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6
projektov

86
izvedenih

delavnic/predavanj

15
zakonodajnih pobud
(lastnih & podpisov)

23%
prebivalcev v občinah z
zero waste strategijami

POMEMBNEPOMEMBNE
ŠTEVILKEŠTEVILKE



LETO 2022 JELETO 2022 JE
PRINESLO KARPRINESLO KAR
NEKAJ SPREMEMBNEKAJ SPREMEMB



Pred državnozborskimi volitvami se je iz mesta predsednice in članice ekipe poslovila
Urša Zgojznik, ki je štafeto predala Katji Sreš. Vodenje spletne trgovine je prevzela Anja

Bašin. V prvem delu leta smo osvežili našo celostno grafično podobo in ji dodali dve pikici
na i. V našo ekipo pa smo sprejeli tudi Natalyjo in Olgo, članici ukrajinskih zero waste

organizacij.

 

KAJ JE NOVEGA?KAJ JE NOVEGA?



ŠE NIKOLI NISMOŠE NIKOLI NISMO
GOVORILI TOLIKO OGOVORILI TOLIKO O
izobraževanju na področju odpadkov



DELIMODELIMO
ZNANJEZNANJE

Učni načrt za zero waste ambasadorje in 
Priročnik za zero waste ambasadorje in trenerje.

 
 

Skupaj z evropskimi partnerji smo na podlagi
pilotnih izobraževanj zero waste ambasadorjev in

trenerjev v 2021 zasnovali obsežna, prostodostopna
priročnika:

 
Na zaključnem dogodku projekta  smo podelili

certifikate prvima dvema slovenskima zero waste
trenerjema in prvim trem slovenskim zero waste

ambasadorkam. 
 

V letu 2023 bomo ponovno izvedli izobraževanja in
certificiranje zero waste ambasadorjev in trenerjev.

 

https://ebm.si/evropska-akademija-zero-waste-v-nastajanju

https://ebm.si/zw/o/2022/prvi-ucni-nacrt-za-zero-waste-ambasadorje/
https://ebm.si/zw/o/2022/zero-waste-prirocnik-kako-usposobiti-ljudi/
https://ebm.si/glavna/web/evropska-akademija-zero-waste-v-nastajanju


IZOBRAŽEVANJE JEIZOBRAŽEVANJE JE
BILA NAŠA BESEDABILA NAŠA BESEDA
LETALETA
tudi za odrasle



ODRASLI INODRASLI IN
TRAJNOSTNOSTTRAJNOSTNOST

 
 

Projekt Going back to green future je raziskal
možnost vzpostavitve smernic in sistemov

samoevalvacije, ki veljajo po vsej Evropi za trajnostni
razvoj, kot tudi vključitev ciljev trajnostnega razvoja v

izobraževalne ustanove za odrasle. To je vključevalo
izmenjavo dobrih praks sedmih partnerjev iz šestih

držav.

 

https://ebm.si/going-back-to-green-future

https://ebm.si/glavna/web/going-back-to-green-future


ZAKLJUČILI SMOZAKLJUČILI SMO
PROJEKTPROJEKT
Obleka naredi človeka



OSTAJAMOOSTAJAMO
PRI OBLAČILIHPRI OBLAČILIH

 
 

Kljub zaključku projekta smo se odločili nadaljevati
uspešno zgodbo Dneva v rabljenih oblačilih, ki smo
ga v 2022 drugič zapored obeležili 23. aprila. Tokrat

smo pobudo prvič razširili še na evropsko raven, v
Sloveniji pa je ozaveščevalne dogodke organiziralo

več kot 40 organizacij, ki so posameznikom približali
ponovno uporabo oblačil in jih opremili s kosi iz

druge roke. Prav ti kosi in zakladi iz omar
ozaveščenih potrošnikov so bili 23. aprila 173-krat

zvezde v objavah na družbenih omrežjih. 

 



NADALJEVALI SMONADALJEVALI SMO  
komunikacijsko podporo projektu Pirati plastike



PIRATIPIRATI
PLASTIKEPLASTIKE

 
 

Ob Dnevu Save (1. junij) smo izdali končne rezultate
prvih vzorčenj v Sloveniji, ki so s pomočjo učencev in

dijakov potekala v letu 2021. Na ta dan pa smo
obeležili tudi priložnostno širitev projekta na

Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino pod
okriljem Savske komisije.

