Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem že skoraj 140-letno tradicijo. Ljudje se 
združujejo v gasilska društva, da bi učinkoviteje preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih 

društev je veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno 
oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Povezanost ljudi je pomembna tudi z 
vidika gradnje kulturne enotnosti. Skozi gasilska društva so člani izkazovali pripadnost 
slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki 
združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva pred 
požari ter kulturnem in drugih področjih. Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno, 
humanitarno in nestrankarsko organizacijo. Danes se v Gasilsko zvezo Slovenije (preko 116 
gasilskih zvez) združuje 1.363 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih deluje preko 123.000 
članov - od tega kar 25 % mladih in 23 % žensk. Pomemben je podatek, da je od članstva skoraj 
60 % operativnih gasilk in gasilcev, kar predstavlja skoraj 70.000 glavo množico. 

Aktivnost: Gasilska zveza Slovenije bo k projektu pripomogla z obveščanjem gasilskih društev in 

pozivom za sodelovanje s svojo mehanizacijo. 

Spletna stran: http://www.gasilec.net/  

7. 35 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) 

Predstavitev: OZS je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne 
pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno. OZS na podlagi Obrtnega zakona  
združuje skoraj 52.000 članov. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojim delovanjem in 
komuniciranjem z javnostmi podpira in promovira tradicionalne vrednote  svojega članstva:  

delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in 
inovativnost. Zavzema se za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti.  Skrbi za enakovredno vlogo 
območnih obrtno-podjetniških zbornic in tako kot članom, tudi njim nudi vso strokovno pomoč 
in podporo.  Ključno vlogo v OZS imajo strokovne sekcije, saj predstavljajo temelj povezovanja 
obrtnikov. Doma in v Evropski uniji se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, 
malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z 

http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.gasilec.net/


                                                                                                                                     
 

 

 

državo in sindikati. Njihove temeljne naloge obsegajo zastopanje interesov članov pred državo, 
informiranje članov, storitve za člane in izvajanje javnih pooblastil.  

Aktivnost: OZS bo izvedla predavanje za obrtnike na Ljubljanskem obrtnem sejmu in pozvala vse 
podjetnike, naj pomagajo pri odvozu.  

Spletna stran: http://www.ozs.si/ 

7. 36 Gorenje Surovina 

Predstavitev: Podjetje Gorenje Surovina d.o.o. se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz 
ostankov odpadkov. Globalnost problema odpadkov pelje svet v obdobje, kjer dobiva snovna 
izraba odpadkov prednost pred njihovo toplotno obdelavo ali odlaganjem. Potrjena je njihova 
osnovna strategija in zavezanost k reciklaži in ponovni uporabi odpadkov. To pa ostaja njihovo 
temeljno načelo tudi v bodočem razvoju dejavnosti predelave odpadkov. Pridobivati zelo 
koristno in dragoceno sekundarno surovino, kar je osnovni člen v sistemu sonaravnega ravnanja 
z odpadki, ostaja njihova temeljna dejavnost tudi v prihodnje. Prizadevali si bodo za osvajanje 
novih področjih in materialov za reciklažo ter se trudili za nenehno širitev obsega delovanja tudi 
izven meja, v skupni Evropi. Njihova filozofija je celovito obvladovanje odpadkov. 

Aktivnost: Gorenje Surovina bo pomagala pri odvozu odpadkov in priskrbela zabojnike za 

odpadke.  

Spletna stran: http://surovina.si/ 

7. 37 Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije (SNVOSR) 

Predstavitev: Stičišče NVO Savinjske regije predstavlja osrednjo točko, preko katere poteka 
informiranje, mreženje in povezovanje posameznih društev, zavodov in ustanov na regionalni 
ravni. Vzpostavlja podporno infrastrukturo in si prizadeva krepiti podporno okolje za 
učinkovitejše in plodnejše delo posameznih NVO. Stičišče podpira vse nevladne organizacije v 
regiji, torej vsa društva, ustanove in zavode ter se prilagaja njihovim potrebam. 

Aktivnost: SNVOSR je regijski koordinator Savinjske regije ter nudi pomoč pri komuniciranju, 

obveščanju in koordinaciji. 

Spletna stran: http://www.snvosr.org/ 

http://www.ozs.si/
http://surovina.si/
http://www.snvosr.org/


                                                                                                                                     
 

 

 

7. 38 Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) 

Predstavitev: LRF za Pomurje je nevladna organizacija ustanovljena kot ustanova, z namenom 
spodbujanja vzpostavitve okvirjev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno 
koristne nepridobitne dejavnosti – razvoja in delovanja nevladnih organizacij in sicer projektov 
ter dejavnosti civilnega sektorja na območju Pomurja. 

Aktivnost: LRF za Pomurje je regijski koordinator Pomurske regije ter nudi pomoč pri 
komuniciranju, obveščanju in koordinaciji. 

Spletna stran: http://www.lrf-pomurje.si/ 

7. 39 Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije (RRA NKR) 

Predstavitev: RRA NKR. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge 
regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju 
občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Predstavlja 
operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju 
regije z naslednjimi storitvami: 

 priprava, izvajanje in spremljanje projektov, 

 usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih 
sredstev, 

 koordinacija med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj, 

 svetovanje in izobraževanje, 

 informiranje, komuniciranje in promocija regije. 

RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja 
stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in 
drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Večkrat je delovala tudi kot partner v 
mednarodnih projektih, pri čemer je imela tudi vlogo vodilnega partnerja. Kot regionalna 
institucija, ki med drugim promovira principe trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in 

implementacijo transnacionalnih in medregionalnih projektov ter projektov za čezmejno 
sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za varovanje okolja. 

Aktivnost: RRA NKR je regijski sokoordiniranje občin Notranjsko-kraške regije ter nudi pomoč pri 
komuniciranju, obveščanju in koordinaciji. 

Spletna stran: http://www.rra-nkr.si/ 

http://www.lrf-pomurje.si/
http://www.rra-nkr.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

7. 40 Regijsko stičišče NVO Notranjsko-kraške regije BOREO 

Predstavitev: Cilji projekta BOREO so vzpostavitev boljših pogojev za delovanje nevladnega 
sektorja v regiji z vzpostavitvijo ustreznih mehanizmov financiranja in pridobivanja sredstev; 
izboljšanje komunikacije med organizacijami; ozaveščanje javnosti o pomenu in delovanju NVO; 
zagotovitev enakopravnega sodelovanja v sistemih odločanja, pri pripravah in sprejemanju 
razvojnih programov; usposobitev NVO za kompetentno opravljanje nalog, za katere so 
ustanovljene; vzpodbujanje k aktivnejšemu odzivanju na družbene razmere in skupnemu 
nastopanju; oblikovanje nabora skupnih projektov, ki bodo nevladni sektor v prihodnosti še 

okrepili. 

Aktivnost: BOREO je regijski sokoordiniranje občin Notranjsko-kraške regije ter nudi pomoč pri 
komuniciranju, obveščanju in koordinaciji.  

Spletna stran: http://www.boreo.si/ 

7. 41 ZRC SAZU 

Predstavitev: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC 
SAZU) je stopil na samostojno pot leta 1981, čeprav je večina inštitutov pod okriljem Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti delovala že desetletja prej. Samostojno obdobje je bilo 

razburkano, vznemirljivo in uspešno. V zrelo obdobje svojega delovanja vstopa ZRC SAZU kot 
eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj 
prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi.  Več kot tristo sodelavk ter 
sodelavcev je organiziranih v osemnajstih samostojnih, vendar usklajenih in povezanih 
 inštitutov. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju 
in sinergiji. Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje 

kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Raznovrstni so tudi rezultati našega 
dela. Niso vidni le v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in 
spletni različici, ampak tudi v raziskovalnih in predstavitvenih filmih, zemljevidih, ploščah, 
plakatih, razstavah in spletnih straneh. 

Aktivnost: ZRC SAZU bo izvedel popis vzorca 99 jam in izdelal oceno onesnaženosti jam v 

Sloveniji. 

Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/ 

http://www.boreo.si/
http://www.zrc-sazu.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

7. 42 Zveza društev upokojencev Slovenije 

Predstavitev: Zveza društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna in samopomočna 
organizacija upokojencev. Ustanovljena je bila pred 66 leti.  Njena temeljna skrb sta kakovostno 
življenje starejših v Sloveniji in medgeneracijsko sožitje ter ohranjanje solidarnosti med 
prebivalci Slovenije. Njihova področja delovanja obsegajo:  

 Področja delovanja na državni ravni 

Gmotni položaj starejših, zdravje in zdravstveno varstvo starejših, bivalni standard starejših, 

preprečevanje informacijskega zaostajanja starejših, aktivnosti za preprečevanje nasilja nad 
starejšimi, aktivnosti za povečanje participacije starejših pri razvoju države in mednarodno 

sodelovanje. 

 Področja delovanja na lokalni in pokrajinski ravni 

Kultura (zborovsko petje, likovna dejavnost, literarna dejavnost, gledališka dejavnost folklorna in 
plesna dejavnost in instrumentalna glasba), izobraževanje ter rekreacija in šport (izletniška 
dejavnost, pohodništvo, kolesarjenje, kondicijska vadba in športna dejavnost), kolektivna 
letovanja in mednarodna dejavnost. 

 Sklad vzajemne samopomoči 

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost članov, ki jo ureja Pravilnik vzajemne 
samopomoči.  

 Pomembnejše prireditve 

Srečanje upokojencev v DU in PZDU in Festival za tretje življenjsko obdobje. 

