Sporočilo za medije
Pobudniki projekta Očistimo Slovenijo 2012: Slovenija pripravljena na čistilno akcijo!
Ljubljana, 22. marec 2012 – Danes je v prostorih Galerije na Gospodarskem razstavišču potekala še
zadnja novinarska konferenca pred vseslovensko okoljsko akcijo Očistimo Slovenijo 2012, ki poteka
v okviru svetovne čistilne akcije World Cleanup 2012. Na novinarski konferenci so člani Društva
Ekologi brez meja predstavili različne vidike projekta, potek akcije in sveže podatke.
Na novinarski konferenci pred čistilno akcij v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012, so nastopili
predstavniki Društva Ekologi brez meja – vodji projekta Očistimo Slovenijo 2012 Jaka Kranjc (tudi
vodja IT in logistike) in Petra Matos, vodja projekta in vodja občinske koordinacije Urša Zgojznik,
župan Pivke Robert Smrdelj, predstavnik Uprave uniformirane policije GPU Alojz Sladič, predsednik
uprave Zavarovalnice Tilia Andrej Kavšek, predstavnica mednarodne pobude World Cleanup 2012 iz
Bosne in Hercegovine Aida Kruho in vodja komuniciranja na projektu Očistimo Slovenijo 2012
Polonca Štritof. Govorci so podali vsa potrebna navodila za prostovoljce, predstavili logistiko
pobiranja, prevzema in odvoza odpadkov in varnostne ukrepe na akciji.
Ključni cilji tokratnega projekta so v enem dnevu povezati 250.000 prostovoljcev, 1.000 organizacij in
za vsakega Slovenca pobrati 1 vrečo odpadkov. Največji poudarek je bil vseskozi na ozaveščanju - od
januarja do marca je bilo izvedenih preko 30 aktivnosti, ki so vse po vrsti na različne načine krepile
zavest, da je najboljši odpadek tisti, ki ne nastane.
Uvodoma je vodja občinske koordinacije Urša Zgojznik poudarila pomembnost sodelovanja občin in
komunalnih podjetij: »Občine in komunalna podjetja so pri izvedbi akcije pomemben partner, saj so
izpostavljeni največjim stroškom. Na drugi strani pa je pomembno spomniti, da gre pri tem tudi za
velik prihranek, čistejše okolje in dvigovanje okoljske zavesti med občani. Tokrat se ocenjuje, da bodo
stroški gotovo manjši, saj so v prejšnji akciji očistila odlagališča stara 20, 30 let, beležimo pa tudi
občine, ki divjih odlagališč več nimajo oz. ažurno ukrepajo na terenu. Stroške pa v vsakem primeru
zmanjšamo tudi prostovoljci na dan akcije, saj lahko z doslednim ločevanjem (npr. tudi bolj umazane
embaleže) dosežemo zelo nizko odloženo količino, akcije pa prav tako ne gre zlorabljati za kosovni
odvoz.«
Župan občine Pivka Robert Smrdelj je nato predstavil sodelovanje na projektu Očistimo Slovenijo z
vidika občin, ki poleg komunalnih podjetij nosijo največje breme in predstavil svoj pogled na projekt
in akcijo: »Že od samega začetka smo občine velike podpornice čistilne akcije Očistimo Slovenijo. V
občinah smo navajeni delovati operativno in učinkovito, zato smo se z Ekologi brez meja dobro ujeli,
saj so njihove aktivnosti konkretne, učinkovite in v širšo skupno korist. Menim, da bomo z aktivno
udeležbo občin uspešno izpeljali tudi letošnjo akcijo in naredili še en smel korak k odgovornosti do
našega okolja. Ker akcija letos poteka v svetovnem merilu si želim, da bi kot država pozitivno izstopali,
tako, kot smo bili Pivčani ponosni na našo odzivnost pred dvema letoma v slovenskem merilu.«

