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Uvod
Skupaj zmoremo vse!

Ljudje se mnogokrat počutimo nemočne pri reševanju velikih problemov.
Utapljamo se v brezupu, saj se nam zdi, da ničesar ne moremo spremeniti
in da je lahko prispevek posameznika k rešitvi le minimalen. Verjetno se
je vsakdo, ki rad hodi v naravo, že kdaj razburjal, ko je naletel na nov kup
nelegalno odloženih odpadkov. Teh je v Sloveniji zares veliko. Po strokovnih
ocenah je vseh divjih odlagališč blizu petdeset tisoč, na njih pa naj bi bilo
odloženih skoraj dva milijona kubičnih metrov odpadkov – po en kubični meter na vsakega prebivalca Slovenije.
Jasno je, da je glede tega treba nekaj ukreniti. Ne samo zaradi motečega
videza, ampak tudi zaradi tisočih ton nevarnih odpadkov na območjih s podtalnico, ki so grožnja glavnim virom pitne vode za prebivalce Slovenije.
Ob soočenju s tako velikim problemom je prva reakcija pogosto ta, da dvignemo roke, da problem ignoriramo, ali pa da začnemo iskati grešnega kozla. Velikokrat obtožujemo državo in zahtevamo od nje, naj problem hitro
reši. Pogosto pa so to le izgovori, s katerimi opravičujemo lastno pasivnost.
Problemi se medtem samo še poglabljajo. Projekt Očistimo Slovenijo v
enem dnevu! je nastal iz zavedanja o trenutnem stanju in velike želje po
spremembah, povrhu tega pa iz odločne prizadevnosti nekaj nas, ki smo se
namesto za obup odločili za akcijo.
Zavedali smo se, da bo ukrepanje zahtevalo veliko trdega dela, vendar smo
vedeli, da drugače resničnih sprememb ne bo možno doseči. Tako smo že
na začetku postavili visoke cilje:
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• 17. aprila 2010 združiti vsaj dvesto tisoč prostovoljcev v okviru največje
okoljske akcije v Sloveniji doslej,
• izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami čim
večjega števila divjih odlagališč,
• odstraniti najmanj dvajset tisoč ton nelegalno odloženih odpadkov,
• ozaveščati in izobraževati o boljšem ravnanju z odpadki.

Da bi na dan čiščenja vse potekalo gladko, smo poskrbeli tudi za vso
logistično podporo: nabavili in dostavili smo plakate, letake, vrečke in
rokavice, določili več kot dva tisoč zbirnih mest za prostovoljce in več kot sto
petdeset zbirnih točk za odpadke, se dogovorili s komunalnimi službami za
odvoz, za dan čiščenja smo postavili bazni tabor s klicnim in novinarskim
centrom itn.

Dela je bilo zares veliko in krog prostovoljcev se je nenehno širil. Že v nekaj
mesecih nas je bilo več kot tisoč, ki smo korak za korakom zagotavljali pogoje za uresničitev zastavljenih ciljev. Eno izmed bistvenih načel projekta
je bilo: odprtost za vse, ki želijo pomagati. Tako nam je k projektu uspelo
pritegniti prav vse slovenske občine, vse večje krovne nevladne organizacije,
združenja, zveze, podjetja in vladne institucije. Prav vsi so podprli projekt
in pozivali ljudi k sodelovanju, številni pa so prevzeli tudi organizacijske
zadolžitve in pomagali pri popisu divjih odlagališč.
Prav popis je bil eden največjih izzivov. Zahtevni koordinaciji stotin prostovoljcev se je pridružila še dolga zima in zdelo se je, da popisa v tako kratkem
času ne bo mogoče izvesti. Kljub temu nam je uspelo do začetka aprila 2010
popisati več kot deset tisoč divjih odlagališč ter ustvariti javno dostopen interaktivni zemljevid Slovenije, v katerega lahko zdaj prav vsak občan dodaja
odlagališča. Do konca septembra 2010 je bilo v register vpisanih že 11.754
odlagališč, na katerih je odloženih več kot pol milijona kubičnih metrov odpadkov. Z delom na registru bomo še nadaljevali, ga posodabljali in dopolnjevali. Tako želimo olajšati delo inšpektorjem, prispevati k racionalnejši
porabi sredstev za sanacijo odlagališč ter lažji organizaciji prihodnjih prostovoljskih in drugih čistilnih akcij.
Da bi zagotovili visoko udeležbo, smo poskrbeli za karseda široko publiciteto. Organizirali smo okrogle mize, strokovne in zabavne dogodke, novinarske konference, se pojavljali v medijih, pisali članke. V zgolj nekaj mesecih
je bilo o akciji v medijih več kot dva tisoč objav.

Čiščenje ob dnevu za spremembe (Foto: Žiga Šmidovnik)

17. april smo tako pričakali dobro pripravljeni. Preko spletne strani se je do
takrat na akcijo prijavilo sto dvajset tisoč prostovoljcev, zato je bilo jasno, da
bo udeležba izjemna. Kljub temu nismo pričakovali takega uspeha. Akcije
se je udeležilo več kot dvesto sedemdeset tisoč prostovoljcev ali več kot
trinajst in pol odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. V nekaterih občinah je
udeležba presegla petintrideset odstotkov – torej je vsak tretji posameznik
zavihal rokave in poprijel za odpadke. Pomagali so vsi: komunalne službe
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z odvozom odpadkov in prevzemom stroškov za njihov prevoz; občine s
kritjem stroškov predelave in odlaganja odpadkov ter marsikje s pomočjo
pri lokalni koordinaciji; gospodarske družbe s stotinami tovornjakov, ki so
še dneve po akciji odvažali odpadke; Slovenska vojska in policija s tisoči
prostovoljcev. Pridružile so se šole, vrtci, društva, cele družine ... Mnoga
podjetja so posvojila odlagališča, njihovi zaposleni so jih očistili in odpadke
odpeljali do zbirnih točk. Mediji so pomagali z oglaševalskim prostorom in s
pozornostjo, ki so jo namenjali pripravam in izvedbi akcije. Toliko medijske
pozornosti in tako velike udeležbe ni bil deležen še noben civilni projekt v
Sloveniji. S čistilno akcijo je slovensko ljudstvo jasno pokazalo, kaj si misli o
odpadkih, kakšna je njegova volja.
Prejeli smo veliko zahval za organizacijo akcije. Ljudje so bili hvaležni, saj
akcije niso dojeli le kot čiščenja narave, temveč tudi kot čiščenje src in
odnosov, povezovanje v prizadevanju za skupno dobro. Združili smo se za
nekaj zares lepega. V poplavi negativnega to resnično potrebujemo. Bilo je
tudi nekaj graj in kritik zaradi različnih spodrsljajev, ki so v tako velikem in
intenzivnem prostovoljskem projektu pač neizogibne. Potrudili smo se, da
jih po svojih močeh popravimo. Delali smo požrtvovalno, brez denarnega
povračila, mnogi po več kot dvanajst ur dnevno; zato med sabo nikoli nismo
pričakovali, da bomo vse izvedli stoodstotno popolno in profesionalno. Toda
ko skupaj pogledamo nazaj, se nam vendarle zdi, da je kljub vsej improvizaciji, prostovoljstvu in hitenju akcija bila izpeljana na visoki profesionalni
ravni. Za to gre zahvala veliki množici prostovoljcev, ki se niso spraševali,
katere kvalifikacije jim manjkajo, da nekaj naredijo, ampak so se preprosto
lotili potrebnih nalog in se veliko naučili tudi sproti.
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je pokazala, da posamezniki lahko
spremenimo na bolje tudi velike stvari, če se le kakovostno povežemo. Od
razmišljanja, kaj vse bi morala država narediti za nas, se ni težko premakniti
k razmišljanju, kaj lahko mi naredimo za lepši in boljši svet. Samo zavedati
se moramo lastne odgovornosti in vpliva – ne le zaradi sebe, ampak tudi
zaradi prihodnjih generacij.

Splošni pregled projekta
Na začetku je bil estonski video

Vsako leto se v Sloveniji na lokalni ravni zgodi več kot tristo najrazličnejših
čistilnih akcij. Rezultati so lokalno resnično spodbudni; glavna pomanjkljivost pa je, da so v širšem slovenskem prostoru neopazne in medijsko neodmevne, zato ne dosegajo globokega in trajnega ozaveščevalnega učinka
pri širšem prebivalstvu. Po domače povedano: vedno znova čistijo isti ljudje,
medtem ko drugi še naprej brezobzirno odlagajo odpadke v naravo.
Kumulativni učinek, ki je bil dosežen z združevanjem praktično vseh slovenskih čistilnih akcij na en dan, močno presega seštevek učinka vseh
posamičnih akcij. Poleg tega se aktivnosti projekta niso končale v enem
dnevu, ampak se zagreto nadaljujejo s ciljem: Slovenija brez divjih odlagališč
do leta 2020 in t. i. »zero waste« do leta 2030. Da bi ta cilj lahko realno
izpolnili, je potrebno sodelovanje celotne slovenske družbe, prav tako pa je
treba vplivati tudi na nekatere evropske in svetovne smernice o ravnanju s
surovinami in odpadki. Čas bo pokazal, kako uspešni bomo v izpolnjevanju
teh ciljev.
Ko smo začeli z organizacijo projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! in
sprva sramežljivo govorili, da bo več kot dvesto tisoč prostovoljcev prišlo
čistit Slovenijo na en dan čez približno pol leta, so bili dvomeči odzivi bolj
pravilo kot izjema. Toda skupina, ki je trdno zaupala, da je to možno, je vendarle hitro zrasla s petindvajset na več kot tisoč ljudi, v zadnjem mesecu
pa celo na desettisoče ljudi. Koliko natančno jih je 17. aprila prišlo čistit, je
nemogoče povsem zagotovo povedati. Po najbolj natančnem štetju prostovoljcev, ki smo ga zmogli, jih je bilo več kot dvesto sedemdeset tisoč.
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Vsa organizacija se je zgodila izjemno hitro, točno v sedmih in pol mesecih
– toliko časa je preteklo od prvega sestanka do izvedbe akcije. V časovnici
projekta so navedeni vsi ključni dogodki iz tega obdobja.

Litvi in Latviji; v treh pa je bila načrtovana in tudi izvedena v letu 2010: 20.
marca na Portugalskem, 17. aprila v Sloveniji in 25. septembra v Romuniji.

Konferenca v Talinu

Vodstvena skupina v Okoljskem centru ob začetku organizacije

Začetni navdih smo organizatorji našli v petminutnem videu, ki so ga posneli organizatorji estonske akcije in objavili na Youtubu. (Estonska akcija je na
kratko predstavljena med prilogami.) S tem videom, ki mu je skupina za
komunikacijo že po nekaj tednih dodala slovenske podnapise, smo navadno
začenjali predstavitve projekta organizacijam, podjetjem in drugim skupinam. Video je lepo pokazal, da je naš projekt uresničljiv, saj so ga nekje
drugje že uspešno izpeljali.
Estonci so na začetku prijazno in ažurno odgovarjali na vrsto naših vprašanj,
podelili so z nami podroben opis njihovega projekta in nas celo povabili
na mednarodno konferenco, posvečeno projektu čiščenja države v enem
dnevu, ki je potekala od 22. do 24. januarja 2010 v Talinu. Konference se
je udeležilo več kot šestdeset predstavnikov iz devetih držav. V treh od teh
držav je vsedržavna čistilna akcija dotlej že bila izvedena, in sicer v Estoniji,

Estonska ekipa se je izkazala za zelo pomembno podporno stičišče čistilnih
akcij drugod po Evropi in svetu, ki potekajo na podlagi iste ideje: bolje da
veliko ljudi čisti na en dan, kot da nekaj ljudi čisti leta in leta. Ključno pri tem
je, da Estonci ostalim niso vsiljevali nobenih togih pravil, ampak so samo
vabili druge države, da izvedejo akcijo, sami organizatorji pa so se odločili,
kakšno strategijo bodo ubrali glede na lokalne posebnosti.
V Sloveniji smo se izkazali za odlične inovatorje, saj smo estonski izhodiščni
model nadgradili z nekaterimi odličnimi rešitvami. Da bi k čiščenju odpadkov lažje povabili otroke in starejše občane oziroma vse, ki bi se jim čiščenje
divjih odlagališč zdelo prenaporno ali nevarno, smo akcijo zasnovali dvotirno: prvi del je obsegal čiščenje divjih odlagališč, drugi del pa čiščenje
razpršenih odpadkov ob sprehajalnih poteh, v okolici šol, vrtcev in naselij.
Poleg tega so nekateri čistili tudi poti v hribih, obrežja rek, jezer in morja,
potapljači so z dna rek in jezer zvlekli kupe odpadkov, jamarji pa so očistili
množico kraških jam.
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Pri popisu odlagališč smo uporabili več virov: že obstoječe podatke o
odlagališčih, individualne prijave občanov, prijave Zavoda za gozdove
Slovenije, sistematični dvostopenjski popis. Pri slednjem so na prvi stopnji
popisovalci poiskali potencialna divja odlagališča na interaktivnem spletnem
zemljevidu Geopedii, na drugi stopnji pa so lokacije odlagališč sistematično
preverili na terenu in med tem označili še vsa odlagališča, ki so jih našli spotoma. Tretjino odlagališč so popisali gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije.

mi za področje odpadkov posvečali aktualnim problemom in raci-onalnim
rešitvam zanje, modna revija je pokazala uporabno in estetsko vrednost odpadkov, množica člankov v časopisih in revijah je bralcem približala problematiko odpadkov, o akciji so poročali po radiu, televizijske oddaje pa so
dodale še vizualno dimenzijo. Glede na javnomnenjsko raziskavo, ki jo je za
nas opravilo podjetje GFK, je bila prav televizija najbolj zaslužna, da je glas
o akciji dosegel 99 % prebivalcev Slovenije.
Da je podpora akciji zares široka, smo se prepričali že konec decembra,
ko smo odprli skupino na Facebooku, v kateri se je že v dobrem tednu nabralo več kot deset tisoč članov. Takrat so objave v medijih bile še redke, pa
vendar so se ljudje močno ogreli za akcijo. Ko smo sredi januarja zagnali
tudi spletno stran, je obiskanost že v prvih dneh dosegala več tisoč obiskov
tedensko, v zadnjem tednu pred 17. aprilom pa je presegla petdeset tisoč
obiskov. Pomemben zagon je projektu dala prva novinarska konferenca 12.
januarja, katere so se udeležili mnogi takratni partnerji in slovenski mediji.

Otroci vstopajo v multimedijski avtobus

Še ena inovacija so bili ozaveščevalni, strokovni in promocijski dogodki, ki so
se pred 17. aprilom vse bolj stopnjevali. Z Ekokaravano smo obiskali štirinajst
večjih slovenskih krajev v vseh regijah, z igrami in risankami smo zabavali
in hkrati izobraževali otroke, na okroglih mizah smo se skupaj s pristojni-

Logotip akcije

Odmik od estonskega koncepta je bila tudi odločitev o imenu akcije in celostni
grafični podobi. Ostale države so povzele estonski logotip in ime Let’s do it!,
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sicer prevod estonskega imena Teeme ära!, ki v grobem pomeni: Naredimo
skupaj (nekaj nemogočega)! V slovenskem prostoru smo občutljivi na tuja imena, zato smo sprva poskusili najti naziv, podoben estonskemu, toda spontano
smo uporabljali naziv Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Tako je do decembra,
ko smo se dokončno dogovorili s podjetjem Pristop za oblikovanje celostne
grafične podobe, ta naziv bil že znan in uveljavljen. Za logotip so v Pristopu
oblikovali podobo drevesa s stilizirano roko, ki smo jo hitro objeli kot zaščitni
znak akcije.
Del, v katerem so se Estonci odrezali nekoliko bolje kot mi, je bilo zbiranje
sredstev za kritje stroškov projekta. Za nekaj prostovoljcev, ki so delali več
kot osem ur dnevno, jim je uspelo zagotoviti minimalne plače in pokriti vse
stroške projekta. V Sloveniji smo sicer pokrili stroške, smo pa prav vsi delali brez plačila. Dobra plat tega je bila pozitivna javna podoba, saj je bila
akcija res stoodstotno prostovoljska; slaba plat pa se je odražala na individualni ravni, posebej po koncu akcije, saj smo po sedmih mesecih trdega
dela nekateri bili v težavah z delodajalci, nekateri smo porabili velik delež
prihrankov, nekateri pa smo bili celo v dolgovih ali pa le preprosto izžeti.
Do marca je skupina za občinsko organizacijo že vzpostavila sodelovanje z
vsemi dvesto desetimi slovenskimi občinami.

polnosti uspelo izpolniti v uvodu navedene cilje, ki smo si jih zastavili. To
smo dosegli:
• z odkritim človeškim pristopom, z vključevanjem vseh in širjenjem
pozitivnega duha, brez iskanja krivcev, preprosto s ponujanjem rešitev,
• z združevanjem moči z vlado, ministrstvi, javno upravo, občinami, komunalnimi službami, vojsko in policijo, z najrazličnejšimi nevladnimi
organizacijami, zavodi, zvezami in društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi
šolami ter podjetji,
• z vabilom vsem ekološkim čistilnim akcijam, ki potekajo v spomladanskem času, da se združijo na isti dan in s skupnim namenom,
• z ozaveščevalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi za dolgoročno izboljšanje
ravnanja z odpadki in povečanje stopnje ločenega zbiranja odpadkov,
• z vključevanjem velikega števila šol in vrtcev v pripravo ozaveščevalnih
aktivnosti za trajnostno ravnanje z odpadki,
• s pobudo za preučitev in izboljšanje zakonodaje na področju regulacije
divjih odlagališč in recikliranja odpadkov,
• s spodbujanjem trajnostnega razmišljanja v državnih inštitucijah in
podjetjih, da bi povečali proizvodnjo in ponudbo okoljsko prijaznih
izdelkov in storitev ter sprejeli čim več ekoloških smernic,
• z raznimi aktivnostmi, ki opozarjajo na okoljske probleme in spodbujajo
okoljske razprave na ravni države,
• z organizacijo odmevnih zabav v zahvalo sodelujočim prostovoljcem
• z vzpostavitvijo infrastrukture (imenovane zakladnica idej ), s katero se
lahko po akciji civilno-družbena iniciativa nadaljuje z zbiranjem predlogov in povezovanjem prostovoljcev pri novih projektih.

Na podlagi odlične izkušnje iz Estonije smo tudi mi teden dni pred akcijo
organizirali odmevno pilotsko čiščenje dveh lokacij skupaj s Slovensko vojsko. Že pred tem smo sami izvedli nekaj manjših čistilnih akcij, ki so nam
pomagale pri pripravah na logistično načrtovanje, kajti ustrezno ločeno
zbiranje in odvoz več tisoč ton odpadkov v le nekaj dneh je velik zalogaj.
Pri organizaciji projekta smo opazili, da je le okoli pet odstotkov ljudi, ki so
načelno ponudili pomoč, dejansko tudi bilo pripravljenih delati. Delno lahko
razloge za to najdemo v tem, da so ljudje na splošno nesamoiniciativni, delno pa tudi v tem, da je osrednji koordinacijski skupini primanjkovalo vodstvenih sposobnosti in izkušenj.

To so le glavne aktivnosti, saj bi popolnoma vse težko našteli. Nekatere bodo
podrobneje opisane v kasnejših poglavjih, kjer je predstavljeno delo posameznih skupin. Skupno smo Slovenci v to akcijo vložili več kot dva milijona
ur prostovoljnega dela.

Kljub temu da je manj kot dvajset članov ožje organizacijske skupine nosilo
večino bremen in delalo tudi po dvanajst in več ur dnevno, nam je skoraj v

Ko je prišel 17. april, se je dan za nas začel dinamično, a z manj zmede in
težav, kot smo jih pričakovali in se nanje pripravili. Vsi smo si oblekli majice
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»Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«, ki so na hrbtu imele napis: »Za mano
je vse čisto!« in se zbrali v baznem taboru, ki smo ga za dan akcije uredili
v prostorih Slovenijalesa v Ljubljani. Tu je bil klicni in novinarski center,
preko katerega smo skrbeli za pomoč pri izvedbi akcije in zbirali podatke
o številu udeležencev po občinah. Do devete ure smo pripravili prostor in
se lotili dela. Na terenu so koordinatorji na zbirnih mestih delili prostovoljcem vrečke in rokavice ter jih usmerjali na izbrana divja odlagališča.

svečano razglasili, da je akcija uspela in da se je je po do takrat potrjenih
podatkih udeležilo več kot dvesto petdeset tisoč ljudi. Vse trdo delo je bilo
poplačano!
Pričakovati je, da pisno poročilo o akciji predstavi merljive učinke akcije,
toda poročilo o tovrstnem projektu ne bi bilo popolno, če ne bi omenili
tudi duha akcije – navdušenja, zagnanosti, veselja, vztrajnosti, zaupanja in
prepričanja, da se to preprosto mora zgoditi. 17. april 2010 bo večini organizatorjev akcije in drugih sodelujočih ostal v spominu kot eden najsvetlejših
dni v našem življenju. To je bil dan sprememb, dan družbene evolucije in
obuditve solidarnosti, zaupanja v moč skupnosti, ali po besedah Dominika S. Černjaka, predsednika Slovenske turistične zveze, »dan mentalnega
preloma«, saj sicer na čistilne akcije že dvajset let prihajajo le vedno isti
ljudje, ter po mnenju Jošta Jakše, direktorja Zavoda za gozdove, »velikega
moralnega prestiža za Slovenijo«.

Diagram o poteku akcije 17.4.

Na podlagi podatkov, ki smo jih zbirali iz vseh slovenskih občin in jih vnašali
v spletni sistem, je številka prostovoljcev iz minute v minuto rasla. Vsako
okroglo številko je pospremil val veselja in vzklikanja – še posebej, ko je
število preseglo dvesto tisoč in se še kar ni ustavilo.
Veseli smo bili poročil o udeležbi mnogih pomembnih osebnosti iz politike,
športa, umetnosti, kulture in gospodarstva. Okrog petnajst snemalnih ekip
je na različnih koncih snemalo dogajanje in nabralo za veliko ur materiala,
iz katerega v studiu Mangart pripravljajo krajši informativni in daljši dokumentarni film o akciji. Na novinarski konferenci ob petih popoldne smo

Za mano je vse čisto!
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2. SPLOŠNI PREGLED PROJEKTA

Časovnica projekta
Prvi navdih in zagon projekta
Pred septembrom 2009

Julij 2009
V prvih tednih julija se je Nara Petrovič udeležil konference v ekovasi Keuruu
na Finskem, kjer sta Toomas Trapido in Kadri Allikmäe predstavila uspešno
estonsko akcijo enodnevnega čiščenja države. 21. julija, takoj po vrnitvi v
Slovenijo, je poslal e-pošto s povezavo na petminutni predstavitveni filmček
več sto znancem in prijateljem z vprašanjem: »Mislite, da bi lahko kaj
podobnega storili v Sloveniji? Skupaj?« Odzvalo se je več deset ljudi, ki so
navdušeno podprli zamisel, med njimi tudi Aleš Pevc, urednik spletnega
portala www.pozitivke.net. Aleš se je po pogovoru s prijatelji odločil, da
povabi prijatelje in bralce Pozitivk na uvodni organizacijski sestanek.

Postavljanje temeljev projekta
Od septembra do decembra 2009

Po prvem sestanku 2. septembra 2009 se je projekt začel resno razvijati
po posameznih delovnih skupinah. V nadaljevanju časovni potek aktivnosti
predstavljamo v preglednicah po mesecih. V stolpcih na desni je označeno,
katere skupine so bile pri tem najbolj aktivne.
V septembru in oktobru je projekt začel dobivati obliko. Nekateri posamezniki
so hitro prevzeli odgovorne vloge in kasneje postali vodje delovnih skupin. Pika
Golob je prevzela notranjo komunikacijo, Pika Kofol zunanjo komunikacijo,
Aleš Pevc splošno organizacijo, Janez Matos popis divjih odlagališč, Petra
Matos partnerje in organizacijo po občinah, Ingrid Vidmar pokrovitelje in
finance, Tanja Kverh stike z ambasadorji projekta in bankami, če tu omenimo
le vodje skupin na samem začetku.

Avgust 2009
11. avgusta je Aleš Pevc na Sončni pošti objavil novico o estonski akciji (glej
prilogo). Poziv sta prebrala tudi mlada okoljevarstvenika Petra in Janez
Matos, po izobrazbi geografa z diplomama na temo ravnanja z odpadki.
Zavedala sta se grožnje, ki jo za okolje in zdravje ljudi predstavljajo divja
odlagališča in odpadki, zato sta večkrat poskusila opozoriti na probleme, a
žal neuspešno. Nasprotno – situacija se je iz leta v leto slabšala. Zavedala
sta se, da na individualni ravni zadev ni možno premakniti. Potrebna je
skupna akcija, zato sta spomladi leta 2009 ustanovila društvo Ekologi brez
meja.

Prvi sestanek v Centru Evropa
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September 2009
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2. september: Prvega sestanka v prostorih Centra
Evropa se je udeležilo šestnajst ljudi. Dogovori so bili
še povsem načelni, a bili smo odločni nadaljevati.
Mnogi smo poslali e-pošto o začetku projekta po svojih
mrežah poznanstev in vabilo na naslednji sestanek.

Začela je nastajati baza prostovoljcev z znanji, ki so
jih bili pripravljeni uporabiti pri projektu. Ko smo
potrebovali pomoč, smo jim pisali. Kasneje je to bilo
avtomatizirano.

8. september: Sestanka v Metelkovi mesto se je udeležilo šestindvajset ljudi. Z orodji za samoorganizacijo
skupine (Odprti prostor, Kavarna svet ) smo hitro vzpostavili pet delovnih skupin (1. Ime in celostna grafična
podoba, 2. Popis divjih odlagališč, 3. Komunikacija,
4. Organizacija, 5. Finance). Skupine so se v naslednjih
dneh že avtonomno lotile dela, kasneje pa smo jih
preoblikovali, razdelili ali pa opustili.

Skupina za organizacijo se je razdelila na skupino za
organizacijo na lokalni ravni in skupino za organizacijo
dogodkov.
Začeli smo z delom na novi spletni strani. Kljub
prizadevanjem in ogromno vloženega časa spletna
stran še dolgo ni bila končana. Zapletlo se je, ker
so podjetja za razvoj spletnih strani, ki so ponudila
pomoč, vedno znova odpovedovala sodelovanje.

22. september: Sestanka v Metelkovi mesto se je
spet udeležilo okrog petindvajset ljudi. Izmenjali
smo novice in podatke o vsem dotlej narejenem in se
dogovorili za naslednji, večji sestanek.

Oktober 2009

Začeli smo z dogovarjanji z IT podjetjem Sinergise
in s pogovori s strokovnjaki, kako se lotiti popisa
divjih odlagališč. 14. oktobra je podjetje Sinergise na
Geopedii vzpostavilo portal za popis divjih odlagališč
na digitaliziranih letalskih posnetkih. Oblikovati smo
začeli metodologijo za popis divjih odlagališč.

Začeli smo oblikovati baze najrazličnejših podatkov
(šole, vrtci, občine, komunalna podjetja, mediji).
O

6. oktober: Zgodil se je edini večji sestanek v prostorih
Zadružnega doma Zalog, s katerim smo razširili krog
sodelujočih. Udeležilo se ga je okrog sedemdeset ljudi.
Od tega sestanka naprej je potekalo iskanje prostovoljcev
le še po osebnih poznanstvih, po e-pošti in preko spletne
strani, srečanja so se dogajala le v manjših skupinah.
K sodelovanju smo povabili več uveljavljenih
oglaševalskih agencij, da za projekt pripravijo celostno
grafično podobo in nam pomagajo pri promociji.
Nazadnje smo se odločili za sodelovanje s Pristopom,
eno največjih komunikacijskih agencij v Sloveniji.
Sodelovanje je steklo počasi in zares zaživelo šele
proti koncu leta.
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Oblikovali smo prvo različico predstavitev v
PowerPointu in zloženke (ki pa je bila natisnjena šele
veliko kasneje). Spisali smo dopise za šole, občine,
podjetja, študente in ustvarili podnapise za estonski
filmček.
Stopili smo v stik s prvimi krovnimi organizacijami,
občinami, šolami in vrtci.
Prvič smo se sestali z Zavodom za gozdove Slovenije.
Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno
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November 2009
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Stroški projekta so bili v prvotnem finančnem načrtu
ocenjeni na približno 700.000 EUR.
Odločili smo se za paketni pristop k pokroviteljem.
K projektu je kot partner pristopil Zavod za
gozdove Slovenije in se zavezal, da bo popisal divja
odlagališča v gozdovih, kjer jih na digitalnih kartah
ni mogoče odkriti. Do aprila so odkrili 3.000 divjih
odlagališč (30 % vseh popisanih).
Imeli smo sestanek na občini Pivka in z njihovo
pomočjo oblikovali protokole za občinske organizatorje.
Sodelovanje sta potrdila prva šola in vrtec. Z njuno
pomočjo je nastal protokol za šole in vrtce.