Aktivnost: v dogovoru (10. 2.) 

Spletna stran: http://www.zdus-zveza.si/ 

7. 43 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani  (ŠOU v Ljubljani) 

Predstavitev: ŠOU v Ljubljani je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese 
študentov in se zavzema za njihovo uresničitev, ter skrbi za kakovosten študij ter pestro in 
kakovostno študentsko življenje. S svojo organiziranostjo predstavlja eno najbolj 
reprezentativnih univerzitetnih študentskih organizacij v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1990 z 
Aktom o ustanovitvi študentske organizacije Univerze v Ljubljani in je vpisana v Register 
organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije. Temeljna akta, ki urejata delovanje ŠOU 
v Ljubljani kot pravne osebe zasebnega prava oz. sui generis, sta Zakon o skupnosti študentov in 
Študentska ustava. 15. maja 1990 so študentski poslanci na prvi seji Študentskega parlamenta 
sprejeli Akt o ustanovitvi ŠOU v Ljubljani, 27. novembra 1990 pa je bila sprejeta prva Študentska 

http://www.zdus-zveza.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

ustava, s katero sta bili določeni organiziranost in delovanje ŠOU v Ljubljani.  
20. junija 1994 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o skupnosti študentov (Uradni 
list RS, št. 38/94), s katerim se ureja položaj, delovanje in dejavnost samoupravne skupnosti 
študentov Slovenije. Temeljni akt samoupravne skupnosti študentov Slovenije, Študentska 
ustava, je bila sprejeta leta 1997 (Uradni list RS, št. 67/97) in na novo sprejeta leta 2002.  

Aktivnost: ŠOU bo prevzel organizacijo čistilne akcije 24. marca, predvidoma na eni od lokacij v 
Ljubljani, in plakatiranje po ljubljanskih fakultetah. 

Spletna stran: http://www.sou-lj.si/ 

7. 44 Rafting zveza Slovenije 

Predstavitev: Rafting zveza Slovenije (RZS) je krovna organizacija, ki združuje društva, klube ter 
ostale pravne in fizične osebe, ki za hobi ali zabavo gojijo veselje do divjevodaških športov, 
predvsem raftinga. Ustanovljena je bila leta 1992. Rafting zveza Slovenije je članica Olimpijskega 
komiteja Slovenije in Svetovne rafting zveze (IRF) 

Aktivnost: v dogovoru (10. 2.) 

Spletna stran: http://rafting-zveza.si/ 

7. 45 Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS) 

Predstavitev: ŠS PRSS je bila ustanovljena leta 1998 in je del Slovenskega društva za odnose z 
javnostmi (PRSS), ki združuje strokovnjake in praktike s področja komunikacijskega 
menedžmenta, odnosov z javnostmi in organizacijskega komuniciranja. Študentsko sekcijo PRSS 

vodijo in v njej aktivno delujejo študenti komunikacij in predvsem tisti, ki bi se radi naučili več o 
praksi odnosov z javnostmi. Dodatno znanje pridobivajo na njihovih krovnih dogodkih – 
PRedigrah, PRaksah in PR teatru. Skozi organizacijo teh dogodkov pridobivajo tudi pomembne 
izkušnje in izpopolnjujejo svoje organizacijske veščine. Ker k sodelovanju vabijo priznane 
slovenske profesionalne komunikatorje, sklepajo tudi koristna poznanstva in gradijo na svojem 
socialnem kapitalu. Pomemben del njihovega delovanja so prav tako neformalna srečanja – PR 

žuri, PR večerje in motivacijski vikendi, ki jim nudijo priložnost za spoznavanje novih prijateljev, 
potencialnih sodelavcev in morda celo bodočih delodajalcev. 

Aktivnost: ŠS PRSS ekipi Očistimo Slovenijo 2012 pomaga pri eni izmed aktivnosti projekta, in 
sicer Ekokomikih. 

Spletna stran: http://www.mojpiar.com/ 

http://www.sou-lj.si/
http://www.olympic.si/
http://www.olympic.si/
http://www.intraftfed.com/
http://rafting-zveza.si/
http://www.mojpiar.com/


                                                                                                                                     
 

 

 

7. 46 Častni pokrovitelji projekta 

Častni pokrovitelj projekta je predsednik republike dr. Danilo Türk. Ambasadorji projekta so: 

Vlado Kreslin  

Janez Hočevar – Rifle  

Andrej Težak – Tešky 

Peter Poles 

Edi Pucer 

Anja Križnik Tomažin  

Janez Dovč 

Boštjan Gombač 

Miranda Rumina in Dalaj Eegol 

Anika Horvat 

Rok Trkaj 

Perica Jerković 

Sašo Đukič 

Matjaž Javšnik 

 Vid Valič 

Gojmir Lešnjak Gojc 

Tina Gorenjak  

Tin Vodopivec 

Katarina Čas 

Mojca Mavec 

Marko Potrč 

Slon in Sadež 

Terrafolk 

Ana Marija Mitić 



                                                                                                                                     
 

 

 

Iva Krajnc 

Boštjan Gorenc – Pižama 

Janez Usenik 



                                                                                                                                     
 

 

 

8. Finančna ocena projekta 

Kljub temu da je projekt prostovoljski, bomo zanj potrebovali precej denarja. Na podlagi 
lanskoletnih izkušenj bomo potrebovali okoli 200 000 eur v finančnih sredstev, okoli 1 mio evrov 
v materialu in storitvah, 1.5 mio evrov bodo potrošile občine za odvoz odpadkov in vrečke, delo 
prostovoljcev pa je ovrednoteno na 22 mio evrov. Če seštejemo, je projekt vreden 24.7 mio 
evrov.  

Sredstva pridobljena s strani donatorjev in pokroviteljev bomo porabili za delno kritje stroškov 

telefona in goriva prostovoljcem ter za samo organizacijsko izvedbo projekta. Odločili smo se, da 
bomo skušali omogočiti tistim, ki bodo delali 8 in več ur na dan, minimalno plačo. Poleg tega je 
potrebno vsaj delno poravnati tudi stroške promocijskih materialov in stroške, ki nastajajo pri 
organizaciji 30 dogodkov. Finančna konstrukcija projekta je podrobno razvidna v spodnji 
razpredelnici. 
  vrednost v EUR (€) 

Materialno (storitveno, medijska podpora) 1.030.000,00 

posodabljanje in vzdrževanje registra divjih 
odlagališč 

100.000,00 

medijski prostor 800.000,00 

oblikovanje celostne grafične podobe, medijske in 
komunikacijske strategije 

90.000,00 

izvajanje komunikacijskih aktivnosti (nagrade za 
natečaje, izposoja avtomobilov, računalniška oprema,...) 

40.000,00 

Finančno 
195.000,00 

stroški ožje organizacijske ekipe (povrnitev 
stroškov telefona, potnih stroškov), 5 zaposlenih na 
projektu (minimalna plača) 

25.000,00 

občinski koordinatorji (povrnitev stroškov 
telefona, potni stroški) 

40.000,00 

materiali  (vrečke, rokavice, majice, promocijski 
materiali, produkcija) 

70.000,00 



                                                                                                                                     
 

 

 

izvedba komunikacijskih aktivnosti ( 3o dogodkov) 50.000,00 

ostali stroški (podelitev zahval, stroški zaključnega 
poročila, stroški pisarniškega materiala, pogostitve, najem 
prostorov, delno kritje tiska) 

10.000,00 

Občine (odvoz, rokavice, vrečke) 
1.540.000,00 

Delo prostovoljci (če bi vsak prostovoljec prejel plačilo za 
svoje delo) 

22.000.000,00 

    

Realna vrednost celotnega projekta 
24.765.000,00 

 

8. 1 Pokrovitelji 

8.1.1 Generalni pokrovitelj 

Zavarovalnica Tilia, d. d. 

Predstavitev: Zavarovalnica Tilia, d. d., je dinamična, inovativna in zaupanja vredna zavarovalna 
družba. S ponudbo naprednih produktov in storitev predstavlja enega osrednjih ponudnikov 
življenjskih in premoženjskih zavarovanj v slovenskem prostoru. Vizija družbe je v desetih letih 
postati najboljša storitvena organizacija v Sloveniji, ki s predanostjo in stalnim napredkom 
zagotavlja varnost in kakovost življenja tako posameznikom kot celotni družbi. Z inovativnimi 
pristopi k upravljanju zavarovanj in komunikaciji s strankami, kot je prva celostna spletna rešitev 
e-Tilia, zagotavlja celovite, uporabniku prijazne kakovostne storitve in spodbuja sonaraven 

odnos do naravnega okolja, saj je to tudi prvi korak k brezpapirnemu poslovanju, ki ga uvaja. 
Ekološka naravnanost družbe temelji na vrednotah zaupanja, sodelovanja, odgovornosti, 
iskrenosti, inovativnosti in lojalnosti. V skladu z vrednotami Zavarovalnica Tilia, d. d., išče 
partnerje, s katerimi se povezuje, ter zanimanje usmerja v zgodbe, ki imajo pozitiven čustven 

naboj, izžarevajo moč in zmago, promovirajo ekologijo in družino. V letu 2012 nastopa kot 
podpornik projekta Očistimo Slovenijo 2012 in si z društvom Ekologi brez meja prizadeva za 
kakovost bivanja sedanjih in prihodnjih generacij. V letošnjem letu na trg plasira tudi produkt, ki 
bo pomenil popolno novost na slovenskem tržišču avtomobilskih zavarovanj in bo nagrajeval 
voznike z malo prevoženimi kilometri. Prva ga bo imela priložnost koristiti ekipa društva Ekologi 
brez meja. 



