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9

število projektov

5 1
izvedenih

delavnic/predavanj
26
število primerov, ki jih

je obravnaval Zeleni

telefon

1 8  %

delež prebivalcev v

občinah z zero waste

strategijami

POMEMBNE
ŠTEVILKE

https://ebm.si/glavna/web/zeleni-telefon


NAJVEČ ČASA SMO
NAMENILI
PROJEKTU  PLAST IKA  NAŠA
VSAKDANJA



O PROJEKTU
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 smo se

problema lotili celostno in s poudarkom na

preprečevanju nastajanja odpadkov.

 

ebm.si/zw/plastika/

 

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


EMBALAŽNI
OCENJEVALN IK

orodje za oceno

reciklabilnosti

embalaže izdelkov

za trgovce in

potrošnike

E -PR IROČNIK
KOŠARICA  DOBRIN

popis vrst embalaže 67

življenjskih dobrin z

možnimi alternativami

FOTO  IN  V IDEO
ZGODBE  TER  GRAF IČN I
MATER IAL I

potovanje 3 plastičnih

izdelkov od odpadka do

nove surovine, razbijanje

mitov

PREGLED  PODJET I J

ki se ukvarjajo s plastično

embalažo (10 intervjujev,

60 odzivov na anketo)

REZULTATI
PROJEKTA

RAZ ISKAVA

o vrstah plastične

embalaže in

stopnjah recikliranja

https://ebm.si/zw/plastika/embalazni-ocenjevalnik-za-izdelke/
https://ebm.si/zw/plastika/gradiva/strokovna-gradiva/
https://ebm.si/zw/plastika/gradiva/grafike/
https://ebm.si/zw/plastika/gradiva/video-vsebine/
https://ebm.si/zw/plastika/gradiva/strokovna-gradiva/


ŠE NIKOLI NISMO
GOVORILI TOLIKO O
PLATFORMI  MANJ  JE  VEČ



MANJ JE VEČ
 

Zgodbo smo začeli poleti leta 2017. Na enem

mestu smo želeli združiti čim več informacij za

vse, ki si želite trajnostno živeti. Tako lahko na

portalu Manj je več brskate za trgovinami, kjer

lahko kupujete brez embalaže, mojstri, ki vam

stvari popravijo, in dogodki ponovne uporabe.

 

Portal smo nadgradili; največ z mojstri in podjetji,

ki skrbijo za popravilo in obnovo. Na Karto 

 trgovin smo dodali mlekomate, pripravili

seznam živil, ki jih veletrgovci ponujajo v rinfuzi.

in seznam ponudnikov, kjer lahko lokalno sadje

in zelenjavo naročate direktno od pridelovalcev.

 

manjjevec.si

 

https://manjjevec.si/


VEČ  KOT  1 70

dodanih dogodkov

1 6797

unikatnih obiskov

platforme MOJSTR I  IN  ZW
TRGOVINE

na platformi najdemo

podatke o 408 mojstrih in

104 trgovcih

25  

trgovcev opremljenih z

nalepko Manj je več

LAHKO SE
POHVALIMO

32  PR I JAV

na razpis za 10

brezplačnih

predavanj Prazen

koš, polna denarnica



POVEZANI

 

 

V 2019 smo izvajali projekt »Povezani v znanju in
delu za manj odpadkov«, ki ga je sofinanciralo

Ministrstvo za javno upravo. Razvili smo

izobraževanja in strategije za zmanjševanje

odpadkov in prehod v krožno ekonomijo v

podjetjih, izvedli izobraževanja za vrtce in

šole/pedagoge ter nadgradili projekt Manj je več

in druge spletne vsebine.

 



ZAGOVORNIŠTVO

 

 

Proaktivno smo spremljali pripravo bolj in manj

urgentne odpadkovne zakonodaje, sodelovali na

posvetih (Državni svet, Okrogla miza (So)sežig –
Šaleška prihodnost?, GZS) in medijskih

soočenjih.

 

http://www.ds-rs.si/node/4274
https://www.zelenaslovenija.si/434/strokovna-konferenca-razvojni-izzivi-embalazne-panoge-v-kroznem-gospodarstvu


ČISTO ZA VEDNO
NAŠE  PROGRAMSKE  USMERITVE



ZW OBČINE

 

V mreži je 9 občin (18 % prebivalstva), ki so

z načrtnim delom skupaj preprečile za

vsaj 14.600 ton mešanih komunalnih

odpadkov in s tem prihranile 3 milijone

evrov. V letu 2019 je s postopkom pričela

tudi občina Hrastnik.

 

ebm.si/zw/obcine/

 

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


ZW TURIZEM
 

 

Z zero waste nazivom se ponaša Hotel Ribno, štiri

prireditve pa nosijo naziv Prireditev z manj

odpadki: Art kamp, Jurjevanje v Beli Krajini,
Pikin Festival in (Z)mešani festival. Ločeno zbrati

več 90 % odpadkov in tako nadgraditi osnovni

naziv v Zero Waste prireditev je uspelo obema

mariborskima prireditvama: Art kamp in

(Z)mešani festival.
 

