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9

število projektov

42
izvedenih

delavnic/predavanj
33
število zakonodajnih

pobud (lastnih &

podpisov)

1 8  %

delež prebivalcev v

občinah z zero waste

strategijami

POMEMBNE
ŠTEVILKE



NAJVEČ ČASA SMO
NAMENILI
ORODJEM  ZA  ZMANJŠEVANJE
KOL IČ IN  ODPADKOV  V  OBČINAH



O PROJEKTU

Organizacije Hnuti DUHA, Ekologi brez meja in

Zero Waste Europe smo pripravile sklop 10 orodij,

katerih cilj je predstaviti nekaj ključnih načel

današnjega zero wasta.

Dodali smo tudi nekaj praktičnih aktivnosti, da bi

imeli bralci priložnost raziskati in upravljati

ključne informacije v zvezi z uvajanjem strategij

zero waste na lokalni ravni (med njimi je najbolj

popularen spletni kalkulator prihrankov).

Erasmus+ projekt smo sklenili s srečanjem

slovenskih zero waste občin.

 

https://ebm.si/zw/obcine/zw-obcine/10-orodij-za-obcine/

 

https://ebm.si/zw/obcine/zw-obcine/10-orodij-za-obcine/


ŠE NIKOLI NISMO
GOVORILI TOLIKO O
OBLAČ IL IH



Ekologi brez meja, društvo Focus in Pravična trgovina Slovenija smo skupaj zagnali projekt

Obleka naredi človeka. Organizacije, ki smo se že leta vsaka na svojem področju

zavzemale za okolju in ljudem prijazno modo, združujemo moči. Pripravili smo

najobsežnejšo in najaktualnejšo raziskavo na področju odpadnega tekstila v Sloveniji, s

katero bomo nagovorili odločevalce in proizvajace ter potrošnike preobrazili v uporabnike. 

 

OBLEKA NAREDI ČLOVEKA

https://www.instagram.com/oblekanaredicloveka/


POD DROBNOGLED
SMO VZELI
PLAST IKO



#PLASTICSINTHE
SPOTLIGHT

https://bit.ly/PlastikaPodDrobnogledom

 

 

 

S kolegi iz Španije, Belgije, Bolgarije, Latvije in

Portugalske smo analizirali 52 vzorcev urina na

prisotnost ftalatov in fenolov, hormonskih motilcev, ki v

naša telesa prehajajo prek plastične embalaže.

Na naš poziv so se odzvali odločevalci, umetniki,

novinarji, strokovnjaki in druge javne osebnosti, med

njimi tudi podpredsednica Evropske komisije,

Margarete Vestager.

Izmed 28 analiziranih kemikalij smo jih v vzorcih v

povprečju našli 20,5 , kar je jasen alarm za potrebo po

zaostritvi zakonodaje, prehodu na bolj trajnostno

embalažo in samozaščitno vedenje posameznikov.

 

https://bit.ly/PlastikaPodDrobnogledom


KROŽNI SMO BILI
S  PROJEKTOM  LESN I  FEN IKS



LESNI FENIKS

http://www.lesnifeniks.si/

 

Projekt Lesni Feniks je s povezovanjem različnih

deležnikov lesu vdahnil novo življenje: v sklopu projekta

Lesni Feniks so v podjetju M Sora po idejnih zasnovah

dijakov Šolskega centra Škofja Loka iz odsluženega lesa

izdelali klopi, ležalnike in drugo opremo, ki krasi okolico

v občini Žiri. Drugi ključen poudarek projekta je

ozaveščanje o pomenu krožnega gospodarstva,

ponovne uporabe in dvig ozaveščenosti prebivalcev, pri

čemer smo ključno vlogo odigrali Ekologi brez meja.

 

http://www.lesnifeniks.si/


600
UDELEŽENCEV

dogodkov, ki smo jim

delili znanje o domu

z manj odpadki,

odpadnem tekstilu,

plastiki, odpadni

hrani, konceptu zero

waste in splošnih

okoljskih temah 

8  PREDAVANJ

in 4 projekcije

dokumentarnih filmov

v sodelovanju z

Razvojno agencijo Sora

20  KLOP I  +

v M Sori so iz odsluženega

lesa izdelali 20 klopi, 9

ležalnikov, odskočno

desko in garderobo za

kopališče, na Pustotniku

pa postavili biološko

stranišče

20  DIJAKOV

Šolskega centra Škofja

Loka je v okviru šolskega

programa izdelalo načrte

elementov urbane

opreme

REZULTATI
PROJEKTA

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


ČISTO ZA VEDNO
NAŠE  PROGRAMSKE  USMERITVE



ZW OBČINE
 

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

z načrtnim delom skupaj preprečile za

vsaj 19.600 ton mešanih komunalnih

odpadkov in s tem prihranile 4 milijone

evrov. Na evropski ravni soustvarjamo

certifikat za zero waste občine, ki bo luč

sveta ugledal v prvi polovici 2021.