 
Piratsko misijo skupnostne znanosti smo predstavili
na več dogodkih po Sloveniji, tudi a Čisti obali, jeseni

pa smo vstopili v novo sezono vzorčenja, ki poteka
na 24 izobraževalnih ustanovah. Med njimi velja

posebej izpostaviti šole na območju Parka
Škocjanske jame, s katerim pripravljamo posebno

poročilo.

 



ČISTO ZA VEDNOČISTO ZA VEDNO
naše programske usmeritve



ZW OBČINEZW OBČINE

 

Če je bilo leto 2021 leto najbolj množične

širitve mreže zero waste občin, je bilo leto

2022 v znamenju certificiranj. Skupaj z Zero

Waste Europe smo razvili in vpeljali zero

waste  certifikat za občine, ki sta ga kot prvi

na svetu prejeli občini Bled in Gorje. S

pridružitvijo občin Vrhnika, Log-Dragomer in

Borovnica pa je Slovenija postala država z

največ certificiranimi občinami.

 

ebm.si/zw/obcine/

 

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


ZW TURIZEMZW TURIZEM

Tudi na področju turizma je bilo v ospredju

cerificiranje, saj je Ribno Alpine Resort prvi

prejemnik evropskega poslovnega zero waste

certifikata na svetu.

 

Še bolj pa veseli dejstvo, da se je razširila mreža

zero waste turističnih ponudnikov, ki od 2022

vključuje še namestitev Soča Guesthouse ter

gostinska obrata Blatnikov hram in Hišo Mrak.

 

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

 

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


ZW PRIREDITVEZW PRIREDITVE

Art kamp in (Z)mešani festival sta tudi v 2022

potrdila svoj zero waste naziv, na novo pa smo

ukrepe za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in

odpadki uvedli tudi na Maratonu treh src, festivalu

Kino Otok in velenjski Promenadi okusov.

 

Okoljska prizadevanja Maratona treh src in Art

kampa so opazili tudi drugi. Prva prireditev je bila

nagrajena s strani časnika Finance, druga pa s

priznanjem Horus.

 

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

 

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


Tudi v 2022 smo sodelovali pri slovenskem dnevu brez zavržene hrane (24. april). Prvi v 2021
je bil povod za razvoj programa Hrana svoje mesto najde, drugi v 2022 pa zaključek prve
faze programa. Predstavili smo rezultate izziva za gospodinjstva, kjer smo se osredotočili
predvsem na prehranjevalne in nakupovalne navade, ter analizo skupno več kot 16 tisoč

obrokov v škofjeloških javnih ustanovah. V 2023 bomo v enotah Vrtca Škofja Loka in
Dijaškem domu uvedli ukrepe  za zmanjšanje količin zavržkov in ponovno izvedli merjenje. 

 

HRANA SVOJE MESTO NAJDEHRANA SVOJE MESTO NAJDE

https://ebm.si/prispevki/nase-prehranjevalne-navade-so-se-spremenile-z-njimi-pa-tudi-resitve-za-manj-zavrzkov
https://ebm.si/prispevki/rezultati-spremljanja-zavrzene-hrane-v-skofjeloskih-javnih-ustanovah


Sodelovali smo pri 5. globalnem
popisu blagovnih znamk in
prispevali slovenske podatke.
Smo glasniki evropske kampanje
#WeChooseReuse v Sloveniji. Letos
smo k podpori uspeli spodbuditi
tudi slovenske predstavnike v EU
parlamentu.
Na našo pobudo smo tudi v
Sloveniji 16. junija obeležili svetovni
dan rinfuze.
Podprli smo Ekokrogovo kampanjo
za kavcijski sistem.

PLASTIKAPLASTIKA

https://ebm.si/prispevki/coca-cola-sponzor-cop27-peto-leto-zapored-najvecji-onesnazevalec-s-plastiko
https://ebm.si/glavna/web/prispevki/wechoosereuse-evropa-za-vec-ponovne-uporabe
https://ebm.si/prispevki/timmermansu-bodo-danes-predani-tudi-slovenski-podpisi-v-podporo-ponovni-uporabi
https://ebm.si/prispevki/svetovni-dan-rinfuze-skupaj-imamo-moc-da-zmanjsamo-kolicino-embalaze


MANJ JE VEČMANJ JE VEČ

Manj je več je osrednji slovenski portal za
spodbujanje ponovne uporabe.

Popularizacije popravil, izposoje in dobrin iz
druge roke smo se v letu 2022 prvič lotili s

Festivalom ponovne uporabe, ki smo ga
organizirali v Kranju. Na portal smo v tem

letu dodali 362 novih ponudnikov in 141
dogodkov, ki spodbujajo ponovno uporabo.