V 2020 omenjenim pridružujejo še prireditve: Kul
petki v Kamniku, Svečana trgatev Stare trte v

Mariboru in Martinovanje v Mariboru.

 

ebm.si/zw/turizem/

 

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


Za gospodinjstva, javne in izobraževalne ustanove ter gostince in trgovce smo v brezplačni

publikaciji 'Rešimo hrano, rešimo planet' zbrali ključne korake za preprečevanje

nastajanja zavržene hrane in dodatne namige ter dobre prakse iz tujine, s katerimi lahko

na enostaven in kreativen način pripomoremo k zmanjševanju vpliva na podnebne

spremembe.

 

ZAVRŽENA HRANA

https://ebm.si/hrana/web/resimo-hrano-resimo-planet


Poleg projektnih raziskav smo se samoiniciativno lotili še raziskave o količinah
nenaslovljene oglasne pošte v naših nabiralnikih, ki je požela veliko pozornost javnosti

in medijev.

 

RAZISKOVALNO DELO

https://ebm.si/glavna/web/prispevki/gospodinjstva-letno-skupaj-prejmejo-2667-velikih-zabojnikov-oglasnih-letakov


Po 7 letih, 90 organiziranih
izmenjavah oblačil, ki jih je

obiskalo 4200 obiskovalcev in

pred odlagališči rešilo več kot

6 ton oblačil, smo z 2019

organizacijo izmenjav oblačil

Tekstilnica predali Zavodu

Bob.

Organizacijo izmenjav

spodbujamo na lokalni ravni,

zato smo pripravili

brezplačen Priročnik za
organizacijo izmenjav
oblačil.

 

TEKSTIL

 

https://ebm.si/glavna/web/prispevki/prirocnik-za-organizacijo-izmenjav-oblacil-in-se-zadnja-izmenjava-tekstilnica


2  STROKOVNA
DOGODKA

Strokovna kavarna -

Plastika naša

vsakdanja; Počistimo

z gradbenimi in

kosovnimi odpadki

ZA  VEČ  KOT  60  UR

lastnih

predavanj/delavnic in

gostovanj

3 .  NAJBOLJŠE  PREDAVANJE

Konferenca o kreativnosti 25. 4. 2019 - od

26 ocenjenih predavateljev in aktivnosti je

bilo predavanje predsednice EBM, Urše

Zgojznik, 3. najboljše (za Rokom Trkajem

in Aljošo Bagolo)

ŠTEVILKE O
DOGODKIH

4 .6 /5

povprečna ocena

predavanja Prazen

koš, polna denarnica

https://ebm.si/zw/o/2019/plasticne-vrecke-in-plastenke-niso-nas-najvecji-problem/
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/okoljska-bremena-na-koncu-placamo-vsi
https://manjjevec.si/delavnice/


 

”Predavanje ni bilo vsiljivo, kar je žal pogosto pri ekstremnih ekologih.” udeleženec
predavanja Prazen koš, polna denarnica

 

“Urša Zgojznik je  krasna predavateljica, temo je predstavila tako, da res posameznik
dobi občutek, da zmore oz. starejšim je, kot mladenka potrdila, da delajo prav in bodo v

domačih gospodinjstvih samozavestnejše nastopili.” udeleženec predavanja Porabi
manj, porabi ponovno

 

UDELEŽENCI O DOGODKIH



ZELENCI

Trgovina z več kot 100 pripomočki za

življenje z manj odpadki. Velik del

ponujenih izdelkov sploh nima

embalaže ali pa je narejena iz

recikliranega kartona. V letu 2019 smo

tako prodali več kot 1500

izdelkov, embalaže pa je bilo le 16 kg iz

papirja.

 

www.trg.ebm.si

 

https://trg.ebm.si/


PRENOVILI SMO
spletno stran

www.ebm.si in

mesečne 

Čist-e-novice

 

https://ebm.si/glavna/web/
https://ebm.si/glavna/web/cist-e-novice-0


NISMO SAMI I

23  STALN IH  PROSTOVOLJCEV ,  5
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

http://www.planbzaslovenijo.si/
https://zerowasteeurope.eu/
https://www.letsdoitworld.org/
https://www.breakfreefromplastic.org/


MEDNARODNO

Proaktivno smo spremljali pripravo in sprejem

direktive o plastičnih izdelkih za enkratno

uporabo, kriterijev za zelene investicije ter drugih

predpisov za prehod v krožno gospodarstvo.