Družba Slopak bo poskrbela, da bodo embalaže iz papirja, stekla in plastike ter izrabljene gume šli
naprej v predelavo za nove izdelke. Matej Stražiščar, direktor: »Družba Slopak bo brezplačno prevzela
embalažo in gume na zbirnih centrih pri komunalnih podjetjih. Glavnino dela in stroškov pa bodo
prevzela komunalna podjetja. Zato je prav, da se jim za tak prispevek k čisti Sloveniji tudi posebej
zahvalimo.«

Vodja projekta Očistimo Slovenijo 2012 ter vodja IT in logistike Jaka Kranjc je v nadaljevanju
predstavil, kako bo potekal prevzem in odvoz odpadkov, razložil sistem ločevanja in predstavil glavno
opremo in navodila za prostovoljce na dan akcije. Predstavil je tudi zadnje statistične podatke in
potek sobotnega čiščenja: »Prijavilo se je dobrih 122.000 prostovoljcev, ki bodo v čistili del od 15.000
divjih odlagališč v našem registru. Vseh se ne bo čistilo, saj so nekatera ostala čista, nekatera so na
težko dostopnih mestih, mnogo pa jih vsebuje le gradbene in nevarne odpadke kot so salonitke,
katerih ne bomo odstranjevali. Prostovoljci se bodo ob 9h zbrali na več kot 2.000 zbirnih mestih po
vsej Sloveniji. Njihove lokacije so objavljene na naši spletni strani, v nekaterih medijih in na plakatih,
vsi ki so se prijavili preko spletne strani pa so že dobili informacijo o najbližjem zbirnem mestu na svoj
mail.Vodja zbirnega mesta jim bo tam dal zadnje napotke, razdelil vreče in jih po skupinah usmeril do
divjih odlagališč.«
Če imajo prostovoljci kakršna koli vprašanja ali če na odlagališču naletijo na težave, lahko pokličete
tudi naš klicni center: 040/332-771, 040/332-788 ali 040/333-261.
V soboto bodo nekatere ceste bolj prometne in bo pri usmerjanju pomagala tudi policija. Predstavnik
uniformirane policije generalne policijske uprave Alojz Sladič je poudaril, da bodo » ... na dan akcije
zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa, kjer bo ta povečan. Zgoščen promet med zbirnimi
mesti odpadkov in odlagališči lahko pričakujemo tudi v naslednjih dneh, zato udeležence akcije
prosimo za strpnost in jih pozivamo, da upoštevajo cestno-prometne predpise.«
Ob okoljski akciji pa opozarjajo še na previdnost ob morebitnem odkritju eksplozivnih sredstev
oziroma drugih nevarnih najdb (nevarne snovi in predmeti). Prostovoljce naprošajo, da ob odkritju
takšnih snovi oziroma predmetov o tem nemudoma obvestijo policiste, nevarnih najdb ne premikajo
in se umaknejo na primerno razdaljo.
Petra Matos, vodja projekta Očistimo Slovenijo 2012, je nato opozorila na pomembnost ozaveščevaln
aktivnosti: »Glavni cilj projekta Očistimo Slovenijo 2012 ni le čiščenje. Slovenija bolj kot kadarkoli prej
potrebuje zavest, da imamo kot posamezniki moč narediti nekaj za svoje okolje. Čiščenje divjih
odlagališč je le eden od načinov, da se povežemo in s skupnimi močmi premaknemo stvari na bolje. Le
kaj vse še lahko naredimo, če stopimo skupaj? Čisto okolje je vrednota, za katero se je vredno
boriti. Pokažimo, da nam ni vseeno in skupaj očistimo okolje, v katerem živimo. Zase in za svoje
otroke. Poleg tega pa naj bo naša prisotnost na akciji tudi jasno sporočilo vladajočim, da pričakujemo
sistemske spremembe, ki bodo pomagale očistiti Slovenijo za vedno.«

Novinarske konference se je udeležil tudi predsednik uprave Zavarovalnice Tilia Andrej Kavšek.