 

manjjevec.si

 

https://manjjevec.si/


ZAGOVORNIŠTVOZAGOVORNIŠTVO
 

 

Sodelovali smo pri 22 domačih in tujih pobudah

ter javnih konzultacijah. Posebej gre izpostaviti

spremljanje sage o ZVO-2 in prenosa direktiv,

poziv županskim kandidatom za opredelitev do

okoljskih vprašanj, poziv MOP za vključitev sežiga

odpadkov v ETS, pogovore z evroposlanci v

sklopu Brussels week of action, soavtorstvo

poročila o implementaciji direktive o plastičnih

izdelkih za enkratno uporabo ter skupno

zagovorništvo na EU ravni.

 

Jaka Kranjc je tudi član svetovalnih odborov Zero

Waste Europe in Break Free From Plastic, v

Sloveniji pa krožnogospodarske interese zastopa

v svetu ministra za sodelovanje z NVO.

 



Poleg projektnih raziskav smo se lotili še analize o vplivu turizma na nastajanje odpadkov.
Poleg tega smo za tujega naročnika izvedli raziskavo o smetenju.

 

RAZISKOVALNO DELORAZISKOVALNO DELO

https://ebm.si/prispevki/koliko-odpadkov-prispeva-turizem


V zero waste občinah smo okrepili prisotnost na
lokalni ravni. Organizirali smo izjemno uspešno

prvo izmenjavo ozimnice v Škofji Loki, za bolj
trajnosten praznični čas pa smo v sodelovanju z
Zvezo potrošnikov Slovenije priredili izmenjavo

božičnih okraskov in družabnih iger.
 

Z izvedbo izobraževanj smo sodelovali tudi s
skupnostmi izven zero waste mreže. V

Slovenskih goricah smo izvedli serijo predavanj
za občane, v dolini Soče pa smo v ospredje

postavili odtis turizma.

 

DELO NADELO NA
LOKALNI RAVNILOKALNI RAVNI

https://ebm.si/prispevki/ko-gre-ajvar-za-med


7000

minut programa

86

lastnih
predavanj/delavnic in

gostovanj
124

ur, namenjenih
usposabljanju zaposlenih
EBM

50+

različnih tem, ki smo
jih predstavili na

dogodkih

9

nastopov v tujini

2763

udeležencev na naših predavanjih in
delavnicah

ŠTEVILKE OŠTEVILKE O
DOGODKIHDOGODKIH



V preteklem letu se je povečala potreba po
študijskih obiskih tako doma kot v tujini. V

Sloveniji smo dobre prakse predstavili
delegacijam iz Poljske, Portugalske in projektnim

partnerjem. Za slovenske zero waste deležnike
smo organizirali ogled italijanskih praks, sicer pa

so nas projektne poti vodile v Barcelono, na
Ciper, v Zagreb, Bruselj, Talin in virtualno v

Ukrajino.
 

Poseben organizacijski zalogaj je bila logistična
organizacija srečanja evropskega dela mreže

Break Free From Plastic v Bohinjski Bistrici.

 

MEDNARODNOMEDNARODNO

https://ebm.si/prispevki/slovenija-gostiteljica-najvecjih-strokovnjakov-in-aktivistov-na-podrocju-plastike-v


V letu 2022 smo razvili kar dve novi, inovativni storitvi za ozaveščanje podjetij in drugih
skupin. Prestolnico naši gostje in tuji naročniki spoznavajo prek zero waste hunta,

problematiko zavržene hrane in tekstilne industrije pa smo zapakirali v dve teambuilding
igri, osnovani na principu sobe pobega.

 

INOVATIVNOSTINOVATIVNOST

https://ebm.si/glavna/web/zero-waste-hunt
https://ebm.si/glavna/web/team-building-igra-na-temo-zavrzene-hrane
https://ebm.si/glavna/web/team-building-igra-na-temo-odpadnega-tekstila


Program Kako učinkovito vpeljati
trajnostno strategijo in se izogniti
napačnim rešitvam?: Razširjeno drugo
izvedbo izobraževalnega programa za
komunikatorje v srednje velikih in velikih
podjetjih je uspešno zaključilo 8
predstavnikov. 
Prizadevanja na področju ponovne
uporabe smo gradili z Merkur
Zavarovalnico: poleg prenove portala Manj
je več in organizacije Festivala ponovne
uporabe smo s podjetjem izvedli še čistilno
akcijo s humanitarno noto. 
Za podjetje Sava Re smo organizirali
čistilno akcijo ter jo povezali s skupnostno
znanostjo projektov Pirati plastike in popis
blagovnih znamk. 
Hofer in Lidl Slovenija sta nas podprla s
sredstvi za delo na področju komuniciranja
in zavržene hrane. 
Sparu smo tudi v 2022 svetovali pri
kampanjah za manj plastike in za številne
druge naročnike izvedli izobraževanja. PODJETJAPODJETJA