 

V letu 2020 pa smo sodelovali tudi pri

pripravi Krovnega načrta za zero waste in

evropskega pregleda stanja.

 

ebm.si/zw/obcine/

 

https://ebm.si/zw/o/2020/krovni-nacrt-za-zero-waste/
https://ebm.si/zw/o/2020/prvo-porocilo-evropskih-zero-waste-obcin/
https://ebm.si/zw/obcine/


ZW TURIZEM
 

 

Letošnje leto za turizem ni bilo najbolj rožnato, številna

načrtovana sodelovanja in prireditve so tako odpadli.

 

Izvedena je bila prireditev Art kamp, ki je s 94 % ločeno

zbranih odpadkov ohranila naziv Zero waste prireditev.

 

Letos smo izdelali zastave za večkratno uporabo za

ekološke otoke, s katerimi poenostavimo usmerjanje

obiskovalcev, ki jih poleg kozarcev za večkratno

uporabo tudi izposojamo. 

 

V 2020 bi se nam morale pridružiti še prireditve Kul

petki v Kamniku, Svečana trgatev Stare trte v Mariboru

in Martinovanje v Mariboru ter restavracija Chilli z Bleda.

Pandemija je vse te načrte zamaknila.

 

ebm.si/zw/turizem/

 

https://ebm.si/zw/turizem/prireditve/izposoja-opreme/
https://ebm.si/zw/turizem/


Sodelovali smo pri pripravi Strategije za manj izgub in odpadne hrane, ozaveščevalne

aktivnosti ob dnevu hrane (16. oktober) in 1. mednarodnem dnevu ozaveščanja o odpadni

hrani (29. september) pa smo organizirali skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije.

 

ODPADNA HRANA

https://ebm.si/glavna/web/prispevki/1-mednarodni-dan-boja-proti-zavrzkom-hrane


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. Na portalu lahko

trenutno brskate med več kot 500 mojstri, ki vam

popravijo različne stvari in več kot 100

trgovinami, kjer lahko vsaj del izdelkov kupite

brez embalaže. 

Kljub nepredvidljivim časom za organizatorje

dogodkov smo na strani zabeležili več kot 130

dogodkov ponovne uporabe, pripravili pa smo

tudi tudi 8 vsebinskih prispevkov o različnih

dobrih praksah in primerih.

 

manjjevec.si

 

https://manjjevec.si/


Organizirali smo slovensko
spletno premiero filma The Story
of Plastic, ki si jo je ogledalo 361
posameznikov

Sodelovali smo pri globalnem
popisu blagovnih znamk in

prispevali slovenske podatke

Smo glasniki evropske kampanje

#WeChooseReuse v Sloveniji, s

katero spodbujamo ponovno
uporabo embalaže

Z razstavo smo zaključil projekt s

študenti ALUO in FKKT Inovativne

rešitve za zmanjševanje količine

embalaže PLASTIKA

https://ebm.si/glavna/web/prispevki/zgodba-o-plastiki-ob-dnevu-okolja
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/coca-cola-pepsico-in-nestle-ze-tretje-leto-zapored-razglasene-za-najvecje-onesnazevalce-s
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/maske-so-padle-ekologi-brez-meja-razkrivamo-top-10-blagovnih-znamk-odpadkov
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/wechoosereuse-evropa-za-vec-ponovne-uporabe


ZAGOVORNIŠTVO
 

 

Proaktivno smo spremljali pripravo in prelaganje

bolj in manj urgentne odpadkovne zakonodaje;

podnebne načrte; protikoronske ukrepe, ki so

hkrati napadali nevladnike; sodelovali na

medijskih soočenjih. 

 

Naš najbolj uspešen prispevek je bil k pripravi

Strategije za manj odpadne hrane v verigi

preskrbe s hrano, ki obeta začetek celovitega

spopadanja z odpadno hrano v Sloveniji.

 

Sodelovali smo tudi pri obeh akcijah Balkan River

Defence - Za naravo ob Savo in Za naravo ob

Sočo.

 



Poleg projektnih raziskav smo se samoiniciativno lotili še raziskave o ponovni uporabi
med centri ponovne uporabe in potrošniki z namenom ugotoviti razsežnost in zanimanje

za nakupe rabljenih izdelkov.