Prva pilotska čistilna akcija decembra

V novembru in decembru se je krog partnerjev hitro širil, zelo aktivna je
postala skupina za organizacijo na ravni občin, ki jo je začela koordinirati
Urša Zgojznik. Petra Matos in Aleš Pevc sta postala glavni vodji projekta.
Komunikacijska skupina je vneto sestavljala razne baze in temeljna besedila. Mediji so začeli objavljati prve prispevke. Skupina za finance je
oblikovala strategijo za pristop k donatorjem in pokroviteljem. Skupina za
popis je sestavila kar nekaj pomembnih navodil za popisovanje in kartiranje
na terenu. Pridobili smo pravni status društva z nazivom Ekologi brez meja.
Sredi novembra smo določili datum akcije: 17. april 2010. Takrat v Sloveniji ni
več snega, poleg tega pa vegetacija še ni zelo visoka. S tem ne nastaja škoda
na travnikih, divja odlagališča pa so še vidna.

Postavili smo koncept in pripravili dokumente
za občinske organizatorje (protokoli, PowerPoint
predstavitve, dopisi, dogovori o sodelovanju), ki
so kasneje bili vez med nami in občinsko upravo,
šolami, vrtci, komunalnimi podjetji in društvi v občini.
20. novembra se je prvič sestala skupina za
organizacijo na nivoju občin, vzpostavila temelje
skupine in določila okviren način in potek dela.
Do konca novembra je bilo organizacijsko pokritih 36
občin s 45 prostovoljci, aktivnih pri organizaciji akcije
v svoji občini.
Izvedli smo prve testne popise, s katerimi smo izboljšali prvotna navodila, metodologijo in popisne liste.
Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno
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Pripravili smo seznam potencialnih pokroviteljev
in donatorjev ter sestavili celotno pokroviteljsko
strategijo in napisali osnovne dokumente.

Prvi gozdarji so začeli popisovati divja odlagališča v
gozdovih.
Kot partner se nam je pridružila Ekošola, krovna
zveza vseh slovenskih ekošol.

24. novembra smo s predavanjem o projektu
sodelovali na konferenci Okolje in okoljevarstvo na
Fakulteti za varnostne vede.

December 2009

Preko spletne strani, verižnih e-pošt in Facebooka
je intenzivno potekalo iskanje prostovoljcev, ki bi
prevzeli organizacijo projekta v svoji občini.
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Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno

Podjetje Pristop je izdelalo celotno grafično podobo
projekta in logotip. Določili smo slogane akcije.
5. decembra smo vzpostavili Facebook profil. Do
konca decembra je pridobil več kot 20.000 članov.
9. decembra je nacionalni radio prvič poročal o
projektu. V decembru je sledilo še nekaj objav.
15. decembra smo začeli sklepati partnerstva z
nevladnimi organizacijami.
14., 15., 18. in 20. decembra so o projektu poročali v
oddaji 24 ur, na Valu 202 in na www.dnevnik.si.
21. decembra je v reviji Mag izšla prva večja medijska
objava z naslovom Smetarji za en dan. Nekaj člankov
so objavili tudi nekateri drugi tiskani mediji.
22. decembra smo imeli organizatorji manjšo
prednovoletno zabavo.
Zaživela sta prva spletna stran in portal za popis, s tem
se je začelo kartiranje letalskih posnetkov na Geopedii.
Oblikovali smo standardna navodila za prostovoljce
in za delo na terenu, vključno s popisnimi listi in
podrobnimi napotki, ter navodila v obliki videa.

Revija Jana (foto: Šimen Zupančič)
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Skupina za finance je začela aktivno iskati finančna in
materialna sredstva.
Sestali smo se z nekaterimi ključnimi partnerji
projekta, ki imajo društva razpršena po vsej Sloveniji.

Akcija postane res vseslovenska
Januar in februar 2010

28. januarja smo pridobili podporo Ministrstva za
šolstvo in šport.

Po novoletnem počitku se je projekt prevesil iz faze oblikovanja vizije in
strategije v fazo izvedbe. Intenzivnost dogajanja se je večala iz dneva v dan,
ko se je k projektu pridruževalo vse več občin, šol, pokroviteljev, partnerjev
itn. Ključni moment v januarju je bila prva novinarska konferenca. Finančna skupina je poslala vabila za pokroviteljstvo in donatorstvo na več kot tisoč najboljših slovenskih podjetij. Nastala je skupina za ozaveščanje. Začeli
smo pridobivati dovoljenja za zaključne zabave. Pospešeno smo podpisovali
dogovore z občinami, komunalnimi podjetji, šolami, društvi. Na koncu februarja je bila koordinacija vzpostavljena že v dvesto občinah.

Januar 2010

O

12. januarja smo organizirali prvo novinarsko konferenco, kar je bil tudi začetek intenzivnega poročanja
medijev o projektu.
16. januarja smo imeli prvi sestanek na Ministrstvu za
okolje in prostor.
20. januarja se je prvič sestala nova skupina za
ozaveščanje in na sestanku razdelila naloge.
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Dopolnili smo spletno stran in portal za popisovalce
z vsemi obrazci za prijavo odlagališč in navodili za
popis. Spletna stran www.ocistimo.si je zaživela
v oblikovno izpiljeni različici, vključno s spletno
registracijo. Osnovne vsebine smo dodajali do konca
meseca.
Izdelali smo načrt za pospešeno iskanje prostovoljcev za kartiranje (študentje, društva, razne
organizacije). Medtem je počasi napredovalo
kartiranje na Geopediji.
Konec meseca se nam je kot partner pridružila
Direkcija RS za ceste in obljubila pomoč komunalnim
podjetjem pri odvozu odpadkov.
Začeli smo vzpostavljati regijsko koordinatorstvo. S
tem namenom smo izvedli sestanek z regionalnimi
razvojnimi agencijami.
Na koncu meseca je bila vzpostavljena vez s
prostovoljci v sto občinah.
Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno

21. januarja so projekt kot častni pokrovitelji podprli:
predsednik republike dr. Danilo Türk, predsednik
Državnega zbora dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade
Borut Pahor.
Od 22. do 24. januarja se je deset članov ekipe
udeležilo konference v Estoniji.
Projekt smo predstavili županom na Združenju občin
Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.
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Februar 2010
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Ministrstvo za šolstvo in šport je poslalo šolam
okrožnico, naj se pridružijo akciji.

Slovenska vojska je postala partner in obljubila pomoč
na dan akcije. Sodelovanje sta potrdila tudi Ministrstvo
za obrambo in Policija.

Skupina za finance je intenzivno pridobivala
pokrovitelje in donatorje, medijske pokrovitelje in
donatorje, pokrovitelje karavane in pokrovitelje zabave.

Uprava RS za zaščito in reševanje je postala partner
pri organizaciji iskalnih akcij.

Začeli smo izdajati Čiste-e-novice.

Začeli smo se dogovarjati s predelovalnimi podjetji za
odpadke.
Prve znane osebnosti so postale ambasadorji projekta.
Na spletni strani smo aktivirali možnost spletne
prijave za občinskega organizatorja.
Prostovoljne prijave občinskih koordinatorjev so bile
vse redkejše, zato smo poslali poziv vsem preostalim
nepridruženim občinam, da se pridružijo projektu in
same določijo koordinatorja.
10. februarja smo sestavili končni osnutek besedila za
tiskani prospekt o akciji.
12. februarja je KD Skladi, Sklad KD Nova energija
postal zlati pokrovitelj akcije.
Pripravili smo strokovno predlogo za program
Ekokaravane!
Na mesečne in tedenske revije smo poslali ponudbo
člankov, zainteresiranim medijem pa jih tudi spisali.
16. februarja je v reviji Jana izšel članek: »Heroji,
ki bodo dvignili državo na noge«, ki je predstavil
osrednjo vodstveno skupino.
Večino preostalih letalskih posnetkov so pregledali
študentje geografije Univerze v Ljubljani. To jim je tudi
uspelo do konca februarja, tako da je bil ta del popisa
v celoti končan v roku. Skupaj je bilo odkritih preko
deset tisoč potencialnih lokacij (glej str. 134).

Z obveščanjem in omogočanjem prijave so začele
sodelovati knjižnice in turistično informacijski centri.
Izdelali smo načrt pospešenega iskanja prostovoljcev
za popis na terenu, vključujoč skavte, tabornike, vojsko,
policijo, različne organizacije (GURS, ZRSVN ...) itd.
Zaradi skromnih odzivov občin na pozive, naj vključijo
občinske baze odlagališč v register, smo po telefonu
poklicali vse občinske inšpekcije, naj pomagajo po
svojih močeh.
Sestali smo se z vsemi večjimi organizacijami, ki so
se pridružile popisu, in se okvirno dogovorili glede
izvedbe iskalnih akcij.
Izpopolnili smo metodologijo popisa na terenu, še
posebej terenski popis potencialnih lokacij z letalskih
posnetkov. Poiskali smo primerne poceni GPS
naprave in zbrali donacije za nakup.
Do konca februarja je že več kot tisoč ljudi prijavilo
divja odlagališča ali aktivno sodelovalo pri popisu
divjih odlagališč v svoji občini.
Dopolnili smo navodila za kartiranje na terenu.
Sneg je kopnel, zato smo se pripravljali na začetek
množičnega terenskega dela. Medtem je število na
terenu potrjenih točk naraščalo le počasi.

Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno
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Še malo ...

Marec in april 2010
Široka paleta aktivnosti v marcu je poskrbela, da akcije preprosto ni bilo
mogoče prezreti. Eko karavana je obiskala večino večjih slovenskih krajev,
začeli so se natečaji: ekoidejnik, likovni in fotografski natečaj. Dva vikenda sta
bila posvečena iskalno-čistilnim akcijam. Na sestankih s starimi in novimi
partnerji smo se dogovarjali glede podrobnosti sodelovanja. S komunalnimi
službami je potekalo načrtovanje zbirnih točk za odpadke in logistike odvoza.
Skupina za finance je podpisala pogodbe z mnogimi donatorji in (medijskimi)
pokrovitelji. Natisnili in razdelili smo plakate in zloženke. V zadnjem mesecu
in pol so prispevki o akciji preplavili medijski prostor.
V popisovanje so se vključili skavti, taborniki, policija, vojska itd. Terenski
pregled potencialnih lokacij smo večinoma opravili do konca marca. Prav vseh
lokacij nam zaradi pomanjkanja časa in poznega snega ni uspelo pogledati
povsod. V zadnjih dveh mesecih smo prejemali ogromno elektronskih
sporočil in telefonskih klicev občanov, ki so hoteli prijaviti divje odlagališče.

Marec 2010
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1. marca sta se začela natečaja za šole: likovni
natečaj in ekoideje.
2. marca smo objavili poziv k fotografskemu
natečaju.
3. marca smo v Ljubljani organizirali srečanje za
izboljšanje registra divjih odlagališč. Udeležilo se ga
je 70 popisovalcev, večinoma iz osrednje Slovenije.
Kupili smo GPS aparate za delo na terenu in jih
razdelili prostovoljcem po vsej Sloveniji.
Izdelali smo pakete s po 50 potencialnimi lokacijami,
ki jih je bilo potrebno pregledati. Pakete so si
lahko prostovoljci prenesli s posebnega spletnega
portala za popisovalce. Vsebovali so zemljevide in
točne lokacije, ki jih lahko vnesemo v GPS napravo
za enostavno iskanje in popisovanje potencialnih
lokacij.
5. marca smo hkrati organizirali 14 predstavitev
popisa divjih odlagališč v vseh slovenskih regijah za
lokalne popisovalce v sodelovanju z Uradom RS za
zaščito in reševanje. To je bila priprava za iskalnočistilne akcije kasneje v tem mesecu.
Natisnili smo informativne zloženke in plakate.
Skupaj z GeaTV smo posneli film o dobrih okoljskih
praksah, s filternetom pa filmčke za najstnike.
6. marca se je na pot odpravila Eko karavana. Prvič
smo z njo obiskali Mursko Soboto.
10 marca je karavana obiskala Maribor.

Sestanek za popis divjih odlagališč in iskalne akcije (Foto: Žiga Šmidovnik)

Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno
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12. marca je karavana obiskala Novo Gorico.
13. in 14. marca je potekal prvi del velike iskalnočistilne akcije po vsej Sloveniji. Marsikje je bila akcija
odpovedana zaradi snega.
15. marca so akcijo začeli oglaševati na ekranih
Ljubljanskega potniškega prometa.
15. marca so bile k akciji pridružene prav vse
slovenske občine. Na koncu meseca je manjkalo le
nekaj podpisanih dogovorov.

V zadnjem tednu smo v prostorih četrtne skupnosti
Polje uredili logistični center za distribucijo vrečk,
rokavic, za shranjevanje raznih materialov ter za
pisarno za logistične naloge.
Aktivirali smo info telefonske številke. Dobra dva
tedna pred akcijo smo na klice odgovarjali na štirih
centralnih telefonskih številkah in devetih za regije.
Številke regijskih telefonov so bile objavljene na
plakatih, razobešenih v občini.

16. marca je karavana obiskala Kobarid.

26. marca smo na Čopovi ulici v Ljubljani priredili
modno revijo 3Re.

Pripravili smo scenarije za televizijske in radijske
oglase.

30. marca je karavana obiskala Kranj.

Po vsej Sloveniji je podjetje Europlakat polepilo 250
jumbo plakatov.
16. marca smo organizirali sestanek vseh slovenskih
komunalnih podjetij, predstavnikov prevzemnikov
odpadkov in ministrstva za okolje in prostor z
namenom iskanja logističnih rešitev.

27. marca je karavana obiskala Komendo.
31. marca je karavana obiskala Velenje.
Aktivirali smo SMS donacije pri vseh mobilnih
operaterjih in možnost spletne donacije za majico
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«

K akciji so se pridružila vsa komunalna podjetja.

Kontaktirali smo podjetja, ki prodajajo vrečke in
rokavice, izbrali najboljše ponudbe in jih poslali
občinam.

18. marca je karavana obiskala Ribnico (ter Ivančno
Gorico, Dobre Polje, Sodražico in Kočevje).

Zaključil se je likovni natečaj, v katerem je
sodelovalo 180 slovenskih šol in vrtcev.

Od 19. do 21. marca je karavana obiskala Celje.

Ob koncu marca smo mnogi spremenili sliko na
profilu v Facebooku v logotip akcije.

20. in 21. marca je potekal drugi del velike
popisovalske akcije po vsej Sloveniji.

Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno

24. marca (na dan za spremembe) se je vodstvena
skupina zbrala na pilotskem čiščenju divjega
odlagališča ob Litijski cesti v Ljubljani, da bi lažje
ocenili količine odpadkov, potrebe po vrečkah in
logistični potek čiščenja.
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April 2010
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10. aprila smo organizirali čiščenje treh odlagališč s
Slovensko vojsko (Novo mesto, Počeh, Vrhnika).

1. aprila smo uradno zaključili popis za čistilno
akcijo. Prijavljenih je bilo več kot 10.500 divjih
odlagališč. Zaključili smo tudi prijavo zbirnih mest za
prostovoljce. Prijavljanje odlagališč v register se je
nadaljevalo tudi po tem datumu.

10. aprila je potekalo čiščenje v treh slovenskih
občinah ter nekaterih vrtcih in šolah.

Do začetka aprila se je za akcijo na spletu uradno
registriralo več kot 90.000 prostovoljcev.

Pripravili smo logistični načrt za občinske
organizatorje – kje so prijavljena divja odlagališča,
kje so zbirna mesta za prostovoljce, kdo ponuja
pomoč pri prevozu odpadkov in koliko prostovoljcev
je prijavljenih v njihovi občini.

Začela se je obdelava podatkov o popisanih
odlagališčih. Izbrali smo samo lokacije, ki so
primerne za čiščenje. Skupno se jih je nabralo preko
7.000.
Vsakemu zbirnemu mestu in posvojitelju smo
dodelili primerno število odlagališč glede na število
prijavljenih prostovoljcev. Izdelali smo navodila in
zemljevide za vsakega vodjo odlagališča in zbirnega
mesta.
2. aprila je Eko karavana obiskala Novo mesto.
2. aprila se je zaključil likovni natečaj.
6. aprila je karavana obiskala Zagorje.
7. aprila je karavana obiskala Slovenj Gradec.
8. aprila smo organizirali razpravo Očistimo
Slovenijo – za vedno!  z okroglo mizo s strokovnjaki
na področju odpadkov in novinarsko konferenco s
Slovensko vojsko.
9. aprila je karavana obiskala Koper.
9. aprila smo v Državnem zboru odprli razstavo
likovnih del učencev iz mnogih slovenskih šol in
vrtcev z naslovom Ustvarjamo iz odpadkov.

Po občinah smo razdelili logistične pakete, pripravili
in razdelili smo vreče, rokavice, plakate in zloženke z
navodili.

Približno sedem dni pred akcijo so občinski
organizatorji organizirali sestanek z vsemi, ki so
prijavili zbirno mesto za prostovoljce, jim razdelili
vrečke in rokavice in se dogovorili, katera divja
odlagališča bodo čistili in na katero zbirno točko za
odpadke bodo vozili odpadke z divjih odlagališč.
13. aprila smo v kinu Šiška postavili razstavo oblek iz
recikliranih materialov z modne revije.
15. aprila je karavana obiskala Ljubljano. Zaključila
se je z večjim dogodkom in zadnjo novinarsko
konferenco pred akcijo.
16. april je bil eden najbolj mirnih dni za
organizatorje akcije, kot zatišje pred nevihto.

17. april

je bil dan čiščenja. Potek
dogodkov tega dne je
podrobneje predstavljen v naslednji tabeli.
19. aprila smo se udeležili konference o gradbenih
odpadkih na Gospodarski zbornici Slovenije.
24. aprila se je zaključil fotografski natečaj.

Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno
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Akcija!

Potek dogodkov 17. aprila 2010
Na ta dan so prostovoljci čistili divja odlagališča v 207 občinah.
Ves čas akcije nas je bilo okrog petnajst članov ožje organizacijske skupine
in petnajst drugih prostovoljcev v baznem taboru dosegljivih preko info
telefonov ali pa smo pomagali pri raznih operativnih zadevah. Iz tabora smo
pomagali pri težavah, ki so se pojavljale na terenu. V drugem prostoru smo
pripravili mize in stole za novinarsko konferenco ob 17. uri.

Vodje zbirnih mest so pošiljali SMS sporočila s podatki o številu prostovoljcev
in količini zbranih odpadkov na vnaprej določeno številko. Ti podatki so
se avtomatsko seštevali, tako da so v bazni tabor neprestano prihajale
najnovejše številke in se preko projektorja izpisovale na platnu. Na voljo so
bile tudi na spletu. Vsakič, ko se je na platnu pojavila okrogla številka, se je
celoten prostor zatresel od veselja. Večernih zabav se je udeležilo mnogo
manj ljudi, kot smo pričakovali, pa vendar je bilo vzdušje fantastično.

17. april 2010
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Ob 7.00 smo začeli pripravljati prostore v klicnem
centru in medijskem središču v prostorih
Slovenijalesa v Ljubljani.
Od 9.00 do 14.00 je bilo uradno trajanje čiščenja.
Mnoge skupine so nadaljevale s čiščenjem do večera.
Ob 11.30 smo po adremi poslali prvo sporočilo za
javnost.
Po 14.00 smo poklicali vse občinske organizatorje, ki
so podali prve ocene o številu prostovoljcev in količini
odstranjenih odpadkov v njihovi občini.
Ob 14.30 smo po adremi poslali drugo sporočilo za
javnost.
Ob 17.30 smo v novinarskem središču organizirali
novinarsko konferenco, na kateri smo razglasili
neuradne rezultate o številu sodelujočih in količinah
zbranih odpadkov.
Po 18.00 so se začele zabave v mnogih krajih.
Glavne tri zabave, ki smo jih organizirali, so bile v
Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Znani slovenski
glasbeniki so nastopili brezplačno.

Bazni tabor (Foto: Žiga Šmidovnik)

Ob 19.00 smo po adremi poslali zadnje sporočilo za
javnost.
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Junija je podjetje GFK za nas izvedlo javnomnenjsko
raziskavo.
Znanje o organizaciji projekta smo predali drugim
balkanskim državam (Črna Gora, Makedonija)
v upanju, da bomo 2012 izpeljali akcijo Očistimo

In kaj zdaj?
Po 17. aprilu

Balkan v enem dnevu!

Po akciji je vodstvena skupina potrebovala nekaj tednov počitka. Kljub temu
so nekatere projektne obveze zahtevale še nekaj dela. Naprej je potekala
priprava Ekoidejnika, ažuriranje registra divjih odlagališč, priprava predlogov
za spremembo zakonodaje, fotografske razstave in priprava drugih okoljskih
projektov z dvema ciljema: Slovenija brez divjih odlagališč do 2020 in t. i.
»zero waste« do leta 2030.

Od maja do septembra 2010

O

Urša Zgojznik iz skupine za občinsko organizacijo je
do začetka maja pripravila statistična poročila ter
zbrala mnenja in predloge.
V začetku maja smo obiskali Romunijo, da bi
spodbudili tamkajšnje organizatorje akcije. Ti so
akcijo uspešno izvedli 25. septembra, in sicer z
udeležbo 150.000 prostovoljcev.

P
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Od avgusta naprej potekajo priprava svetovne
konference Očistimo svet! In začetki priprav za
organizacijo Svetovne akcije 2012 z uradnim nazivom

Let's do it! World Cleanup 2012.

28. septembra smo se udeležili posveta pri
predsedniku države (spr. op.: povzetek zaključkov
posveta je v prilogah). Predsednik je na svečani
prireditvi v Brdu pri Kranju pred okrog tristo najbolj
zaslužnimi člani koordinacijske ekipe podelil
vodjema projekta red za zasluge.
21. oktobra smo sodelovali na Slovenski konferenci
o odnosih z javnostmi (SKOJ).
Do konca novembra smo oblikovali to zaključno poročilo.
Legenda: O – organizacija, P – popis, K – komunikacija, S – pokrovitelji in partnerji,
Z – ozaveščanje, M – organizacija po občinah, G – splošno

17.maja smo v Festivalni dvorani v Ljubljani
organizirali zaključno prireditev, na katero smo
povabili vse partnerje in člane delovnih skupin.
5. junija smo priredili piknik za vse občinske
organizatorje, na katerem so nastopili tudi znani
slovenski glasbeniki.
15. junija smo simbolično predali register divjih
odlagališč Ministrstvu za okolje. Ministrstvo je
obljubilo, da se bo skupaj z nami zavzemalo za
preprečevanje nelegalnega odlaganja odpadkov.
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Organizacija projekta
Vztrajnost se izplača

Skupino za organizacijo smo vzpostavili že na drugem srečanju (8. septembra 2009), toda aktivnosti skupine niso bile povsem natančno določene
in razmejene. Zato smo organizacijske naloge na začetku opravljali vsi po
malem, predvsem pa vodje posameznih skupin. Kljub temu smo, pač malo
manj organizirano, skupaj oblikovali organizacijsko strukturo projekta in
postavili strategijo.
V prvih mesecih smo bili prostovoljci v projektu le civilna pobuda brez
pravnega statusa. V začetku novembra smo začutili, da projekt potrebuje
pravni status. Pri izbiranju ustrezne pravne oblike smo se odločili za društvo
in uporabili pol leta prej ustanovljeno, a še neaktivno društvo Ekologi brez
meja, ki sta ga Petra in Janez Matos nameravala uporabljati prav v namene
organiziranja okoljskih projektov. Ime je povsem ustrezalo našim namenom,
poleg tega pa je bilo društvo povsem sveže ter s tem v javnosti neznano in
nezaznamovano.
Pri organizaciji smo se držali temeljnega načela estonskega projekta Let’s
Do It Estonia!, da je to »neprofitna, pristna državljanska akcija, ki ni povezaZaključna prireditev v Festivalni dvorani (Foto: Žiga Šmidovnik)

na z nobeno politično stranko, posameznim podjetjem ali nevladno organizacijo. Organizatorji prihajamo iz mnogih nevladnih okoljskih organizacij,
društev in iz različnih ozadij.«
Tudi že obstoječa načela društva so se ujemala z duhom civilne iniciative:
• z lastnim zgledom kazati, kako je mogoče živeti hkrati trajnostno in
kvalitetno,
• doprinesti svoj kamenček k mozaiku vsega dobrega, kar se dogaja na
svetu,
• prenesti v prakso združevanje v različnosti,
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• prebuditi kolektivni duh v dobi individualizma,
• pretvarjati apatijo v opolnomočenost skozi aktivizem in pristno civilnodružbeno iniciativo,
• zavirati podivjane potrošniške impulze s trajnostno miselnostjo.
Pobudniki si projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! nikoli nismo lastili. Spoštovali smo vse, kar so doslej dosegli organizatorji čistilnih akcij po
Sloveniji, in se močno zanašali na njihove izkušnje, strokovnost in povezanost
z lokalnimi skupnostmi. Vse to je bilo ključnega pomena za uspeh vseslovenske akcije. Na tem mestu je vredno omeniti Turistično zvezo Slovenije, ki
je soudeležena v večini čistilnih akcij v Sloveniji. S pozitivnim odzivom na naš
poziv k sodelovanju je zelo pripomogla k temu, da so se akciji pridružile tako
rekoč vse čistilne akcije v Sloveniji. Pomembno sporočilo projekta je bilo, da
akcija pripada vsem prebivalcem Slovenije, in ne samo peščici koordinatorjev. Na področju popisa divjih odlagališč je izredno pomembno vlogo imel
Zavod za gozdove Slovenije, ki je popisal tretjino vseh popisanih odlagališč.

Organizacijsko je delo potekalo odlično znotraj posameznih skupin v
manjšem krogu sodelavcev. Dejavnosti so bile precej razpršene, decentralizirane; le bistveni komunikacijski elementi akcije so bili povsem enotni za
vso Slovenijo. Pozitivna plat tega je bila visoka stopnja avtonomnosti posameznikov in skupin, odprtost za improvizacijo in organski razvoj organizacijske strukture skupin; negativna plat je bila na začetku nejasna identiteta
skupine ter negotovost glede vodstvenih vlog in odgovornosti, kasneje pa
podvajanje dela, izvajanje nepotrebnih opravil, nesporazumi in zamude.
V začetku leta 2010 smo že natančno določili identiteto projekta, temeljne cilje,
načela komunikacije, odnos do partnerjev itn. To nam je omogočalo ustrezno
odzivanje na (sicer zelo redke) poskuse uporabe projekta v namene, ki so bili
v nasprotju z njegovimi temeljnimi načeli. Prav tako smo se laže osredotočali
na bistvene dejavnosti in se izogibali tratenju moči za postranske zadeve.
Vsega skupaj je v organizaciji projekta – bodisi v tesnejši ali ohlapnejši povezavi s petdesetimi osrednjimi organizatorji projekta – sodelovalo okoli tisoč
petsto prostovoljcev. Okrog petsto prostovoljcev je delovalo na lokalni organizaciji v posameznih občinah, okrog tisoč pa je bilo aktivnejših popisovalcev
divjih odlagališč. Poleg tega je na dan čiščenja več kot tri tisoč prostovoljcev
skrbelo za izvedbo nalog na zbirnih mestih.
Organizacijska struktura je bila fleksibilna. Pogosto smo najbolj aktivni člani
opravljali tudi druge naloge, ne samo tistih, za katere je bila zadolžena naša
skupina. To se je najbolj izrazito dogajalo, kadar je bilo treba kakšno zadevo
dokončati v zelo tesnem roku, posebej v zadnjih dveh mesecih.
Glede na to, da se le nekaj odstotkov ljudi, ki ponudijo pomoč, v resnici odloči
delati, je pomembno hitro odzivanje na ponujeno pomoč ter ustrezno motiviranje in izobraževanje. Manjkala nam je posebna skupina motivatorjev,
zato je ožja organizacijska skupina ostala majhna in preobremenjena.

Pilotska čistilna akcija s slovensko vojsko (Foto: Žiga Šmidovnik)

Delovne skupine so se s časom spreminjale. Nekatere so bile zelo tesno
povezane, druge manj. Včasih so določene naloge izvedle manjše skupine v
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zelo ohlapnem sodelovanju z drugo skupino. Primer je organizacija modne
revije. Dogodek spada v opis nalog skupine za ozaveščanje, toda skupina
deklet ga je izpeljala samostojno, komunikacijsko pa je dogodek podprla
skupina za komunikacijo.

V drugi polovici projekta je skupina za notranjo komunikacijo organizirala tudi sistem oddajanja kratkih poročil vodij posameznih skupin, zato da
smo imeli vodje vseh skupin okviren pregled nad dogajanjem v vseh ostalih skupinah, posebej zato, ker so se naše aktivnosti pogosto prekrivale
ali dopolnjevale ali bile odvisne druga od druge. Na primer: da bi skupina za
PR lahko sestavila sporočilo za javnost o obisku Eko karavane v določenem
kraju, je skupina za ozaveščanje morala pravočasno zbrati podatke o vseh
dogodkih na karavani, imena vseh sodelujočih, vse lokacije in ostale podatke, skupina za finance je morala pridobiti logotipe sponzorjev karavane
in jih posredovati obema skupinama. Skupina za občinsko organizacijo je
pomagala s kontakti občinskih koordinatorjev, ti pa so pomagali pri celotni
organizaciji dogodka na lokalni ravni.
Organizacijska struktura projekta ni bila hierarhična, ampak koncentrična.
V središču sta bila dva vodji. Njuna naloga je bila slediti prav vsemu, kar se
dogaja, uradno predstavljati akcijo, prinašati nujne ažurne odločitve, kadar
ni bilo časa za sestanek celotne vodstvene skupine.