 

11x sopodpis javnih stališč, mednarodnih odzivov
in pisem evroposlancem

2x odziv na javne konzultacije

 



NAŠE POTI I



NAŠE POTI II
Vse poti po

Sloveniji

opravljamo z

javnimi

prevoznimi

sredstvi ali

osebnimi vozili

na električni in

hibridni pogon.

 



9252

število naročnikov na

Čist-E-novice

1 834
medijskih objav

3 12
število medijev, ki so

poročali o nas

89

člankov na naših

spletih straneh

ODMEVAMO



PODPORNIKI
NAROČNIKI

HOFER ,  EUROSP IN ,  LUKA  KOPER ,  DARS ,

C&A ,  PHIL IP  MORRIS  INTERNAT IONAL ,

ŠPORTNA  LOTER I JA ,  MEJA ,  ELES ,

PERNOD  RICARD ,  GMI ,  MATEJA
KODERMAC  S .P . ,  ZALOŽBA  ROKUS
KLETT ,  ZALOŽBA  DRUŽINA ,  KOMUNALA
VRHNIKA ,  KOMUNALA  ČRNOMELJ ,  CEP ,

OBČINA  VELENJE ,  OBČINA  SLOVENSKE
KONJ ICE ,  OBČINA  KRANJSKA  GORA ,  OŠ
IVANA  CANKARJA  VRHNIKA ,  UNIVERZA
V  MARIBORU ,  UNIVERZA  V  LJUBLJANI ,
PETROL ,  NARODNI  DOM  MARIBOR ,

OBČINA  MIREN -KOSTANJEV ICA ,  OBČINA
DOBROVA -POLHOV  GRADEC ,  OBČINA
ŠKOFJA  LOKA ,  UKOM ,  MOCIS ,  OŠ  JANKA
GLAZERJA  RUŠE ,  OŠ  KOPER ,  MKC
MARIBOR ,  FAKULTETA  ZA  UPRAVO ,  OŠ
DRAGOMELJ ,  ZAVOD  ZA  TUR IZEM
KAMNIK ,  RAZVOJNA  AGENCI JA  SORA ,

OBČINA  ŽALEC ,  OBČINA  Ž IR I ,  ZAVOD
POVOD ,  FUTURA  DDB ,  KOMUNALNA
ZBORNICA ,  TUR IZEM  DOL INE  SOČE ,

F IZ IČNE  OSEBE  -  DONATORJ I  &  KUPC I  V
SPLETN I  TRGOVIN I  ZELENC I  IN  DRUGI  . . .



TRANSPARENTNOST

VSA  NAŠA  POROČILA  SO  JAVNA

DELEŽI PORABE ČASA:

https://ebm.si/glavna/web/transparentnost


PROJEKT I

Lesni feniks

SODELOVANJE

pri reformi slovenske

odpadkovne

zakonodaje
NOV  ZAGON

za nove projekte in razpise

PROGRAMI

za delo s podjetji in za

javne uslužbence

NAČRTI ZA

NAPREJ

Š IR I TEV

mreže ZW občin in

turističnih

ponudnikov

http://www.lesnifeniks.si/


Ekologi brez meja

Zero Waste Slovenija

Manj je več

Zelenci

Ne meč'mo hrane

stran!

@ocistimo @ekologibrezmeja @ocistimoEkologi brez meja

Zero Waste Slovenija

Zelenci

Ekologi brez meja

SLEDITE NAM

 

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/628-nic-vas-ne-stane-da-ste-dobrodelni
https://ebm.si/glavna/web/
https://ebm.si/zw/intro/
https://manjjevec.si/
https://trg.ebm.si/
https://ebm.si/hrana/web/
http://trg.ebm.si/
https://twitter.com/ocistimo
http://ebm.si/o/sl/podpri-nas-main
https://www.instagram.com/ekologibrezmeja/
http://ebm.si/o/sl/podpri-nas-main
https://www.youtube.com/user/ocistimo
http://ebm.si/o/sl/koristno/neuvrsceni/648-doniraj-ekologom-brez-meja
https://www.facebook.com/Ekologibrezmeja/
https://www.facebook.com/zwslo/
https://www.facebook.com/trgovinazelenci/
http://ebm.si/o/sl/podpri-nas-main
https://www.linkedin.com/company/ecologists-without-borders-association/about/


namenite nam

0,5 % dohodnine

donirajte z nakupom v

spletni trgovini

Zelenci

pošljite

OCISTIMO na

1919 in

prispevajte 1 €

KAKO NAS LAHKO PODPRETE

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
https://ebm.si/podpri-nas
https://ebm.si/podpri-nas
http://ebm.si/o/sl/koristno/neuvrsceni/648-doniraj-ekologom-brez-meja
https://ebm.si/podpri-nas
http://trg.ebm.si/
https://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

Dragi novinarji, naročniki, kupci,

prostovoljci, podporniki. Hvala, ker skupaj

z nami hitreje premikate meje!

https://ebm.si/glavna/web/
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