
EKOLOGI BREZ MEJA 

NAŠE LETO 2018
POMEMBNE



4

število projektov

36 .242
prostovoljcev

1 .3 15 .000  €

prostovoljnega dela

1 7  %

delež prebivalcev v

občinah z zero waste

strategijami

POMEMBNE
ŠTEVILKE



NAJVEČ ČASA SMO
NAMENILI
OČIST IMO  SLOVENI JO  2018



15. SEPTEMBER

Dan, ko se je združil ves svet z misijo

očistiti divja odlagališča in razpršene

odpadke. Tretjič in še zadnjič smo čistili

tudi v Sloveniji ter skupaj s prostovoljci

ustvarili najčistejšo pisavo na svetu.

 

www.ocistimo.si

 

http://www.ocistimo.si/


ČISTILI ZADNJIČ

36  T ISOČ  PROSTOVOLJCEV ,  1 25  OBČIN ,  22 1  TON
ODPADKOV ,  1 55  OČIŠČENIH  ODLAGAL IŠČ



OZAVEŠČAMO ZA VEDNO

764  MEDIJSK IH  OBJAV ,  MEDIJSK I  DOSEG  >  9 1  MIL I JONOV ,

100 .000  €  BREZPLAČNEGA  OGLASNEGA  PROSTORA ,

VREDNOST  PR  OBJAV  >  380 .000  €





ŠE NIKOLI NISMO
GOVORILI TOLIKO O
PLAST IKA  NAŠA  VSAKDANJA



ZAGON PROJEKTA
Plastika za enkratno uporabo je postala en

najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z

ribiškimi odpadki prispeva h kar 70 % odpadkov,

ki pristanejo v naših morjih, 80 % plastike v

morjih pa izhaja s kopnega.

 

V Sloveniji manjka dobrih in aktualnih podatkov

na področju ravnanja z odpadno plastično

embalažo, problemu pa se posvečamo, ko je

prepozno in so dvorišča že polna kupov plastike.

V sklopu projekta Plastika naša vsakdanja se

problema lotevamo celostno in s poudarkom na

preprečevanju nastajanja odpadkov.

 

ebm.si/zw/plastika/

 

REZULTATI V

https://ebm.si/zw/plastika/


RAZB I JANJE  10
MITOV

o plastiki v besedi in

sliki

E -PR IROČNIK
KOŠARICA  DOBRIN

popis vrst embalaže 46

življenjskih dobrin z

možnimi alternativami

FOTO  IN  V IDEO
ZGODBE

potovanje 3 plastičnih

izdelkov od odpadka do

nove surovine

PREGLED  PODJET I J

ki se ukvarjajo s plastično

embalažo (10 intervjujev,

60 odzivov na anketo)

REZULTATI V
2019

REZULTAT I

bodo predstavljeni

na strokovnem

dogodku



ČISTO ZA VEDNO
NAŠE  PROGRAMSKE  USMERITVE

Č



ZW OBČINE

 

V mreži je 9 občin (17 % prebivalstva), ki so

z načrtnim delom skupaj preprečile za

vsaj 15.750 ton mešanih komunalnih

odpadkov in s tem prihranile 3 milijone

evrov. V letu 2018 se je mreži na novo

pridružila občina Žalec, postopek pa

nadaljuje Postojna.

 

ebm.si/zw/obcine/

 

https://ebm.si/zw/obcine/


ZW TURIZEM
 

Slovenija je leta 2018 postala bogatejša za prvi

slovenski Zero Waste Hotel Ribno. Skrbne

meritve odpadkov so pokazale, da se je skupna

količina odpadkov bistveno znižala, delež ločeno

zbranih odpadkov pa znaša 92 %.

 

V mrežo zero waste so vključene tudi 3 prireditve:

Art kamp, Jurjevanje v Beli Krajini in (Z)mešani

festival. Slednjemu je lani uspelo ločeno zbrati 95

% odpadkov in v 6 dneh proizvesti zgolj 130 kg

odpadkov.

 

ebm.si/zw/turizem/

 

Ž

https://ebm.si/zw/turizem/


Za projekt Ne meč’mo hrane stran! smo lani prejeli evropsko nagrado #reducefoodwaste.

Sodelovali pa smo tudi z Računskim sodiščem pri revizijskih pregledih učinkovitega

ravnanja s hrano v šestih slovenskih osnovnih šolah.

 

ZAVRŽENA HRANA

Č



MANJ JE VEČ
 

Želimo si, da bi med nami še bolj krožile stvari,

da bi jih vsaj kako znali popraviti in da bi dobrine

lahko kupovali manj zapakirane. Prave

informacije so še kako pomembne. Zemljevidi so

res uporabna stvar, zato smo jih zbrali na

platformi Manj je več.

 

Pred dvema letoma smo zasadili seme.

Pomagajte nam ga zaliti in ustvariti osrednjo

platformo z informacijami za življenje z manj

odpadki. Vnosi na zemljevide so popolnoma

brezplačni!

 

manjjevec.si

 

https://manjjevec.si/


ZEMLJEVIDI

247  MOJSTROV ,  89  TRGOVIN ,  1 1 3
DOGODKOV ,  VEČ  KOT  23  T ISOČ
OGLEDOV  STRANI



TEKSTILNICA

V letu 2018 smo na 9 izmenjavah oblačil

pred odlagališči rešili 1 tono oblačil. Dobro

prakso izmenjav smo prenesli tudi v

Maribor in pri organizaciji Cunjamijev

priskočili na pomoč Zvezi prijateljev

mladine Maribor.

 

Povezujemo se tudi s podjetji - zaposleni

3fs so lani dvakrat zbirali oblačila za

Tekstilnico.