                                                                                                                                     
 

 

 

Spletna stran: http://www.zav-tilia.si/ 

8.1.2 Zlati pokrovitelj  

Pristop 

Predstavitev: Pristop sodi med vodilna svetovalna in komunikacijska podjetja v JV Evropi s 
sedežem v Sloveniji, ki že dvajset let sodeluje z najpomembnejšimi lokalnimi in globalnimi 
podjetji ter vladnimi, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami. Številna podjetja in 

organizacije že vrsto let spremlja pri snovanju in uresničevanju strateških usmeritev ter 
doseganju poslovnih ciljev, pri čemer so njihova ključna vodila strokovnost, odgovornost, 
učinkovitost in zanesljivost. Pristop na enem mestu združuje znanja s področij strateškega 
poslovnega svetovanja, trženjskega, korporativnega in digitalnega upravljanja komunikacij, 
upravljanja in organiziranja dogodkov, medijskega načrtovanja in zakupa ter spremljanja in 
analiz medijskih vsebin. Pristopovi zaposleni so vrhunsko usposobljeni strokovnjaki, ki z 
učinkovitim kombiniranjem znanj na posameznih področjih in njihovim povezovanjem 
naročnikom pomagajo pri ustvarjanju konkurenčne prednosti. Skupino Pristop s sedežem v 
Ljubljani tvori mrežo podjetij s predstavništvi na Dunaju, v Celovcu, Gradcu, Bruslju, Zagrebu, 
Sarajevu, Beogradu in Skopju. 

Spletna stran: http://www.pristop.si/ 

 

8.1.3 Srebrna pokrovitelja  

Simobil  

Predstavitev: Si.mobil je kot prvi zasebni mobilni operater v Sloveniji uporabnikom svoje storitve 
predstavil marca 1999. Z njegovim vstopom na trg se je začela razvijati konkurenca na 
slovenskem telekomunikacijskem trgu. Cene storitev in mobilnih aparatov so se začele zniževati, 
kakovost je rasla in mobilna telefonija je postala dostopna vsem uporabnikom. Družba Si.mobil 
je med uporabniki prepoznana kot operater, ki nudi kakovostne storitve, vredne svoje cene. 
Uporabnikom je kot prvi v Sloveniji predstavil in ponudil storitve GPRS, WAP in MMS. Kot prvi 

slovenski operater in med prvimi v Evropi je omogočil hiter prenos podatkov preko tehnologije 
EDGE, kasneje pa je ponudil tudi širokopasovni mobilni internet preko lastnega omrežja 
UMTS/HSDPA. Poleg osnovnih storitev, družba Si.mobil nudi tudi napredne storitve, izdelke in 
rešitve, kot je mobilna pisarna s storitvijo BlackBerry iz Vodafona in storitve mobilnega 
interneta. Družba Si.mobil je za svoje uspešno poslovanje pridobila tudi številne nagrade in 
certifikate. 

http://www.zav-tilia.si/si/
http://www.pristop.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

 

Spletna stran: http://www.simobil.si/ 

 

Studio Moderna 

Predstavitev: Studio Moderna, d. o. o., je del skupine Studio Moderna, vodilnega podjetja za 
direktni marketing v Srednji in Vzhodni Evropi. Studio Moderna je slovensko podjetje, prisotno v 
21 državah Srednje in Vzhodne Evrope. Že od leta 1992 so z blagovnimi znamkami Top Shop, 

Dormeo, Kosmodisk in Superstore postali prepoznavni pri več milijonih potrošnikov, ki cenijo 
njihove izdelke in zaupajo njihovim storitvam. Predani in zavezani so k dobremu poslovanju, 
kupci pa so za njih vedno na prvem mestu. Zelo jim je pomembno, da se kupcem približajo, vam 
ponudijo oseben stik in pomoč, da komunicirajo z njimi. V Studio Moderna verjamejo v 
poštenost in transparentnost. Komunicirajo v poslovnem jeziku, ki prinaša zadovoljne kupce in 
dobre prodajne rezultate. Ustvarjalni pristop jim zagotavlja vire, dinamiko in prilagodljivost za 
spopadanje s kakršnimi koli izzivi, ki jih predstavljajo naši trgi. V podjetju Studio Moderna že od 
leta 1992 trdo delajo, da bi zagotovili najboljše možne storitve. Do sedaj jim  je zaupalo že 
milijone kupcev, z našo raznovrstno in skrbno izbrano ponudbo pa pridobivajo vedno nove 
zadovoljne stranke. Nakup pri njih se splača. 

Spletna stran: http://www.studio-moderna.com/ 

8.1.4 Medijski partnerji  

Delo, Nedelo,  Kolosej,  PRO PLUS, 24ur.com, Val 202, RTV Slovenija,  Dnevnik, National 
Geographic Slovenija,  Adria media, Amicus, Bodi Eko, Delo revije, Europlakat, Media bus, 
Mladinska knjiga, Videotop, Žurnal 

http://www.simobil.si/
http://www.studio-moderna.com/


                                                                                                                                     
 

 

 

8.1.5 Donatorji 

BMW, Gospodarsko razstavišče, Ljubljanske mlekarne, Neolab, Xlab, Atech, Eagle, Eko sklad, j.s., 
Equa, Formatisk, Gen-I, Genion Clipping, Mercator, Mediade- inovativno založništvo,Nokia, 
Outfit 7, Športna loterija, Trimo, Telekom, Umco, Davčna hiša Alfa Omega,Trival Antene d.o.o., 
Zavod Partizanka, Zvezdica zaspanka, Chemass d.o.o., IMC Music Publishing 

8.1.6 Medijski donatorji 

TV3, Šport TV, Pink TV, Šport Klub, Info TV, TV3, Gloss, Gloss ekspres, Bogastvo zdravja, TV 
Okno, 7 Dni, Mladina, Global, Radio Robin, Radio Alfa, Radio Capris, Radio Celje, Radio Center, 
Radio Ekspres, Radio Hit, Koroški radio, Radio Kum, Radio Laser, Moj radio, Radio Ognjišče, 
Radio Evropa, Radio Grom, Radio Kranj, Radio Krka, Radio Maribor, Radio NET FM, Radio 
Odmev, Radio Ptuj, Radio si, Radio Sora, Radio Univox, Radio Velenje, Radio Veseljak, Radio 
Aktual, Radio Salamon, Ra Val 202, 1. program Radio Slovenija, Radio Koper, Radio Maribor, 
Radio 1, Siol.net, Radio Tomi, Zmaga 

8.1.7 Pokrovitelj prostora 

Gospodarsko razstavišče 

Predstavitev: Gospodarsko razstavišče, prireditveni center Ljubljana, leži v samem središču 
mesta. Prireditveni center je s svojo dolgoletno tradicijo idealni prostor za živahne sejme, 
odmevne kongrese in druga dogajanja zabavnega, kulturnega in izobraževalnega značaja. Vizija 
Gospodarskega razstavišča je postati vodilno sejmišče na področju organizacije sejmov in 
izvensejemske dejavnosti na območju JV Evrope. Osnovno poslanstvo pa organizacija raznoterih 
prireditev, na katerih se razstavljavci in obiskovalci srečujejo ter ustvarjalno sodelujejo. Na GR 
upoštevajo okoljske vidike delovanja, tako da upoštevajo trajnostni razvoj in odgovornost do 
okolja: poskrbijo za recikliranje vseh vrst odpadkov ter za učinkovito uporabo energije in vode.  

Na Gospodarskem razstavišču bo potekala večina prireditev, organiziranih v sklopu projekta 
Očistimo Slovenijo 2012. 

Spletna stran: http://www.gr-sejem.si/  

http://www.gr-sejem.si/


                                                                                                                                     
 

 

 

9. Ozaveščevalna kampanja Očsitimo Slovenijo 2012 

9. 1 STROKOVNI DOGODKI     

9.1.1 STROKOVNI POSVET – KONEC DIVJIM ODLAGALIŠČEM     

Ideja: Namen konference je združiti strokovno javnost in deležnike v konstruktiven dialog, preko 
katerega bomo skupaj prešli v trajnostno rešitev problematike divjih odlagališč.     

Kdaj: 14. februar 2012 

Trajanje: 2 uri (15.00–17.00) 

Lokacija: Kongresni center Brdo – Steklena dvorana 

Organizator: UPRS, EBM   

Udeleženci: vabljene organizacije - deležniki na področju ravnanja z odpadki, partnerji OS2012 

Strokovni partner: Svet RS za okolje 

Moderator in gostitelj posveta bo predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj projekta 
Očistimo Slovenijo 2012, dr. Danilo Türk.  

Spremljanje posveta v živo bo mogoče preko omrežja Twitter @ocistimo, #posvetDO, 
 #ocistimo2012).       

9.1.2   KONFERENCA LOKALNIH OKOLJEVARSTVENIH ORGANIZACIJ  

Termin: 24. januar 2012 od 9. do 15. ure 

Lokacija: prostori IBM v Ljubljani 

Izhodišče: Na lokalnem nivoju se  številna društva dnevno spopadajo z različnimi okoljskimi 
vprašanji in nepregledno gmoto birokracije, ki jih ovira pri konkretnem delovanju in osnovnih 
ciljih. Zato je čas, da se med seboj povežemo in ustvarimo mrežo, ki bo skrbela za nemoten in 

kontinuiran pretok informacij, dialog med organizacijami na lokalnem nivoju ter tako krepila 
vzajemno moč civilne družbe in učinkovitost njenega delovanja. 