Delček organizacijske skupine iz Maribora

Nad prav vsemi dogodki je bedela komunikacijska skupina. To je bilo
ključno za ohranjanje koherentne identitete projekta, za dovolj dobro
sledenje načrtovani časovnici, za ohranjanje fokusa na zastavljenih ciljih
in zato, da projekt ne bi zašel v preširoko okoljsko angažiranost (bilo je
kar nekaj tendenc k vključevanju aktivnosti, ki niso tesno povezane z odpadki).
Vse pomembne odločitve smo predebatirali na rednih tedenskih sestankih
vodstvene skupine. Sprva so bili sestanki nekoliko neorganizirani, kasneje
smo določili nekaj pravil za sestanke in začeli delati učinkovite zapisnike, v
katerih so bile jasno zabeležene vse naloge in imena oseb, ki so se obvezale,
da bodo te naloge izvršile v določenem roku.

Eden od vodij (Aleš Pevc) je bil zadolžen za skupino za finance, logistiko in
organizacijo zabav, drugi (Petra Matos) pa za skupino za popis, organizacijo
po občinah in ozaveščanje. Zelo prav bi prišel še tretji vodja za koordinacijo
komunikacijske skupine, ki je skrbela za notranjo in zunanjo komunikacijo,
odnose s partnerji, mediji, pripravo gradiv, oglaševanje, organizacijo dogodkov in splošno promocijo projekta.
Vodstveno skupino so tvorili vodje vseh posameznih delovnih skupin (včasih
tudi dva predstavnika ali več) in že omenjena vodji projekta. Znotraj vsake
delovne skupine je bila nadaljnja delitev nalog različna. Nekatere skupine so
bile majhne in nestrukturirane, druge so bile zelo velike in razvejane, zlasti
skupina za organizacijo po občinah in skupina za popis. Vodij nismo določali
z glasovanjem, preprosto so se sami izluščili, ker so pokazali samoiniciativno pripravljenost vložiti v projekt veliko energije in časa ter odgovorno
izpolnjevati vse potrebne naloge.
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Večino manjših odločitev so prinašali sami člani skupine, o vseh večjih
odločitvah smo se najprej pogovorili na vodstvenem sestanku, dokler nismo
prišli do soglasja. Klasičnih glasovanj praktično ni bilo. V mnogih primerih
sta odločitev določila vodji projekta; le kadar se nista strinjala, sta podala
predlog v razpravo ožji organizacijski ekipi, da je odločila o tem.
Redni sestanki vodstvene skupine vsaj dvakrat mesečno so bili izredno
pomembni, ker zgolj spletna komunikacija ne zagotavlja zadostne strnjenosti skupine. Dodatno smo za sestanke pogosto uporabljali Skype, program za brezplačne pogovore po internetu.
Projekt je bil popolnoma prostovoljski, zato nismo imeli težav z določanjem
nagrad ali plač za posamezne člane. Vsa sredstva smo porabili za stroške
projekta. Prostovoljci so naknadno dobili pokrite potne in telefonske stroške
za nazaj, večina je zaprosila le za kritje dela stroškov, nekateri pa so se
povračilu stroškov povsem odpovedali. Občinskim organizatorjem smo
zmogli izplačati simboličnih 50 EUR za telefonske in potne stroške, zavedamo pa se, da je stroškov večinoma bilo bistveno več.
V času trajanja projekta smo na spletni strani redno objavljali, koliko denarja potrebujemo in koliko smo ga že porabili ter za kaj. Javnost in sponzorji
so se zelo pozitivno odzvali na popolno finančno transparentnost projekta.
Pri organizaciji smo se srečevali z velikimi izzivi in težavami, večina nas
sploh prvič v tako velikem projektu. S projektom Očistimo Slovenijo v enem
dnevu! so v slovenskem prostoru nastale nove ekološke naveze, strokovna orodja in komunikacijske strategije, obenem pa je civilna družba dobila
mrežo sposobnih organizatorjev.

(notranja komunikacija), Nina Marolt (partnerji), Petra Arula in Martina Budal
(Čist-e-novice), Sabina Ogrič (administracija podatkovnih baz), Metja Stritmar
(tekstopiska, koordinatorka natečaja Ustvarjajmo iz odpadkov), Doroteja Jazbec
(tekstopiska), Vesna Rems (tekstopiska)
PR: Anja Vilotič (stiki z mediji), Rok Knafelj (ambasadorji in VIP), Tanja Kverh
(banke), Jana C. Lavtižar (nevladne organizacije)
Popis divjih odlagališč: Janez Matos (vodja), Jaka Kranjc (GIS podpora), Lea
Ružič (kartiranje, VIP zbirno mesto), Mojca Velkovrh Slunečko (video navodila), Gorazd Drofenik
Občinska organizacija: Urša Zgojznik (vodja), Dušan Komel (administrator),
Matjaž Grum (regionalni koordinator za Dolenjsko), Uroš Kozlevčar (regionalni koordinator za osrednjo Slovenijo), Martina Erjavec (regionalna koordinatorka za Notransko in Kras), Pomurski Ekološki Center (regionalni koordinatorji za Pomurje), Jožica Lazar (regionalna koordinatorka za Goriško), Tomaž
Dežman (regionalni koordinator za Gorenjsko), Urška Čater (regionalna
koordinatorka za Savinjsko), Peter Cesar (regionalni koordinator za Koroško)
Tehnična podpora: Jure Šah (spletna stran), Miha Valenčič
Finance: Ingrid Vidmar (vodja), Tina Vidjen, Anita Novak, Aleksander Batič, Katarina Klemenčič, Lana Mihele, Anže Kogovšek, Mitja Petovar, Sabina Ogrič, Špela
Perne, Nataša Kušar, Miro Mihec, Drago Kušar, Metka Štergulec in Matjaž Grum
Ozaveščanje: Nara Petrovič (vodja, koordinator Eko karavane), Mircho H.
Mavrin (splošna podpora), Urša Dolinšek (kratki video posnetki), Polona
Somrak (tekstopiska medijskih prispevkov), Marta Ivančič (organizacija Eko
karavane), Andreja Palatinus, Lidija Živčič (strategija politike za ravnanje z
odpadki), Eva Celec (modna revija), Barbara Živčič (modna revija)
Organizacija zabave: Polona Klemenčič, Matjaž Šneberger

Na koncu navajamo še člane jedra organizacijske ekipe:

Računovodkinja: Polona Klemenčič

Glavni vodji: Aleš Pevc (logistika), Petra Matos (partnerji)

Fotografa: Žiga Šmidovnik (tudi avtor fotografske razstave v knjižnici
Bežigrad), Jože Bedič

Komunikacija: Pika Kofol (vodja), Polonca Štritof (namestnica vodje), Pika Golob

Fotografski natečaj: Ana Kovač
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Organizacija na nivoju občin
Kako doseči vsako vas

OPIS AKTIVNOSTI
Podrobnejši izvedbeni cilji skupine so bili:
• poiskati organizatorja za vsako slovensko občino oz. eno ali nekaj
četrtnih skupnosti v primeru mestnih občin (splet, promocija),
• vzpostaviti regijsko koordinatorstvo,

Priprave in organizacija projekta ter cilji izvedbe so bili usmerjeni v izpeljavo akcije na lokalnem nivoju. Temeljna cilja skupine sta bila ustvariti aktivno mrežo prostovoljcev, ki bodo prenesli idejo projekta v lokalno
skupnost (občina, četrt), in poskrbeti, da se akcija dejansko in uspešno
izvede. Delovanje skupine je bilo še posebej občutljivo in obsežno zaradi
specifičnosti, raznolikosti in množičnosti sodelujočih lokalnih partnerjev –
občin, komunalnih podjetij, šol in vrtcev, društev in posameznikov.

POGOJI IN NAČIN DELA
Prve temelje skupine je vzpostavila Petra Matos. Petra je bila v začetku decembra imenovana za vodjo projekta, zato je vodstvo skupine predala novi
vodji, Urši Zgojznik. Ta je skrbela, da so se priprave na akcijo odvijale v vseh
občinah, prenašala je potrebne informacije do regijskih in občinskih koordinatorjev, nudila vso potrebno podporo in odgovore pri vzpostavljanju sistema za učinkovito izvedbo akcije. Administratorsko pomoč je nudil Dušan
Komel, ki je skrbel za hitro in učinkovito komunikacijo z množico občinskih
organizatorjev.
Skupino je poleg njiju sestavljalo veliko število občinskih organizatorjev, ki
so bili zastopani v vsaki od dvesto desetih slovenskih občin, skupaj okrog
petsto prostovoljcev. V osmih od trinajstih slovenskih statističnih regij so pri
koordinaciji vsaj delno pomagali tudi regijski koordinatorji.

Lokalni organizatorji in drugi prostovoljci iz Vidma

Zastavljene aktivnosti znotraj občine preko občinskega organizatorja so bile:
• izvesti sestanek na občini in pridobiti podporo občine kot glavnega
lokalnega partnerja,
• dogovoriti se za sodelovanje s komunalnim podjetjem,
• povezati se z dosedanjimi organizatorji čistilnih akcij znotraj občine in z
njimi poskusiti ustvariti učinkovit organizacijski tim,
• predstaviti projekt vrtcem, osnovnim in srednjim šolam in jih povabiti k
sodelovanju,
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• kontaktirati društva, dejavna v občini oz. četrtni skupnosti,
• povabiti vse ljudi in ustvariti vse pogoje, da bi akcija lahko bila izpeljana,
• projekt organizacijsko in logistično pripraviti do potankosti (sodelovanje
z občinskim popisovalcem, določiti zbirna mesta, zbirne točke),
• predstavljati ključno komunikacijsko vez znotraj lokalne skupnosti,
med vodstvom projekta in vsemi navedenimi členi znotraj občine,
• kontakt z lokalnimi mediji.
Komunikacija je zaradi razpršenosti prostovoljcev po celotni državi in slabše
vzpostavljenega regijskega koordinatorstva potekala direktno na relaciji
vodja – občinski organizator, v manjši meri tudi regijsko. Večinoma smo
komunicirali preko e-pošte in telefona, vsak mesec smo izpeljali vsaj en
skupni sestanek. Celotno spremljanje aktivnosti je potekalo preko Google
dokumentov. Vsaj polovica organizatorjev je komunicirala preko uradnega
e-naslova ime.priimek@ocistimo.si.

Informacijske baze
Skupina je bila kapilarno razvejana po celotni državi in je vključevala veliko prostovoljcev na več nivojih (občinski organizator – organizacijska ekipa
– predsedniki društev …). Z namenom zanesljivega in lažjega zbiranja povratnih informacij je bilo v osnovi zaželeno, da se vsak občinski organizator
aktivno vključi v spremljanje in dopolnjevanje glavne baze stanja sam preko
e-naslova domene @ocistimo.si. Zaradi specifičnosti in raznolikosti prostovoljcev tega nismo izvajali v celoti, prav tako pa ni zaživela Google skupina.
Zaradi poenotenega dela in komuniciranja z vsemi partnerji smo za občinske
organizatorje pripravili enotne dokumente za vse občine.

Baze podatkov
• dokument Organizacija na nivoju občin (kontakti, stanje aktivnosti),
• zemljevid z navedenimi kontakti občinskih organizatorjev, objavljen na Geopediji,
• pogosta vprašanja in odgovori glede organizacije na nivoju občine,
• PR naloge občinskega organizatorja,
• navodila za zbiranje sredstev,
• druge interne namenske baze.

Baze dokumentov
• protokol za organizatorje,
• protokoli za komuniciranje z občino, komunalo, šolami in vrtci, društvi
• dopisi za občino, komunalo, organizatorje dosedanje čistilne akcije,
šole in vrtce, društva,
• predstavitev projekta,
• predstavitve za občino, komunalo, šole in vrtce, društva,
• dogovori za občino, komunalo, organizatorja dosedanje čistilne akcije,
šole in vrtce, društva,
• list za poročanje.

Rezultati
Cilji skupine so bili v skladu s celostnim uspehom akcije navzven v celoti
doseženi; akcijo so izvedli v vseh slovenskih občinah ob ključnem sodelovanju komunalnih podjetij, priključila se je glavnina slovenskih šol in vrtcev,
sodelovala so večinoma vsa ključna društva po občinah.
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Pri notranji organizaciji je bilo med samim potekom veliko prilagajanja
načinov dela, sprememb in iskanja boljših in ustreznejših rešitev glede na
majhen kader v vodstvu in administraciji. Poleg tega so se med organizacijo
in pri končni analizi pokazale možne usmeritve za boljše izvedbe čistilnih
akcij v prihodnje, za nadaljnje sodelovanje z društvom na področju ravnanja
z odpadki in za učinkovitejše delovanje lokalnih skupnosti. Ti cilji in interesi
deloma sovpadajo s cilji delovanja društva v prihodnje, deloma pa tudi s
problematiko ravnanja z odpadki na ravni celotne države.

Natančne rezultate v številkah je težko podati, saj se prostovoljci niso evidentirali s podpisi, ampak so bile v večini podane naknadne ocene. Ne glede
na zbrane navedbe menimo, da so bili navedeni rezultati preseženi, saj je
na dan akcije veliko ljudi čistilo tudi povsem v lastni režiji. V skupno število
sodelujočih smo zajeli tudi tri občine, kjer so akcijo zaradi objektivnih razlogov izvedli en teden prej, prav tako pa šole in vrtce, ki so čistili v šolskih
dneh pred akcijo. Kjer je podatek o številu vključenih šol in vrtcev nič, ne
pomeni nujno, da niso sodelovali, le s tem podatkom ne razpolagamo. Podobno velja za število vključenih društev.
Ponekod je bila podana le ocena števila udeležencev skupaj in količina
zbranih odpadkov samo v eni merski enoti. Za približno predstavo smo tam
uporabili primerjalni faktor med kubičnimi metri in tonami 5,2.
Glede na navedena načela zbiranja podatkov se je po ocenah akcije udeležilo
270.166 prostovoljcev, kar na podlagi evidentiranega števila prebivalcev
s strani Statističnega urada Republike Slovenije znaša 13,2% prebivalcev
države. Največ udeležencev se je glede na število prebivalcev občine zbralo v občinah Ormož, Semič, Pivka, Kobarid in Kostel. V sedmih občinah je
udeležba presegala 30%.
Sodelovalo je več kot 86.000 otrok iz 278 vrtcev in 533 osnovnih, podružničnih
in srednjih šol ter več kot 3.700 društev.

Sestanek z občinskimi organizatorji (Foto: Žiga Šmidovnik)

Akcijo so po vseh občinah izvedli uspešno, kar pomeni, da so se z namenom
sodelovanja v skupni akciji zbrale skupine prostovoljcev in čistile. Še posebej pomembne vplive akcije udeleženci vidijo v medsebojnem druženju in
povezovanju ljudi ter v ozaveščanju prebivalcev o odgovornem ravnanju z
naravo.
V nadaljevanju so v tabeli objavljeni povzetki rezultatov akcije po občinah, ki
smo jih povzeli iz poročil organizatorjev in komunalnih podjetij.

V akcijo se je intenzivno vključila tudi Slovenska vojska, ki je s svojimi pripadniki izvedla preliminarno čiščenje teden dni pred akcijo, prav tako pa je
sodelovala tudi na dan akcije.
Količina zbranih odpadkov presega 14.800 ton oz. 78.000 kubičnih metrov.
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Lokalni organizatorji in drugi prostovoljci iz Kranja po akciji
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1

25

25

65

4

0

0

1

200

200

425

2

620

8

1585

2205

1183

37

3388

0

0

2

600

600

827

1

130

2

165

295

6

35

2

220

2

34

2

1

85

4

16

1310

50

1200

7,48

310,0

46,0

1728

7,93

509,1

97,9

90 13,53

40,0

7,6

625 26,81

130,5

18,0

11,74

927,5

178,4

33

1427 24,51

223,9

43,1

600

10

895 13,42

305,0

80,0

255

1200

35

1455 34,73

303,9

58,5

61

95

62

157 25,74

19,8

3,8

210

295

1551

537,8

103,4

47

1846

11,06

57

56
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OBČINE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTANJEVICA
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA
GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LASKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LOGDRAGOMER
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK

1

60

1

0

60

540

5

600 17,09

450,0

60,0

1

5

1

60

65

630

10

695 13,32

200,0

115,0

2

90

12

2687

2777

3000

0

0

3

53

53

214

0

0

0

0

0

220

0

0

1

45

45

234

20

279

5

60

7

1780

1840

1970

35

3810

0

0

0

0

0

1001

0

0

3

55

55

554

21

2

50

8

1500

1550

1800

70

0

0

0

300

300

150

450

0

0

0

96

96

164

3

15

2

20

35

865

5

900

3

30

2

100

130

620

50

750

1

96

4

832

928

1117

9

3

105

3

301

406

1215

30

0

0

0

0

0

13500

0

0

1

0

0

570

1

2

5

0

2

1

130

3

400

0

0

1

1

22

0

0

5777

11,13

360,0

65,5

267

11,05

200,0

35,0

220 34,00

53,2

10,2

8,60

400,0

76,0

6,98

668,0

126,9

1001 18,88

60,0

11,4

16,19

220,0

22,5

3350 13,03

1820,0

350,0

9,55

120,0

22,8

260 16,54

600,0

114,0

6,57

1200,0

300,0

9,48

550,0

80,0

2045 18,33

481,0

38,8

1621

11,07

700,0

133,0

13500

4,85

4000,0

569,0

14

570 21,48

250,0

47,5

1300

15

1302 10,98

327,6

63,0

530

1271

42

1801 13,90

312,0

60,0

0

0

52

2

1,46

35,0

6,6

1

29

51

530

37

581 14,78

420,0

79,8

1

150

150

80

14

230

100,0

35,0

15

609

52

11,39

LOVRENC NA
POHORJU
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MAKOLE
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM
POLJU
MIRENKOSTANJEVICA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MOKRONOGTREBELNO
MORAVČE
MORAVSKE
TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA
SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO

215

6,88

126,0

23,9

11

260

16,91

150,0

28,5

260

8

526

9,72

120,0

100,0

240

750

15

990 24,07

72,0

13,7

50

356

5

406 19,52

356,0

67,6

4000

4000

5890

8,78

1678,0

335,0

1

250

250

270

520 13,09

73,0

13,9

0

0

100

100

900

1000

6,55

260,0

49,4

0

0

1

25

25

400

425

5,80

90,0

17,1

1

160

3

748

908

380

1288 15,24

150,0

50,0

0

0

0

150

150

300

450

12,15

100,0

18,7

0

0

0

50

50

660

710

11,33

96,2

18,5

0

0

0

0

0

307

307

6,27

280,0

53,2

0

0

0

150

150

526

676 24,38

10,4

2,0

1

50

1

300

350

456

18

806

17,19

300,0

57,0

1

17

1

87

104

470

10

574 19,79

320,0

30,0

0

0

2

597

597

399

15

996 20,47

150,0

50,0

0

0

10

86

86

407

47

493

8,18

500,0

95,0

1

100

1

300

400

683

33

1083 26,52

150,0

28,5

1

500

7

1356

1856

1094

100

2950

15,18

201,0

38,2

0

0

1

189

189

227

416

11,77

117,0

22,2

0

0

5

754

754

726

30

1480 28,40

300,0

57,0

2

50

2

230

280

360

16

640 24,79

107,0

20,3

2

500

6

700

1200

5850

7050 22,00

312,0

60,0

14

500

10

1500

2000

7030

9030 25,19

2000,0

350,0

0

0

0

70

70

145

0

0

1

160

160

100

1

110

1

156

266

1

0

1

240

1

19

1

31

0

0

0

0

0

0

9890
14

9

60

59

58
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OBČINE
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
PODČETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLJČANE
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
PUCONCI
RAČE-FRAM
RADEČE
RADENCI
RADLJE OB
DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA
KOROŠKEM

0

0

0

150

150

135

285 17,00

50,0

9,5

2

30

2

50

80

380

460

11,68

260,0

50,0

6

470

10

1750

2220

4100

6320 50,01

500,0

250,0

0

0

0

0

0

80

80 19,90

31,2

6,0

1

54

3

508

562

485

1047 13,85

140,0

26,6

5

420

8

440

860

940

38

2

175

2

504

679

1658

40

1800 10,25

350,0

70,0

2337 39,12

1124,0

94,0

2

50

2

276

326

477

44

803 24,30

445,0

40,0

0

0

1

135

135

245

12

380

20,17

80,0

15,2

5

50

3

120

170

535

20

705 27,00

195,0

37,1

0

0

0

100

100

450

550 12,09

280,0

53,2

1

100

1

200

300

1020

15

50

1320 22,38

152,0

597,0

149,0

11,97

200,0

38,0

22

460 13,38

98,0

26,9

600

11

915 13,46

239,2

46,0

2497

1225

12

3722 15,69

363,0

84,5

67

520

697

23

1217 19,82

318,2

61,2

2

480

520

750

18

1270 19,26

250,0

47,5

9

3

379

388

575

26

21,32

153,0

29,1

3

80

3

290

370

810

40

1180 22,39

171,6

33,0

1

100

2

62

162

650

27

812 12,98

300,0

38,0

2

297

5

921

1218

2086

30

3304 17,66

768,4

146,0

0

0

0

0

0

2457

2457 20,97

280,0

40,0

2

50

5

350

400

1800

0

0

1

80

80

481

1

0

1

115

115

345

0

0

1

315

315

7

270

11

2227

4

453

2

1

40

1

2200 14,07

800,0

561

963

RAZKRIŽJE
REČICA OB
SAVINJI
RENČE VOGRSKO
RIBNICA
RIBNICA NA
POHORJU
ROGAŠKA
SLATINA
ROGAŠOVCI
ROGATEC
RUŠE
SELNICA OB
DRAVI
SEMIČ
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ
GRADEC
SLOVENSKA
BISTRICA
SLOVENSKE
KONJICE
SODRAŽICA
SOLČAVA
SREDIŠČE OB
DRAVI
STARŠE
STRAŽA PRI
NOVEM MESTU
SVETA ANA

180 13,33

60,0

5,0

21,74

250,0

40,0

670 15,63

100,0

19,0

1683 18,06

560,0

80,0

15,81

200,0

38,0

9,96

520,0

100,0

565 17,49

120,0

7,0

9,25

123,2

23,7

1074 14,65

200,0

23,0

11,44

110,0

20,9

1500 39,66

364,0

70,0

14,81

676,0

130,0

50

2850 16,98

550,0

100,0

3962

29

5601 22,78

353,6

68,0

500

1540

40

2040

14,13

292,0

43,3

235

235

173

4

408 18,84

85,0

16,2

1

28

28

74

7

102 20,00

96,0

18,2

0

1

100

100

258

6

358 16,64

150,0

45,0

0

0

1

99

99

356

15

455

11,08

150,0

60,0

0

0

2

225

225

246

471

12,41

170,0

32,3

1

6

1

6

12

200

212

9,03

100,0

19,0

0

0

1

50

50

130

7

1

63

1

170

233

267

19

0

0

0

250

250

420

1

26

1

87

113

1570

35

0

0

0

0

0

197

13

197

1

160

5

196

356

755

55

1111

3

50

1

225

275

290

16

0

0

1

38

38

252

22

0

0

2

586

586

488

5

1

50

1

150

200

322

22

1

50

1

400

450

1050

30

1

0

12

1000

1000

1000

2000

11,33

1

100

3

400

500

1400

1900

1

50

9

1350

1400

1450

9

136

8

1503

1639

3

100

4

400

1

0

1

0

0

1

6

500

290

522

61

60
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OBČINE
SVETA TROJICA
V SLOVENSKIH
GORICAH
SVETI ANDRAŽ
V SLOVENSKIH
GORICAH
SVETI JURIJ
OB ŠČAVNICI
SVETI JURIJ V
SLOV. GORICAH
SVETI TOMAŽ
ŠALOVCI
ŠEMPETER VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR
ŠENTRUPERT
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI
JELŠAH
ŠMARJEŠKE
TOPLICE

0

1

0

20

1

2

54

60

54

80

429

150

0

0

0

57

57

380

0

0

1

62

62

175

1

20

1

50

70

400

0

0

0

0

0

200

0

0

3

822

822

250

0

0

0

70

70

630

0

0

2

158

158

773

0

0

0

560

560

640

9

10

483

230

21,71

19,01

370,0

250,0

52,4

30,0

437 15,24

70,0

13,3

7

237

11,11

121,0

12,6

7

470 22,27

120,0

45,0

200 12,50

150,0

28,5

1072 16,84

31,2

6,0

15

36

700

8,37

350,0

66,5

931

11,05

550,0

152,0

1200 17,84

6460,8

1242,5

8

70

7

440

510

880

20

1390

7,39

1107,0

179,0

1

15

1

130

145

215

14

360

12,73

250,0

70,0

0

0

6

300

300

350

15

650

20,17

200,0

60,0

2

110

7

2072

2182

1642

29

3824 16,85

750,0

90,0

0

0

0

0

0

112

2

0

0

0

300

300

1400

1

4

2

114

118

413

112

1,31

120,0

12,6

1700

17,01

950,0

180,5

531

16,81

50,0

10,0

ŠMARTNO OB
PAKI
ŠMARTNO PRI
LITIJI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA
POLANA
VELIKE LAŠČE
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB
SAVI
ZAVRČ
ZREČE

415

13,31

200,0

38,0

1020 18,92

450,0

80,0

9,39

266,0

57,5

19

535 12,49

200,0

40,0

195

10

260

17,25

127,0

24,1

300

400

10

700 16,84

72,8

14,0

890

1840

40

2730 23,33

405,6

78,0

0

0

2

102

102

313

4

2

0

2

300

300

720

11

0

0

1

100

100

700

30

800

2

10

2

133

143

392

0

0

1

65

65

0

0

1

300

2

230

3

660

0

0

7

450

450

1250

40

1700

9,70

500,0

95,0

1

10

4

1299

1309

1643

51

2952 20,22

515,0

170,0

0

0

0

90

90

110

200 15,26

70,0

13,3

0

0

2

400

400

233

21

633 16,97

48,0

9,1

4

0

2

399

399

761

13

7,54

379,6

73,0

1

50

4

100

150

400

10

550 16,24

112,0

21,3

6

819

13

2644

3463

3162

49

6625 19,89

600,0

91,6

1

27

4

168

195

215

14

410 27,74

50,0

9,5

1

3

1

25

28

545

21

573 13,90

425,0

85,0

0

0

0

55

55

250

305 23,46

280,0

53,2

1

0

1

80

80

748

828

14,81

246,3

34,0

8

120

4

212

332

968

12

1300 24,26

300,0

80,0

1

10

1

10

20

180

15

200

8,71

31,2

6,0

1

170

1

111

281

353

19

634

14,11

90,0

17,1

2

130

3

973

1103

350

31

1453 17,33

304,0

30,5

1

10

1

46

56

237

13

0

0

0

130

130

1000

1

50

1

250

300

300

0

0

0

1000

1000

1800

1

20

2

118

138

100

10

238

1

25

2

120

145

405

16

550

45

18

1160

293

11,25

150,0

28,5

1130

7,06

700,0

46,0

600

21,78

150,0

28,5

2800 16,38

1500,0

285,0

15,57

120,0

22,8

8,44

355,0

42,5

63

62
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SKUPAJ
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OBČINE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK

0

0

3

750

750

990

2

100

2

50

150

550

0

0

1

110

110

185

0

0

0

260

260

300

1

125

2

371

496

368

0

0

3

460

460

723

1740

8,17

205,0

18,0

30

700 10,33

120,0

22,8

11

295 22,06

240,0

80,0

560

11,41

300,0

57,0

22

864 20,15

100,0

10,4

17

1183 26,25

1084,0

206,0

278 12.097 533 74.135 86.232 180.802 3.731

VOJSKA

3132

SKUPAJ

183934

267.034

13,06 78.924 14.884

3132
270.166 13,21

* Akcijo so izvedli samostojno v okviru Mestne občine Koper

Žirovnica, prizor z akcije (foto: Dejan Mole)

65

64
Ekologi brez meja — Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

5. OBČINE

Komunikacija
Enotnost identitete projekta

Že kmalu po ustanovitvi skupine za komunikacijo na drugem sestanku
8. septembra 2009 je vodilno mesto prevzela Pika Kofol, odgovornost za
notranjo komunikacijo pa je prevzela Pika Golob. Odnose z mediji je oktobra
prevzela Polonca Štritof, ki je bila tudi namestnica vodje skupine, postopoma pa so ostale komunikacijske naloge prevzemali tudi mnogi drugi prostovoljci.
Število delujočih na projektu je bilo vsak dan večje in naši elektronski predali
so se šibili pod velikimi količinami elektronske pošte, ki je vsakodnevno presegala petdeset na novo prispelih sporočil. Komunikacija med nami je bila
pestra, zato je bilo treba določiti najboljši način, da bi notranja in zunanja
komunikacija potekala kar se da uspešno.
Na začetku je komunikacija potekala preko foruma in osebnih e-pošt, kmalu pa se je pokazalo, da je ta način časovno preveč potraten in nepregleden,
zato smo po posameznih skupinah začeli komunicirati preko Google skupin.
Ta način se je obdržal le za skupino Organizacije na nivoju občin, za katero je
bila ta oblika komunikacije najbolj primerna, saj so lahko v Google skupinah
vsi lokalni organizatorji hitro dostopali do najnovejših dokumentov.
Za notranjo komunikacijo se je izkazal najbolj primeren korak ustanovitev
brezplačnega poštnega predala, ki temelji na Gmailu (eni od Googlovih aplikacij): @ocistimo.si. Vsak član tima je dobil svojo e-pošto z naslovom ime.
priimek@ocistimo.si. Ustanovili smo tudi info@ocistimo.si, kamor so lahko
ljudje naslavljali svoja vprašanja.

