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1. Uvod
Dogodek je organiziran kot čistilna akcija, v kateri bomo očistili eno od divjih odlagališč. Pri tem
so na pomoč priskočili sodelavci Si.Mobila ter podjetje Snaga.
Od srede marca se v enem mesecu zvrstijo čistilne akcije v skoraj vsakem slovenskem kraju.
Zato je dogodek povabilo občanom, da se udeležijo čistilnih akcij v svojem kraju ali drugje po
Sloveniji. Več o tem lahko izvedo tudi na spletni strani www.očistimo.si ali na spletnih straneh
svojih lokalnih društev. Dolgoletna prizadevanja pri promociji lokalnih čistilnih akcij in urejene
ter gostoljubne Slovenije bo predstavil predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.
Janez Matos bo predstavil tudi projekt Vključi.se, v okviru katerega smo se povezale večje
slovenske organizacije, ki delujemo v naravi. Predstavili bomo spletno stran Vkljuci.se, ki je
namenjena množičnim prostovoljskim akcijam in mobilno aplikacijo, s katerimi bodo lahko
občani kar preko svojega mobilnega telefona prijavili divje odlagališče.
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2. Lokalne čistilne akcije
V Sloveniji se vsako leto v pomladnih mesecih na lokalni ravni zgodi preko 300 najrazličnejših
čistilnih akcij. Rezultati so spodbudni, saj vsako leto čisti več ljudi, hkrati pa se poleg samega
čiščenja v času pred akcijo odvijajo še številni ozaveščevalni dogodki, preko katerih
organizatorji želijo spodbujati okoljsko ozaveščenost lokalnega prebivalstva in promovirati
prostovoljstvo. Cilj teh aktivnosti je namreč odpraviti vzroke onesnaženja in preprečiti
nastajanje odpadkov pri izvoru – torej pri vsakem posamezniku.
Lokalne čistilne akcije prinašajo v kraj pozitiven naboj in predstavljajo tradicijo, kjer se na tisoče
ljudi v Sloveniji vsako leto trudi in bori, da bi Slovenija ostala zelena dežela.

2.1 Skupna promocija čistilnih akcij v Sloveniji
Čistilne akcije se Sloveniji odvijajo že celo stoletje pod taktirko različnih društev in organizacij,
vendar so v javnosti še premalo prepoznavne in posledično manj obiskane, kot bi bile lahko.
Mnogo je prostovoljcev, ki bi se radi odpravili čistit tudi izven svojega kraja in hkrati to izkoristili
za spoznavanje Slovenije, pa ne najdejo informacij, ker so te preveč razpršene in pomanjkljive.
Po lanski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! se je izkazalo, da je najbolj učinkovito
povezovanje in združevanje ljudi in organizacij tako, da vsi enotno delujejo proti istemu cilju.
Letos želimo tudi Ekologi brez meja po svojih močeh prispevati predvsem k odmevnosti in
uspešnosti čistilnih akcij, ki jih naši partnerji organizirajo na lokalnem nivoju.
Društvo Ekologi brez meja bomo vseslovensko čistilno akcijo predvidoma organizirali samo še v
letu 2012 (24. marca 2012), v okviru akcije Očistimo svet v enem dnevu!, nato pa vidimo svoje
poslanstvo v podpori lokalnim čistilnim akcijam. Spoštujemo in cenimo dolgoletno tradicijo
čistilnih akcij ter želimo podpreti prizadevanja vseh, ki se na ta način trudijo za čistejše okolje.

2.2 Seznam čistilnih akcij po Sloveniji na enem mestu
Skupaj s partnerji smo pripravili seznam vseh čistilnih akcij po Sloveniji. Vsebuje ključne podatke
o akciji (lokacija, čas, trajanje, zbirno mesto in kontaktna oseba), tako da se lahko prostovoljci
udeležijo čiščenja kjer koli v Sloveniji in se o njem ustrezno informirajo pri organizatorjih.
Seznam čistilnih akcij: http://ebm.si/p/cistilne/
Obrazec za prijavo lokalnih čistilnih akcij: http://ebm.si/p/cistilne/vnosakcije.php
Obrazec je namenjen organizatorjem čistilnih akcij, vnos je enostaven, v primeru težav pa se
lahko vsakdo obrne na info@ebm.si.
Akcija je takoj po vnosu vidna na seznamu čistilnih akcij.
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Namen seznama je:
 vzpostaviti enotno platformo, kjer prostovoljci na enem mestu najdejo vse nujne
informacije o čistilnih akcijah;
 aktivirati čim več prostovoljcev, da se priključijo čistilnim akcijam v svojem kraju in
drugje po Sloveniji;
 integrirano obveščanje o možnostih prostovoljnega okoljskega delovanje v širši javnosti.
Vse prijavljene akcije so objavljene na spletnih straneh društva Ekologi brez meja, Turistične
zveze Slovenije ter drugih večjih zvez in društev, ki delujejo v naravi oz., ki bodo želele te
informacije objaviti. Prav zato seznam ni opremljen z nobenimi logotipi, ker je last vseh, ki ga
uporabljajo. Medije vsi partnerji prosimo, da pomagate z objavami informacij o lokalnih
čistilnih akcijah in tako pomagate ljudem, da se vključijo. Uspeh lanske vseslovenske čistilne
akcije ni bil toliko v tem, da smo prepričali ljudi, da morajo delati dobro, ampak da smo ogromni
množici prebivalcev Slovenije, ki si želijo pomagati, dali informacije, kje in kako lahko pomagajo.
Letos lahko to zelo pozitivno vlogo prevzamete prav mediji.