Namen: Namen konference je predstaviti koncept mreže lokalnih organizacij Očistimo Slovenijo.  
Vzpostaviti želimo aktivno bazo mreže lokalnih okoljskih organizacij, ki bo lahko zavzela enotna 
stališča glede okoljskih vprašanj. Namen je doseči vzajemno pomoč pri reševanju lokalnih 



                                                                                                                                     
 

 

 

vprašanj. Članice mreže Očistimo Slovenijo bodo deležne vsebinske in infrastrukturne podpore 
pri pridobivanju sredstev in izvedbi lokalnih projektov. 

Mreža Očistimo Slovenijo bo del mreže Plan B za Slovenijo, specializiran za povezovanje na 
lokalnem nivoju. 

 

Slušatelji: Nevladne organizacije, ki so ali želijo biti aktivne na okoljskem področju na svojem 
območju. 

Program: 

8.30 - 9.00 
registracija  

 

9.00 - 9.10 Uvodni pozdrav Franc Lobnik, predsednik Sveta za 
varstvo okolja RS 

9.10 -10.00 Naravni viri in dileme 
sonaravnega razvoja Slovenije 

Dušan Plut, redni profesor, doktor 
geografskih znanosti 

10.00 -10.30 Korupcija na lokalni ravni, 
zaznavanje in ukrepanje 

 

Iztok Suhadolnik, Komisija za 
preprečevanje korupcije RS 

10.30 - 10.50 ODMOR 
 

10.50 - 11.15 Kako lahko državljani sami 
vplivamo na naše okolje? 

Vedran Pregelj, ekološko društvo EkO 
KaM 

11.15 -11.45 O kraljestvu Lafarge cementu Uroš Macerl, predsednik Eko kroga, 
društvo za naravovarstvo in 
okoljevarstvo  

11.45 - 12.45 Kosilo 
 

12.45- 13.30 Predstavitev mreže Plana B in 
mreže Očistimo Slovenijo 

Predstavniki mreže Plana B 
 

13.30 - 14.00 CNVOS Center nevladnih 
organizacij Slovenije - kaj počne 
in kako vam lahko pomaga 

Tina Divjak, Center nevladnih 
organizacij Slovenije CNVOS 

14.00-14.20 Predstavitev Stičišča NVO 

osrednje Slovenije 

Klara Kržišnik,  
Stičišče NVO osrednje Slovenije  



                                                                                                                                     
 

 

 

 

14.20 - 15.00 
Razprava, zaključki 

vsi udeleženci konference 

 

Rok prijave: Prijave potekajo do 16. 01. 2012 oz. zapolnitve mest   

Prijava: 
htatps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVkRW1jZ0NOeHFaUFJZWmd1OT

hkcGc6MQ 

Kotizacija: brezplačna 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=uDSKw8PS8wU&feature=related (intervju z 
Dušanom Plutom, rednim profesorjem in doktorjem geografskih znanosti) 

http://www.youtube.com/watch?v=_uUDL0OTlmk&feature=related (intervju – Vedran Pregelj, 
ekološko društvo EkO KaM) 

Sporočilo za javnost: http://ebm.si/p/osvet/gradiva/SZJ_NVO_konferenca.pdf 

Gradivo za medije:  

http://ebm.si/p/osvet/gradiva/Gradivo_za_medije_konferenca_Ocistimo_Slovenijo_24012012.

pdf 

9. 2 NATEČAJI     

9.2.1 Smetovno povabilo   

Koncept: Želimo, da bi se akciji 24. marca 2012 pridružilo čim več ljudi, zato jih bomo z 
nagradnim natečajem spodbudili, da na ustvarjalen način na akcijo povabijo tudi občane svoje 
občine.  K sodelovanju na nagradnem natečaju se bodo lahko prijavili vsi, ki bodo ustvarili 
inovativno vabilo k akciji Očistimo Slovenijo 2012. Tega bodo fotografirali in fotografijo naložili 
na spletno aplikacijo ali poslali organizatorjem. Sodelujoče smo razdelili na 4 skupine (vrtec, 

šola, skupina ljudi/prijateljev/družina, ki ne spada v prve tri skupine, izžrebani glasovalec/ka, ki 
bo glasoval na spletni aplikaciji za naj fotko). Na spletu bodo vabila tekmovala za najboljšo 
oceno, najbolje ocenjene pa bodo tudi nagrajene - v vsaki skupini po ena - torej štiri. Medijski 
pokrovitelj natečaja je Nedelo. 

Organizator: Ekologi brez meja 

http://www.youtube.com/watch?v=uDSKw8PS8wU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_uUDL0OTlmk&feature=related
http://ebm.si/p/osvet/gradiva/SZJ_NVO_konferenca.pdf
http://ebm.si/p/osvet/gradiva/Gradivo_za_medije_konferenca_Ocistimo_Slovenijo_24012012.pdf
http://ebm.si/p/osvet/gradiva/Gradivo_za_medije_konferenca_Ocistimo_Slovenijo_24012012.pdf


                                                                                                                                     
 

 

 

Medijski partner: Nedelo 
Nagrade:  Pokrovitelj nagrad je Kolosej. 

- Nagrada za kategorijo Vrtci: ogled predstave za otroke v vrtcu (skupina do 25 otrok) 
- Nagrada za kategorijo Šole: ogled predstave za šolske otroke (skupina do 25 otrok) 
- Nagrada za kategorijo Drugi: bowling za do 5 oseb 

Komisija: Voranc Vogel (Delo), Urša Dolinšek in Nina Avsec (Ekologi brez meja), Mojca 
Mavec (ambasadorka projekta Očistimo Slovenijo 2012) 

Prijave: Vse informacije o natečaju si lahko preberete v tiskani izdaji časopisa Nedelo, na 

Facebook strani Nedelo http://www.facebook.com/pages/NeDelo/190997337665612 ali pa 
spletni strani www.delo.si/fotozgodbe. 

Ciljna publika: otroci vrtcev in šol, kreativni posamezniki iz Slovenije 

Terminski obseg projekta: od 20. 01. 2012 do 20. 02. 2012  

Video: http://youtu.be/v8ZNwFpW5WE 

Letak: http://ebm.si/p/osvet/smetovno/smetovno-flyer5.pdf 

9.2.2 Ind. oblikovanje: Oblikovanje košev za ločeno zbiranje odpadkov     

Koncept: Namen tega natečaja je ljudem približati ločevanje odpadkov in predstaviti koš za 

ločeno zbiranje odpadkov kot privlačen del notranje opreme prostora. Naloga oblikovalcev je 
oblikovati koše za ločevanje odpadkov, ki bodo na pogled tako privlačni in funkcionalni, da bodo 
postali prijeten del stanovanja in bivanjskega prostora ter tako k ločevanju spodbudili še najširši 
krog javnosti. Pri natečaji oblikovalci podajo idejno zasnovo in maketo. Zmagovalno idejo bodo 
organizatorji skušali spraviti v serijsko proizvodnjo in trženje ter prvo serijo podariti Državnemu 

zboru, ki teh košov še nima. 

Ciljna publika: študenti strokovnih fakultet (VŠD, AGRFT, FŠ, NTF ...), splošna javnost 

Termin: 01. 02. 2011 – 26. 03. 2012  

Potek: Izbor najboljše idejne zasnove industrijskega oblikovalca. 

Prijave: na spletni strani www.ocistimo.si 

Partner: Društvo oblikovalcev Slovenije 

Nagrade:  

1. nagrada: denarna nagrada v znesku 2.000,00 evrov bruto,  

2. nagrada: denarna nagrada v znesku 700,00 evrov bruto,  

http://www.facebook.com/pages/NeDelo/190997337665612
http://www.delo.si/fotozgodbe
http://youtu.be/v8ZNwFpW5WE
http://ebm.si/p/osvet/smetovno/smetovno-flyer5.pdf


                                                                                                                                     
 

 

 

3. nagrada: denarna nagrada v znesku 300,00 evrov bruto 

Komisija:  

1. Barbara Prinčič, Društvo oblikovalcev Slovenije,  

2. Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije,  

3. Urša Dolinšek, Društvo Ekologi brez meja,  

4. Danaja Vastič, Društvo Ekologi brez meja,  

5. Dr. Metoda Dodič Fikfak, klinični inštitut za medicino dela, šolstva in športa,  

6. Karmen Prhat, Javno podjetje Snaga, Ljubljana.  

7. Marjana Dermelj, Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve.  

 

9.2.3 Fotonatečaji: Prostovoljci in priznani fotografi     

      Prostovoljci     

             Tematika 2: Očistimo Slovenijo     

Ciljna skupina: otroci in mladostniki do 16. leta starosti (osnovne in srednje šole, vrtci) 

Kdaj: objava fotonatečaja v marčevski številki NG Junior, natečaj poteka v času akcije med 23. 
marcem in 1. aprilom, v majski številki NG Junior se objavijo zmagovalne fotke, na spletni strani 
NG pa tudi širši izbor fotografij 

Medijski partner: National Geographic Junior 

Komisija: Arne Hodalič, Irena Cerar, Martin Kastelic, Žiga Šmidovnik 

         Tematika 2: Očistimo Slovenijo 

Ciljna skupina: ljubiteljski fotografi in fotografinje brez starostne omejitve 

Kdaj: objava fotonatečaja v marčevski številki NG Slovenija, natečaj poteka v času akcije med 23. 
03. in 01. 04. 2012, v majski številki NG Slovenija se objavijo zmagovalne fotke, na spletni strani 
NG pa tudi širši izbor fotografij. 