Na temo ponovne uporabe smo raziskovali tudi v evropskem kontekstu - sodelovali smo v

prvi raziskavi o evropskih trgovinah brez embalaže. 

Posvetili pa smo se tudi raziskovanju uvoza/izvoza odpadkov v Sloveniji.

 

RAZISKOVALNO DELO

https://ebm.si/glavna/web/prispevki/ponovna-uporaba-trend-sedanjosti-za-prihodnost
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/v-prvi-raziskavi-o-evropskih-trgovinah-brez-embalaze-sodelovala-tudi-slovenija
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/uvoz-in-izvoz-odpadkov-v-slovenijo-zanimivosti-v-obdobju-2012-2018


Zelena pisarna: Večmesečni program

ozelenitve pisarne je po pregledu že

sprejetih ukrepov zajemal merjenje in

popis odpadkov ter preučitev porabe

vode in energije. Podjetju smo predali

obsežna priporočila in orodja za bolj

okolju prijazno pisarno.

Program za šole: V sodelovanju s

podjetjem smo pripravili program

ozaveščevalnih delavnic za osnovne šole,

ki ga bomo pričeli izvajati, ko bodo

razmere dopuščale.

Čistilna akcija: Načrtovano čistilno

akcijo na 20 lokacijah po Sloveniji za

zaposlene podjetja smo preložili na

naslednjo pomlad.

Ozaveščanje: Poleg različnih

izobraževalnih okoljskih predavanj in

delavnic za zaposlene smo ozaveščali

tudi prek priprave člankov za glasila

podjetja. PODJETJA



3

Čist-E-debate

50  UR

lastnih

predavanj/delavnic in

gostovanj

36 1

gledalcev na spletni premieri

filma The Story of Plastic

ŠTEVILKE O
DOGODKIH

4 .3

povprečna ocena

zadovoljstva z našimi

delavnicami in

predavanji

1

strokovni dogodek na daljavo - Odpadki v

naših občinah

2764

udeležencev na naših predavanjih in

delavnicah

https://www.facebook.com/watch/105187989529859/199359047899170
https://www.youtube.com/watch?v=KpxWyOU7mpM


 

”Dobila sem občutek, da lahko vsak pripomore k temu, da se stanje izboljša in dobila
sem tudi motivacijo, da poskusim izboljšati svojo prakso.” udeleženka predavanja

Prazen koš, polna denarnica
 

“Všeč mi je bil predavateljev pristop, ki je šel v smeri od splošnega h konkretnemu. Še
več takih dogodkov!” udeleženec predavanja Kako naprej do manj odpadkov?

 

UDELEŽENCI O DOGODKIH



ZELENCI

V spletni trgovini Zelenci je na voljo izbor okoli

100 izdelkov, ki predstavljajo alternativo

izdelkom za enkratno uporabo. Pri izboru

ponudnikov poleg kakovosti upoštevamo tudi

embalažo samega izdelka in transportno

embalažo. Zelenci naročeno blago pošiljajo

svojim kupcem pretežno v rabljeni kartonski

embalaži, spodbujajo osebni prevzem, prav tako

pa lahko kupec za nekatere izdelke vrne

embalažo izdelka (stekleno). V letu 2020 smo

prodali 614 izdelkov.

 

www.trg.ebm.si

 

https://trg.ebm.si/


Na našo pobudo je v

sodelovanju s Tehniško založbo

Slovenije leta 2016 izšel

slovenski prevod knjige Dom

brez odpadkov. Takrat je to

zgledala pogumna odločitev, saj

zero waste življenjski slog v

Sloveniji še ni bil prepoznan.

Naše razmišljanje, da je tak

priročnik potreben, se je

izkazalo kot pravilno. 

V decembru 2020 je izšel
ponatis knjige.

DOM BREZ
ODPADKOV



ČIST-E-NOVICE
Gostili smo

pronicljive

kolumniste in se

pogovarjali z

zanimivimi

osebnostmi.

 
Irena Joveva, Čevljarska urgenca, Rok Rozman, Dan Podjed,
Boštjan Okorn, Nina Kosin, Ana Hering, Ivan Plevnik, Jaka
Kranjc, Tadeja Kvas Majer, Joan Marc Simon, Maja Prijatelj
Videmšek. 



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

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


MEDNARODNO

Proaktivno smo spremljali pripravo podrobnejše

evropske zakonodaje o različnih vidikih

plastičnega onesnaževanja (embalaža,

mikroplastika, davek), kriterijev za evropske

sklade ter druge predpise za prehod v krožno

gospodarstvo.