Za notranjo komunikacijo smo ustanovili skupine pr@ocistimo.si (komunikacijska skupina), lokalno@ocistimo.si (skupina za organizacijo na nivoju občin), finance@ocistimo.si (skupina za finance), popis@ocistimo.si
(skupina za popis divjih odlagališč), ozavescanje@ocistimo.si (skupina za
ozaveščanje) in vodstvo@ocistimo.si (vodje posameznih skupin). Tako je bilo
preprosto poslati e-pošto vsem članom določene skupine.
Poleg tega smo uvedli uporabo Google dokumentov, ki omogočajo dostop
in urejanje dokumentov množici ljudi. Vsi dokumenti, ki smo jih potrebovali
za lokalno organizacijo, kontaktiranje s partnerji, pridobivanje najnovejših
informacij itd., so bili tu dostopni za ljudi, ki so jih potrebovali. Zelo so uporabni tudi zato, ker omogočajo istočasno urejanje dokumentov.
Določili smo jasen protokol hierarhije pošiljanja informacij. Znotraj skupine
smo pošiljali sporočila le osebam, ki jim je bilo sporočilo namenjeno. Kdor je
potreboval pomoč, je e-pošto poslal celotni skupini, potem pa je tisti, ki je imel
čas in pristojnost pomagati, odgovoril, da se bo lotil naloge. Včasih je istočasno
posamezno nalogo (priprava odgovorov na intervjuje, prispevke) opravljalo več
oseb, kar omogoča zgoraj omenjena aplikacija Google dokumenti.
Za povezanost in boljšo obveščenost o projektu je bilo sprva pomembno
pisanje tedenskih poročil vodij posameznih skupin, ki so razširile informacije o delu posameznih skupin med ožjo organizacijsko ekipo. Kasneje smo
zaradi hitrega tempa, ki ga je narekoval projekt, to poročanje opustili.
Ožja organizacijska ekipa je sestankovala tedensko, poleg tega pa so po
potrebi sestanki potekali tudi znotraj posameznih skupin. Zaradi pomanjkanja časa je v zadnjih mesecih pred akcijo komunikacija večinoma potekala le še po e-pošti in po telefonu.
V februarju so začele tedensko izhajati Čist-e-novice, ki smo jih pripravljali
z namenom obveščanja vseh deležnikov v projektu, služile pa so tudi za
predstavitve pokroviteljev in partnerskih organizacij. Z njimi smo podajali
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informacije o projektu, prosili prostovoljce za pomoč, vsakič pa pripravili
tudi ozaveščevalne vsebine s področja, ki smo se ga lotevali.
Vse novice smo sproti objavljali na spletni strani projekta www.ocistimo.
si, kjer so bila objavljena tudi sporočila za javnost in napovednik dogodkov.
Vseh novic je bilo skupno do 17. aprila več kot 130.
V času izvedbe projekta smo na http://www.youtube.com/user/ocistimo objavili 32 video posnetkov.
Eden pomembnih elementov, ki je zaradi pomanjkanja časa manjkal projektu, je bil organizacija več velikih sestankov, na katerih bi se lahko novi
prostovoljci učinkoviteje vključili v projekt. Edini večji sestanek smo organizirali v začetku oktobra, zelo kmalu po začetku projekta.

Promocijski materiali (Foto: Žiga Šmidovnik)

Komunikacija z mediji
Komunkacijska strategija in izhodišče
Delo skupine za komuniciranje z mediji je potekalo skladno s komunikacijsko strategijo projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Strategija je dokument, ki smo ga pripravili v sodelovanju s komunikacijsko agencijo Pristop v
začetku decembra 2009. Agencija Pristop nam je ves čas stala ob strani pri
postavljanju strateških okvirov in načrtovanja komunikacijske podpore projektu. Priprava strategije je nujno potrebna za podporo in učinkovito doseganje organizacijskih in komunikacijskih ciljev, saj omogoča učinkovito in
predvsem enotno komuniciranje na vseh nivojih. Določa tudi protokole ter
nalaga natančno razdelitev vlog in odgovornosti posameznih skupin do nagovarjanih ciljnih javnosti. Prav tako strategija nudi podporo enostavnejši analizi rezultatov projekta. S približevanjem datuma akcije in vedno večjo intenzivnostjo različnih aktivnosti ter pomanjkanjem časa za načrtovanje, pa se je
skladnost s strategijo zmanjšala in se je bilo treba zanesti na improvizacijo.
Komunikacijska strategija podrobneje opredeljuje naslednja področja:
• 	Izhodišča,
• 	Posnetek stanja,
• Komunikacijske cilje,
• 	Ciljne skupine,
• Komunikacijska načela in usmeritve,
• Ključne vsebine,
• Komunikacijske aktivnosti (odnosi z javnostmi in tržno komuniciranje),
• 	Merjenje učinkov,
• 	Terminski načrt,
• Finančno oceno,
• 	Projektno skupino.
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Izhodišča
Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je največji prostovoljski okoljski projekt v

zgodovini Slovenije, ki bo potekal 17. aprila 2010, pod okriljem društva Ekologi brez meja; Ideja temelji na podobnem projektu Let`s do it!, ki so ga 3.
maja 2008 izvedli v Estoniji.
Namen:
• izvesti najobsežnejše iskanje in kartiranje divjih odlagališč,
• očistiti divja odlagališča – v Sloveniji jih je po ocenah blizu petdeset
tisoč – ter sprehajalne in gorske poti, okolice šol, naselij, rek in jezer,
• aktivirati dvesto tisoč prostovoljcev, ki bodo pomagali pri izvedbi akcije,
• k sodelovanju v akciji poleg prostovoljcev povabiti vse krovne nevladne
oz. okoljevarstvene organizacije, odločevalce, relevantne posameznike
in partnerje, ki bodo podprli projekt finančno ali z infrastrukturo,
• finančna ocena izvedbe projekta je znašala približno 700.000 EUR,
• Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  se bo zaključila s tremi
koncerti za vse prostovoljce, v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

• združiti vse ekološke akcije, ki potekajo v spomladanskem času na en
datum in s skupnim namenom,
• ozaveščati in izobraževati o boljšem ravnanju z odpadki.

Komunikacijski cilji
Informiranje o projektu:
• vsaj 90% Slovenk in Slovencev sliši za projekt,
• spodbujanje udeležbe vseh ciljnih skupin v akciji Očistimo Slovenijo v

enem dnevu!.

Pozicioniranje projekta:
• razumevanje projekta kot največje čistilne akcije v zgodovini Slovenije,
katerega del si želimo biti vsi,
• kontinuirano doseganje naklonjenosti projektu s strani vseh ciljnih
javnosti,
• doseči zavedanje o širšem problemu ravnanja z odpadki (ozaveščanje),
• nastavki za dolgoročno grajenje ugleda ekološko usmerjenih akcij,
• nastavki za dolgoročni cilj: sprememba navad državljanov in trajnostna družba.

Projektni in komunikacijski cilji

Ključna sporočila

Projektne cilje smo določili v okviru ožje organizacijske skupine, komunikacijski cilji so bili določeni kasneje in so služili kot podpora za doseganje
projektnih ciljev.
Projektni cilji :
• 17. aprila 2010 združiti vsaj dvesto tisoč prostovoljcev v okviru največje
okoljske akcije v Sloveniji doslej,
• izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami čim
večjega števila divjih odlagališč,
• odstraniti najmanj dvajset tisoč ton nelegalno odloženih odpadkov,

Primarno komunikacijsko sporočilo:

Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Podporna komunikacijska sporočila:
• projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! bo omogočil, da bo Slovenija
v enem dnevu očistila dvajset tisoč ton komunalnih odpadkov,
• v Sloveniji je petdeset do šestdeset tisoč divjih odlagališč s skupno
štiristo tisoč tonami divjih odpadkov (dvesto kilogramov na posameznega
prebivalca Slovenije),
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• divja odlagališča negativno vplivajo na okolje in kakovost našega življenja
(podnebne spremembe, pitna voda, življenjski prostor rastlin in živali),
• projekt bo združil dvesto tisoč prostovoljcev,
• projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! bo podpiralo največje kartiranje divjih odlagališč v Sloveniji,
• projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so se priključile tudi prepoznavne medijske osebe, strokovnjaki oziroma znani zagovorniki in
partnerji.

identifikaciji pristojnih oseb na pristojnih organih oblasti, na katere smo se
obračali s predlogi za sodelovanje. Hkrati je bil partnerski odnos z mediji (torej uredniki in novinarji) pomemben v primeru krize, pa tudi kadar smo v javnost morali lansirati pomembna logistična in organizacijska sporočila akcije (npr. konec prijav zbirnih mest, odpoved iskalno-čistilne akcije 13. marca,
ravnanje z nevarnimi odpadki, usmerjanje prostovoljcev, ki se niso prijavili
po spletu na telefone klicnega centra).

Ciljne javnosti
V komunikacijski strategiji smo opredelili naslednje ciljne javnosti, izmed
katerih bodo v nadaljevanju podrobneje razdelani le mediji:
• interna javnost (širša organizacijska ekipa prostovoljcev),
• širša slovenska javnost (potencialni prostovoljci),
• potencialni partnerji projekta,
• potencialni častni pokrovitelji in ambasadorji,
• potencialni pokrovitelji,
• mediji.
Po akciji smo začeli intenzivno komunicirati tudi s specifičnimi strokovnimi
javnostmi, bodisi zaradi interesa Ekologov brez meja kot zaradi interesa
stroke, ki je bil posledica odmevnosti akcije. Te skupine so na primer geografi, komunikatorji, oglaševalci, ekologi in politična javnost.

Vloga medijev kot ciljne javnosti
Mediji so nastopali v vlogi posrednika informacij do opredeljenih ključnih
javnosti projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, zato komunikacije
z mediji nismo želeli prepuščati naključju. Novinarji in uredniki pogosto
zasedajo status javnomnenjskih voditeljev na določenem področju in so
lahko izredno bogat vir koristnih informacij. Te so nam pripomogle tudi pri

Fotografije prispele na foto natečaj

Da bi lahko zgradili dolgoročen partnerski odnos, smo morali vso interno javnost seznaniti z našimi načeli komuniciranja, ki so predvidevala korekten odnos vseh členov v verigi prostovoljcev do novinarjev, še posebej
pa je moral biti vsem jasen protokol odnosov z novinarji. Ko posameznika
preseneti klic novinarja, ta pogosto ne ve, ali bi na vprašanje odgovoril ali
ne, kaj lahko novinarja vpraša in česa ne, komu naj posreduje vprašanje
ipd. Nismo želeli, da zaradi naše neorganiziranosti novinarji ostanejo brez
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odgovorov, projekt pa bi tako zamujal komunikacijske priložnosti. Nadgradnja in intenziviranje komunikacije z mediji sta povzročila, da so posamezni
člani organizacijske ekipe najprej pri medijih, posledično pa tudi v ostalih
javnostih, postali referenčni strokovnjaki na področju odgovornega ravnanja
z odpadki in situacije na področju sanacije divjih odlagališč. Pri tem smo se
zavedali in se vedno sklicevali na bolj kompetentne ustanove oziroma prostovoljne organizacije, kot so npr. ZRC SAZU, ZGS, LZS, PZS itd. ter podjetje
Sinergise, s katerimi smo sodelovali kot partnerji.
Želeli smo vzpostaviti koalicijo z mediji, zato smo se zavedali pomena
tako formalne kot neformalne oblike komunikacije z njimi. Z razvojem
projekta so uredništva večine glavnih slovenskih medijev za poročanje o
projektu določila skupino novinarjev. Osebni odnosi in druženje so bili še
posebej pomembni na lokalnem nivoju, saj so lokalni mediji (predvsem
tiskani in radijski) za nekatere skupine prebivalstva edini relevanten vir
informacij, zato so imeli velik vpliv na pozicioniranje projekta kot vseslovenskega.
Tematika odpadkov je postala ena od osrednjih medijskih tem v obdobju od
februarja do aprila 2010, kar štejemo kot pomemben uspeh komunikacijske skupine, saj je izboljšanje odnosa do odpadkov tako z vidika države kot
državljanov strateško pomembno za Slovenijo in njen trajnostni razvoj.

Načela komuniciranja z mediji
Komunikacijska načela odnosov z mediji v projektu Očistimo Slovenijo v
enem dnevu!, ki jih določa komunikacijska strategija, so bila:
•
•
•
•

zagotavljanje točnosti, relevantnosti in jasnosti podanih informacij,
kontinuirana komunikacijska podpora aktivnostim znotraj projekta,
proaktivno in reaktivno komuniciranje,
usklajenost vseh komunikacijskih aktivnosti (PR, oglaševanje, digitalni
mediji),

• vzpostavljanje oziroma vzdrževanje korektnih odnosov z vsemi ciljnimi
javnostmi,
• sprotno preverjanje učinkov naših komunikacij (spremljanje medijskih
objav in ostalih kanalov),
• čim krajši odzivni časi v komunikaciji z deležniki, še posebej z mediji,
• komunikacijska odprtost in komuniciranje tako ob dobrih kot slabih
informacijah,
• vključevanje tretjih oseb kot govorcev (ambasadorjev) projekta,
• odprtost do vseh medijev.

Komunikacijska orodja
Znotraj projekta je bilo potrebno najprej vzpostaviti infrastrukturo za odnose
z mediji. Gre za orodja, ki smo jih pripravili vnaprej in so nam pomagala v
nadaljevanju pri rednem operativnem izvajanju medijskih aktivnosti.
Infrastrukturo so sestavljali: kliping, adreme, medijski priročnik, osebna
izkaznica, priročnik z vprašanji in odgovori, medijske analize, spletno novinarsko središče, določitev govorcev glede na vsebinsko področje, celostna grafična podoba, seznam prisotnih (media list), obrazec za odgovore
medijem.
Držali smo se načela, da cilji določajo izbiro komunikacijskega orodja in
ne obratno. Zaradi izredno hitre dinamike projekta in množice spremljevalnih dogodkov ter vsakodnevnih sporočil, ki jih je bilo potrebno posredovati v
javnost, smo morali učinkovito uporabljati vse kanale in dobro preučiti, katere informacije so ključne za določeno javnost ter kateri izmed obstoječih
orodij in kanalov so najustreznejši. Nismo namreč želeli tvegati, da se mediji prenasitijo z našimi sporočili, ampak smo se vedno potrudili, da medijem
poleg golega sporočila omogočimo še sogovornika in zgodbo.
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Naloge skupine
Naloge odgovornih za odnose z mediji v okviru projekta so opredeljene v nadaljevanju, pri tem pa je pomembno omeniti, da smo komuniciranje z mediji
vodili iz centrale projekta po mreži vseh slovenskih občin in delno regij.
Naloge vodje komuniciranja z mediji so bile naslednje:
• spremljanje dogajanja v okviru projekta na vseh področjih, pridobivanje
svežih statistik in obveščanje lokalnih komunikatorjev,
• sodelovanje pri sprejemanju ključnih odločitev, ki bi lahko vplivale na
odnose s ključnimi javnostmi (vodja je morala biti v poziciji, iz katere je lahko
komentirala morebitni vpliv odločitev na odnose s ključnimi javnostmi),
• vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacijske infrastrukture (kliping,
medijske analize, adreme, priročnik z vprašanji in odgovori ipd.),
• določitev in izvajanje enotnih standardov in procesov komuniciranja,
• usposabljanje lokalnih komunikatorjev na področju komuniciranja z
mediji (npr. govorcev, posredovanje informativnih člankov ipd.),
• priprava komunikacijske strategije (z vsemi javnostmi) v sodelovanju z
agencijo Pristop,
• priprava in izvedba kratkoročnih komunikacijskih načrtov za
spremljevalne dogodke,
• koordinacija komunikacijskih aktivnosti skupine za komunikacijo v
odsotnosti koordinatorke,
• poročanje o komunikacijskih aktivnostih,
• proaktivno posredovanje informacij in vsebin, ki bi se novinarjem in
urednikom zdele zanimive (sporočila za javnost, izjave za javnost, zanimiva dogajanja v Sloveniji, zanimivi sogovorniki za novinarje ipd.),
• reaktivno odzivanje na poizvedbe s strani novinarjev (v sodelovanju z govorci),
• organizacijska podpora in pomoč govorcem pri odgovarjanju na novinarska
vprašanja in nastopih v medijih; vodja skupine je bila ena od govornic
projekta,
• vzpostavitev in vzdrževanje odnosov s ključnimi novinarji na nacionalni
ravni.

Eden od jumbo plakatov

Komunikacijske aktivnosti
V okviru projekta smo po adremi medijev, ki je štela na koncu okoli sedemsto novinarjev in urednikov, poslali trideset sporočil za javnost. Napisali
smo preko šestdeset informativnih člankov za lokalne revije, portale, in
mesečne revije. Vsakodnevno smo pisno odgovarjali na vprašanja novinarjev – posebej za to smo pripravili obrazec za medije. Sistem Google dokumenti omogoča, da nas je lahko več avtorjev hkrati pisalo odgovore, kar
je bilo izjemno pomembno za hitrost odziva. Komunikacija z novinarji po
telefonu je bila redna in se je intenzivirala ob pomembnejših dogodkih ali
pozivih z naše strani.
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V sklopu projekta so ves čas, bolj intenzivno pa marca in aprila, potekali
različni spremljevalni dogodki. Ker ustreznega kadra za organizacijo dogodkov nismo našli, je vodja za komuniciranje z mediji v navezi z vodjo skupine za
komunikacijo intenzivno sodelovala tudi pri organizaciji teh dogodkov. Glede
na izjemno medijsko zanimanje je obstajal strah pred »zasukom naklonjenosti«. Prezasičenost medijskega prostora s projektom lahko vodi v naveličanost
posameznikov nad projektom. S tem namenom smo nujno morali doseči intenzivno, a zadosti uravnoteženo komuniciranje o projektu in aktivnostih v
okviru projekta. Uspešno komunikacijsko podprti dogodki se odražajo v grafu
2 – ob vsakem dogodku se je povečalo število medijskih objav.

Ekokaravana kot dejavnik uspeha na lokalnem nivoju
Da bi dosegli cilj udeležbe dvesto tisoč prostovoljcev na dan projekta, je bilo
nujno spodbujati prebivalce Slovenije k udeležbi na lokalni ravni – v bližini
njihovih domov. Prav zato smo velik del komunikacijskih aktivnosti izvedli
na lokalni ravni, pri čemer so bile te aktivnosti komunikacijsko podprte tudi
na nacionalni ravni. Z namenom ozaveščanja javnosti o projektu so člani
skupine za ozaveščanje obiskali štirinajst večjih krajev po Sloveniji. Na lokalni ravni so po eni strani obveščali posameznike o projektu in jim pomagali
pri prijavi, po drugi strani pa poskušali ozaveščati posameznike o pomenu
boljšega ravnanja z okoljem, odnosa do odpadkov itd.
Za lokalne medije je bila zato predvsem pomembna Ekokaravana, ki se je
odpravila na pot 6. marca 2010. Na sprejemu pri županu so bili večinoma
prisotni lokalni mediji. Ti so bili povabljeni tudi na večerne strokovne dogodke in delavnice, kjer so se s problematiko odpadkov v domačem okolju
seznanili iz prve roke – na razpravah so namreč sodelovali predstavniki
lokalnih oblasti in predstavniki izvajalcev lokalnih javnih služb. Z integracijo
podatkov, ki smo jih pridobili na terenu, smo vzpostavili tudi obsežno zbirko
s predlogi za rešitve na področju ravnanja z odpadki. To področje v marsikateri občini ni primerno rešeno.

Obiskovalci predstavitve akcije v Ribnici

Merjenje učinkov komunikacijske kampanje
S pomočjo 1.000 prostovoljcev je nastal prvi nacionalni digitalni register divjih
odlagališč Slovenije. Akcije se je udeležilo vsaj 270.000 aktivnih prostovoljcev,
ki so z divjih odlagališč očistili skoraj 60.000 kubičnih metrov (11.000 ton) odpadkov, s čimer so bili preseženi na začetku zastavljeni cilji. Pri čiščenju so
tako aktivno sodelovale vse slovenske občine, s 13% povprečno udeležbo.
Projekt je dosegal intenzivno medijsko podporo na nacionalni in lokalni ravni
– v obdobju od decembra do maja 2010 je bilo s klipingom zajetih več kot
2.100 objav na temo projekta, dejansko pa je število medijskih objav bilo vsaj
še za 1.000 višje, saj v klipingu niso bili upoštevani lokalni mediji, hkrati pa
je bil s 23. marcem zaradi pomanjkanja sredstev obseg spremljanja skrčen.
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Skupina Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je na spletnem omrežju Facebook v času projekta presegla 42.000 članov. Kazalnik učinkov komuniciranja
je bilo poleg števila in vsebine medijskih objav tudi izrazito naraščanje obiska
spletne strani, število spletnih prijav prostovoljcev na akcijo, število registriranih divjih odlagališč ter klici prostovoljcev na info center.
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Število prijavljenih na akcijo OSVED preko spletne strani
in število podpornikov skupine na Facebooku
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Graf 1: Število prijavljenih na akcijo, podpornikov skupine na Facebooku in medijskih objav v času

v dejstvu, da nosilec komunikacijske kampanje tokrat ni bila korporacija,
ampak civilno gibanje, ki je začutilo in ukrepalo proti problemu na državni
ravni, država in njeni mehanizmi pa so ji pri tem služili kot servis.

Kliping, spremljanje medijskih objav
S posredovanjem želenih informacij novinarju se proces komuniciranja ni
zaključil. Spremljati smo morali, ali je dogovorjeni prispevek v resnici bil
objavljen in na kakšen način. Spremljanje objav je bilo pomembno predvsem zato, ker nam je omogočalo hitro reakcijo na morebitne neresnične,
zavajajoče ali nenaklonjene objave v medijih.
Pomembno je omeniti, da je bilo obsežno spremljanje objav delno prekinjeno 23. marca, ker je organizacijski ekipi primanjkovalo finančnih sredstev za kritje stroškov klipinga, število objav pa je bilo izjemno veliko, kar
je posledično dvigovalo stroške. Odločili smo se, da od 24. marca naprej
spremljamo le večje nacionalne medije, s tem je bila analiza medijskih objav
in njihove količine onemogočena ali vsaj otežena, ker z dejanskim številom
ne razpolagamo. Spremljanje objav se je zaključilo v prvem tednu maja.

trajanja projekta

Analiza medijskih objav

Največ koristnih informacij so sodelujoči dobili preko interneta (34%), pol
manjši delež sta imela vira »televizija« in »(lokalni) organizatorji«, z 11%
pa so veliko pripomogli tudi tiskani mediji. Izsledki raziskave, ki jo je po
zaključku projekta izvedla agencija GFK, kažejo, da 99% Slovencev pozna
akcijo OSVED!; 93% jo prepozna kot uspešno ali zelo uspešno, 97% pa bi se
akcije udeležilo ponovno. 34% udeležencev akcije je informacije pridobivalo
preko spletnih medijev in spletne strani www.ocistimo.si, sledi televizija s
17%, 11% pa se je zanašalo na tiskane medije. Uspeh projekta oziroma razlogi za aktiviranje tolikšnega števila posameznikov za prostovoljno delo s
skupnim ciljem se gotovo skrivajo tudi v trenutnih družbenih okoliščinah in

Če želimo odnose z mediji načrtovati proaktivno ter jih učinkovito in profesionalno izvajati, moramo spremljati tudi njihove učinke. To lahko storimo
ne le z rednim spremljanjem objav v izbranih medijih, temveč tudi z medijskimi analizami. Medijska analiza nam omogoča, da:
• smo bolje seznanjeni z medijsko situacijo, ki je za nas relevantna,
• se lahko prej pripravimo na morebitne krizne situacije,
• analiziramo objave z vidika njihovih avtorjev, uporabljenih govorcev,
tem, naklonjenosti,
• ovrednotimo dosedanje delo na področju odnosov z mediji in lažje
načrtujemo prihodnje aktivnosti.
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št. objav

Spodnja tabela prikazuje
števila
objav po mesecih:
Številogibanje
objav po
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Število objav po tipu medija:
Novinarska konferenca 17. aprila (Foto: Žiga Šmidovnik)

Učinka komunikacijskih aktivnosti nismo merili le s klipingom in medijsko
analizo, ampak tudi neposredno preko pogovorov in odzivov lokalnih organizatorjev, preko pogovorov s posamezniki na dogodkih v okviru Ekokaravane,
preko odziva partnerskih organizacij in podjetij (aktivirali smo tudi člane in
zaposlene), spremljali smo spletno prisotnost projekta in komentarje na
prispevke na spletnih portalih, bloge ter intenzivno komunicirali tudi po
družabnih omrežjih, kot sta FB in Twitter. Po koncu projekta pa je bila izvedena tudi javnomnenjska raziskava. Tako smo dobili relevantne podatke o
učinkih akcije.

radio; 6%
tiskani; 45%

televizija;
12%

spletni; 37%

radio
televizija
spletni
tiskani

Skupno so mediji v analiziranem obdobju projektu namenili 2.160 objav.
• največ objav o projektu smo zasledili v tiskanih medijih,
• med meseci po največjem številu objav izstopa april 2010.
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Top 10 medijev:
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Pri naštevanju medijev znova izpostavljamo, da je bilo obsežno spremljanje
objav delno prekinjeno 23. marca, ker je organizacijski ekipi primanjkovalo
finančnih sredstev, število objav pa je bilo izjemno veliko, kar je posledično
dvigovalo stroške. Odločili smo se, da od 24. marca naprej spremljamo le večje
nacionalne medije. S tem je bila analiza medijskih objav in njihove količine
onemogočena ali vsaj otežena, ker ne razpolagamo z dejanskim številom.
V času od preliminarne akcije s Slovensko vojsko do tedna pred akcijo je
število medijskih objav intenzivno raslo, 17. aprila in tri dni po tem datumu
doseglo vrhunec, nato pa postopoma padalo. Objave niso povsem prenehale
in sodelovanje z novinarji, ki redno pokrivajo naše področje, še vedno traja.

Najpomembnejše objave
Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so uredniško od januarja do aprila redno spremljali in pripravljali svoje akcije za pridobivanje prostovoljcev
naslednji mediji (število objav objav nad 10):
STA (126), Delo.si (88), Večer (86), Siol.net (84), Radio Slovenija 1 (77), Večer.
si (72), Delo (72), Val 202 (66), Dnevnik.si (64), Matkurja.com (55), POP TV
(54), TV Slovenija 1 (51), Dnevnik (50), Radio 1 (43), Primorske novice (41), Naš
čas (34), Podpalmo.si (29), 24ur.com (27), Žurnal24.si (26), Štajerski tednik
(24), Ljubljanske novice.si (22), Rogaške novice (21), Primorski dnevnik (20),
Dolenjski list (20), Novi tednik Celje (19), Gorenjski glas (19), Žurnal24 (19),
Finance.si (18), Naš časopis (17), Nedeljski dnevnik (17), Savinjske novice (17),
Nedelo (17), Novice – Slovenske Konjice (16), Panorama (16), Primorska.info
(16), RTVSLO.si (16), Slovenske novice (16), Kanal A (15), Celjan (14), Pomurje.
si (14), Notranjsko-kraške novice (13), Lokalno.si (13), Dobrojutro.net (13),
Šentjurčan (13), Posavski obzornik (13), 7 dni (12), Domžalski slamnik (12),
Razglej.se (12), Vestnik Murska Sobota (12), Prepih (12), Arhivo.com (11), Jana
(11), Žurnal24 Gorenjska (10), Radio Koper (10).