Medijski partner: National Geographic Slovenija 

Komisija: Arne Hodalič, Grega Inkret, Martin Kastelic, Žiga Šmidovnik 



                                                                                                                                     
 

 

 

Razstava fotografij + dražba: 

•    September 2012: poseben dogodek v navezi z ambasado ZDA v Tivoliju 

•    Dražba predvidoma po septembru 2012. 

Fotografije bodo kandidati poslali na e-mail, ki ga bodo zasledili v marčevski izdaji NG Slovenija 
in NG Junior. 

9. 3 Ozaveščevalni program EKOGLAVCE     

Namen: Ozaveščati  otroke ter mladino v OŠ in srednjih šolah v času pred akcijo tako, da se 
preko pripravljenih interaktivnih okoljskih vsebin s področja preprečevanja nastajanja odpadkov, 
ločevanja in ohranjanja naravnih virov seznanjajo s pomembnimi izzivi svoje prihodnosti. 
Aktivnosti  Ekoglavc 

Aktivnosti so tematsko ločene po mesecih (oktober '11 – marec '12), končajo pa se  23. marca 
2012 s preverjanjem znanja na Ekoglavce kvizu, izvajanjem vsaj ene interaktivne delavnice na 
šoli in s čistilno akcijo Očistimo Slovenijo 2012 za prijavljene šole. Vsak prvi delovni dan v 
mesecu koordinatorji programa Ekoglavce vzgojno - izobraževalnih ustanov dobijo na kontaktni 
elektronski naslov povezavo na gradiva za tekoči mesec. 

Vsebine Ekoglavc 

Gradivo je  pripravljeno tako, da s konkretnimi primeri spodbuja razvijanje okoljske 
odgovornosti in poglobljenega znanja, tako da otroke in mladino spodbuja tudi k aktivnemu 
ravnanju v vsakdanjem življenju. Tematski sklopi so prilagojeni starostim otrok od vrtca do 
srednje šole, tako da so mesečni paketi za vse starostne skupine sicer vsebinsko enaki, po 
zahtevnosti in metodah pa različni. 

Vsebine po mesecih: 

● raba naravnih virov + preprečevanje nastajanja odpadkov/ločevanje odpadkov (oktober) 

● embalaža (november) 

● hrana (december) 

● kozmetika & oblačila (januar) 

● divja odlagališča oz. elektronska oprema (februar) 

● priprava na zaključni Ekoglavca kviz, interaktivna delavnica ter čistilna akcija Očistimo 
Slovenijo 2012 (marec) 

Kaj sodelovanje pri Ekoglavcah pomeni za vzgojno izobraževalne ustanove? 



                                                                                                                                     
 

 

 

Vsi vrtci ter šole, ki se bodo odločile sodelovati v programu Ekoglavce, prejmejo priznanje o 
sodelovanju, vsi otroci in mladostniki pa naziv Ekoglavc 

Statistika prijavljenih 
1. Vrtci 5 
2. Osnovne šole 43 
3. Srednje šole 8 

Skupaj sodelujočih 56 ustanov 

 

Gradiva: 

OKTOBER 

http://ebm.si/p/osvet/vrtci.zip 

http://ebm.si/p/osvet/1-3.zip 

http://ebm.si/p/osvet/4-6.zip 

http://ebm.si/p/osvet/7-9.zip 

http://ebm.si/p/osvet/srednje_sole.zip 

NOVEMBER 

http://ebm.si/p/osvet/nov-vrtec.zip 

http://ebm.si/p/osvet/nov-1-3.zip 

http://ebm.si/p/osvet/nov-4-6.zip 

http://ebm.si/p/osvet/nov-7-9.zip 

http://ebm.si/p/osvet/nov-srednje_sole.zip 

DECEMBER 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/dec_vrtec.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/dec_1-3.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/dec_4-6.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/dec_7-9.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/dec_ss.zip 

JANUAR 



                                                                                                                                     
 

 

 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/jan_vrtec.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/jan_1-3.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/jan_4-6.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/jan_7-9.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/jan_ss.zip 

FEBRUAR 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/feb_vrtec.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/feb_1-3.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/feb_4-6.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/feb_7-9.zip 

http://ebm.si/p/osvet/ekoglavce/feb_ss.zip 

9. 4 EKOKOMIKI    

Koncept: V sklopu Ekokaravne bo potekal izbor najboljšega humorista oziroma komika na 
tematiko ekologije. S tem želimo popestriti dogajanje na postojankah karavane in dokazati, da 

imajo tudi okoljevarstveniki smisel za humor. Cilj projekta je preko smeha in dobre volje dvigniti 
okoljski aktivizem v javnosti in povečati zanimanje projekt Očistimo Slovenijo 2012. Skupaj se 
bomo nasmejali do solz, pa čeprav tudi na svoj račun. 

Cilj: Približati ekološko tematiko čim širši publiki, povečati število okoljsko aktivnih 
posameznikov in pritegniti ljudi, da se preizkusijo v »eko humorju«. 

Namen: prridobiti zanimanje za projekt v generaciji 14 - 30 

Partnerji: Ceh za smeh 

Ambasadorji: Andrej Težak Tešky, Vid Valič, Sašo Đukić, Perica Jerkovič, Matjaž Javšnik, Tin 
Vodopivec, Peter Poles, Edi Pucer (PROMO SPOT) 

Potek: 

Kandidati, ki so lahko obstoječi ustvarjalci in še neuveljavljeni posamezniki, se prijavijo preko 

spleta, in sicer tako, da na FB skupino od EBM objavijo svoje skeče, vice ali vložke iz stand upa. 

Deset tistih, ki bodo zbrali največ like-ov (všeč mi je), bo povabljenih, da predstavijo svoj eko 



                                                                                                                                     
 

 

 

humor na enem od štirih polfinalnih regionalnih nastopov. Na vsakem polfinalnem nastopu 

komisija izbere dva najboljša, ki gresta naprej v finale. 

Poleg tega pri Ekokomikih lahko spremljate tudi 

 Fakti z Vaneso in Iztokom: 

Tedenska spletna oddaja, v kateri Vanesa in Iztok podajata zanimiva in neresnična eko-dejstva. 

Ob objavi posnetka na Facebook omrežju pozivamo uporabnike, naj prispevajo svoja dejstva, da 

jih bosta Vanesa in Iztok preverila v svoji oddaji. Vsak, ki bo prispeval svoje dejstvo, sodeluje v 

tedenskih žrebih za nagrado. 

 Ugani ogljični odtis 

Šest znanih komikov - ambasadorjev projekta Očistimo Slovenijo 2012 - bo opravilo izračun 

svojega ogljičnega odtisa. Za vsakega Ekokomika boste lahko ugibali njegovega. Akcija bo 

potekala do finala Ekokomikov, ko razglasimo zmagovalca natečaja.  

Ekokomike bomo pri Ekokaravani popestrili z nastopi profesionalnih komikov.  

Vabilo k sodelovanju: http://youtu.be/0nTsmCfkpVQ 

Letak: http://ebm.si/p/osvet/ekokomiki/ekokomiki-flyer4.pdf 
 

Predizbori: 

•    prijave preko spleta https://www.facebook.com/Ekokomiki 

•    objava kratkih You-tube prispevkov na kanalih projekta&med. partnerja 

Lokacije:  4 regionalni izbori na Ekokaravani v Kopru, Mariboru, Novem mestu, Ljubljani 

Pogoj za sodelovanje: V točki uporabiti slogan ali logotip akcije OS2012! 

Termini: 

•    od 10. 01. 2012 do določenega regionalnega izbora prijave preko Facebooka 

•    Izola 3.2., Maribor 24.2., Novo mesto 9.3., Ljubljana 16.3. – regijski izbori na Ekokaravani 

•    21. 03. 2012 – zaključni šov v Ljubljani 

 

Glavna nagrada je potovanje za dve osebi v Prago.  

http://www.umanotera.org/index.php?node=170
http://youtu.be/0nTsmCfkpVQ
http://ebm.si/p/osvet/ekokomiki/ekokomiki-flyer4.pdf
https://www.facebook.com/Ekokomiki


                                                                                                                                     
 

 

 

9. 5 EKOKARAVANA – širjenje kampanje po Sloveniji     

Koncept: Ekološka karavana Očistimo Slovenijo 2012 bo med 1. februarjem in 21. marcem 2012 
obiskala 9 slovenskih regij in se ustavila v 10 slovenskih mestih. Namen karavane je prebivalcem 
Slovenije približati projekt Očistimo Slovenijo 2012, predstaviti primere dobre prakse na 
področju ekologije in okoljskega ozaveščanja ter na zabaven in interaktiven način ozaveščati 
ljudi o pomembnosti okoljsko odgovornega življenja. 

Vsebina po urah: 

- 13.00 -15.00: Ustvarjalne delavnica za osnovne šole (izdelava ptičje hišice iz odpadne 
embalaže) in pravljice za 1-3. 