Zavarovalnica Tilia je v letošnji akciji Očistimo Slovenijo prisotna kot glavni pokrovitelji akcije. S tem
želi pomagati društvu Ekologi brez meja, ki si prizadeva, da bodo tudi naši zanamci živeli v zdravem in
čistem okolju. Za sodelovanje se niso odločili zaradi komercialnega interesa, ampak zato, ker resnično
verjamejo v te vrednote in ker si želijo prispevati k bolj zdravemu in čistemu okolju. Zato z Ekologi
brez meja sodelujejo tudi na ostalih projektih. Ekološka naravnanost temelji na vrednotah zaupanja,
sodelovanja, odgovornosti, iskrenosti, inovativnosti in lojalnosti. Prepričani so, da je sonaraven način
delovanja in bivanja tisto, kar dolgoročno vodi k varnemu in kakovostnemu življenju, kar pa je njihovo
poslanstvo. Zavarovalnica Tilia želi postati čim bolj zeleno ter družbeno in okoljsko odgovorno
podjetje ter s tem prihraniti in hkrati pozitivno vplivati na okolico in javno podobo.
Ne smemo pozabiti, da se z akcijo v Sloveniji in na Portugalskem 24. marca začenja tudi globalna
akcija World Cleanup 2012, ki bo v vsaj 85 državah sveta potekala do 25. septembra. Aida Kruha iz
Bosne in Hercegovine je na konferenci poedala, da bo BiH čistila 9. septembra, njihov cilj pa je v
enem dnevu povezati 100.000 ljudi in pobrati 25.000 ton odpadkov. Poudarila je: »V skupini Let's Do
It, Bosnia! Trenutno samo v Sarajevu deluje 130 ljudi, 45 mest pa že tudi ima svoje ekipe. Specifićno
za BiH je predvsem velika količina področij, kjer so minska polja, zato zelo intenzivno delamo na
zemljevidu, kjer bodo ta označena in se jim bomo lashko izognili. Tudi v BiH je veliko skeptikov, a ti
nam dajejo še več energije za delo. Skratka, zmogli bomo – skupaj!«
Za konec je vodja komuniciranja na projektu Polonca Štritof poudarila : »S projektom Očistimo
Slovenijo 2012 prebivalci Slovenci znova dokazujemo, da znamo prevzeti odgovornost za svoje okolje
in tudi, kako močni smo, ko se povežemo. Naj bo to akcija z jasnim sporočilom odločevalcem, da
državljani želimo sistemske spremembe, ki bodo trajno rešile problematiko divjih odlagališč. Čistilnih
akcij se bomo kmalu naveličali.«
Prijave na akcijo še vedno potekajo na spletni strani www.očistimo.si. Na dan čistilne akcije, 24.
marca, bodo podatki o poteku akcije (število prostovoljcev, količina očiščenih odpadkov itd.) sproti
objavljeni na spletni strani in na socialnih medijih. Medijsko središče bo na dan akcije vzpostavljeno
na Gospodarskem razstavišču, kjer bo ožja organizacijsk ekipa od 9. ure naprej, zadnja novinarska
konferenca pa bo v soboto ob 17. uri v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču.
Na dan čiščenja bosta potekala tudi dva fotografska natečaja.
Fotografski natečaj »Naj odpadek« je namenjen otrokom in mladostnikom od 6. do 16. leta
starosti. Fotografije za ta natečaj naj bodo posnete na dan čistilne akcije Očistimo Slovenijo 2012. Rok
za oddajo fotografij za fotografski natečaj »Naj odpadek« poteka od nedelje, 25. 3. 2012, do petka,
30.3.2012. Več na spletnih strani National Geographic Junior – www.junior.si.
Fotografski natečaj »Očistimo Slovenijo 2012« pa je namenjen ljubiteljskim in poklicnim
fotografom. Fotografije za ta natečaj naj bodo posnete na dan čistilne akcije Očistimo Slovenijo 2012.

Rok za oddajo fotografij za fotografski natečaj »Naj odpadek« poteka od nedelje, 25.3.2012, do
petka, 30. 3. 2012. Več na spletnih strani National Geographic Slovenija –www.nationalgeographic.si.
Foto:
Gradivo: http://ebm.si/p/osvet/gradiva/Gradivo_za_medije_22032012.pdf
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