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)
Right to Repair (koalicija za
spodbujanje popravljivosti)

Smo člani mrež

NISMO SAMINISMO SAMI

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


RERA d.o.o., Radenska, Spar Slovenija, Plastika Skaza, RA Sora, Zavod
za razvijanje filmske kulture Otok, Občina Slovenske Konjice, RRA
Podravje, Hiša Mrak, Park Škocjanske jame, RIC Bela Krajina, Občina
Cerkno, RA Slovenske Gorice, Nacionalni inštitut za biologijo, Občina
Ljubno, Slovenska oglaševalska zbornica, Narodni dom Maribor, JKP
Vrhnika, Jamnik d.o.o., Genis d.o.o., Mestna občina Velenje, Philip
Morris d.o.o., Zavod za turizem in kulturo Kranj, Sava Re d.d., Inter-es
d.o.o., Zavod Metlika, Srednja šola Črnomelj, Infrastruktura Bled,
Ecogestus Lda, Reloop Platform, Hofer, Lidl, ZW Montenegro, World
Bank, OŠ Žiri, Zveza prijateljev mladine Maribor, Rokodelski center
Ribnica, Šolski center Škofja Loka, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje,
Nemška turistična organizacija, Vrtec Vrhnika, Krajinski Park Lahinja,
Mariborska kolesarska mreža, GOLEA, Občina Laško, OŠ Milana
Šušteršiča, Motovila, Eko rutaršce, Turizem Dolina Soče, MIITR, Elaphe
Propulsion Technologies, 7th arc, Andraž Ravnikar, Tina Dular, Matija
Mazi, Tena Zuzek, Ajda Radinja, Lara Nikol Sef, Lara Valentič, Marcel
Heing Genannt Becker

PODPORNIKIPODPORNIKI
NAROČNIKINAROČNIKI



NAŠENAŠE
POTI IPOTI I



Velik del poti po
Sloveniji

opravljamo z
javnimi

prevoznimi
sredstvi ali

osebnimi vozili na
električni pogon.

 

NAŠENAŠE
POTI IIPOTI II



11548
število naročnikov na

Čist-E-novice

2075
medijskih objav

Jaka Kranjc
Ime tedna na Valu 202

80
člankov na naših spletih
straneh

ODMEVAMOODMEVAMO



Gostili smo
pronicljive

kolumniste in se
pogovarjali z

zanimivimi
osebnostmi.

 
Stane Padežnik, Urša Zgojznik, Maruša
Kerec in Anže Tomić, Živa Lopatič, Marko
Pintarič, Jure Ausec, Romana Purkart,
Aljaž Kotnik, Albin Keuc, Mihaela Anclin,
dr. Žiga Malek

ČIST-E-NOVICEČIST-E-NOVICE



Vsa naša poročila so javna

DELEŽI PORABE SREDSTEV:

TRANSPARENTNOSTTRANSPARENTNOST

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


širjenje zero waste
mreže  ter certificiranje

občin in podjetij

nadaljevanje

programa Hrana svoje
mesto najde

sodelovanje pri
mednarodnem projektu

Krožne skupnosti

krepitev povezovanja

kulture in skrbi za okolje

ozaveščanje

s pomočjo video vsebin okrepljeno delo na

zagovorništvu

NAČRTI ZANAČRTI ZA
NAPREJNAPREJ



Ekologi brez meja
Zero Waste Slovenija

Manj je več

@ocistimo @ekologibrezmeja @ocistimoEkologi brez meja
Zero Waste Slovenija

Ekologi brez meja

SLEDITE NAMSLEDITE 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/
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/
http://ebm.si/o/sl/podpri-nas-main
https://www.linkedin.com/company/ecologists-without-borders-association/about/


namenite nam 
1 % dohodnine

donirajte podprite nas z
naročilom storitve

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!

KAKO NAS LAHKOKAKO NAS LAHKO
PODPRETEPODPRETE

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://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

Dragi novinarji, naročniki, prostovoljci,
podporniki. Hvala, ker skupaj z nami
hitreje premikate meje!

HVALAHVALA

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