- 15.30 -16.30: Ustvarjalne delavnica za starejše (izdelava vrečk iz odpadnih majic) 

- 16.00-18.00:  Izmenjave oblačil 

- 18.00-19.00: Ekokomiki 

 

- 13.00-18.00: 

    Nagradna igra Zadeni koš 

    Pokušina vode iz pipe in plastenke 

    Prijava na akcijo Očistimo Slovenijo 2012 in demonstracija prijave divjega odlagališča 

    Predvajanje zanimivih okoljevarstvenih  filmov 

 

Predvideni termini in prostori: 

- 03. 02. 2012: Primorska (Izola) 

- 10. 02. 2012: Notranjska (Postojna – OŠ Antona Žnidaršiča) 

- 17. 02. 2012: Dolenjska z Belo Krajino (Kočevje – Knjižnica Kočevje) 

- 22. 02. 2012: Prekmurje (Murska Sobota - Mladinski informativni in kulturni klub) 

- 24. 02. 2012: Štajerska (Maribor - ŠTUK) 

- 02. 03. 2012: Gorenjska (Kranj - Mestna knjižnica Kranj) 

- 09. 03. 2012: Dolenjska z Belo Krajino (Novo mesto - ND NM) 

- 16. 03. 2012: Zasavje (Zagorje ob Savi - MC Zagorje ob Savi) 



                                                                                                                                     
 

 

 

- 21. 03. 2012: Osrednja Slovenija (Ljubljana - Gospodarsko razstavišče) 

 

Prostori: 

●    Mladinski centri, Študenstki klubi, knjižnice 

●    Partnerji: Mladinski centri, Študenstki klubi, občinski koordinatorji, ZDU 

9. 6 Dogodki  FLASHMOB     

Koncept: Flashmob dogodek je pojav, ko se nenadoma na javnem mestu zbere večja količina 
ljudi, izvede nekaj nepričakovanega in se nato tudi hitro razide. Tak dogodek je nov in inovativen 
način viralnega širjenja sporočila o akciji. Dosegel naj bi najtežje dosegljivo publiko – mladino.   

9.6.1     Voščilo za novo leto 2012  

Snemanje: 03. 12. 2011 

Izide: 24. 12. 2011 

Lokacija dogodka: Piran 

Vsebina: Petje božične in novoletne voščilnice pesmi s skritim zborom na Tartinijevem trgu 

Kdo: 

- Pevski zbor s parimi solisti - zapoje božično pesem 

- Osnovna, srednja šola, društva upokojencev, študenti 

Izdelek: http://youtu.be/m1JlSpnuUgs 

 

9.6.2    Eko MP3 EKSPERIMENT  

Snemanje: 27. 10. 2011 

Javni launch: 10. 01. 2012 na 1. novinarski konferenci 

Lokacija dogodka: Ljubljana (Kongresni trg, Prešernov trg, ) 

Vsebina: Risanje logota Očistimo Slovenijo, himna in zamrznitev 

Kdo: pevski zbor Perpetuum jazzile ali izvajalec himne (Kreslin). 

http://youtu.be/m1JlSpnuUgs


                                                                                                                                     
 

 

 

Potek: na Kongresnem trgu udeleženci flashmoba s kredo rišejo logo akcije, barvajo, okrasijo 
drevo, zamrznejo + zapojejo himno projekta    

Napovednik: http://youtu.be/GPeZQ-OFOss?hd=1 

Gost: Jure Longyka, Vlado Kreslin 

9.6.3 Ustvarjanje glasbe s sirkovimi metlami     

Snemanje: 11. 02. 2011 ob 10.00 

Lokacija dogodka: Kranj - nakupovalni center Tuš 

Vsebina: flashmob z metlami - ples in povabilo na akcijo, ustvarjanje glasbe z metlami, nekdo 
daje ritem, na koncu udarijo z metlami v tla, E-KUL-oški pozdrav in zavpijejo Očistimo Slovenijo 
2012 

Kdo: študenti 

9.6.4    Hitro čiščenje in ločevanje kupa smeti v Mariboru     

Snemanje: predvidoma februarja 

Launch: 10. 03. 2012 

Lokacija dogodka: Maribor, Trg Leona Štuklja 

Vsebina: Naredimo kup odpadkov, »naključni« mimoidoči pobirajo - sproti ločujejo, počasni 
posnetek, kako se ločuje, hitri posnetek, kako izginjajo odpadki. Na koncu vzkliknejo: Očistimo 
Slovenijo! in izvedejo E-KUL-oški pozdrav. 

Kdo: predvidoma 30 študentov 

9. 7 Eko izzivi     

IZZIV 1: Ne kupuj oblek v času razprodaj     

Čas trajanja: 15. 01. – 30. 01. 2012 

Sprejmi izziv. 14 dni brez nakupovanja novih oblačil. Je to sploh mogoče? To nam povej ti! 
Sproti nas obveščaj, kako na tvojo odločitev reagirajo tvoji prijatelji, kako svojo odločitev 
doživljaš ti. 

http://youtu.be/GPeZQ-OFOss?hd=1


                                                                                                                                     
 

 

 

Seveda pa ne pričakujemo, da boš okoli vandral v oblekah, ki ti že dolgo niso več všeč. Našli smo 
okolju prijazno rešitev- izmenjave oblek. Organiziraš jo lahko sam in na izmenjavo povabiš 
prijatelje, ali pa prideš na izmenjavo oblek, ki vsako zadnjo sredo v mesecu poteka od 17-19 ure 
v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani. 

Izziv je sprejel tudi ambasador Očistimo Slovenijo 2012, Ime in Priimek. 

Pa še to. Zakaj bi se tega izziva sploh lotili? 

Poznaš zgodbo majice? Okoli 2700 litrov vode se povprečno porabi za izdelavo ene same majice, 

in to večinoma v državah, kjer vode primanjkuje. Ena večjih držav proizvajalk in izvoznic 
bombaža je Uzbekistan, v katerem je Aralsko jezero. To je zaradi namakanja v večini polj 
bombaža že skoraj popolnoma izsušeno. Zaradi izsušitve tega nekoč 4. največjega jezera na 
svetu je prišlo do ene večjih ekoloških katastrof, kar jih svet pomni. Poleg tega je bombaž tudi 
ena najbolj umazanih poljščin. Raste na 2,5 odstotkih obdelovalnih površin, zanj pa porabijo kar 
16 odstotkov svetovne proizvodnje pesticidov. Na območjih, kjer ga pridelujejo, se zato znižuje 
biotska raznovrstnost, območja so močno onesnažena in imajo zato težave z oskrbo s pitno 
vodo, zemlja je zastrupljena... Ko bombaž končno zraste, ga z veliko verjetnostjo oberejo otroci. 
V Uzbekistanu na poljih bombaža prisilno dela kar 1,4 milijona otrok, torej kar petkrat toliko, kot 
je vseh otrok v Sloveniji (280.000). Potem gre bombaž v Indijo, kjer ga stkejo, spredejo. Spet je v 
tekstilni industriji ogromno otroške delovne sile. Pobarvajo ga barvami, ki so noro toksične. 
Delavci, ki jih barvajo, zbolevajo, prav tako prodajalci v trgovinah, kjer jih prodajajo. 

 IZZIV 2: Lahko preživiš 14 dni, brez da bi v trgovini vzel novo plastično vrečko?     

Čas trajanja: 1. 02 – 15. 02. 2012 

Sprejmi izziv! Lahko preživiš 14 dni, brez da bi v trgovini vzel/-a novo plastično ali papirnato 
vrečko? Ja, prav si slišal/-a.  Brez vrečke, tudi tiste za sadje, zelenjavo in kruh. Je to sploh 
mogoče? To nam povej ti! Sproti nas obveščaj, kako na tvojo odločitev reagirajo v trgovci, kaj 
pravijo prijatelji. Izziv je sprejel tudi ambasador Očistimo Slovenijo 2012 , Ime in Priimek. 
Njega/njo lahko spremljaš na (Medij, naša spletna stran ...) 

 

Pa še to. Zakaj bi se tega izziva sploh lotili? 

Plastične vrečke so simbol potrošništva. Skoraj ni nakupa, iz katerega bi domov prišli brez 
plastične vrečke, kar potrjujo tudi statistike. Vsak Slovenec jih na leto porabi  150 - 300, kar je 
300 - 600 mio na leto le v Sloveniji, ter 4000 - 5000 mrd vrečk na leto po vsem svetu. V 
povprečju vrečko uporabljamo le 20 min, potem pa jo zavržemo. Le 4 % vrečk recikliramo, ostale 
pa končajo med mešanimi odpadki ali v naravi. 



                                                                                                                                     
 

 

 

Plastične vrečke so narejene so iz neobnovljivih naravnih virov, to je nafte in zemeljskega plina. 
Iz njiju pridobijo polietilen, materil iz katerega so vrečke, po potrebi pa jim dodajajo tudi druge 
kemijske snovi za boljšo vzdržljivost. 

Milijarda živali vsako leto pogine zaradi zadušitve (plastične vrečke zamenjajo za hrano, saj 
zgledajo kot npr meduze), zastrupitve (mikro plastika, polna toksinov, se nabira v telesu) ali 
zapleta v plastične vrečke (živali imajo velikorat plastiko celo življenje ovito okrog svojega 
telesa). Plastične vrečke razpadajo od 400 - 1000 let. V resnici se nikoli zares ne razgradijo, 
ampak razpadajo na čisto majhne delce, »mikro plastiko«, s katerimi je naše okolje že zelo 

zasičeno. Raziskave kažejo, da je na nekaterih področjih v morju kar 40-krat več mikro plastike 
kot naravno prisotnega  planktona. Slej kot prej jih v telo dobimo tudi ljudje, saj smo na vrhu 
prehranjevalne verige. V mnogih državah so plastične vrečke prepovedali ali pa jih obdavčili, da 
jih trgovci ne morejo deliti brezplačn 

IZZIV 3: Lahko preživiš 14 dni, brez da bi vrgel stran hrano?     