Dosegli smo vso načrtovano publiciteto oz. proaktivno spodbujanje medijskih objav. V nadaljevanju naštevamo najodmevnejše oz. tiste, ki so postale
mejniki naše medijske prisotnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polnočni klub (RTV SLO),
Tranzistor (RTV SLO),
Tednik (informativna oddaja RTV SLO),
Dnevnik (RTV SLO),
Odmevi (RTV SLO),
Alpe Donava Jadran (RTV Slovenija in partnerske države),
CNN world report (CNN),
	Vodni krog (RTV SLO – dokumentarna oddaja za mladino),
	Turbulenca (RTV SLO – izobraževalna oddaja za mladino),
	Hri-bar (RTV SLO – zabavna oddaja),
	Nočni program na Radiu Slovenija 1 (kontaktna oddaja RTV SLO),
24ur (informativna oddaja POP TV),
Svet na Kanalu A,
	Preverjeno (informativna oddaja POP TV),
	Dr. Horowitz (kontaktna oddaja na Radiu študent),
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• Članki v Sobotni prilogi, Delu MAG, Dnevnikovem objektivu, Nedelu itd.
Iz grafa in števila objav je razvidno, da so kljub nekaterim napovedim selitve
medijskega poročanja na splet v okviru projekta prevladovale objave tradicionalnih medijev. Posebej spodbudno je dejstvo, da je bil velik delež prispevkov rezultat raziskovalnega novinarstva, kar daje projektu, njegovim rezultatom in učinkom še dodatno težo.
Iz spodnjega grafa 2 je poleg trenda rasti in upadanja zanimanja medijev za
projekt razvidno, da so se mediji redno odzivali na naša sporočila in dogodke.
Korelacija med spremljevalnimi dogodki, ki so navedeni v časovnici in medijskimi objavami, je premosorazmerna. Kadar smo bili bolj aktivni mi, so bili
bolj aktivni tudi mediji.
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Graf 1: Gibanje objav po vrsti medija

Medijsko poročanje na dan čiščenja
Na dan čiščenja je bilo medijsko poročanje o čiščenju primerljivo s
poročanjem o volitvah. Organizatorji smo v Ljubljani vzpostavili novinarsko središče, iz katerega smo redno obveščali medije o najnovejšem stanju
glede števila prostovoljcev in količine zbranih odpadkov. Po adremi smo tisti
dan poslali tri sporočila za javnost – ob 11.30, 14.30 in ob 19.00. Ob 17. uri smo
organizirali novinarsko konferenco, kjer smo objavili zadnje zbrane podatke
za tisti dan. Vsi večji slovenski mediji in tiskovne agencije so tisti dan na
teren poslali ekipe po celotnem območju Slovenije, ravno tako pa je akcija
potekala v zamejstvu, v bližini Trsta. O tem so poročali italijanski mediji.
Tako nacionalna televizija RTV SLO kot komercialna televizija POP TV so
akciji namenile več kot tretjino časa v osrednjih informativnih oddajah.
Pomembno je omeniti tudi to, da smo v veliki meri sami poskrbeli za lokacije, kamor so hodili novinarji. Dobro smo predvideli potrebo medijskih hiš in
se predhodno informirali o najzanimivejših lokacijah za čiščenje – podatke
in kontaktne osebe so nam posredovale partnerske organizacije.
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Graf 2: Krivulja medijskega poročanja o OSVED!
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Prav tako smo v Ljubljani na Rudniku organizirali VIP odlagališče, kjer so
čistile prepoznavne osebnosti iz slovenskega družabnega, političnega in
gospodarskega življenja.

Partnerji in pokrovitelji

Krizno komuniciranje

To zmoremo le vsi skupaj!

Kadar objava ni bila skladna z našimi pričakovanji, smo sicer imeli pravico
do zahtevka popravka, vendar do tega v sklopu projekta nikoli ni prišlo, saj so
bile informacije v novinarskih prispevkih vedno korektno podane, raziskane
in opisane. Analize medijskih objav celo kažejo, da je bilo v tiskanih medijih izredno veliko primerov, ko so se novinarji in uredniki projekta lotevali
tudi raziskovalno. S tem so pripomogli k večji obveščenosti in pomembno
prispevali k doseganju našega cilja – ozaveščanja javnosti.

Eno temeljnih sporočil, ki smo ga pogosto ponavljali na dogodkih in v medijih, je bilo, da lahko Slovenijo očistimo le vsi skupaj. V tem duhu smo pristopali k vsem potencialnim partnerjem, pokroviteljem in donatorjem.

Novinarsko poročanje o projektu je bilo izjemno pozitivno in krizno komuniciranje ni bilo potrebno. V tednih po akciji se je trend rahlo obrnil, a še vedno
ne na negativno. Takrat je ob cestah obležalo veliko neodpeljanih odpadkov.
Mediji se tudi v tem primeru niso obrnili proti organizacijski ekipi, ampak smo
skupaj pritisnili na pristojne, da poskrbijo za transport zaostalih odpadkov.
Redno smo spremljali komentarje na spletnih portalih, ki omogočajo komentiranje objav. Negativna stališča do akcije ali organizatorjev so bila
prisotna, toda samoregulacija komentatorjev je bila presenetljiva. Pogosto
so projektu v bran stopili sami udeleženci debate, zato nam ni bilo treba
posegati vanje. Tudi kadar je bil poseg potreben, smo se držali odprtosti in
pozitivne naravnanosti do vsakogar.
Negativne objave smo zasledili tudi na blogih, za katere je značilen subjektivni pogled na tematike in izražanje osebnih stališč. Tudi na Facebooku
je nastala skupina Ne bom se udeležil akcije Očistimo Slovenijo v enem
dnevu!. Člani te skupine so organizatorjem v svojih objavah očitali predvsem prevelik populizem, politično naravnanost, željo po samopromociji in
finančno okoriščanje.

Partnerji projekta
Projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  so se že v začetku pridružili ključni
partnerji, brez katerih izpeljava projekta ne bi bila možna. Partnerji projekta so bili:
• Turistična zveza Slovenije je kot pobudnik lokalnih čistilnih akcij
povabila k sodelovanju vsa turistična društva,
• Ribiška zveza Slovenije je povabila vse ribiške družine k sodelovanju pri
popisu divjih odlagališč, organizaciji akcije na lokalni ravni in čiščenju
na dan akcije,
• Planinska zveza Slovenije je k istemu povabila vsa planinska društva in
njihove člane,
• Lovska zveza Slovenije je k istemu povabila vse lovske družine in
njihove člane,
• Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj je k istemu povabilo
vse skavte,
• Zveza tabornikov Slovenije je k istemu povabila vse tabornike,
• Gasilska zveza Slovenije je k istemu povabila vse svoje člane,
• Olimpijski komite Slovenije je k istemu povabil vsa športna društva in
zveze,
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• Kajakaška zveza Slovenije je k istemu povabila vsa kajakaška društva,
poleg tega jih je povabila k čiščenju obrežij rek na dan akcije,
• Slovenska potapljaška zveza je sodelovala pri čiščenju voda,
• Nevladne organizacije – Focus, Umanotera, Cipra, Inštitut za trajnostni
razvoj, Eco Vitae ter mnoge druge – so v okviru čistilne akcije prijavile
svoja zbirna mesta in svoje člane povabile k sodelovanju,
• EKO ŠOU je povabil študente k sodelovanju v projektu in akcijo podprl s
promocijo projekta med študenti,
• DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) je povabilo
člane k sodelovanju v projektu in čiščenju odpadkov na dan akcije; društvo
je podalo tudi strokovno presojo vplivov čistilne akcije na okolje z vidika
ptic,
• Zavod za gozdove Slovenije je poskrbel za popis divjih odlagališč
v gozdnem prostoru, na dan akcije je pomagal pri usmerjanju
prostovoljcev,
• Zavod RS za varstvo narave je popisal divja odlagališča na zavarovanih
območjih in pomagal pri čiščenju na dan akcije,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pomagala pri popisu divjih
odlagališč, odvozu odpadkov od divjih odlagališč do zbirnih točk za
odpadke ter čiščenju na dan akcije,
• Generalna policijska uprava je pomagala pri popisu divjih odlagališč in
čiščenju na dan akcije ter pomagala pri zagotavljanju varnosti na dan akcije,
• Združenje občin Slovenije je povabilo k projektu vse občine, ki so
povezane v Združenju občin,
• Skupnost občin Slovenije je povabila k projektu vse občine, ki so
povezane v Skupnost občin,
• Ministrstvo za šolstvo in šport je podprlo projekt in pozvalo vse šole, naj
se mu pridružijo,
• Ministrstvo za obrambo je nudilo pomoč pri popisu, posvojilo je velika
odlagališča, pomagalo občanom pri čiščenju zahtevnih odlagališč,
pomagalo pri koordinaciji projekta na regionalni ravni,
• Urad RS za mladino je povabil vse mladinske organizacije k udeležbi pri
popisu divjih odlagališč in na dan čiščenja,
• Direkcija RS za ceste je pomagala komunalnim podjetjem pri odvozu odpadkov,

• Slovenska turistična organizacija (STO) je pomagala pri promociji projekta,
• Podjetje Sinergise, ki ima v lasti Geopedijo (interaktivni zemljevid
Slovenije) je pristoplo kot partner, s katerim smo razvili register divjih
odlagališč ter vse potrebne vmesnike za uspešno izvedbo popisa in
pripravo logističnih načrtov,
• podjetje Neolab je razvilo spletno stran projekta Očistimo Slovenijo v

enem dnevu!,

• komunikacijska agencija Pristop je nudila podporo pri načrtovanju in
izvedbi komunikacijske podpore projekta,
• spletni portal Sončeve pozitivke je objavljal novice, omogočal uporabo
pisarne za sestanke in shranjevanje stvari, obveščanje in drugo
podporo,
• Studio Mangart je poskrbel za snemanje akcije in večjih dogodkov ter
za montažo kratkega filma o akciji in daljšega dokumentarnega filma,
• Zavod Moja soseska je zagotovil avtobus za Ekokaravano,
• Fotografska zveza Slovenije je podprla fotografski natečaj,
• Rdeči križ Slovenije,
• Karitas,
• Univerza na Primorskem,
• Združenje vojaških gornikov.

Pokrovitelji projekta
Skupino za finance, ki je skrbela za pridobivanje pokroviteljev in donatorjev,
je sestavljala ekipa nekaj več kot deset članov in več zunanjih sodelavcev.
Vodja skupine je bila Ingrid Vidmar. Pomembno pomoč pri zastavljanju pokroviteljske strategije in iskanju medijskih pokroviteljev nam je zagotavljalo
podjetje Pristop. Pri iskanju pokroviteljev so bili aktivni tudi trije tržniki, ki
so v primeru pridobljenega pokroviteljstva dobili 5 % provizije, toda tako
pridobljenih pokroviteljev skorajda ni bilo.
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Ocena o potrebnih sredstvih za izvedbo projekta se je na začetku precej
spreminjala. Vrednost projekta smo sprva ocenili na 700.000 EUR, ko pa
smo ga oklestili mnogih materialnih stroškov in stroškov dela, smo pristali
pri znesku 70.000 EUR, ki je obsegal le nujne stroške. Na koncu nam je
uspelo zbrati nekaj več kot 100.000 EUR, po tem pa smo dobili še prej nepričakovanih 45.000 EUR od Dinosa in Ministrstva za okolje in prostor. S tem
smo izpolnili cilj in zagotovili društvu Ekologi brez meja nekaj sredstev za
nadaljevanje aktivnosti po 17. aprilu.
Cilji skupine so bili:
• zbrati finančna sredstva v vrednosti 100.000 EUR, kolikor so bile
ocenjene finančne potrebe projekta,
• zagotoviti potrebna materialna sredstva (prostori, tiskovine, pisarniški
materiali, telefoni, promocijske majice …),
• zagotoviti oglaševalski prostor v celotnem slovenskem medijskem
prostoru (RTV, tisk, elektronski in ostali mediji, jumbo plakati).
Za dosego zastavljenih ciljev smo nagovorili podjetja, posameznike in medije ter
jih pozvali, da postanejo (medijski) pokrovitelji, donatorji ali podporniki akcije.

Stik s potencialnimi pokrovitelji smo navezovali v glavnem preko seznama okrog
tisoč podjetij, za katera smo verjeli, da bi utegnila pristopiti kot pokrovitelj ali
donator. Kontaktirali smo jih po e-pošti, telefonu in se nato tudi osebno srečali
z njimi. Na sestanku smo se usklajevali na osnovi tega, kar smo imeli drug drugemu možnost ponuditi.
Tako smo prišli do štirih tipov pokroviteljev in donatorjev (oz. podpornikov):
finančni, materialni, finančno-materialni in medijski.
Na začetku smo se nekaj časa spopadali z vprašanjem, ali podjetjem, ki so
znana kot veliki onesnaževalci, omogočiti, da postanejo pomembnejši pokrovitelji projekta. Nazadnje smo se odločili najprej pristopiti k podjetjem,
ki z vidika okoljevarstva niso sporna, nekaj največjih onesnaževalcev pa smo
izpustili s seznama potencialnih pokroviteljev. Kljub temu smo vse delavce v
teh podjetjih povabili k udeležbi na čistilni akciji. Pokroviteljska sredstva so
sprva pritekala zelo počasi. Eden glavnih razlogov je gotovo globalna recesija, ki ravno v tem času drži gospodarstvo v primežu.

Že kmalu smo se soočili z dilemo, za kakšno strategijo pridobivanja sredstev se odločiti, saj je bil projekt povsem neprofitne narave, poleg tega pa
ni bilo časa za daljša pogajanja. Na voljo smo imeli klasično pokroviteljsko
strategijo, ki temelji na paketih za pokrovitelje in »zahvalnih« paketih za donatorje, čeprav slednjim po definiciji donatorstva nismo bili dolžni ničesar.
Druga možnost je bila tako imenovano opolnomočeno zbiranje sredstev, ki
temelji na osebnem kontaktu in zbiranju manjših zneskov od širše skupine
darovalcev. Tretja možnost je bila kombinacija obeh.
Nazadnje opolnomočenega zbiranja sredstev nismo izvajali. Uporabljali
smo le nekatere elemente tega pristopa. Pokroviteljski strategiji z zlatim,
srebrnim in bronastim pokroviteljskim paketom ter tremi »zahvalnimi« donatorskimi paketi smo dodali še zbiranje sredstev z SMS donacijami, zbiranjem donacij za majice z logotipom akcije in z voščilnicami.

Otroške risbe logotipa akcije
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Poleg tega je v mnogih podjetjih vladalo veliko nezaupanje do v tistem času
neznanega nevladnega društva in prepričanje, da projekt zaradi velikopoteznosti in specifike slovenske družbe ne bo uspel. Ko smo zagnali vseslovensko oglaševalsko kampanjo in je projekt pridobil podporo že v vseh
slovenskih občinah, so mnoga podjetja pokazala velik interes, da bi z minimalnim vložkom postala ključni (vidni) del projekta. Večina podjetij je kljub
poudarjanju neprofitnega značaja akcije pristopila z velikim marketinškim
apetitom in z iskanjem možnosti samopromocije v sklopu projekta. Redka
podjetja so zgolj donirala brez dodatnih pričakovanj ali zahtev. Včasih so nekatera podjetja želela biti njegov del tudi z nerealnimi ponudbami.
Januarja 2010 je resno steklo pošiljanje vabil za pokroviteljstvo in donatorstvo na naslove več kot tisoč (po mnenju organizacijske ekipe najbolj primernih) slovenskih podjetij. Potem smo jih poklicali po telefonu in se z njimi
sestali. K sodelovanju smo povabili tudi večje in manjše slovenske medije,
vključno z regionalnimi in lokalnimi. Do marca smo na spletni strani aktivirali donacije preko e-voščilnice.
Marca in aprila so potekala podpisovanja pogodb s pokrovitelji, donatorji
in medijskimi pokrovitelji, aktivirali smo SMS donacije po en evro pri
vseh mobilnih operaterjih in možnost donacije za majico po osem evrov
ali več.
Mediji so se večinoma odzivali pozitivno in so želeli brezplačno pomagati in
podpreti projekt – tudi z oglaševanjem. Med njimi ni bilo čutiti konkurenčnosti, ki bi jo pričakovali v oglaševalskem svetu. Manjši mediji so bili zadovoljni, ker so lahko bili del projekta, saj jim je znamka OSVED! dvigala ugled
družbeno odgovornega podjetja. Nekateri so kljub vsemu nastopili tudi precej agresivno, z upanjem na možnost samopromocije na slovenskem medijskem trgu.
Velik izziv v projektu je bilo pomanjkanje časa in kadra. Podjetja načeloma
potrebujejo okrog dva meseca, da se odločijo za ali proti večjemu pokroviteljstvu. Za uspešno trženje pokroviteljskih paketov so potrebne določene

izkušnje in predznanje. Občasno je zaradi pomanjkanja le-teh in zaradi težavnega nadzora nad prostovoljci (tržniki) prihajalo tudi do neusklajenega
delovanja znotraj skupine – »soliranja« posameznikov ali neupoštevanja
vnaprej dogovorjenih pravil.
Težavno je bilo tudi ločevanje pokroviteljev na nacionalni in lokalni ravni ter
poraba njihovih sredstev, poleg tega pa občasno neusklajena komunikacija
med lokalnimi in nacionalnimi iskalci pokroviteljev, s čimer smo podvajali
korespondenco z njimi. To je pomenilo, da so določeno podjetje v imenu
OSVED! kontaktirali po dvakrat ali več, kar ni vzpodbudno vplivalo na njihovo
odločanje.
Že od začetka smo iskali možnost brezplačne rabe pisarniškega prostora
za sestanke in shranjevanje stvari, nazadnje smo največ sestankov in dogodkov imeli v Okoljskem centru in v Slovenijalesovem kongresnem centru;
za logistični center v zadnjih dneh pred akcijo pa nam je prostor dodelila
Četrtna skupnost Polje.

Statistika/rezultat zbiranja pokroviteljev
Kljub vsem izzivom in težavam pri organizaciji tega zahtevnega in na hitro
organiziranega projekta, nam je uspelo pridobiti:
• zlati pokrovitelj: 1 (KD skladi),
• pokrovitelji: 5 (BTC city, Nokia, Sinergise, Slovenijales, XLab),
• donatorji I: 36 (Abanka, Adriaplin, Aktiva čiščenje, Alpina, Banka
Celje, Banka Koper, Big Bang, BSH, Debitel, Duropack, ELCI, Eclipse,
Formatisk, Garmin, Gorenjska banka, Log, Marles, Mobitel, MOL, Nova
KBM, NLB, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o., Nova
panorama, Pekarna Pečjak, Raiffeisen Bank, Samsung, Simobil, Spar,
Športna loterija, Tobačna Ljubljana, Toyota, Tušmobil, UniCredit Bank),
• donatorji II: 18,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

donatorji III: 32,
podporniki: 8,
podporniki na lokalni ravni: 70 (okvirno; za vse nismo bili obveščeni),
medijski pokrovitelji: 13 (Delo, Delo.si, Dnevnik, Nedeljski dnevnik,
Žurnal24, TV3, RTS, Radio Center, GeaTV, Radio 1, Europlakat, MTV,
Najdi.si),
medijski donatorji: 14 (7dni, Bluepointcity, Didakta, Forma, Gea 20,
Gem, Izklop, Jana, Slovenia holidays, Sončeve pozitivke, Svet&Ljudje,
Radio Europa 05, Verlag Dashöfer, Točka),
medijski podporniki: 18,
pokrovitelja Eko karavane: 2 (Honda, Ljubljanske mlekarne),
pokrovitelji zabav: 17 (ALLcomb, Dixi, Etika, Ekološki catering, Fructal,
Glej, Nigrad, Pivovarna Laško, Pivovarna Union, ProZvok, Radenska,
SAZAS, Soundbiro, Temma X, Vivo Catering, Vino boutique),
podporniki zabav: 16,
pokrovitelji zaključne prireditve: 7,
pokrovitelji nagrad za natečaje: 7,
podporniki modne revije: 7
podjetje Kliping d. o. o. je bilo pokrovitelj končnega poročila.

Skupno smo zbrali 102.503 EUR finančnih sredstev. V ta znesek ni vštetih
11.000 EUR s strani Ministrstva za okolje in 35.000 EUR prispevka podjetja Dinos, pri katerih skupina za finance ni bila udeležena. Točne vrednosti
materialnih sredstev, ki smo jih dobili, ni mogoče povsem natančno oceniti,
okvirne ocene so podane v finančnem poročilu. Večji slovenski mediji so zagotovili oglaševalski prostor v vrednosti najmanj 750.000 EUR. Točna ocena
tudi ni možna, saj so zaradi obsežnosti projekta mediji v zadnjem mesecu
sami objavljali oglase in frekventnost objav ni znana.

Število oglasov v medijih

V obdobju od 1. marca do 17. aprila 2010
•
•
•
•
•
•
•
•

Delo: 34,
Delo Revije: 8,
Dnevnik: 23 (+ 41 internetna stran),
Žurnal: 16,
Infonet: 828,
Europlakat: 300 jumbo plakatov,
Najdi.si: celotno obdobje oglaševalske kampanje,
Mladinska knjiga: 6,

Ostalim medijem na našem seznamu smo poslali pripravljene oglase s prošnjo po objavi glede na razpoložljivost oglasnega prostora in pripravljenost
dotičnih medijev za sodelovanje. To je potekalo brez medijskega plana, saj
zanj ni bilo časa.

Zaključek
Celoten projekt smo uspeli pokriti s prispevki finančnih in materialnih pokroviteljev, donatorjev in podpornikov. Velikega števila pokroviteljev z velikim
denarnim vložkom nam v danem času ni uspelo pridobiti, saj so se podjetja
odločala predvsem za manjše finančne zneske in materialno podporo projektu. Nekaj sredstev je ostalo za nadaljnje delo društva. K uspehu zbiranja
sredstev je najbolj pripomogla množična medijska oglaševalska kampanja.
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FINANČNO POROČILO
Dejanska finančna konstrukcija (realni stroški)
Stroški vodstva in nacionalne organizacije
(materialni stroški, telefoni, potni stroški ...)
Ozaveščanje (Ekokaravana, tisk letakov, plakatov,
oblikovanje, promocija)
Stroški lokalne organizacije (materialni stroški,
telefoni, potni stroški ...)
Stroški zaključne prireditve na dan akcije (Ljubljana)
Stroški zaključne prireditve na dan akcije (Maribor)
Ostali stroški (podelitev zahval, zaključno poročilo,
najem dvoran ...)
Materialni stroški za izvedbo akcije (vrečke,
rokavice, majice ...)
Gps naprave

9.329 €
19.079 €
12.176 €
8.204 €
5.589 €
3.710 €
20.072 €
5.855 €

Zavarovanje za otroke in prireditve

3.134 €
Dejanskih stroškov

25.000 €

MOP

11.000 €
Pokroviteljstva in donatorstva

Vodstvo – ostali nastali materialni stroški organizacije
(poštnine, tisk, telefon, potni stroški ...)		
Širše vodstvo – ostali nastali materialni stroški organizacije (poštnine, tisk, telefon, potni stroški ...)		
Občinski organizatorji – ostali materialni stroški organizacije (poštnine, tisk, telefon, potni stroški ...)
Obisk konference v Estoniji (kritje lastnih stroškov)

Vrečke in rokavice
112.503 €

Zlati pokrovitelj

Organizacija

87.148 €

Pokroviteljstva in donatorstva
Donatorji

Materialno pokroviteljstvo
PR agencija
49.000 €
Jumbo plakati		
25.000 €
Mediji (oglaševalski prostor)
750.000 €
Spletna stran in GIS
100.000 €
Ekokaravana (bus + 3 avtomobili)
20.000 €
Izposoja GSM aparatov
20 vrednost = 50 €
1.000 €
izposoja GPS aparatov
30 vrednost = 118 € 3.540 €
Materialno pokroviteljstvo
948.540 €
			
			
Specifikacija materialnih stroškov in vrednotenje

148.503 €

Vrečke (OSVED)
Vrečke (občine)
Rokavice lateks (OSVED)
Rokavice lateks (občine)
Rokavice boljše (OSVED)
Rokavice boljše (občine)

Količina Za kos (€)
70.000
0,1
300.000
0,1
30.000
0,032
60.000
0,032
1.000
0,6
10.000
0,6

12

3.600 €

30

6.000 €

250

37.824 €

9
4.185 €
Skupaj 51.609 €
Cena
7.000 €
30.000 €
960 €
1.920 €
700 €
7.000 €
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Odvoz in odlaganje odpadkov
OSVED	
Občine
			

60

100

6.000 €

15.000

100

1.500.000 €

Častni pokrovitelji in ambasadorji
Projekt so podprle tudi ugledne osebnosti

Malice
Občine

50.000
2
Materialni stroški skupaj
					

100.000 €
1.705.189 €

Prostovoljci in vrednotenje dela
OSVED vodstvo
Širše vodstvo
Občinski organizatorji
Popisovalci odlagališč
Prostovoljci na dan akcije
Opravljeno prostovoljsko delo
			
Skupaj ocenjena vrednost akcije
Skupaj pokroviteljstva

12
30
250
120
270.000

84.000 €
45.000 €
500.000 €
182.220 €
6.750.000 €
7.561.220 €

Poleg medijskih pokroviteljev so imeli pomembno vlogo pri izvedbi komunikacijske kampanje in ozaveščanju širše javnosti tudi ugledne slovenske
osebnosti, ki smo jim dodelili vlogo častnih pokroviteljev in ambasadorjev.
Za sodelovanje z njimi smo se odločili, ker smo želeli k akciji pritegniti tudi
mnenjske voditelje za različne javnosti, saj smo z njihovo pomočjo moč naših sporočil dodatno krepili in razširjali.

10.470.580 €
1.097.043 €

Minister za okolje Roko Žarnić in Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar sta čistila na Rudniku
(foto: Žiga Šmidovnik)
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Pridobitev podpore projektu OSVED! s strani prepoznavnih Slovenk in Slovencev – mnenjskih voditeljev je bil eden ključnih korakov komunikacijske
strategije. Projekt OSVED! so podprli predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade
Republike Slovenije Borut Pahor, s čimer projekt pridobi še večji pomen na
nacionalni ravni.
Na drugi strani smo sodelovanje sklenili z ambasadorji projekta, zlasti s
predstavniki glasbenega, zabavnega, umetniškega, športnega in političnega sveta. To so bili: glasbena skupina Billysi, Janez Dovč, Dalaj Eegol, Saša
Einsiedler, glasbena skupina Katalena, Jure Košir, dr. Manca Košir, Rene
Mlekuž, dr. Vlasta Nussdorfer, glasbena skupina Perpetuum Jazzille, Miranda Rumina, glasbena skupina Stroj Machine ter Andrej Težak – Tešky.
V veliko čast nam je bila tudi podpora in ambasadorstvo evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika.
Poleg omenjenih ambasadorjev so na posameznih dogodkih z ekipo OSVED!
prostovoljno sodelovali Anja Tomažin, Boštjan Gorenc – Pižama, Vid Vodopivec, Alenka Oldrojt – Reza, Veronika K. Žajdela, Kulturno-ekološko društvo
Smetumet, mula.si, Anamarija Avbelj, Tjaša Ambrož, Tina Gaber, Tjaša Kokalj,
Mirela Korač, Kristina Kurent, Ana Lakič, Iryna Osypenko in Rebeka Pevec.
Vloga ambasadorjev je bila ozaveščanje, promoviranje in predstavljanje čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  na javnih dogodkih in preko svojih komunikacijskih kanalov. Pri komuniciranju z mediji so prevzeli pomemno vlogo. Dejavnosti so opravljali na različne načine: s koncerti,
udeležbo na promocijskih dogodkih, snemanjem promocijskega videospota,
demonstriranjem pravilnega ločevanja odpadkov itd. ter navsezadnje z udeležbo na čiščenju 17. aprila.
Ker smo želeli, da bi bili častni pokrovitelji in ambasadorji deležni medijske
pozornosti tudi na dan čiščenja, in ker je za medije bolj zanimivo, če znane
osebnosti sodelujejo, smo sklenili, da jim namenimo posebno odlagališče.
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Izbrali smo odlagališče v nakupovalnem središču Rudnik v Ljubljani. Častnih
pokroviteljev na Rudniku ni bilo, ker so čistili drugje, predsednik države pa se
čiščenja zaradi udeležbe na pogrebu poljskega predsednika ni mogel udeležiti. Poleg ambasadorjev so čistile tudi druge znane osebnosti, kot sta na primer nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in župan Mestne
občine Ljubljana Zoran Janković. Na vabilo se je odzvalo veliko povabljenih,
nekateri so se pa odločili za čiščenje v svojem lokalnem okolju.
Koordinator komuniciranja s častnimi pokrovitelji in ambasadorji je bil Rok
Knafelj v sodelovanju s Polonco Štritof in Piko Kofol.