 

www.tekstilnica.si

 

http://www.tekstilnica.si/


”Z izvedbo delavnice smo bili zelo zadovoljni. Najbolj so nam bili všeč primeri iz
lokalnega okolja (kje si lahko kaj izposodimo, kupimo, doniramo, kje lahko kupujemo

brez embalaže).” Razvojna agencija Sora

 

“Super je bilo, zelo prijetno predavanje, ker smo vmes še malo debate odprli. Drugo leto
zopet ponovimo.” Komunalno podjetje Vrhnika

 

DOGODKI



ZELENCI

Trgovina z več kot 90 pripomočki za

življenje z manj odpadki. Velik del

ponujenih izdelkov sploh nima

embalaže ali pa je narejena iz

recikliranega kartona. V letu 2018 smo

tako prodali cca 1500 izdelkov, embalaže

pa je bilo le 11 kg iz papirja.

 

www.trg.ebm.si

 

https://trg.ebm.si/


NISMO SAMI I

VEČ  KOT  36  T ISOČ
PROSTOVOLJCEV ,  7
PRAKT IKANTOV  &  1  PROBANT .



Plan B za Slovenijo: mreža za

trajnostni razvoj (mreža

slovenskih okoljskih NVO)

Zero Waste Europe (mreža

evropskih nacionalnih ZW

organizacij)

Let’s Do It! (gibanje

organizatorjev množičnih

čistilnih akcij)

Break Free From Plastic

(gibanje proti plastičnemu

onesnaževanju)

SMO ČLANI MREŽ

 

NISMO SAMI II



MEDNARODNO

Proaktivno smo spremljali pripravo in sprejem

plastične strategije, direktive o plastičnih izdelkih

za enkratno uporabo ter drugih predpisov za

prehod v krožno gospodarstvo.

 

K uspehu World Cleanup Day smo pripomogli z

mentoriranjem drugih držav in pomočjo pri

vzpostavitvi globalnega popisa smeti.

 

10x sopodpis javnih stališč, mednarodnih
odzivov in pisem evroposlancem

2x odziv na javne konzultacije

 



NAŠE POTI I



NAŠE POTI II

ODMEVAMO



889 1

število naročnikov na

Čist-E-novice

1 565
medijskih objav

322
število medijev, ki so

poročali o nas

80

člankov na naših

spletih straneh

ODMEVAMO



PODPORNIKI
NAROČNIKI

LUKA  KOPER ,  HOFER ,  C&A ,

MAKOM ,  KLS ,  EKOSKLAD ,

ŠPORTNA  LOTER I JA ,  ELC I
PREDDVOR ,  LOTER I JA
SLOVENI JE ,  HIDROELEKTRARNE
NA  SPODNJ I  SAV I ,  GREEN
CONSULT ING ,  EQUA ,  ARAGON ,

LUSH ,  PLAST IKA  SKAZA ,  L IDL ,

MART IN  POLC ,  LD I  FOUNDAT ION ,

ZERO  WASTE  EUROPE ,

RAČUNSKO  SODIŠČE ,

MIN ISTRSTVO  ZA  OKOLJE  IN
PROSTOR



MEDIJSKI
PRIJATELJI

TAM  TAM ,  RADIO  TELEV IZ I JA
SLOVENI JA ,  RINGARAJA ,  RADIO
SLOVENI JA  -  PRV I  PROGRAM ,

RADIO  MARIBOR ,  PRO  PLUS ,

VEČER ,  ŠPORT  TV ,  ZALOŽBA
DRUŽ INA ,  RAČUNALNIŠKE
NOVICE ,  NAVDIHNI .ME ,  MOJA
OBČINA ,  MLADINA ,

LJUBLJANČAN ,  I PROM ,  F IN I
OGLAS I ,  EUROPLAKAT ,

NAROBE .S I ,  RADIO  CAPR IS ,

V ITAF IT ,  ET IKA ,  TV  CELJE ,

POSAVSK I  OBZORNIK ,  TV  AS ,

V IVA ,  MOJA  LETA ,  MEDIA  BUS ,

PRLEK I JA  ON  NET ,  DELO ,  EOL ,

KOROŠKE  NOVICE ,  ČASOP IS
SLOVENEC



TRANSPARENTNOST

VSA  NAŠA  POROČILA  SO  JAVNA

DELEŽI PORABE SREDSTEV:

Č

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/9-uncategorised/540-transparentnost


PRENOVA

krovne spletne strani

SODELOVANJE

pri reformi slovenske

odpadkovne

zakonodaje
VZPOSTAV ITEV

Zelenega telefona

PRAZNOVANJE

10. obletnice društva

NAČRTI ZA

NAPREJ

Š IR I TEV

mreže ZW občin in

turističnih

ponudnikov

KAKO NAS LAHKO PODPRETE



KAKO NAS LAHKO PODPRETE

namenite nam

0,5 % dohodnine

donirajte z nakupom v

spletni trgovini

Zelenci

pošljite

OCISTIMO na

1919 in

prispevajte 1 €

Vabimo vas tudi, da nas povabite v svoj kraj ali organizacijo, kjer se z veseljem predstavimo z
zanimivimi predavanji in delavnicami. Pozitivne zgodbe pišemo tudi s podjetji, kontaktirajte
nas, da jo napišemo še skupaj z vami!

 

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/628-nic-vas-ne-stane-da-ste-dobrodelni
http://ebm.si/o/sl/koristno/neuvrsceni/648-doniraj-ekologom-brez-meja
http://trg.ebm.si/
http://ebm.si/o/sl/podpri-nas-main


 

Ekologi brez meja

Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana

info@ocistimo.si

040 255 433

www.ebm.si

HVALA