Čas trajanja: 15. 02 – 29. 02. 2012 

Sprejmi izziv! Lahko preživiš 14 dni, brez da bi vrgel stran hrano? Je to sploh mogoče? To nam 
povej ti! Sproti nas obveščaj, kako se spopadaš z izzivom, kako na tvojo odločitev reagirajo 
prijatelji, domači. Izziv je sprejel tudi ambasador Očistimo Slovenijo 2012, ?. Bomo videli, ali mu 
bo uspelo. 

Pa še to. Zakaj bi se tega izziva sploh lotili? 

 

Slovenci zavržemo 1/3 vse hrane, ki jo kupimo. Hrana je povsem nesmiselni odpadek, saj jo 
lahko ponovno uporabimo v naslednjem obroku, skuhamo, kolikor potrebujemo, kupimo, 
kolikor bomo potrebovali. In zakaj vas izzivamo? 

Približujemo se meji kmetijske rabe zemljišč. To je zastrašujoče, saj se bodo potrebe po hrani do 
2030 zaradi naraščanja prebivalstva povečale za 50% . Že ta trenutek je milijarda ljudi lačnih. V 
Sloveniji pridelamo le okoli 30 % hrane, ostalo pa uvozimo. Konvencialno kmetijstvo uporablja 
za pridelavo ogromne količine gnojil in pesticidov. Posledica so onesnažene reke in podtalnica 

ter zastrupljena prst.  Ste vedeli, da se čez  95 % razpršenih pesticidov razprši po okolici (zrak, 
voda, zemlja) in ne po rastlinah? 

Šokantni so podatki, da vsako leto na svetu zavržemo 1.3 milijarde ton hrane, kar je tretjina 
vsega svetovnega pridelka. Vsak Slovenec na leto zavrže 180 kg hrane, kar pomeni 360 mio kg 
hrane v celi Sloveniji oz. tretjina hrane, ki jo kupimo. Na naših krožnikih ostane okoli 40 000 ton 
hrane! Kar ¼ hrane, ki konča v smeteh, je nedotaknjene. Skoraj 60 % zavržene hrane 



                                                                                                                                     
 

 

 

predstavljate sadja in zelenjave ter pekovski izdelki. Na leto v Sloveniji zavržemo 12 800 t hruha, 
5400 t mesa in rib, 2200 t jogurta in mlečnih napitkov, 1000 t čokolad in sladkarij, 600 t oz. 10 
mio jajc... Seveda vse to stane! Z zavrženim kruhom leti v koš tudi 19 mio €, z zavrženim mesom 
in ribami 32 mio €, z jogurti 9 mio €, s čokolado 10 mio €, jajci 2.3 mio €... Svojo ceno pa plača 
tudi okolje. Onesnažena prst, podtalnica in reke, vaka tona hrane, ki konča v smeteh, proizvede 
4,5 tone emisij CO2, kar pomeni, da hrana, ki jo v enem dnevu zavržemo v Sloveniji, prispeva 
4400 ton emisij CO2! Za primerjavo: promet v Sloveniji dnevno povzroči nastanek 15 000 ton 
emisij CO2! 

IZZIV 4: Si za 14 dni striktnega ločevanja odpadkov?     

Čas trajanja: 1. 03. - 15. 03. 2012 

Sprejmi izziv! Zaveži se, da boš 14 dni striktno ločeval vse odpadke in se na koncu slikal s tistimi, 
ki se jih nikakor ni dali ločeno zbrati. Si za? Misliš, da se jih bo nabralo več kot za eno škatljo od 
čevljev? Sproti nas obveščaj, kako se spopadaš z izzivom, kako na tvojo odločitev reagirajo 
prijatelji, domači, kaj narediš, če ne veš, kam gre kakšen odpadek. In še to. Na kocu fotografiraj 
preostanek odpadkov in sliko naloži sem. Izziv je sprejel tudi ambasador Očistimo Slovenijo 
2012, ?. Bomo videli, ali mu bo uspelo ločiti vse odpadke? 

Pa še to. Zakaj bi se tega izziva sploh lotili? 

Dejstvo je, da Slovenci nismo prepričani, zakaj bi sploh ločevali odpadke. Nekateri še vedno 
menimo, da se vse skupaj strese na eno samo gomilo in da nas hočenekdo opehariti. Prepričani 
smo, da potrebujemo veliko črnih zabojnikov za mešane odpadke. Zakaj? Ker nas še nihče ni 
uspešno prepričal v nasprotno. Če bi ločili prav vse odpadke, ne bi za črne zabojnike ostalo prav 
nič. Če pa bi ločili prav vse, bi odpadki lahko postali dragocene surovine, ki bi se vrnile v 
proizvodni cikel in tako postale nov izdelek. Pri tem bi prihranili vodo, energijo, naravne vire. 
Pomagali bi okolju, gradili zelena delovna mesta. Pridruži se nam vsaj za 14 dni in se prepričaj 
sam/-a. Mi pa bomo pogledali, kam se odpadki prepeljejo in kako se ponovno vključijo v 
proizvodni cikel. Bo volk sit, koza cela, planet pa čist. 

IZZIV 5: Nauči se prijaviti divje odlagališče!     

Čas trajanja: 15. 03. - 23. 03. 2012 

Sprejmi izziv! Zaveži se, da boš v 14 dneh prijavi/-a dve divji odlagališči. Si za? Sproti nas 
obveščaj, kako se spopadaš z izzivom. Izziv je sprejel tudi ambasador Očistimo Slovenijo 2012 
Ime in Priimek.  Bomo videli, ali mu/ji bo uspelo? 

Pa še to. Zakaj bi se tega izziva sploh lotili? 



                                                                                                                                     
 

 

 

Vsako odlagališče, ki ga boš prijavil/-a, bo prišlo v poštev za čiščenje v veliki vseslovenski akciji 
Očistimo Slovenijo 2012. Potrebujemo tvojo pomoč, da bomo lahko 24. marca 2012 očistili čim 
več odlagališč. Odlagališče prijaviš na naslovu register.očistimo.si. Prijava je preprosta in 
anonimna, predvsem pa  je register divjih odlagališč zelo uporabno sredstvo državljanskega 
pritiska, preko katerega lahko prav vsak posameznik postane nadzorni organ državnim 
inštitucijam, ki so dolžne divja odlagališča odstraniti. Ekipa projekta OS2012 želi prav vsakega 
prebivalca Slovenije naučiti, kako se prijavi divje odlagališče in kako se ukrepa, kadar ga 
najdemo ali zalotimo storilca pri dejanju ... 14 dni je več kot dovolj. 

 

UČINEK: Eko izzivi bodo močno podprti na družbenih / družabnih omrežjih Očistimo Slovenijo 
2012, poleg tega bomo k sodelovanju povabili ambasadorje akcije, tako da se bo predvidoma 
preko njih in medijev nanje odzvala tudi ostala javnost. Če bo stvar uspela, bo ozaveščevalni 
učinek velik, trajen in merljiv. 

 

9. 8 Himna Očistimo Slovenijo 2012; E-KUL-oški pozdrav     

9.8.1   Himna     

Koncept: Himna je dober način, da se duh in ideja prostovoljske akcije v Sloveniji ohrani za 
vedno. Zaradi čustvenega naboja krepi ljubezen do domovine in tudi do okolja – njena vsebina 
bo namreč razširjala sporočilo projekta in tako dosegla še večji krog ljudi. K sodelovanju smo 
povabili Vlada Kreslina. 

Distribucija: dogodki projekta, vsi komunikacijski kanali projekta – uporaba v Flashmobih, 
pošljemo na radio, TV in spletne portale 

Video spot: predviden kot kolaž video posnetkov, kako ljudje po celem svetu prepevajo Okna na 
stežaj v slovenščini.  

Navdih: http://youtu.be/zlfKdbWwruY 

Besedilo: Vlado Kreslin 

Melodija: Miro Tomassini 

Režiser: Miha Tozon, Vojko Anzeljc 

 
Okna na stežaj                                                                                              



                                                                                                                                     
 

 

 

Okna na stežaj, okna na stežaj 
sveži sapi in prepihu 
okna na stežaj ! 
 
Vrata na stežaj, vrata na stežaj, 
popotniku na dolgi cesti 
vrata na stežaj ! 
 
Zbrišimo prah po koteh 

spominih in v očeh 
po poljanah širnih  blagorodnih 
mestih in vaseh . 
 
Zbrišimo prah po koteh, 
spominih in očeh, 
lahko pa da pod odvrženo lupino  
 
skril se nam je smeh .                                                 
 
Okna na stežaj, okna na stežaj          

sveži sapi in prepihu 
okna na stežaj ! 
 
Vrata na stežaj, vrata na stežaj, 
popotniku na dolgi cesti 
vrata na stežaj ! 
 
 Zbrišimo prah po koteh, 
spominih in očeh, 
po poljanah širnih blagorodnih 
mestih in vaseh .      

 
 
Zbrišimo prah po koteh, 
spominih in v očeh, 
morda pa kam  pod odvrženo lupino  
 



                                                                                                                                     
 

 

 

skril se nam je smeh                                            
        
 
Ta dežela 
iz dobrote in gorja 
ta dežela od ravnice do morja. 
 
Srca na stežaj, srca na stežaj,  
naivnemu otroku v sebi, 

srca na stežaj ! /2x/ 
 
Glasba: Miro Tomassini  
Besedilo: Vlado Kreslin 
 

9.8.2   E-KUL-oški pozdrav     

Koncept: Pozdrav oz. gestikulacija z rokami, ki jo spremlja izgovorjena beseda: Vsi skupaj bomo 
uspeli! Obstaja verzija za dva človeka, ki se srečata na ulici (pozdrav samo z eno roko) in verzija 
za namen snemanja, ko je na kupu več množic (dve roki). Sčasoma se naj bi prijela med ljudmi. 