Aktivnosti, ki so jih opravili
častni pokrovitelji in ambasadorji
Častni pokrovitelji
Dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, se je udeležil sprejema, fotografiranja in sestanka 19. marca. Kasneje je podal sporočilo za javnost v imenu
Urada predsednika Republike Slovenije. 9. aprila je otvoril razstavo v Državnem zboru in imel nagovor. Čistilne akcije se kljub napovedi ni mogel udeležiti
zaradi neodložljivih mednarodnih obveznosti. Aktivnosti se tudi po 17. aprilu
niso končale, tako je 12. maja sprejel in se sestal z organizatorji čistilne akcije.
5. julija je sledil delovni sestanek s svetovalcem glede nadaljnjih aktivnosti.
Dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, se je udeležil sprejema v kabinetu predsednika. Z nagovorom je otvoril strokovni posvet
Očistimo Slovenijo – za vedno!  8. aprila v Ljubljani. Sodeloval je pri postavitvi
razstave v preddverju Državnega zbora in imel nagovor na slavnostni otvoritvi
9. aprila. Aktivno se je tudi udeležil čiščenja 17. aprila na Barju in v Ljubljani.
Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor se je 17. aprila udeležil
čiščenja v Ljubljani. 29. marca je njegova sekretarka Simona Dimic sodelovala na sestanku s kabinetom predsednika.
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Ambasadorji projekta
Dr. Janez Potočnik, komisar EU za okolje, je imel delovno kosilo z glavno organizatorko Petro Matos, 17. aprila pa se je tudi sam udeležil čiščenja v Kranju.
Glasbena skupina Billysi je sodelovala pri snemanju promocijskega videospota z ostalimi ambasadorji. Prišli so na zadnjo novinarsko konferenco
pred čistilno akcijo in pred mediji sodelovali pri igri ločevanja odpadkov. Čistili so na Rudniku.
Janez Dovč je imel glasbeni nastop na otvoritvi razstave v Državnem zboru
9. aprila ter se udeležil čiščenja v svojem kraju (Mengeš).
Dalaj Eegol in Miranda Rumina sta se udeležila snemanja promocijskega
videospota z ostalimi ambasadorji ter otvoritve razstave v Državnem zboru.
15. aprila. Na zadnji novinarski konferenci pred čistilno akcijo je Dalaj Eegol
z Billysi sodeloval pri igri ločevanja odpadkov. Oba sta se udeležila čistilne
akcije na Rudniku na odlagališču za ambasadorje.

Saša Einsiedler je moderirala otvoritev razstavo »Ustvarjajmo iz odpadkov«
v Državnem zboru, glasbena skupina Katalena pa je na istem dogodku izvedla glasbeni nastop.
Jure Košir in Rene Mlekuž sta se udeležila otvoritve razstave v Državnem zboru,
na dan akcije 17. aprila pa sta organizirala tekaški dogodek Formaraton v Tivoliju
v Ljubljani, na katerem so hkrati promovirali Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
Dr. Manca Košir se je udeležila snemanja promocijskega videospota z ostalimi ambasadorji ter otvoritve razstave v Državnem zboru. Tudi ona se je
udeležila čistilne akcije na Rudniku na odlagališču za ambasadorje.
Tam je čistila odpadke tudi dr. Vlasta Nussdorfer.

Skupina Perpetum Jazzile je pela še med čiščenjem (Foto: Žiga Šmidovnik)

Razstava otroških del v Državnem zboru (Foto: Žiga Šmidovnik)

Glasbena skupina Perpetuum Jazzille je sodelovala pri snemanju promocijskega videospota z ostalimi ambasadorji ter na otvoritvi razstave v Državnem
zboru. Udeležili so se predhodnega čiščenja en teden pred čistilno akcijo na
Vrhniki. 17. aprila so podobno kot večina ambasadorjev čistili na Rudniku na
odlagališču za ambasadorje.
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Glasbena skupina Stroj Machine je nastopila na zaključni zabavi v Ljubljani,
na prošnjo organizatorjev pa so sodelovali v oddaji Polnočni klub, ki je bila
na sporedu 9. aprila 2010.
Andrej Težak – Tešky je 26. marca vodil modno revijo na Čopovi ulici v Ljubljani.
Projekt je imel podporo tudi v strokovnih in raziskovalnih okoljevarstvenih
krogih – podporo projektu so javno izrekli prof. dr. Dušan Plut (Filozofska
fakulteta v Ljubljani), dr. Marinka Vovk (Okoljsko raziskovalni zavod), dr. Vida
Wagner Ogorelec (Umanotera), dr. Aleš Smrekar (Inštitut Antona Melika
ZRC SAZU), dr. Viktor Grilc (Kemijski inštitut), Lidija Živčič (Focus).
Mnogo prepoznavnih osebnosti se je samoniciativno zavzelo za projekt
OSVED!, s čimer je bil naš cilj - virusno širjenje sporočil OSVED! preko vseh
kanalov – dosežen in presežen.

Rezultati
Prispevek ambasadorjev k projektu se je odražal predvsem v splošni naklonjenosti ljudi in dobri javni podobi projekta. Častni pokrovitelji in ambasadorji
so dali projektu kredibilnost in z zaupanjem vanj pritegnili zaupanje celotne
Slovenije. Čeprav se njihova podpora ni neposredno izražala pri praktični izvedbi organizacije projekta, so predstavljali ključne dejavnike pri spodbujanju prebivalstva k sodelovanju na akciji, proizvajanju novih raznovrstnih vsebin, vezanih na projekt in tudi k ozaveščanju široke javnosti o pomembnosti
odgovornega ravnanja z odpadki.

Ozaveščanje
Da bi bile spremembe trajne

Za dolgoročnejši rezultat akcije in zato, da bi se odlagališča tudi v prihodnje
čim manj pojavljala v naravi, smo poleg same čistilne akcije načrtovali tudi
ozaveščevalne dejavnosti, s katerimi smo ljudem približali koristi boljšega
ravnanja z odpadki. Namen skupine pa ni bil samo prinesti ozaveščenost od
koordinacijske skupine k javnosti, ampak tudi prinesti povratne informacije
o stanju v lokalnih skupnostih od javnosti k skupini.
Slednjemu sta bila namenjena dva sestavna dela projekta:
• zakladnica idej, v katero so posamezniki pošiljali svoje zamisli o tem,
kako izboljšati ravnanje z odpadki, in tudi širše ideje (e-naslov je
zakladnica@ocistimo.si),
• okrogle mize in strokovni posveti.
Prvemu namenu so služili:
• Ekokaravana po Sloveniji,
• predlog strategije za ravnanje z odpadki za pristojne organe,
• širši tematski prispevki za mesečne in tedenske revije,
• kratki ozaveščevalni filmčki in druge video vsebine za splet in
multimedijsko projekcijo na Ekokaravani,
• informativno-ozaveščevalna brošura,
• strokovni dogodki (okrogle mize, strokovni posveti, predavanja, modna
revija, instalacije, likovne in fotografske razstave itn.),
• igrica Smetris.
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Člani skupine za ozaveščanje
Nara Petrovič je povezoval delo skupine, skliceval sestanke, urejal vsebino programa Ekokaravane, komuniciral z vodstveno skupino, dajal izjave
za medije (večinoma na Ekokaravani), moderiral okrogle mize, imel nekaj
predavanj za otroke in odrasle in napisal nekaj člankov za mesečne revije.
Marta Ivančič je skrbela za tehnično plat karavane: za scenarij in rezervacijo
potrebnih prostorov (v povezavi z lokalnimi koordinatorji), dogovore z Našo
sosesko glede multimedijskega avtobusa, dogovore z lokalnimi koordinatorji glede tehničnih potreb in prostorov itn.

Utrinek z modne revije v Ljubljani (Foto: Žiga Šmidovnik)

Pomen ozaveščevalnih dejavnosti se izraža v tem, da so bile navedene kot
zadnji temeljni cilj akcije. Zgolj tehnične in politične rešitve ne zagotavljajo
trajnih rešitev, zato je treba vplivati na izboljšanje družbene klime in na ozaveščenost posameznikov. Nujne so tudi ostre represivne metode, ki so zlasti
kratkoročno edina pot, da ustavimo brezvestne posameznike pri onesnaževanju okolja.
Šele potem lahko pričakujemo, da nova divja odlagališča ne bodo več nastajala in da bomo lahko postopoma sanirali vsa, ki zdaj kazijo naravo in
ogrožajo zdravje vseh živih bitij. Že v prihodnjih nekaj letih bi Slovenija morala povečati (v tem trenutku porazno) desetodstotno stopnjo recikliranja
komunalnih odpadkov na vsaj petdeset odstotkov.

Polonca Štritof (iz skupine za komunikacijo) je pripravljala enotna vabila za medije in druge povabljene na dogodke, ki so potekali v okviru vsake Ekokaravane.
Petra Matos je večkrat spremljala Ekokaravano, sodelovala na sestankih in
pomagala pri odločanju v skupini.
Lidija Živčič je pripravila osnutek predloga za izboljšanje ravnanja z odpadki
in soorganizirala strokovni posvet 8. aprila v Ljubljani.
Andreja Palatinus je prav tako soorganirala strokovni posvet 8. aprila.
Urša Dolinšek je v okviru skupine skrbela za snemanje krajših video vsebin
za Ekokaravano in za spletno stran ter pomagala pri animiranju obiskovalcev
avtobusa.
Polona Somrak je pisala prispevke za mesečne revije.
Mircho H. Mavrin je soorganiziral Ekokaravano v Ribnici in sodeloval z Vojkom
Anzeljcem pri zagotavljanju ekip in lokacij za snemanje dokumentarnega filma.
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Prav tako je ažurno ukrepal pri mnogih manjših ali večjih nujnih opravkih in
pridobil veliko pomembnih partnerjev projekta.

Pregled aktivnosti skupine za ozaveščanje

K ozaveščanju spadajo tudi modna revija, ki sta jo organizirali Eva Celec in
Barbara Živčič, ter fotografske razstave Žige Šmidovnika, ampak ti dogodki
so bili organizirani samostojno, neodvisno od skupine za ozaveščanje.

Video vsebine
Za Ekokaravano smo potrebovali nekaj video vsebin za predvajanje v multimedijskem avtobusu. Prav tako smo te video vsebine naložili na naš portal
na YouTubeu s povezavami z naše spletne strani in s Facebooka. K partnerstvu pri snemanju smo povabili nekaj lokalnih in spletnih studijev, nazadnje
pa smo dvajsetminutno oddajo o dobrih praksah posneli pri Gea TV. Film
predstavlja šest uspešnih slovenskih primerov ravnanja z odpadki:
•
•
•
•
•
•

občino Mirna peč,
komunalo Vrhnika,
podjetje Gorenje,
šolo Sostro,
vrtec Ribnica,
družino Matos.

Povezava na video: http://www.youtube.com/watch?v=x2yI4iuYCCg
http://www.youtube.com/watch?v=f5h4nZptMoE
Okrogla miza na razpravi Očistimo Slovenijo: za vedno! (Foto: Žiga Šmidovnik)

Do konca maja smo v okviru fotografskega natečaja prejeli več kot tisoč
fotografij, posnetih na čistilni akciji, pripravah nanjo in na zaključnih dogodkih, ki so se odvijali po njej. Najboljše fotografije smo nagradili na zaključni
prireditvi.
Zamišljeno je bilo, da v ozaveščevalnem delu sodelujejo tudi znane osebnosti, a je potem delo z ambasadorji prevzela komunikacijska skupina in
ambasadorjev ni bilo na nobenem od dogodkov – razen na zadnji postaji
Ekokaravane v Ljubljani.

Kasneje smo navezali stik s Filternetom, ki je posnel tri kratke filmčke, s
katerimi smo želeli doseči mlade. Prvi film prikazuje najstniški par, ki razgrne odejo na travniku na več mestih in poskuša sesti, pa ju povsod zmoti
kakšen odvržen odpadek. Druga filmčka se poigravata s kraticami, ki jih
mladi veliko uporabljajo pri komunikaciji z SMS sporočili.
Povezava na vse tri filmčke:
http://www.youtube.com/watch?v=Ykf70UsZLXc
http://www.youtube.com/watch?v=9mlxdsVSo0c
http://www.youtube.com/watch?v=Fc8uawmYrVU
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Poleg tega smo na dogodkih prikazovali:
• estonski petminutni filmček,
• dvajsetminutni dokumentarec »Zgodba o stvareh« (The Story of Stuff)
s slovenskimi podnapisi, ki nam jih je prijazno dalo društvo Zofijini
ljubimci,
• video poziva Petre Majdič in Mateje Pintar, ki ju je posnel Olimpijski
komite Slovenije z geslom »Narava, največji športni objekt na
Slovenskem«.
Zelo pomemben dolgoročen ozaveščevalni vpliv bo imel dokumentarni film,
ki ga pripravlja Vojko Anzeljc v studiu Mangart. V studiu so zbrali obilo video materiala od lokalnih televizij in od petnajstih snemalnih ekip, ki so na
dan akcije snemale po vsej Sloveniji. Najprej bodo sproducirali petminutni
promocijski video, kasneje pa še daljši dokumentarni film. Za snemanje iz
zraka smo bili dogovorjeni z Matevžem Lenarčičem, a je bil v soboto zračni
prostor zaprt zaradi izbruha vulkana na Islandiji.

Igrica Smetris
Z namenom ozaveščanja čim širše javnosti (zlasti pa mladine) o pomenu
pravilnega razvrščanja in ločevanja odpadkov je za namen akcije podjetje
XLAB izdelalo igrico Smetris. XLAB je prispeval tudi grafično zasnovo in gostovanje na strežniku. Idejni avtor igrice in koordinator izvedbe z XLAB-om je
bil Aleš Pevc.
Po prvotnih načrtih bi morali igrico naložiti na splet že januarja 2010, toda
zaradi preobremenjenosti z delom smo odlašali in jo zagnali šele teden dni
pred akcijo na naslovu: http://smetris.ocistimo.si/.
Smetris je bil zasnovan podobno kot klasična igrica Tetris, le da smo namesto geometrijskih likov uporabili odpadke, ki jih igralec razvršča v pravilne
koše za odpadke.
V tednu dni pred akcijo je igrico odigralo več kot 33.000 igralcev, s čimer
smo prispevali k večji informiranosti o pravilih glede uporabe košev za ločeno zbiranje odpadkov.

Razstava oblek v Kinu Šiška (Foto: Žiga Šmidovnik)

Igrica Smetris
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Ekokaravana
Eko-karavana je bila srce delovanja skupine za ozaveščanje. Večinoma je bil
program sestavljen iz štirih delov:
• sprejem pri županu,
• stojnica/multimedijski avtobus v/ob nakupovalnem središču ali na
kakšnem mestnem trgu,
• programi za otroke (igre, predavanja),
• programi za odrasle (okrogla miza, predavanje).
Vsaka karavana je bila sicer zgodba zase in osnovni program smo vedno
precej prilagodili.
Župan nas je sprejel v vseh krajih razen v Novi Gorici (je pa zato tu bil podžupan koordinator akcije), Celju, Komendi in Kopru.
Okrogle mize so potekale v vseh krajih razen v Celju (sklicana je bila, a ni
bilo nikogar), Komendi (manjši dogodek na kmetijskem sejmu), Kranju in
Zagorju (predavanje). Na okroglih mizah so navadno sodelovali župan ali
podžupan, predstavnik komunale, predstavnik predelovalnega podjetja za
odpadke, predstavnik kakšnega lokalnega društva ali inštituta za varstvo
okolja ali kaj podobnega, včasih tudi lokalni inšpektor.
Program za otroke je bil povsod izredno dobro organiziran. Dobro je bil obiskan v Kobaridu, Dobrepolju, Ribnici in Zagorju ob Savi; nekoliko slabše pa
v Murski Soboti (slabši odziv), Mariboru (prav tako slabši odziv, kljub odlični
pripravi v nakupovalnem središču), Kranju (odlično vzdušje v šotoru, a verjetno zaradi slabega vremena in drugega sočasnega dogodka manjši obisk),
Novem mestu, Slovenj Gradcu (so pa tu potekali dogodki za otroke že prej,
kjer so nastale čudovite poslikave plakatov) in v Kopru.
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Otroci se igrajo in ustvarjajo iz odpadkov

Stojnica in avtobus sta bila večinoma slabo obiskana in nista dosegla želenega učinka. Na mnogih lokacijah smo stali ure in ure in nagovorili le nekaj ljudi,
zato smo na kasnejših postajah karavane ta del programa večinoma skrčili.
Eko karavano je podpiralo nekaj pokroviteljev, materialno predvsem Honda (za
karavano je od treh vozil bilo na voljo večinoma eno vozilo, včasih dve), Ljubljanske mlekarne (delili smo njihove izdelke), Union (prispeval je vodo in pijačo). Medijski pokrovitelji so bili Žurnal 24, Delo, Dnevnik, Nedeljski dnevnik in Radio 1.

Rezultati
Težko bi bilo natančno oceniti doseg aktivnosti skupine za ozaveščanje, saj
je bil učinek posameznih programov vedno zelo razvejan. Tudi kadar je Eko
karavana bila slabše obiskana, je bila medijsko dobro pokrita. Včasih je sestanek z županom bil ključen za pozitivne premike v neki občini, denimo v
občini Kranj. Predavanja in igre za otroke bodo morda prinesli pomembne
rezultate čez veliko let; podobno velja za članke, medijske objave in video
vsebine.
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Najbolj izrazit učinek so imele okrogle mize, saj so vidno premaknile voljo
pristojnih v občini, jih včasih po dolgem času zbližale ob pogovoru o perečih
občinskih in regijskih temah, kar odpadki nedvomno so.
Pri ozaveščanju smo največjo učinkovitost dosegali s pozitivnostjo. Del
splošne komunikacijske strategije je bil, da se ne borimo proti nikomur oz.
ničemur, temveč se zavzemamo za izboljšanje stanja, kar je naša skupna
odgovornost.

Multimedijski avtobus

Nadaljnje delo
Delo, ki ga je začela skupina za ozaveščanje, se ni zaključilo, ampak ga
nadaljujemo z zaključevanjem zastavljenih projektov in zastavljanjem novih,
da bi dosegli učinkovito zmanjšanje nastajanja odpadkov in povečanje količine recikliranih odpadkov. Sama skupina za ozaveščanje je po 17. aprilu
resda nehala delovati, toda zametki, ki jih je ustvarila, se nadaljujejo skozi
vrsto novih projektov znotraj društva Ekologi brez meja.

Zmagovalna fotografija na natečaju (Foto: Marjana Papež)
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Logistika zbiranja in odvoza odpadkov
Brez množice vozil ne gre

Glede logistike prevoza odpadkov smo se dogovarjali s komunalnimi podjetji, Direkcijo Republike Slovenije za ceste in nacionalnimi partnerji oz. prevzemniki odpadkov (Dinos, Slopak in Zeos), in sicer na dveh sestankih: 16.
marca in 6. aprila.

Sistem ločevanja odpadkov
• Rumena ali modra vrečka za prazno, čisto embalažo: plastenke,
plastično embalažo, tetrapake, pločevinke, plastične vrečke …
V to vrečko niso spadali: trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno
pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.
• Črna vrečka za vse ostale odpadke, ki jih ni mogoče zbrati ločeno
oz. so preveč umazani: tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji,
avtomobilsko steklo, plenice ...
• Zelena vrečka samo za steklo.
• Rdeča vrečka samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne
telefone,embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in
čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke. V to vrečo niso spadale
azbestne plošče (salonitke).

Izvirne oznake na avtomobilu popisovalca (Foto: Urša Dolinšek)

Vloga posameznih partnerjev
pri odvozu odpadkov z zbirnih točk
Komunalna podjetja so bila glavni nosilec odvoza odpadkov. Osredotočala
so se predvsem na komunalne odpadke v barvnih vrečah (tudi rdečih; te so
na zbirnem centru razdrla in ločila baterije, mobilne telefone ter neonske in
halogenske sijalke od drugih odpadkov) in na kosovne odpadke.

Odpadke so prostovoljci na dan akcije zbirali na zbirnih točkah.

Frakcije odpadne embalaže, stekla in elektronske opreme so zbrala znotraj
akcije, na zbirnem centru pa so od ostalih odpadkov ločila oz. posebej zabeležila količine, ki so jih potem predala podjetju Dinos. Temu so morala predati zbrane frakcije v roku petih delovnih dni po akciji oziroma do 24. aprila.

Občine smo prosili, da s komunalnim podjetjem, ki ima v občini pooblastilo
za odvoz odpadkov, uskladi informacije o tem, katere zbirne točke so prijavili na Direkcijo RS za ceste.

Ločene frakcije (rumene in zelene vreče, morebitne kovine in odpadno elektronsko opremo oz. OEEO) je bilo možno pripeljati tudi direktno na prevzemna skladišča podjetja Dinos (na dan akcije so bila odprta do 20. ure).

Predvidene zelene in rdeče ter nekaj črnih in rumenih vrečk so občine dobile do 12. aprila preko lokalnih koordinatorjev ali sistema hitre pošte.
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Direkcija RS za ceste je pomagala pri odvozu odpadkov in nudila pomoč v
določenih občinah glede na prijavo zbirnih točk. Prav tako je evidentirala
več kot sto petdeset zbirnih točk, s katerih je po dogovoru z občino nudila
pomoč pri odvozu na deponije. Zbiranje prijav teh točk se je zaključilo 26.
marca, naknadne prijave zaradi organizacije logistike niso bile več mogoče.

Občine, ki so Direkciji RS za ceste dajale potrdila za dovoz na deponijo, so
morale to sporočiti tudi deponijam oz. komunalnim podjetjem, da ni prihajalo do nepotrebnih težav in zastojev pri prevozu odpadkov.
Podjetje Dinos je na dan akcije sodelovalo s sto tovornjaki, ki jih je namenilo
prevzemu kovin in elektronske opreme od vseh zbirnih točk in centrov ter
v vseh občinah (tudi tistih, ki niso bile na seznamu Direkcije RS za ceste).
Bilo je tudi prevzemnik odpadne embalaže (ne pa prevoznik od zbirnih točk).
Kot prevoznik je nastopilo od lokacije komunalnega podjetja samo takrat,
kadar je bila odpadna embalaža pripeljana na posamezno komunalo, komunalno podjetje pa ni imelo možnosti prevoza na Dinos. Podjetje Dinos se
je zavezalo, da bo protivrednost zbranih kovin nakazalo kot donacijo društvu
Ekologi brez meja za stroške akcije in to zavezo tudi izpolnilo. Prav tako je
bilo donator zelenih vreč za steklo.
Družba Slopak je bila prevzemnik odpadne embalaže in gum, ki jih je prevzela ter na svoje stroške sortirala in reciklirala v 135 zbirnih centrih (seznam je v prilogah). Pripravila je tudi naključne presejalne analize in ocenila
vrsto in količino odpadnih embalaž in gum, zbranih v akciji, 17. aprila.
Podjetje Zeos je bilo prevzemnik električne in elektronske opreme, odpadnih sijalk in odpadnih baterij ter akumulatorjev, skrbelo je tudi za pravilno
ravnanje z njimi.

Otroci se učijo ločenega zbiranja odpadkov

Odpadke je odvažala samo na dan akcije. Če so na določenem odlagališču
ostali odpadki, sta bila za njihovo odstranitev dolžna poskrbeti občina ali
komunalno podjetje. V interesu občin in komunalnih podjetij je bil na dan
akcije podaljšan delovni čas na deponijah in zbirnih centrih, da smo lahko
zvozili čim več. Zbirni centri so bili odprti vsaj do 16. ure ali še dlje.
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Sistem odvoza odpadkov
po posameznih skupinah odpadkov
Sistem odvoza komunalnih odpadkov
s strani Direkcije RS za ceste
Pogodbeniki Direkcije RS za ceste so odvažali komunalne odpadke, odložene v črne vreče (ter po dogovoru s podjetji, ki zbirajo te odpadke tudi ločene frakcije v drugih barvnih vrečah), niso pa odvažali morebitno dodatno
odloženih kosovnih odpadkov. Prav tako pogodbeniki Direkcije RS za ceste
niso odvažali nevarnih odpadkov, ki so bili v rdečih vrečah. Glede pomoči pri
odvozu ločenih frakcij v zbirne centre se je Direkcija RS za ceste dogovarjala
s podjetji Dinos, Slopak in Zeos.

Sistem odvoza embalaže in stekla
s strani Direkcije RS za ceste
V ustreznih vrečah zbrano odpadno embalažo in steklo smo dostavili do najbližjega Dinosovega skladišča. Če je bilo skladišče oddaljeno dlje kot zbirni
center komunale, smo jih lahko dostavili do zbirnega centra komunalnih
podjetij. Podjetje Slopak je vreče z embalažo in steklom iz zbirnih centrov
komunalnih podjetij prevzelo brezplačno.

Sistem odvoza gum
s strani Direkcije RS za ceste
Zbrane izrabljene odpadne gume smo z zbirnih točk vozili na zbirne centre
komunalnih podjetij, kjer jih je podjetje Slopak prevzelo brezplačno. (Gum
nismo odvažali na skladiščne centre podjetja Dinos.)

Sistem odvoza kovin in elektronske opreme
s strani podjetja Dinos in Direkcije RS za ceste
V čim večji možni meri jih je direktno na zbirnih točkah prevzelo podjetje Dinos, na določenem območju pa jih je prevzela Direkcija RS za ceste (takrat
je veljalo, da jih je treba dostaviti do najbližjega Dinosovega skladišča, če pa
je bilo skladišče oddaljeno dlje kot zbirni center komunalnega podjetja, jih
je bilo možno dostaviti na zbirni center komunalnega podjetja). Pomoč pri
odvozu so izvedli tudi prostovoljci. Ti so kovine in elektronsko opremo prepeljali naravnost v skladiščne centre podjetja Dinos. Podjetji Dinos in Zeos
sta kovine in elektronsko opremo prevzeli brezplačno.

Dogovor o sodelovanju glede prevzema odpadkov
in kritja stroškov predelave z podjetji Dinos,
Slopak in Zeos
Dogovor o sodelovanju, prevzemu odpadkov in kritju stroškov predelave
smo imeli sklenjen samo s podjetjema Slopak in Zeos ter z izbranim podizvajalcem Dinos, ki ima prav tako ustrezna dovoljenja za ravnanje z odpadki in je tako poskrbel tudi za analitično obdelavo podatkov. Zato smo
vse komunalne službe prosili, da odpadke prevzemajo samo od omenjenih
treh pooblaščenih prevzemnikov. Cilj akcije je bil zbrati čim večjo količino
ločenih odpadkov in jo oddati v nadaljnjo predelavo.

Raznos in nepooblaščen odvoz odpadkov
Eden od ciljev logistike v akciji je bil tudi preprečiti nepooblaščeno raznašanje zbranih odpadkov in brskanje po njih, zato smo na večjih zbirnih točkah prosili prostovoljce, da počakajo na prevoz odpadkov na ustrezne zbirne
centre ali deponije in jim pomagajo pri nalaganju.
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Zbiranje podatkov s terena na dan akcije
Zbiranje podatkov s terena je bilo zadnje dni eden izmed glavnih nalog logistične ekipe. Pridobivanje podatkov s terena je bilo bistveno za obveščanje
javnosti. Da bi bilo obveščanje učinkovito, smo morali biti ažurni, podatki pa
lahko dostopni.
Zamislili smo si dvotirni sistem zbiranja podatkov, in sicer:
• Zbiranje podatkov preko SMS sporočil, ki so jih pošiljali vodje zbirnih
mest:
• ob 9.30 (tako smo dobili prve podatke o udeležbi)
• in ob 14.00 (tako smo dobili prve podatke o zbrani količini odpadkov)
• Zbiranje podatkov preko klicnega centra, v katerem je sodelovalo
dvajset prostovoljcev. Ti so poklicali vse lokalne koordinatorje v dvesto
desetih občinah in od njih pridobili podatke s terena:
• ob 9.30 smo dobili prve delne uradne rezultate o udeležencih akcije
• ob 14.30 smo dobili prve delne uradne rezultate o zbranih odpadkih
• delne uradne podatke pa smo pridobili ob 16. uri.
Zbiranje podatkov preko SMS sporočil je omogočila družba Debitel.
Vsi podatki so se avtomatično stekali v pregledno tabelo, v vizualni obliki pa
so bili predstavljeni tudi na karti Slovenije, na kateri so se občine obarvale
glede na udeležence – intenzivnejša barva je pomenila višji odstotek udeležencev.
Preverjanje podatkov smo izvedli tako, da smo vse lokalne koordinatorje
prosili za obsežno poročilo in končne podatke, ki so nam jih posredovali po
elektronski pošti. Zbrane smo nato še enkrat pregledali.

Utrinek iz baznega tabora na dan Č (Foto: Žiga Šmidovnik)

Količine zbranih odpadkov
Skupno je bilo zbranih blizu 15.000 ton odpadkov. Povsem natančna ocena
ni možna, saj so prostovoljci veliko odpadkov odložili v običajne zabojnike in
v/ob ekološke otoke, nekaj jih še več tednov ni bilo odpeljanih, manjši del
zbranih kovin so nepooblaščeno pobrali in odpeljali Romi.
Ostale odpadke so komunalne službe odložile na deponijah. Cilja 70 % ločeno zbranih odpadkov nismo dosegli. Nimamo na voljo točnih podatkov glede
odstotka ločeno zbranih odpadkov, toda razvidno je, da je bil veliko nižji, kot
smo pričakovali. Rezultat je zadovoljiv pri gumah, kosovnih odpadkih in kovinah, pri ostalih frakcijah pa je bil nizek. Eden od razlogov za nizek odstotek
recikliranja vidimo v tem, da so odpadki na divjih odlagališčih pomešani in
zelo umazani, še ena težava pa je bila ta, da smo zloženko z navodili poslali
prepozno in da je dosegla premalo ljudi. Temu je treba v prihodnje posvetiti
veliko več pozornosti.
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Pomembni dokumenti:
• Navodila za prostovoljce (zloženka)
• Spisek skladišč podjetja Dinos in kontaktne številke
• Seznam zbirnih centrov za oddajo odpadne embalaže in gum

Zaključek
Organizacija logistike zbiranja in odvoza velikih količin odpadkov v okviru
prostovoljske akcije je bila velik izziv, časa je bilo zelo malo, zato je rezultat zelo zadovoljiv, čeprav nismo v polnosti izpolnili vseh ciljev. Na koncu
je vredno omeniti tudi to, da je v projektu sodelovalo skupno triinšestdeset
komunal in podjetij za prevoz/predelavo odpadkov.