 

12x sopodpis javnih stališč, mednarodnih odzivov

in pisem evroposlancem

8x odziv na javne konzultacije

 



NAŠE POTI I



NAŠE POTI II
Večino poti po

Sloveniji

opravljamo z

javnimi

prevoznimi

sredstvi ali

osebnimi vozili na

električni in

hibridni pogon.

 

Vključene so tudi

vse lokacije, ki

smo jih letos

'obiskali' na

daljavo.

 



1 2 .306
število naročnikov na

Čist-E-novice

1 .072
medijskih objav

265
število medijev, ki so

poročali o nas

88
člankov na naših

spletih straneh

ODMEVAMO



PODPORNIKI
NAROČNIKI

OBČINA  HRASTN IK ,  SAVA  RE ,  ENGROTUŠ ,
AGENCE  DES  V I LLES  ET  TERR ITO IRES
MÉDITERRANÉENS  DURABLES ,  CHILL I ,  OOZ
RAVNE  NA  KOROŠKEM ,  NARODNI  DOM
MARIBOR ,  PLAST IKA  SKAZA ,  CENTER  ZA
MLADE  DOMŽALE ,  OBČINA  DOBROVA -
POLHOV  GRADEC ,  KOMUNALA  VRHNIKA ,
NLB  GROUP ,  OŠ  FRANA  KOCBEKA  GORNJ I
GRAD ,  FAKULTETA  ZA  UPRAVO ,  MLADINSK I
CENTER  IDR I JA ,  SLOVENSK I  PLANINSK I
MUZEJ ,  ALP  PECA ,  EPEKA  MARIBOR ,
ZVEZA  PR I JATELJEV  MLADINE  MARIBOR ,
CMEP IUS ,  C IK  TREBNJE ,  MCIC /CNVOS ,  MC
AJDOVŠČ INA ,  ZAVOD  KŠM  TOLMIN ,
UDRUGA  SUNCE ,  CŠOD ,  SLOVENSKA
ZAMEJSKA  SKAVTSKA  ORGANIZAC I JA ,
DRUŠTVO  EKOKAM ,  DEISY ,  OVEN
MARIBOR ,  RAZVOJNA  AGENCI JA  SORA ,
OBČINA  Ž IR I ,  SHENZHEN  ZERO  WASTE
ENV IRONMENTAL  PUBL IC  WELFARE
UNDERTAK INGS  DEVELOPMENT  CENTER ,
ZVEZA  PR I JATELJEV  MLADINE  SLOVENI JE
IN  ŠTEV I LN I  DRUGI   



NAŠE IZKUŠNJE
AVITEM, francoska agencija za trajnostni razvoj

Sredozemlja nas je najela za pripravo dveh izobraževanj

in priročnika za sredozemske občine o vpeljavi zero

waste strategij tako v evropskem kot afriškem in

bližnjevzhodnem kontekstu. Prepoznali so nas kot

relevantne strokovnjake, z našimi izkušnjami pa smo

premagali konkurenco pri javnem naročilu. S

priročnikom želimo pospešiti prehod v krožno

gospodarstvo v regiji.

 

V projektu Lesni feniks smo bili izvajalci dveh partnerjev:

za Občino Žiri smo izvajali celotno komunikacijo o

projektu in ozaveščali javnost prek različnih

komunikacijskih kanalov, za Razvojno agencijo Sora pa

smo organizirali serijo različnih predavanj in projekcij

filmov o okoljskih temah.

 



TRANSPARENTNOST

VSA  NAŠA  POROČILA  SO  JAVNA

DELEŽI PORABE SREDSTEV:

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


PROJEKT I

Obleka naredi

človeka & Plastični

pirati

MEDNARODNO

sodelovanje pri treh

zero waste projektih
NOV  ZAGON

za nove projekte in razpise

PROGRAMI

za delo s podjetji in

šolami

NAČRTI ZA

NAPREJ

Š IR I TEV

mreže ZW občin in

turističnih

ponudnikov

SODELOVANJE

pri reformi naše

odpadkovne zakonodaje

https://ebm.si/glavna/web/obleka-naredi-cloveka
https://www.plastic-pirates.eu/sl
https://ebm.si/zw/o/2020/zacetek-novih-mednarodnih-zero-waste-projektov/


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 

1 % dohodnine

donirajte z nakupom v

spletni trgovini

Zelenci

podprite nas z

naročilom

storitve

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


 

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/