Distribucija: Flashmobi, skupinske akcije, dan akcije, TV oglas,  itd. 

9. 9 MODNA REVIJA 3RE    

Koncept: Z namenom opozarjanja okoljske ozaveščenosti na področju tekstila, ki ga v Sloveniji 
predvsem odlagamo in ne uporabljamo ponovno, bomo predstavili mlade slovenske oblikovalce 
s posebnimi kreacijami, ki bodo nastale iz rabljenih oblačil na podlagi recikliranja ali 
kombiniranja odpadnega tekstila. Navdih bodo iskali v slovenskih narodnih nošah in tako 
reinterpretirali kulturno dediščino ter jo približali novim potencialnim uporabnikom, hkrati pa 
bodo podaljšali življenjsko dobo oblačilom in tako pozitivno vplivali na okolje. 

Izvajalec: EBM +  oblikovalci s fakultet + manekenke (open call po družabnih medijih projekta – 
normal size!) 

Naloga: ustvarjanje modnih kreacij iz rabljenih oblačil – navdih = slovenska narodna noša 
reinterpretacija; modni dodatki iuz embalaže LM 

Partner: Ljubljanske mlekarne 



                                                                                                                                     
 

 

 

Pri izvedbi dogodka pa nam bodo pomagali tudi Mojca Mavec in glasbena skupina Terrafolk. 

Medijski partnerji: lifestyle mediji, POP TV, RTV, Val 202, lokalni radii in TV ...– razpršeno, 
nimamo ekskluzive!! 

Izdelek: katalog  

Namen: razbijanje tabuja, da so rabljena oblačila slaba + okoljski vidik (manjša poraba vode, 
energije, manj onesnaževanja, manj odpadkov na odlagališču ...) 

Lokacija: Čopova ulica (predvideno) 

Termin: 07. 03. 2012 

9. 10 NAGRADNA IGRA: Ne smetim - dobim     

Potek: Namen projekta je s pozitivnim zgledom krepiti voljo ljudi do okoljskega udejstvovanja in 
trajno spreminjanje navad. Premajhna stopnja ločeno zbranih odpadkov je pri nas ena ključnih 
težav ravnanja z odpadki, do leta 2020 pa ima Slovenija ambiciozne cilje. Ločeno zbranih in 
recikliranih frakcij bo moralo biti kar 50 % vseh odpadkov. Za ločevanje ljudje potrebujejo 
spodbudo, hkrati pa se je treba začeti zavedati, da je ločevaje povsem preprosto. In da se splača. 

Nagradno igro želimo izpeljati na področju celotne Slovenije in jo bomo v tedenskih presledkih 

izvedli v osmih največjih slovenskih regijah. Njen glavni namen je, da ljudje začnemo ločevati 
odpadke, da to delamo pravilno in z veseljem. Ekipa Ne smetim – dobim (Val 202  in prostovoljci 
Očistimo Slovenijo 2012) bo 8 tednov zapored vsak teden v eni od slovenskih regij, na enem od 
mnogih ekoloških otokov, izvedla smetarsko "zasedo". Zalotila bo naključnega obiskovalca otoka 
pri pravilnem ločevanju in ga nagradila z zložljivim kolesom Bigfish, ki ga izdeluje Studio 
Moderna in je plod slovenske ustvarjalnosti. 

To pa še ne bo vse - poleg nagradne igre bomo skupaj z ekipo Vala 202 tedensko izpostavljali 
različne okoljske teme, značilne za čas, kraj in regijo, v katerih bomo gostovali. O teh temah se 
bomo pogovarjali s strokovnjaki, občinskimi koordinatorji projekta Očistimo Slovenijo 2012 ter 
še kakšnega zanimivega sogovornika bomo našli. 

Medijski partnerji: Val 202 

Pokrovitelj aktivnosti: Studio Moderna 

Termini nagrajevanja: 30. 1., 6. 2., 13. 2., 22. 2., 27. 2., 7. 3., 12. 3., 21. 3.  

Ambasador: Janez Hočevar - Rifle  



                                                                                                                                     
 

 

 

9. 11 PRELIMINARNA ČISTILNA AKCIJA     

Koncept: Čiščenje obmejnega pasu na področju Kolpe. Predvidena je udeležba obeh 
predsednikov – Hrvaške in Slovenije. Preliminarna ali ogrevalna akcija bo tako simbolno začela 
projekt Očistimo svet 2012 ter krepila obmejno kohezijo, povezala bo obe državi na drugačen 
način kot do sedaj – s prostovoljstvom in delom. Organizirana bo v navezi z lokalnimi 
koordinatorji na obalnem področju Slovenije ter s hrvaškimi koordinatorji akcije Jedan dan za 
čist okoliš. Potekala bo 17. marca 2012 na obrežju reke Kolpe. Namen je simbolno povezati obe 
državi v čiščenju okolja. Ker bo potekala na obmejnem področju, bo nosila močno politično 

sporočilo. Akcija bo predvidoma dobro medijsko podprta, bo zadnji poziv na prijavo na akcijo 
naslednji teden, kar bo dodatno povečalo število udeležencev na akciji  v obeh državah. Govorci 
bosta oba predsednika (ni potrjeno), (predvideno) župani obmejnih občin in predstavnik 
generalnega pokrovitelja. Dogodek bo moderiran – moderator bo Marko Potrč. 

Potencialni partnerji: Občina Kostel, MORS, Policija, pokrovitelji ... 

Kdaj: 17. 03. 2012 

9. 12 ISKALNE AKCIJE (divja odlagališča)     

Koncept: V sklopu lanske akcije je nastal prvi digitalni register divjih odlagališč. Da bi ga lahko 

razvili in naredili čim bolj natančnega, je potrebno vanj prijavljati novo najdena odlagališča, 
preverjati stara, ker bo tako možen vpogled v stanje v sej Sloveniji. Na podlagi tega se lahko 
začnejo delati sanacijski načrti. Potrebujemo pomoč prostovoljcev iz vseh koncev Slovenije. Ki 
bodo tudi po akciji skrbeli za ažurnost registra. Namen te akcije je predstavitev prijave in iskanja 
divjih odlagališč in promocija mobilne aplikacije za prijavo divjega odlagališča. 

Organizatorji:  Študenti geografije, taborniki, skavti, planinci, gozdarji, lovci, ribiči - partnerji 

Kdaj: 3. in 4. marec 2012 in 10. in 11. marec 2012 

Povabljeni: študentje, mediji, občani, … 

9. 13 ZAKLJUČNA PRIREDITEV     

Organizator: Ekologi brez meja 

Pokrovitelji: BIC 

Termin: 5. april 2012 

Lokacija: Gospodarsko razstavišče 



                                                                                                                                     
 

 

 

Dogodek: 

 Moderiran s pogostitvijo na koncu  

 Glasbeni gostje: ambasadorji 

Vabljeni: pokrovitelji, ambasadorji, častni pokrovitelji, mediji 

Pozdravni govor in podelitev priznanj partnerjem projekta Očistimo Slovenijo 2012 – 
predsednik RS 

Drugi govorci: generalni pokrovitelj, vodje projekta 

 

Druge promocijske zanimivost 

9. 14 Video oglas v sklopu World Cleanup 2012     

Organizator: krovni WC2012, lokalni EBM 

Snemanje: 21. 12. 2011 

Izide: 28. 01. 2012 

Kje: Bled 

Kaj: pletnar na čolnu prejme žogo in jo vrže naprej v drugo državo 

Vodji projekta: Tanja Ristič, Danijel Gombač, Polonca Štritof 

Distribucija: FB, Twitter, www.ocistimo.si, Youtube, potencialno TV in spletni portali - v vseh 
državah, ki sodelujejo 

Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=7aO9EpN449A&list=UUtK3SAAN9B_eM0cC4xdtPNw&index
=4&feature=plcp 

Video posnetek bo uporabljen samostojno za promocijo projekta WC12 v Sloveniji in tudi v 
okviru mednarodnega oglasa za kampanjo WC2012. Tam bo združen z videoposnetki ostalih 

pridruženih držav sveta. Ideja posnetka je, da vsakdo v kateri koli državi lahko pomaga pri 
čiščenju planeta. Ustvarjena bo navidezna veriga ljudi po vsem svetu, ki si bodo podajali 
približno enako črno vrečo smeti. 

http://www.youtube.com/watch?v=7aO9EpN449A&list=UUtK3SAAN9B_eM0cC4xdtPNw&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=7aO9EpN449A&list=UUtK3SAAN9B_eM0cC4xdtPNw&index=4&feature=plcp


                                                                                                                                     
 

 

 

9. 15 Breaking News: Talking Tom in Ben the Dog (WC2012)     

Organizator: krovni WC2012, lokalni EBM, Outfit 7 

Produkcija: Outfit 7 

Izide: predvidoma 15. 02. 2011 

Kaj: Lika družbe Oufit 7 Talking Tom in Ben the Dog javnost obveščata o WC2012 

Vodji projekta: Sandi Lovše, Polonca Štritof 

Distribucija: FB, Twitter, www.ocistimo.si, Youtube, potencialno TV in spletni portali - v vseh 
državah, ki sodelujejo, Kanali Outfit 7 



                                                                                                                                     
 

 

 

10. Časovnica 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Polonca Štritof 