Popis divjih odlagališč
Ni povsod čisto, kjer je zeleno

Za učinkovito izvedbo čistilne akcije smo najprej morali določiti lokacije
divjih odlagališč in njihove lastnosti. Popis divjih odlagališč je bil zato ena
ključnih dejavnosti akcije, saj nacionalni register divjih odlagališč do akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  ni obstajal. Naloga je bila še toliko bolj
zahtevna, ker smo morali pridobiti in poenotiti podatke iz vse Slovenije.
V skupini za popis smo skrbeli za:
• popis čim večjega deleža divjih odlagališč,
• vzpostavitev prvega slovenskega digitalnega registra divjih odlagališč,
• iskanje prostovoljcev za popis.
Glavni namen skupine je bil popisati čim večje število divjih odlagališč po
vsej Sloveniji. Popis pa ni vseboval le vnašanja samih točk, temveč tudi čim
bolj podrobnih podatkov o divjih odlagališčih, ki so služili za lažjo organizacijo čiščenja. Po končanem popisu je bil namen poskrbeti tudi za obdelavo
in pripravo podatkov za lažjo organizacijo in logistično načrtovanje čistilne akcije za občinske organizatorje, vodje divjih odlagališč, zbirnih mest za
udeležence akcije in zbirnih točk za komunalna podjetja.

Utrinek s prireditve za lokalne koordinatorje (Foto: Žiga Šmidovnik)

Cilji dela so bili:
• popisati okoli deset tisoč divjih odlagališč; to število smo zastavili glede
na izkušnje estonske akcije in glede na okvirne ocene števila divjih
odlagališč v Sloveniji,
• v vsaki občini najti enega popisovalca (v večjih občinah tudi več), ki bi
prevzel popis za svojo občino,
• vključiti čim večje število ljudi, ki bi vpisovali naključno opažena divja
odlagališča v register,
• za vsako divje odlagališče pridobiti čim bolj natančen podatek o
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lokaciji, legi, površini, prostornini in vrsti odpadkov in po možnosti tudi
fotografijo,
• vsakemu zbirnemu mestu in posvojitelju dodeliti primerno število divjih
odlagališč,
• za potrebe logistike izdelati zemljevide vsakega divjega odlagališča,
zbirnega mesta in zbirnih točk.

O skupini za popis
Vodja skupine za popis je bil Janez Matos, ki je koordiniral skupino, izdelal
okvirni koncept popisa in iskal partnerske organizacije. Jaka Kranjc je bil
vodja dela z GIS-i (geografskimi informacijskimi sistemi), Lea Ružič je skrbela
za iskanje popisovalcev, enako tudi Gorazd Drofenik. Vsi so bili v kontaktu s
prostovoljci, jim pomagali pri težavah pri popisu, odgovarjali na vprašanja
itd. Skupina je najožje sodelovala z Mojco Velkovrh Slunečko in s podjetjem
Sinergise (z Gregom Milčinskim), ki sta skrbela za tehnično izvedbo popisa in
vzpostavitev digitalnega registra divjih odlagališč na Geopedii.

Diagram o organizaciji popisa
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Metodologija
Popis je potekal v več korakih, na različnih nivojih in z različnimi sodelavci.
V prvi fazi smo morali ustvariti metodologijo samega popisa ter popisni list.
Popisni list je seznam, v katerega popisovalec na terenu vpisuje določene
lastnosti najdenega divjega odlagališča.
Popisni list smo po preučitvi že izvedenih popisov divjih odlagališč izdelali po vzoru metodologije Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.
Tam so izdelali do zdaj najkvalitetnejši popis v Sloveniji, in sicer na Ljubljanskem polju v letu 2006. Metodologijo GIAM smo v veliki meri modificirali in
prilagodili, tako da je bila ustrezna za popis v vseh pokrajinskih tipih po vsej
Sloveniji. Hkrati smo poskušali narediti popisni list tudi dovolj preprost za
kar najširšo množico prostovoljskih popisovalcev.
Osnutek metodologije, po kateri bi bilo mogoče izvesti popis po celotni Sloveniji (česar se ni lotil še nihče doslej), smo izdelali že kmalu na začetku našega dela. Odločili smo se, da bomo podatke o divjih odlagališčih poskušali
pridobivati iz čim več različnih virov:
Preverjanje letalskih posnetkov in iskanje potencialnih lokacij divjih odlagališč je potekalo na digitalnih ortofoto posnetkih v lasti Geodetske uprave RS.
Osnovni koncept je ta, da v prvem koraku na letalskih posnetkih opravimo
pregled celotnega območja Slovenije, kjer je z določeno gotovostjo možno
razločiti divja odlagališča. Pri tem označimo potencialne lokacije divjih odlagališč in jih v naslednji fazi preverimo na terenu. Tako precej zmanjšamo
območje, ki ga je potrebno pregledati. Pri tem smo uporabili spletni atlas
Geopedia, kjer so prostovoljci ustvarili sloj potencialnih lokacij, isti ali drugi
prostovoljci pa so te lokacije pregledali na terenu in ustvarili sloj potrjenih
lokacij divjih odlagališč.
Žal je opisana metoda učinkovita le zunaj območij, zaraščenih z gozdom ali
grmovjem. Pregled zaraščenih območij smo zato zaupali Zavodu za gozdove
Slovenije (ZGS), ki je aktiviral revirne gozdarje, da so prečesali gozdna ob-
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močja, za katera so odgovorni in jih dobro poznajo, ter na ta način prispevali
svoj delež k popisu divjih odlagališč.
V marcu so potekale tudi iskalne akcije, v katere smo vključili prostovoljce,
da so sistematično pregledali območja, ki jih niso zajeli niti popis na letalskih posnetkih niti gozdarji, se je pa na teh območjih praviloma nahajalo veliko divjih odlagališč. To so predvsem območja, ki so zaraščena (na letalskih
posnetkih divja odlagališča niso opazna), vendar niso gozd – npr. bregovi
vodotokov, nevzdrževana območja ob železnicah, avtocestah ipd.
Velik delež so k popisu prispevali tudi občani, ki so prijavljali in v sloj potrjenih lokacij dodajali divja odlagališča, ki so jih poznali ali naključno odkrili v času akcije.

Pogoji dela
V skupini za popis smo večino dela opravili preko spleta, saj je bila taka narava
dela. Sestanke smo imeli v povprečju enkrat na mesec, proti koncu tudi večkrat.

Rezultati
Skupina za popis si je zadala kar nekaj ciljev; enega je izpolnila delno, nekatere pa celo presegla.

Statistika stanja registra 14. aprila 2010
Na letalskih posnetkih smo popisali 9.376 divjih odlagališč, register pa je
obsegal 11.394 potrjenih divjih odlagališč, kar pomeni, da smo presegli cilj
(10.000 popisanih divjih odlagališč). Od tega je bilo 3.944 prijav gozdarjev in
7.450 prijav s strani drugih prostovoljcev.
Izpolnili smo tudi cilj, da pridobimo čim več natančnih podatkov o posameznem divjem odlagališču. Pri tem je treba upoštevati, da so lahko ocene
precej nenatančne, saj so jih vnašali prostovoljci, ki nimajo dovolj znanja in
opreme, pa vendar podatki zadoščajo za okviren povzetek stanja.
Skupna površina divjih odlagališč je znašala 451,0 ha, skupna kubatura pa
663.712 m2.

Prikaz odlagališč na ortofoto posnetkih

  

Povprečna kubatura je bila 58,3 m2. Če upoštevamo samo vrste odpadkov,
ki smo jih čistili (kosovni in komunalni), postaneta vrednosti 14,0 m2 in 1,5
m2 (Mediana), skupno 159.692 m2. Estonci so povprečno gostoto smeti brez
gum ocenili na 200 kg/m2, tako da smo najbrž presegli 20.000 ton najdenih
komunalnih in kosovnih odpadkov. Delež kosovnih odpadkov je predstavljal
63% te vrednosti, ostalo so bili komunalni.
45,6% divjih odlagališč je vsebovalo tudi nevarne odpadke. Delež gradbenih
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odpadkov glede na vse ostale je bil 56%, delež divjih odlagališč z le gradbenimi odpadki pa 7%. Najbolj pogosta lega je bila ravnina s 53%, najbolj
pogosta dostopnost pa je bila z osebnim avtom s 64%.
Nevaren dostop je imelo 233 lokacij. Povprečna razdalja od ceste je bila 73 m.
Ta statistika predstavlja dober okvir za oceno stanja divjih odlagališč v Sloveniji. Večina divjih odlagališč je imela dovolj podrobne podatke za izpeljavo čistilne akcije, čeprav so delo opravljali prostovoljci in ne strokovne inšpekcije.
Čeprav je bilo prijavljenih ogromno divjih odlagališč, je še vedno ostalo okoli
25% nepreverjenih paketov s potencialnimi lokacijami divjih odlagališč, najdenih na letalskih posnetkih. Ta cilj je bil torej le delno izpolnjen, zato je to
ena od prihodnjih nalog popisovalcev.
Skupaj je bilo prijavljenih 2.024 zbirnih mest, od tega 993 običajnih, 651 za razpršene odpadke, 19 za planinske poti, 6 za jame, 4 za čiščenje pod vodo. Poleg
tega je bilo še po eno zbirno mesto v vsaki občini, skupaj torej 210. Posvojiteljev
divjih odlagališč je bilo 141. Prav vsem smo dodelili primerno število divjih odlagališč, jim izdelali pregledne karte (topografske karte in letalske posnetke)
za lažjo orientacijo ter jih v »paketu« poslali organizatorjem skupaj z navodili.

Povzetek
Glavni namen skupine za popis je bil kvalitetno popisati čim večje število
divjih odlagališč po vsej Sloveniji in tako izdelati prvi nacionalni register divjih odlagališč. Zadali smo si kar nekaj ciljev, izpolnjeni so bili večinoma vsi.
Uporabili smo več različnih metod iskanja divjih odlagališč, med katerimi so
se izkazale za najpomembnejše: iskanje na letalskih posnetkih s kasnejšo terensko preverbo, iskalne akcije, prijave občanov in vključevanje gozdarjev na
območjih, pokritih z gozdom. Do 17. aprila smo popisali 11.394 divjih odlagališč s
skupnim volumnom 663.712 m2. Pri popisu je aktivno sodelovalo več kot dva tisoč osemsto prostovoljcev, skupaj pa je bilo uporabnikov več kot petdeset tisoč.
Nacionalni register divjih odlagališč, ki je nastal v okviru akcije Očistimo
Slovenijo v enem dnevu!, bomo tudi v prihodnje dopolnjevali in ažurirali ter

tako poskušali prispevati svoj del k ureditvi problematike nedovoljenega odlaganja odpadkov v Sloveniji.

Statistika uporabe digitalnega registra
V proces popisa se je vključilo ogromno prostovoljcev – od gozdarjev, terenskih popisovalcev, občinskih popisovalcev, popisovalcev letalskih posnetkov
in naključnih popisovalcev.
Odlagališča na letalskih posnetkih je popisovalo 227 ljudi. Na portalu za popisovanje se je registriralo 1.464 ljudi. Sloje je urejalo 493 na Geopedii registriranih oseb, poleg tega je bilo še 2.339 anonimnih urejevalcev registra
(»občani«), skupno torej 2.832 popisovalcev.
Prikaz odlagališč na zemljevidu
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Izvedba zabav
Za proslavo po uspešni akciji
Po vzoru estonske akcije smo se tudi v Sloveniji lotili organizacije zaključnih
zabav po akciji. Prvotna zamisel je bila organizirati centralno zabavo v Ljubljani, na pobudo lokalnih koordinatorjev v ostalih regijah pa smo se odločili
za organizacijo treh večjih zabav: v Kopru, Mariboru in Ljubljani. Kasneje je
Koper odpadel, zabavo so organizirali v Novi Gorici. Zabave so bile sicer zamišljene kot zahvala vsem prostovoljcem, ki so prišli 17. aprila čistit Slovenijo.

Prikaz parametrov po občinah in zemljevid odlagališč za celotno Slovenijo

Za organizacijo zabav sta skrbela Polona Klemenčič in Matjaž Šneberger.
Organizacija je terjala vse običajne postopke za organizacijo javnih dogodkov in je bila kar cel manjši projekt znotraj projekta. V Ljubljani je bila zabava na Pogačarjevem trgu, v Mariboru na Snežnem stadionu, v Novi Gorici
pa na Bevkovem trgu.
Zaradi velike obremenjenosti z delom glede čistilne akcije smo zabavam posvečali premalo časa in energije, zato so bile pred akcijo medijsko malo pokrite in kljub odmevnim glasbenikom obiskane slabše, kot smo se nadejali.

Dokaz, da je bilo popisovanje zabavno :-)

Pri organizaciji zabave v Ljubljani smo opravili naslednje naloge:
• na Mestni občini Ljubljana (Oddelek OGJSP) smo pridobili dovoljenje za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
• sporočili smo Lokalni skupnosti Center, da bo zabava,
• na Upravni enoti (SUNZ) smo podali vlogo za javno prireditev,
• na Mestni občini Ljubljana (oddelek za urbanizem) smo podali vlogo za
postavitev premičnih objektov,
• sestali smo se z nadškofijo s prošnjo glede zabave,
• na Ljubljanske tržnice smo podali vlogo za brezplačno uporabo
Pogačarjevega trga, vlogo za brezplačno parkiranje in vlogo za
brezplačno uporabo štirih stojnic,
• zaprosili smo Zdravstveni dom Ljubljana za brezplačno zdravstveno
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oskrbo na prireditvi,
poslali smo prošnjo na upravni odbor SAZAS-a,
izbrali smo najbolj ustreznega gostinskega ponudnika – podjetje VOMI d.o.o.
poslali smo prošnjo na Raiffeisen bank za dovoljenje napeljave kablov
mimo poslovalnice banke,
naročili smo elektriko na Elektro Ljubljana,
podali smo prošnjo za izklop javne razsvetljave na Mestni občini
Ljubljana,
naročili smo izklop javne razsvetljave,
naročili smo premična stranišča,
naročili smo varnostne službe,
pridobili smo sponzorja za catering,
pridobili smo sponzorja za pijačo, Pivovarno Union,
naročili smo prehrano na podlagi prošenj glasbenikov,
Pivovarna Union je dala pijačo, pri njej smo naknadno naročili še
hladnilnik za zaodrje,
uskladili smo program zabave glede na zvonjenja zvonov v stolnici,
uskladili smo program glede na trgovce na tržnici,
uskladili smo program glede na zahtevnost menjave inštrumentov na odru,
uskladili smo obroke glede na čas nastopa glasbenikov,
nabavili smo dodatno pijačo za glasbenike,
uredili smo akreditacije na zabavi,
naročili smo dodatne varnostne ograje pri vhodnih točkah na trg,
postavili smo stranišča podjetja Vigred,
postavili smo ekran podjetja Allcomb,
postavili smo šotore in dodatne vreče za smeti,
dostavili smo pijačo na prizorišče,
štiri osebe so spremljale dogajanje v zaodrju, Kolovrateatru, okoli
stojnic in na prizorišču,
napeljali smo kable do stojnic,
na zabavah sta delala dva tonska tehnika, dva roadija in dve osebi na parkirišču,
poskrbeli smo za logistiko prevozov opreme, hrane in ostalega na prizorišče,
obvestili smo Javno razsvetljavo za ponovni priklop po zabavi,
po zabavi smo pospravili prizorišče in lokal Kolovrateater,

•
•
•
•

en varnostnik je varoval opremo in ozvočenje čez noč do 18. aprila 2010,
18. aprila smo poskrbeli za odvoz stranišč, odra in ozvočenja,
po koncertu smo še poslali poročilo na SAZAS,
uskladili smo povračila potnih stroškov glasbenikom in poskrbeli, da so
bili ti stroški izplačani.

Večino dela pri organizaciji zabav v Mariboru in Novi Gorici so opravili lokalni koordinatorji, osrednja ekipa je nudila pomembno podporo. V raznih krajih po Sloveniji so poleg teh treh zabav potekale tudi mnoge manjše zabave
in pikniki. Organizirali so jih bodisi po lokalnih skupnostih, občinah ali pa po
kolektivih raznih podjetij in organizacij.
Čeprav zabave niso bile nujen del akcije, so jo smiselno, pozitivno zaokrožile, zato so pomembno doprinesle k celostnemu uspehu akcije.

Na zabavi v Ljubljani (Foto: Žiga Šmidovnik)
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Izboljšanja in dodatne opombe

Predlagana izboljšanja
za skupino za organizacijo po občinah

Za vzpostavljanje ekipe smo uporabili nekatera orodja za vzpostavljanje
skupinske dinamike, vodenje in skupinski management; zaradi hitenja smo
se na nekatera uporabna orodja opirali manj, kot bi se lahko. Prav so nam
prišli ustaljeni obrazci za zapisnike in do neke mere tudi načela učinkovitega vodenja sestankov, ki jih uporabljajo v sodobnih zelenih skupinah in
nevladnih organizacijah:

Faza priprav

• Kavarno svet (World Café) smo uspešno uporabili na začetku akcije.
• Posamezni člani in skupine smo uporabljali elemente Odprtega
prostora (Open Space).
• Zmajevo sanjanje ali Soudeleženo strateško načrtovanje (Dragon
Dreaming, Participatory Strategic Planning) nas je opozorilo na
nekatere ključne elemente organizacije projekta, toda metode v
polnosti nismo uporabljali.
• Strukturirano neformalno druženje v obliki učnih iger, delavnic, kratkih
smiselnih dialogov ipd. stimulira kolektivnost vzdušja v skupini.
Pomembno je, da se vsi člani skupine redno srečujejo (vsaj enkrat na dva
tedna), pogledajo, kaj je še potrebno narediti, kdo bo naredil določeno nalogo in do kdaj. Srečanja so pomembna za ustvarjanje vezi in za učinkovitejše
skupno reševanje težav.
V primeru, da na projektu delujejo ljudje s plačami, je pomembna popolna
transparentnost plačil.

• Priprava zanesljivih in aktualnih baz kontaktov občin, šol in društev;
potem jih je treba samo moderirati in posodabljati.
• Vzpostavitev prvega kontakta s kompetentnimi društvi in posamezniki,
ki naj bodo nosilci organizacije, posebej organizatorji dosedanjih
čistilnih akcij (kjer je organizacijo prevzela občina kot institucija, sta
bila odzivnost in sodelovanje veliko slabša).
• Natančno določiti in razmejiti odgovornosti občine, komunalnega
podjetja in države.
• Natančneje določiti vlogo partnerskih organizacij – bolj natančna
priprava pogodb (lahko bi jih bolje vključili).
• Bolje razdelati koristi za pokrovitelje in vnaprej določiti skrbnike
pogodb.
• Komunikacijske delavnice organizatorjev na lokalni ravni – strožja
selekcija.
• Še večji poudarek na sodelovanju, povezovanju in iskanju rešitev znotraj
lokalne skupnosti.

Faza izvedbe
• Vzpostaviti močnejše regijsko koordinatorstvo in zagotoviti operativno
prenašanje informacij in materialov v obe smeri.
• Navodila in napotke za izvedbo lokalne organizacije na ravni vodstva
dodelati do konkretnih, jasnih in kratkih navodil ter ta poslati samo
enkrat v končni različici.
• Večkratno preverjanje stanja v občini (ali je organizator odziven, je
dogovor podpisan, sta občina in komunala stopili v kontakt itd.).
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Delovanje v prihodnje
• Razmisliti o tem, da akcijo datumsko izvedemo prej (ponekod je sredi
aprila vegetacija že zelo bujna).
• Večji poudarek nameniti ločevanju odpadkov po frakcijah na kraju samem.
• Ločiti kosovni odvoz odpadkov od čistilne akcije; najbolje izvesti kosovni
odvoz pred akcijo.
• Pripraviti strategijo čiščenja odlagališč z nevarnimi in gradbenimi odpadki.
• Vzpostaviti učinkovito rabo registra divjih odlagališč in v skladu s tem
načrt saniranja.
• Skupna akcija na ravni celotne države daje vsem manjšim čistilnim
akcijam dodatno težo.
• Povečati vključenost šol in vrtcev.
• Dolgoročni cilj ne sme biti vsakoletno večja udeležba z vedno enakimi
(večjimi) količinami odpadkov, temveč stanovitno zmanjševanje količine
odpadkov in števila onesnaževalcev.

Predlagana izboljšanja
za skupino za popis divjih odlagališč
V skupini za popis smo se trudili izpeljati svoje delo po najboljših močeh.
Vsekakor pa je vredno opozoriti na nekaj stvari, ki bi jih lahko v prihodnosti
še izboljšali. V naslednjem poglavju navajamo priporočila za vzdrževanje
digitalnega registra in logistike morebitnih prihodnjih čistilnih akcij:

Digitalni register divjih odlagališč
• Potrebno je vzpostaviti prijaznejše prijavljanje divjih odlagališč – novo
spletno stran za občane, namenjeno le prijavi divjih odlagališč. Prijava naj
bo omogočena z registracijo, izjemoma pa tudi brez nje, če je taka želja.
Registracija služi preverjanju rezultatov in morebitnih kršenj pravil popisa.

• Lokacije, ki jih bodo prijavili občani, in vse ostale lokacije, ki so v
registru, bodo uradni popisovalci preverili na terenu. Vsako leto dvakrat
izven glavne vegetacijske sezone (zaradi večje učinkovitosti popisa).
• Najti je potrebno zainteresirane v vsaki občini, ki bodo izpeljali letno
preverjanje lokacij, vnesenih v register (v večjih občinah po več ljudi/
organizacij, v Mariboru in Ljubljani po četrtnih skupnostih), skupno
okoli dvesto petdeset ljudi.
• Tistim, ki preverjajo lokacije, damo naziv in diplomo – na primer
»Uradni popisovalec v letu 2011«.
• Dobiti moramo sponzorje za nakup sto osemdeset GPS aparatov, da
jih razdelimo tistim, ki preverjajo divja odlagališča. Te GPS-e lahko
uporabljajo vse leto – pogoj je le, da dvakrat letno pravilno preverijo
lokacije, vnešene v register v njihovi občini/četrtni skupnosti. Natisniti
moramo nalepke Očistimo Slovenijo, da se ne bi znova dogajalo, da
nam GPS-ov ne bi vrnili.
• Tiste lokacije, ki jih popišejo uradni popisovalci, uradno prijavimo
ustreznim inšpekcijam (razvijemo avtomatsko prijavo).
• Lastnostim divjega odlagališča dodamo tudi datum zadnjega popisa,
poleg tega pa tudi arhiv, da lahko ugotavljamo, kako se občine
spopadajo s problematiko.
• Vsakemu divjemu odlagališču v registru izračunamo točke nevarnosti
za okolje (glede na metodologijo, ki jo izdelujemo z GIAM SAZU in
Sinergisom – temelji na poznavanju lastnosti divjega odlagališča ter
prekrivanju slojev podatkov o občutljivosti okolja) in rang posameznega
divjega odlagališča glede na nevarnost za okolje med divjimi
odlagališči v posamezni občini. Dodamo tudi povezavo do preglednice,
kjer so rangirana vsa divja odlagališča v posamezni občini (predlagana
prioriteta sanacije).
• Vzdržujemo arhiv, kako se skupni seštevek točk vseh divjih odlagališč
spreminja v določeni občini in skupno. Tako lahko med drugim
identificiramo primere dobrih praks spopadanja z divjimi odlagališči,
jih nagradimo (npr. vsako leto nagradimo 5 občin, ki so seštevek v
odstotkih najbolj zmanjšale), preučimo njihov pristop in ga predlagamo
ostalim občinam.
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• Dodamo možnost, da uporabnik klikne na določen gumb v registru in
si ustvari paket za to divje odlagališče z informacijami, ki jih potrebuje
za čiščenje – tako lahko občani na enem mestu dobijo vse potrebne
podatke za izvedbo (lokalne) čistilne akcije.
• Potrebno bo delno spremeniti popisni list:
• pnevmatike naj bodo posebna kategorija in ne več med nevarnimi
odpadki (ker se razlikujejo od standardnih nevarnih odpadkov in niso
nevarne tistim, ki čistijo),
• odstranimo ime popisovalca,
• odločiti se moramo, ali bomo zbirali čas fotografije ali ID fotogafije.

podatke o divjih odlagališčih in jim jih preda na sestanku (v odvisnosti
od sredstev jih lahko natisnemo tudi v osrednji pisarni). Vsi podatki
gredo tako preko občinskega koordinatorja.
• Na istem sestanku razdelijo tudi vrečke in rokavice in navodila za vodje
divjih odlagališč (ki jih lahko fotokopirajo in razdelijo vodjem divjih
odlagališč). Potem imajo vodje zbirnih mest na voljo še en teden, da
pregledajo, katera divja odlagališča bodo na seznamu za čiščenje, in
izločijo tista, ki jih ni možno čistiti.
• Povečamo nadzor nad zbirnimi točkami za odpadke in vnaprej uredimo
pravočasen odvoz. Razen v primeru posebnega dogovora s komunalnim
podjetjem naj ad-hoc zbirnih točk ne bo.

Predlagane modifikacije
organizacije logistike čistilne akcije
Vsako prijavljeno divje odlagališče preveri za to posebej usposobljena oseba; kadar pa to ni možno, pri obdelavi uporabimo prvotni opis. Slednjih primerov naj bo čim manj.
• Omejimo število prijavljenih ljudi, razvrščenih na eno zbirno mesto, na
sto. Omogočimo, da to število spremenimo za vsako zbirno mesto.
• Naredimo pakete z informacijami za prevoznika in informacijami
o divjem odlagališču. Te pakete občinski koordinatorji prejmejo po
e-pošti okoli štirinajst dni pred akcijo. Istočasno prejmejo po navadni
pošti natisnjen A2 list vseh odlagališč v občini z njihovimi ID ter vrečke,
rokavice itd.
• Zbirna mesta lahko zainteresirani prijavljajo še do sedem dni pred
akcijo (preko spleta ali po telefonu občinskemu koordinatorju). Deset
dni pred akcijo vodje vseh prijavljenih zbirnih mest dobijo elektronsko
pošto s številom prostovoljcev in prevoznih sredstev, ki so uvrščeni na
njihovo zbirno mesto.
• Na sestanku šest dni pred akcijo se srečajo vsi, ki so prijavili zbirna
mesta, in prevozniki (že vnaprej določimo uro in datum) ter se
dogovorijo, kaj bo kdo čistil. Občinski koordinator jim že vnaprej natisne
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Zaključek
Jasno je, da se projekt čiščenja divjih odlagališč v Sloveniji še ni zaključil
v enem dnevu. Toda dokler bo v registru le ena sama zastavica, ne bomo
odnehali. Verjamemo, da bomo s sistemskim čiščenjem divjih odlagališč
spodbudili tudi razvoj raznih naprednih ekoloških praks, ki bodo doprinesle
k dvigu varnosti bivalnega okolja in zmanjšanju dejavnikov, ki vplivajo na
okoljske spremembe.
Projekt se nadaljuje tudi na svetovni ravni. Leta 2012 se bo tudi Slovenija pridružila projektu Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012). Ne samo to – prostovoljci iz Slovenije so eni glavnih nosilcev projekta tudi na svetovni ravni.
Toda, kdo smo sploh tisti »mi«, ki delamo vse to? Mi smo vi in jaz, on in
ona, obenem pa nekaj onstran vseh nas posameznikov. Mi smo vseprisotna
globalna civilna družba, mi smo vsi – zato smo mi edina »skupina«, ki lahko
stvari postavi na pravo mesto na našem planetu. Če ste človek, če ste živi,
se nam ne morete ne pridružiti; lahko izbirate le med odločitvijo, da uporabite oči za gledanje, ušesa za poslušanje in roke za to, da nekaj naredite ...
in med odločitvijo, da tega ne storite. Glede na vse, kar sem videl v Estoniji,
Sloveniji, Romuniji, na Portugalskem ... nam prva izbira daje ne le občutek,
da delamo nekaj dobrega, temveč nas navdaja z izjemno radostjo in močjo.
Druga izbira torej ne pride v poštev, kajne?

Priloge
O Estonski akciji
Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  se je zgledoval po projektu Let’s
do it, Estonia! (Teeme ära!) Na dan čistilne akcije, 3. maja 2008, se je v Estoniji zbralo petdeset tisoč prostovoljcev (4% prebivalstva). V petih urah so
odstranili deset tisoč ton odpadkov (v običajnih okoliščinah bi država za to
potrebovala tri leta in več kot dvaindvajset milijonov evrov).
K organizaciji akcije 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, nepolitična
civilna iniciativa. Glavna ekipa, ki je vodila projekt, je štela sto triintrideset
ljudi, celotna projektna skupina pa prek šeststo.
S posebej pripravljenimi programi na osnovi Google Maps in mobilnih telefonov z GPS-om so prostovoljci na devetih kartografskih dogodkih popisali
kar 10.656 nelegalnih odlagališč v naravi. Ekipa jih je vnesla v posebno podatkovno bazo ter izvedla logistično načrtovanje. Finančna ocena projekta je
znašala približno petsto tisoč evrov.
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Prvo vabilo k akciji Aleša Pevca, 11. avgust 2009
V teh dneh smo s prijatelji razmišljali o tem, da bi estonsko akcijo, v kateri
so v enem samem dnevu očistili preko 10.000 ton smeti in v kateri je sodelovalo preko 50.000 prostovoljcev (4% vseh prebivalcev), izvedli tudi v Sloveniji.
Estonski video nas je tako navdahnil, da smo se odločili, da vas povabimo k
sodelovanju in da skupaj izpeljemo Let’s do it 2010  v Sloveniji. Izkušnje z organizacijo podobnih aktivnosti imamo, saj že več kot pet let izvajamo akcijo
Vsak po svojo vrečo smeti, v okviru katere sodeluje veliko skupin, posameznikov ter osnovnih in srednjih šol.

Obljubljamo, da bomo vsem odgovorili in se veselimo sodelovanja ter precej
čistejše Slovenije.
Verjamemo, da nam bo uspelo, tudi zato ker smo Slovenci okoljsko usmerjen narod, ki se zaveda lepot svoje domovine.
Uredništvo Pozitivk

V tej malce »vizionarski« ideji se skriva tudi priložnost, da nekaj tako velikega in navdihujočega tudi resnično uspe. Z vključitvijo v Let’s Do It World
skupnost smo se zavezali, da k projektu resno pristopimo in ga bomo izpeljali tudi pri nas.
Koraki za uspešno akcijo so jasni:
• zgraditi moramo odličen vodstveni tim,
• povezati moramo potencialne partnerje, medije in javne osebnosti,
• narediti moramo virtualen zemljevid divjih odlagališč oz. pack,
• začeti moramo s komunikacijo in medijsko kampanjo,
• urediti moramo sistem za registracijo posameznikov oz. skupin, ki
bodo očistile posamezne odseke.
Odločili smo se, da s pripravami na izvedbo akcije Lets do it 2010  začnemo.
Zato vse, ki sta vas video ali vabilo nagovorila, vabimo na uvodni sestanek v
sredo, 2. septembra 2009, ob 17. uri v Ljubljani.
Če vas organizacija ali sodelovanje v akciji zanima (vabljeni ste prav vsi, ne
glede na izobrazbo, znanje in starost), vas prosim, da se nam pridružite tako,
da nam pišete na elektronski naslov z naslovom Let’s do it 2010  in navedete
vsaj vašo e-pošto in telefonsko številko.
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Identifikacija projekta

širi tudi na druge evropske države (Portugalska, Romunija).

Namen projekta: Največja okoljska akcija v Sloveniji

Organizatorji: društvo Ekologi brez meja
Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  je neprofitne in nepolitične narave. Vključiti nameravamo vse prebivalce Slovenije, ne glede na starost,
izobrazbo, etnično, versko ali politično pripadnost, ter združiti doslej verjetno največjo ekipo prostovoljcev, strokovnjakov, članov nevladnih organizacij, podjetij, društev in drugih akterjev slovenske družbe. Pravno formalno
delujemo pod okriljem društva Ekologi brez meja, ki je bilo ustanovljeno
marca 2009 z namenom organizacije okoljskih projektov.

17. aprila 2010 bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska
akcija v zgodovini Slovenije.
Prostovoljci bodo do pomladi po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča in jih
locirali na zemljevidu, spomladi pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča
tudi očistili komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol,
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.
Akcija se bo zaključila z zabavnimi dogodki v treh večjih mestnih središčih,
namenjenimi vsem sodelujočim in širše.
Cilji projekta:
• 17. aprila 2010 združiti 200.000 prostovoljcev in izpeljati največjo
okoljsko akcijo v Sloveniji doslej,
• izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami čim
večjega števila divjih odlagališč,
• odstraniti najmanj 20.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov,
• združiti vse ekološke akcije, ki potekajo v spomladanskem času na en
datum in s skupnim namenom,
• ozaveščanje in izobraževanje o izboljšanju odnosa do ravnanja z
odpadki.

Društvo Ekologi brez meja
Sostrska cesta 27E
Ljubljana
1261 Ljubljana
Davčna številka: 30944929
Matična številka društva: 4008804000, UE Ljubljana
Transakcijski račun: SI 56 0201 0025 8264 309, odprt pri NLB
Smo zavezanci za DDV.
Kontakt: info@ocistimo.si

Zgled: Let’s do it Estonia 2008
Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  je narejen po zgledu projekta
Let’s do it, Estonia!, ki je v Estoniji potekal leta 2008. Na dan čistilne akcije,
3. maja 2008, se je v Estoniji zbralo 50.000 prostovoljcev (4% prebivalstva),
ki so odstranili 10.000 ton smeti v samo v petih urah (v običajnih okoliščinah
bi država za to potrebovala tri leta in več kot 22 milijonov evrov). Zaključne
zabave se je udeležilo 120.000 ljudi. (Več na uradni spletni strani.)Projekt se
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Rezultati javnomnenjske raziskave
Na podlagi rezultatov javnomnenjske raziskave, ki jo je junija 2010 izvedlo
podjetje GFK na reprezentativnem vzorcu velikosti 648, lahko sklepamo naslednje:
• 99% ljudi je slišalo za akcijo, kar je še več kot visoko zastavljeni cilj 90%.
• Večina je zanjo prvič slišala po televiziji (47%), sledi internet (15%) ter
radio in tiskani mediji (vsak 10%). Prodorna medijska kampanja je
bila torej ključna za prepoznavnost, saj imajo ostali možni odgovori
zanemarljive deleže. Neuspešni so bili tudi obcestni jumbo plakati, kar
ni nenavadno, saj so bili postavljeni šele v drugi polovici marca.
• 31% anketirancev je odgovorilo, da so se udeležili akcije 17. aprila,
9% že prej ali pozneje, 8% pa naj bi jih čistilo celo več dni. Po uradnih
podatkih je v akciji sodelovalo dobrih 13% slovenske populacije, torej
bodisi vzorec GFK ni bil dovolj širok ali pa so se mnogi anketiranci
počutili krive, ker niso sodelovali, in so vseeno odgovorili pritrdilno,
čeprav se akcije niso udeležili.
• Večina sodelujočih (73%) se na akcijo ni prijavila oziroma ni vedela, da
so prijavljeni. Delež slednjih je zaradi možnosti anonimne prijave skupin
zagotovo visok – preko spletne strani je bilo prijavljenih nekaj čez sto
tisoč ljudi oz. 37% udeležencev, ustreznih odgovorov pa je le za 19%.
• Največ koristnih informacij so sodelujoči dobili preko interneta (34%), pol
manjši delež sta imela vira »televizija« in »(lokalni) organizatorji«, z 11%
pa so veliko pripomogli tudi tiskani viri. Čeprav je imel radio enak delež
pri prvi zaznavi, je tu njegov delež zanemarljiv. Po pričakovanjih to velja
tudi za osebne kroge (družina, prijatelji, sodelavci), saj je bilo informacij
precej, hitro so se spreminjali in prihajalo je tudi do lokalnih odstopanj.
• Večina (86%) anketirancev akcije ni finančno ali materialno podprlo.
• Le polovica pozna spletni atlas Geopedio, četrtina ga je že uporabljala,
vsak štirideseti pa je preko njega tudi prijavil divje odlagališče.
• Polovica je že slišala za Estonsko akcijo Let's do it.
• Pri vprašanju o odnosu do množičnih prostovoljskih akcij so se
skoraj vsi strinjali, da bi moral vsak počistiti za sabo in da so okoljske

akcije družbeno koristne. Dve tretjini jih je menilo, da je v Sloveniji
premalo množičnih prostovoljskih akcij, polovica pa, da se udeležuje
čistilnih akcij v domačem kraju in da imajo te trajen učinek. Delež
neopredeljenih pri zadnjih treh odgovorih je bil okoli 25%, zato jih lahko
imamo za močno pritrdilne. Izrazit je bil tudi odziv na vprašanje, ali
je čiščenje za drugimi izguba časa – večina se s tem ni strinjala. Na
vprašanje, ali s prostovoljskimi čistilnimi akcijami opravljamo delo
namesto pristojnih ustanov, so bili odgovori medli, saj kar tretjina
anketirancev o tem ni imela izoblikovanega stališča, ostali pa so se
skoraj simetrično zavzeli za nasprotne odgovore. Če primerjamo
odgovore vseh anketirancev in tiste od udeležencev akcije, je statistično
značilna razlika pri odgovoru na vprašanje o udeležbi na lokalnih
čistilnih akcijah – udeleženci se jih udeležujejo pogosteje.
• 86% anketirancev se ni udeležilo spremljevalnih dogodkov. Nizka
udeležba je bila tudi na zaključnih zabavah.
• 42% anketirancev meni, da je bila akcija zelo uspešna, 51% meni, da je
bila uspešna, 5% ne ve, ostalih 2% pa meni, da ni bila uspešna.

Tretjenagrajena fotografija na fotografskem natečaju (foto: Lea Penšek)
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Zaključki s pogovora
o pozitivnih učinkih izvedbe akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
v organizaciji Urada predsednika Republike Slovenije, 28. september 2010
ob 12.30, Brdo
Pogovora so se udeležili:
• dr. Danilo Türk
• ga. Barbara Miklič Türk
• ga. Bernarda Jeklin
• dr. Roko Žarnić (minister za okolje)
• dr. Ljubica Jelušič (ministrica za obrambo)
• Jošt Jakša (Zavod za gozdove)
• dr. Franc Lobnik (Svet za varstvo okolja)
• mag. Boris Balant (Uprava za zaščito in reševanje)
• mag. Kornelija Marzel (varuhinje človekovih pravic)
• Albin Keuc (svetovalec ministra za okolje)
• dr. Dušan Plut (Filozofska fakulteta)
• Stojan Jakin (KP Vrhnika)
• Sandi Hribar (Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj)
• Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije)
• Borut Jerše in Marko Koračin (Ribiška zveza Slovenije)
• Anton Koren (Gasilska zveza Slovenije)
• Srečko Žerjav (Lovska zveza Slovenije)
• dr. Marinka Vovk (EKO – TCE Tehnološki center za aplikativno tehnologijo)
• Zveza tabornikov Slovenije
• Petra Matos, Polonca Štritof, Urša Zgojznik, Nara Petrovič in Aleš Pevc
(Društvo Ekologi brez meja)
• Aleksander Batič (INTERSO)
• Franc Hočevar (svetovalec predsednika)

Temeljni namen pogovora je bil krepitev politične volje in sodelovanja za
pozitivno in celovito reševanje problema nezakonitega odlaganja odpadkov
v državi. V pogovoru je bilo večkrat poudarjeno, da je potrebno vzpostaviti
oz. okrepiti institucionalne mehanizme za primerno odzivanje na civilno-družbene pobude.
Ključna sporočila pogovora o problematiki nezakonitega odlaganja odpadkov so:
• da s tovrstnimi akcijami ne smemo dajati potuhe storilcem,
• ukrepati moramo preventivno, ozaveščevalno in izobraževalno,
• delovati fleksibilno, slediti tokovom snovi in ljudi,
• krepiti sodelovanje in mreženje deležnikov – civilne družbe, medijev,
lokalnih skupnosti, vlade in drugih institucij države.
Udeleženci pogovora so med drugim podali naslednje predloge:
• zaradi obsega razvojnih izzivov vzpostaviti nacionalni razvojno-okoljski
možganski trust (»think tank«),
• vzdrževati in vršiti pritisk na politične odločevalce z uporabo sodobnih
informacijskih tehnologij (npr. Internet jam),
• okrepiti horizontalno delovanje institucij sistema,
• zagotoviti odgovornost upravljalcev državnega nepremičninskega
premoženja,
• okrepiti inšpekcijski in družbeni nadzor nad dogajanjem v prostoru –
graditi na že obstoječih nadzorstvenih mrežah (lovski, gozdarski, ribiški...),
• odpraviti institut »prednajave« inšpekcijskega pregleda,
• vzpostaviti oblike sodelovanja med državnimi in (med)občinskimi
inšpektorati,
• odpraviti nejasnosti glede pristojnosti nad nezakonito odloženimi
komunalnimi in gradbenimi odpadki ter odgovornosti lastnika zemljišča,
• poenostaviti zakonodajo glede gradbenih izkopov in gradbenih
odpadkov nasploh tako, da bodo povzročitelji spodbujeni za
odstranjevanje na okolju primeren način,
• zagotoviti sistemske in trajnostne rešitve poseganja v prostor (primer
Barje, primer odsotnosti renaturacije v načrtih upravljanja z vodotoki).
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Minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić, je na pogovoru predstavil
nekaj točk preventivnega ukrepanja:
• Priprava lokalnih načrtov preprečevanja nezakonitega odlaganja
odpadkov, ki upoštevajo rezultate analize lokalnih dejavnikov – v
sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.
• Krepitev dejavnosti nadzora in sankcioniranja oz. uveljavljanja predpisov.
• Izvajanje ukrepov oteževanja dostopa do območij pogostega
nezakonitega odlaganja odpadkov (fizične ovire in podobno).
• Izvajanje sanacij obstoječih divjih odlagališč na kritičnih območjih.
• Označevanje območij pogostega nezakonitega odlaganja odpadkov z
opozorilnimi in informativnimi napisi.
• Prebivalstvu ponuditi dodatne zakonite možnosti odstranjevanja
odpadkov: členitev potreb zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov na
izpostavljenih območjih ter povečanje letnega števila zbiranj (več kot
dve na leto).
• Izobraževanje lokalnega prebivalstva o posledicah nezakonitega
odlaganja odpadkov.
• Pravočasno obveščanje občanov o možnostih odlaganja v obstoječih
zakonitih oblikah odlaganja, na primer v zbirnih centrih.
• Posebno pozornost nameniti trem vrstam odpadkov, ki se pogosto
odlagajo na divjih odlagališčih v Sloveniji: gradbenim odpadkom,
izrabljenim azbestno-cementnim kritinam (salonitkam) in gumam.
Predsednik Republike je ob koncu pogovora predlagal ponovno srečanje
januarja 2011, na katerem bi pregledali napredek na tem področju.
Pripravil:
Albin Keuc
Podsekretar v Kabinetu ministra za okolje in prostor

Seznam zbirnih centrov za odpadke
Izvajalci javnih službZbirni center
Infrastruktura
Bled, d.o.o.

CRO Pod Dolgo
Poljano
Infrastruktura
Bled

KOP Brežice, d.d.

ZC Brečice

KSD, d.o.o. Ajdovščina

ZC Bukovžlak

Simbio, d.o.o.

JP – Komunala
Cerknica, d.o.o.

ZC Braslovče
ZC Polzela
ZC Žalec
(Surovina)
ZC Prebold
ZC Vojnik
ZC Vransko
ZC Stari trg
ZC Komunala

JPK Črnomelj, d.o.o.

dep. Vranaršiči

JKP PRODNIK, d.o.o.

ZC Dob

JKP Dravograd, d.o.o. ZC Črneče
JKP Komunala
Ribnica, d.o.o.

dep. Mala Gora

JKP Grosuplje, d.o.o.

ZC Špaja dolina

KSP Hrastnik, d.d.

ZC Unično

Obratovalni čas
Zimski 7-15, letni od 7-mraka,
sob. 7 - 13
Pon.-pet. 7-19, sob. 7-12
Pon.-čet. 7-18, tor., sre., pet.
7-15,30, sob. 8-12
Pon.-čet. 7-18, tor., sre., pet.
7-15.30, sob. 8-12
Sob. 8-13
Sre. 8-19, sob. 8-13
Letni pon.-pet. 9-18, sob. 9-13;
zimski pon-pet. 9-16, Sob. 9-13
Sob. 8-12
V odpiranju
Sob. 8-12
Čet. 12-17,
1. in 3. sob. v mesecu 8-12
Pon. zaprto, tor.-pet. 12-18,
sob. 8-12
8-13, sob. zaprto
Zimski 14-18, sob. 8-18,
letni 14-20 sob. 8-20
Pon 7-17, tor-pet 8-13, sob.
zaprto
Pon. 6-14, sob. 8-11
Poletni 7-19, sob. 8-15,
zimski 7-16, sob. 8-13
Pon.-pet. 6-18, sob. zaprto
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Komunala
IDRIJA, d.o.o.
KP
Ilirska Bistrica, d.o.o.

Zimski 9-15, sob. zaprto;
letni 9-15 sob. 8-11
Pon., sre., pet.: 8-12, tor., čet.:
ZC Ilirska Bistrica
12-18, sob: 8-12

ZC Ljubevč

Zimski 8-17, sob. 8-12,
letni 8-19, sob. 8-12

JPK Izola, d.o.o.

ZC deponija

JKP JEKO-IN, d.o.o.

ZC Mala Mežaklja Pon.-pet. 7-18, sob. 7-12

Komunala Kočevje, d.o.o. ZC Mozelj

Pon.-pet. 7-15, sob zaprto

JP
ZC Dvori pri
Komunala Koper, d.o.o. Sv. Antonu

Pon.-pet. 10-18, sob. 7-15

ZC Tenetiše
ZC Zarica
Komunala Kranj,
JP, d.o.o.

ZC Remont Jezersko
ZC Naklo
ZC Šenčur

Zimski pon.-sob. 7-18,
letni pon.-sob. 7-20
Zimski pon.-pet. 12-19,
letni pon.-pet. 13-20

Izvajalci javnih službZbirni center
JPKSP Litija, d.o.o.

Na Komunali

Javno podjetje
Snaga, d.o.o.

ZC Ljubljansko
Barje
ZC Suhadole

Publicus, d.o.o.

ZC Preddvor
ZC Cerklje
Komunala
Kranjska Gora, d.o.o.

ZC Mala Mežaklja Pon.-pet. 7-18, sob. 7-12

KSP KOSTAK, d.d.

ZC Spodnji Stari
grad

KSP Ljutomer, d.o.o.
JKP Logatec, d.o.o.

SNAGA JP Maribor,
d.o.o.

Pon.-pet. 7-21, sob. 7-12

JP
Zimski 8-16,
Komunala Laško, d.o.o. ZC Strensko
letni 7-15, sob. zaprto
Na dvorišču
Saubermacher
Pon.-čet. 6-15, pet. 6-17,
Saumbermacher
Slovenija, d.o.o.
Slovenija - Lenart sob. 7-12
Komunala, d.o.o.,
ZC Dolga vas
Pon.-pet. 7-17, sob. zaprto
Lendava

Pon.-pet. 7-15, sre. 7-17,
sob. na bivši deponiji 8-13
Zimski pon.-sob. 6-18,
letni pon.-sob. 6-20
Zimski 6-16,
letni od 6-18, sob. 8-13
Zimski 7-18,
letni od 7-19, sob. 7-19

ZC Pivka

Pon. 18-19.30, pet. 16-19
Zimski čet. 14-17, sob. 9-12,
letni čet. 16-19 sob. 9-12
Zimski pet. 12-19, sob. 8-13,
letni pet. 13-20 sob 8-13

ZC Postojna

Odpiralni čas

JPK Metlika, d.o.o.
JPK, d.o.o., Mozirje

Pon., tor., pet. 7-14, sre. 7-17,
čet. 7-15, prva sob. 8-12
ZC Ostri vrh
Pon.-pet. 7-15, sob. 7-12
Zimski pon.-sob. 8-19,
ZC Streliška cesta
letni pon.-sob. 8-20, ned. 8-12
ZC Plinarniška
Zimski pon.-sob. 8-19,
cesta
letni pon.-sob. 8-20, ned. 8-12
Zimski pon.-sob. 8-19,
ZC Lahova ulica
letni pon.-sob. 8-20, ned. 8-12
ZC Lovrenc na
Sre. 15-18, sob. 9-14
Pohorju
ZC Hoče-Slivnica Tor. 12-18
ZC Ruše in
Tor. 12-18, sob. 9-17
Selnica ob Dravi
ZC Rače - Fram
ZC Zg. Kungota
ZC Starše
Zimski pon.-sob. 8-17,
ZC Bočka
letni pon.-sob 7-18
ZC Mozirje pri
Pon.-pet. 7-15, sob. zaprto
čistilni napravi
ZC Ljutomer
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Saubermacher
Komunala, d.o.o.

Komunala
Nova Gorica, d.d.

ZC Murska
Sobota - Dvorišče
Saubermacherja
ZC Puconci
- deponija
nenevarnih
odpadkov
ZC Vidonci - (ob
centru za tujce
Vidonci)
ZC Beltinci
ZC Šalovci
ZC Skakovci (WOLF Skakovci)
ZC Brda
ZC Nova Gorica
ZC Solkan
ZC Miren

Okt.-mar. 8-17,
apr.-okt.7-19, sob. 8-12

OKP - JPKS
ZC Deponija
Rogaška Slatina, d.o.o. Tuncevec

Pon.-pet. 9-17, sob. 7-12

JPK, d.o.o., Sevnica

Pon. 7-14, sre. 12-17, pet. 7-14,
vsaka 2. sob. 8-12

ZC Sevnica

Okt.-mar. 8-17,
apr.-okt.8-19, sob. 8-12

KSP, d.d., Sežana

Sre. 15-19, pet. 8-12

JKP Slovenske Konjice

7-16, sob. zaprto

JKP
ZC Pameče
Slovenj Gradec, d.o.o.
Komunala Slovenska
ZC Pragersko
Bistrica, d.o.o.

Zimski pon.-pet. 8-16, sob. 8-12;
ZC Stara Gora
letni 8-17 sob. 8-12
ZC
Komunala
Pon.-pet. 8-12, 15-18, sob. 8-12
Komunala
Novo mesto, d.o.o., JP ZC CEROD
6.30-22, sob. 7-13
JP Okolje Piran, d.o.o. ZC dep. Dragonja Pon.-pet. 6-16, sob. 6-16
ZC Kidričevo
Čisto Mesto Ptuj, d.o.o.
Zimski pon.-pet. 7-18, sob. 7-13;
ZC Ptuj
letni 7-19, sob 7-13
JP Komunala
ZC stara deponija Odvoz po dogovoru z komunalo
Radeče, d.o.o.
ZC Radlje
Pon.-pet. 8-15, sob. 8-12
JKP
Radlje ob Dravi, d.o.o. ZC Muta
Pon.-pet. 8-15, sob. 8-12
Komunala
Pon.-pet. 8-14, sre. 8-18,
ZC Radovljica
Radovljica, d.o.o.
sob. 8-12
ZC Lokovica
JKP Log, d.o.o.
ZC Dobja Vas
Pon.-pet. 9-17, sob. 9-12

ZC Komen
CERO Sežana
ZC Slovenske
Konjice

Zimski pon.-pet. 7-17;
letni pon.-pet. 6-20 sob. 8-13
Zimski 7-18, sob. 7-13;
letni 7-19, sob. 7-13
Pon.-pet. 9-18, sob. 9-13

Komunala
Tolmin JP, d.d.
JPK Trbovlje, d.o.o.
Komunala
Trebnje, d.o.o.

ZC Neža

Zimski pon.-sob. 7-18;
letni pon.-sob. 7-20
Pon., tor., sre. 8-15;
čet., pet 14-21; sob. 8-13
Pon., tor., sre. 7-15;
čet., pet., 7-17 sob. 9-13
Pon.-pet. 7-15, sob. 9-13

ZC Globoko

Zimski 7-15, letni 6-14, sob. 7-13

KP Tržič, d.o.o.

ZC Tržič

Loška Komunala, d.d. ZC Draga

PUP Saubermacher
Velenje, d.d.
KP Vrhnika, d.d.
KOP, JKP
Zagorje ob Savi, d.o.o.
Občina Žiri
Občina
Gorenja vas Poljane
KP Ormož, d.d.
Občina Bohinj

ZC Volče

Zimski 7-20, sob. 8-18;
letni 6-21 sob. 8-20
ZC na odlagališču Pon.-pet. 7-15, sre. 7-17,
v Velenju
sob. 7-12
CRO Vrhnika
Pon.-pet. 7-15; sob. 8-16
ZC Zagorje ob SaviPon.-pet. 10-14, sre. 14-16
ZC Osojnica

Pon.-pet. 9-12, 16-18; sob. 9-14

ZC Todraž

Čaka na uporabno dovoljenje

ZC Ormož
ZC Bohinjska
Bistrica

Triglavska cesta 35
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Viri in povezave
Kratek video o estonski akciji: www.youtube.com/watch?v=A5GryIDl0qY
http://www.youtube.com/watch?v=ZcDntGLS4ig
Video portal na Youtube: http://www.youtube.com/user/ocistimo
Slovenska spletna stran: www.ocistimo.si
Spletna stran akcije Očistimo svet 2012: www.letsdoitworld.org
Geopedia: www.geopedia.si
Estonski dokument v angleščini How we did it (Kako nam je uspelo):
http://www.letsdoitworld.org/files/Let'sDoIt!manual.rtf

Zabavna fotografija s fotografskega natečaja (Foto: Ernest Zagrušovcem)

Ambasadorji projekta

Drugonagrajena fotografija na fotografskem natečaju (Foto: Tina Umer)

Častni pokrovitelji projekta
dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije

dr. Janez Potočnik - komisar EU za okolje
glasbena skupina Billysi
Janez Dovč
Dalaj Eegol
Saša Einsiedler
Bernarda Jeklin
glasbena skupina Katalena
Jure Košir
dr. Manca Košir
Rene Mlekuž
dr. Vlasta Nussdorfer
glasbena skupina Perpetuum Jazzille
Miranda Rumina
glasbena skupina Stroj Machine
Andrej Težak - Tešky
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Partnerji projekta

Challenge Europe /
British Council

EKO ŠOU

Generalna Policijska
Uprava

Pristop

Rdeči Križ Slovenije

Fotografska Zveza
Slovenije

Ribiška Zveza Slovenije

Skupnost Občin
Slovenije

Slovenska Potapljaška
Zveza

Ministrstvo za Okolje in
Prostor

Turistična Zveza
Slovenije

Univerza na
Primorskem

Uprava Republike
Slovenije za zaščito in
reševanje

Moja Soseska

Zavod za Gozdove
Slovenije

Združenje Vojaških
Gornikov

Združenje Občin
Slovenije

Zveza Slovenskih
Častnikov

Združenje Slovenskih
Katoliških skavtov in
skavtinj

Gasilska Zveza
Slovenije

Slovenska turistična
organizacija STO

Geopedia

Lovska Zveza
Slovenije

Kajakaška Zveza
Slovenije

Karitas

Kmetijsko
gozdarska zbornica
Slovenije

Neolab

Olimpijski Komite
Slovenije

Planinska Zveza
Slovenije

Odrasli skavti Slovenije

Zveza Tabornikov Slovenije
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Partnerji projekta
pri prevozu in predelavi odpadkov

Dinos

Sindikat cestnega
gospodarstva
Slovenije

Direkcija RS za ceste

SloPak

Donatorji projekta

ABanka

Adriaplin

Aktiva Čiščenje

Alpina

Banka Celje

Banka Koper

Big Bang

BSH

Debitel

Duropack

Elci

Eclipse

Formatisk

Garmin

Gorenjska Banka

Log

Marles

Mobitel

Zeos

Zlati pokrovitelj projekta

KD Delniški Vzajemni Sklad

Pokrovitelji projekta

Nokia

BTC City

Slovenijales

XLab

Sinergise
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Medijski pokrovitelji projekta
MOL

Nova KBM

NLB

Odvetniška pisarna
Miro Senica in
odvetniki d.o.o

Nova panorama

Pekarna Pečjak

Raiffeisen Bank

Samsung

Simobil

Spar

Toyota

Športna loterija

Tobačna Ljubljana

Tušmobil

UniCredit Bank

Delo

Delo.si

Dnevnik

Nedeljski dnevnik

Žurnal

TV3

Radio Center

Gea TV

Europlakat

MTV

RTS

Radio 1

Najdi.si
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Pokrovitelji treh zaključnih zabav

Medijski donatorji projekta

7 Dni

Bluepointcity

Didakta

Forma

GEA 20

GEM

Izklop

Jana

Slovenia holidays

Svet & ljudje

Sončeve
pozitivke

Radio Europa 5

ALLcomb

Dixi

Etika

Ekološki
catering

Fructal

Gledališče Glej

Nigrad

Laško

Union

Prozvok

Radenska

Sazas

Temma X

Vivo catering

Vino Boutique

Soundbiro
Verlag Dashöfer

Točka

Pokrovitelja Eko karavane

Honda

Ljubljanske Mlekarne
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Izdajo zaključnega poročila je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor.
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