2.3 Partnerji pri pripravi seznama (po abecednem vrstnem redu):
1. Ekologi brez meja
2. Gasilska zveza Slovenije
3. Jamarska zveza Slovenije
4. Kajakaška zveza Slovenije
5. Lovska zveza Slovenije
6. Olimpijski komite Slovenije
7. Planinska zveza Slovenije
8. Ribiška zveza Slovenije
9. Slovenska potapljaška zveza
10. Turistična zveza Slovenije
11. Uprava RS za zaščito in reševanje
12. Zavod RS za varstvo narave
13. Zavod za gozdove Slovenije
14. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
15. Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov
16. Zveza tabornikov Slovenije
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3. Portal Vključi.se
3.1 Uporaba portala Vkljuci.se
Povezovanje večjih prostovoljskih organizacij pa se ne bo ustavilo le pri pripravi skupnega
seznama čistilnih akcij. Pripravili smo tudi skupno spletno stran, ki bo pomagala vsem nam
partnerjem pri organizaciji prostovoljskih akcij. S spletno stranjo Vkljuci.se želimo Ekologi brez
meja postati vezni člen in podpornik našim partnerjem in vsem drugim, ki organizirajo in
spodbujajo prostovoljsko delo, pa naj bo to na področju okolja ali sociale. S projektom Vključi.se
sledimo našemu motu, da apatija ničesar ne spremeni, že malo družnega dela pa lahko obrne
svet na bolje.

3.2 Uporabniki portala in vzajemnost
Veseli nas, da smo organizacije, ki delujemo v naravi, po akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu
ostale povezane. Še vedno se srečujemo in sodelujemo. Zavedamo se, da smo skupaj močnejši,
zato smo se odločili, da bomo sodelovali pri promociji dobrih projektov in dobrih idej vsakega
od nas. V ta namen potrebujemo skupno orodje, ki ga predstavlja portal Vključi.se. Na portalu
lahko vsaka organizacija sama prijavi akcije, ki jih pripravlja, hkrati pa lahko prostovoljci
enostavno spremljajo, kje je potrebna njihova pomoč. V resnici se namreč največkrat pokaže, da
je veliko ljudi pripravljeno pomagati, potrebujejo le informacije, kje lahko priskočijo na pomoč.
Portal Vkljuci.se torej predstavlja vezni člen med organizacijami in prostovoljci, ki ga Slovenija
zares potrebuje.

4. Mobilne aplikacije za prijavo divjih odlagališč
4.1 Opis in namen mobilnih aplikacij
Do sedaj je bilo mogoče prijavljati divja odlagališča samo preko spletne strani. To zahteva od
občana, da si zapiše kje je odlagališče, doma sede za računalnik in odlagališče prijavi. Mobilna
aplikacija ta postopek poenostavi, saj je odlagališče mogoče preprosto prijaviti že na kraju
samem.
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4.2 Uporaba in uporabnost
V okviru projekta Vključi.se smo razvili mobilno aplikacijo za prijavo divjih odlagališč. Ker je
prosto dostopna na spletni strani www.očistimo.si in www.simobil.si/aplikacije, jo lahko vsak
uporabi za prijavo najdenih divjih odlagališč ter tako prispeva k reševanju problematike
nelegalnega odlaganja. Aplikacija je razvita za pametne telefone za platforme Android, v
pripravi je pa še različica za Symbian in BlackBerry. Pri vseh je princip delovanja enak.
Na terenu aplikacija preko enote GPS zazna lokacijo, uporabnik pa odlagališče še poslika in
preko seznama določi okvirno velikost. Prenos na strežnik in v register divjih odlagališč se izvede
kasneje v dometu brezžičnih omrežij ali po želji takoj preko podatkovne povezave. Vključena sta
tudi karta in seznam prijavljenih odlagališč. Zaradi poenostavljenega postopka in samodejnega
zajema glavnih podatkov je prijava tako kratka, da zlahka služi kot oddih med zunanjimi
aktivnostmi.

5. O projektu Vključi.se
5.1 Osebna izkaznica projekta
Naziv projekta
Financiranje:

Vključi.se
Švicarski prispevek – Sklad za NVO in Sklad za
male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji
15.1.2011 – 15.1.2012
 Ekologi brez meja, Slovenija
 Verein
Gemeinschaft
Schloss
Glarisegg, Švica
 V sodelovanju z najpomembnejšimi
deležniki vzpostaviti nov, učinkovitejši
način identifikacije, analize in
odprave posameznih divjih odlagališč
v Sloveniji:
 razviti aplikacijo za mobilne telefone,
preko katere bodo posamezniki (širša
javnost) sporočali lokacije divjih
odlagališč, na katera bodo naleteli pri
svojih vsakodnevnih opravilih.
 Vzpostaviti nov spletni portal
Vkljuci.se, katerega osnovni namen je

Trajanje:
Partnerji

CILJI:

6

večanje
ekološke
zavesti
in
združevanje prostovoljcev, opravljal pa
bo tudi funkcijo platforme za
organiziranje množičnih okoljskih
prostovoljskih akcij
www.vkljuci.se
Vključi.se bo prvi portal v Sloveniji, ki bo na
enem mestu omogočal vpogled, vključevanje
in organizacijo prostovoljskih akcij.
Vključi.se - skupaj zmoremo več!

Spletna stran
Portal Vključi.se

Slogan

Projekt Vključi.se je podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni EU.

5.2 Izhodišča projekta – Register divjih odlagališč
Prvi nacionalni popis divjih odlagališč in izdelava prvega Registra divjih odlagališč je potekala
prostovoljno v okviru priprav na akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, zgolj s pomočjo
ozaveščenih občanov, ki so prijavljali divja odlagališča preko spletne strani »Ocistimo.si«. Kljub
temu je popis zajel velik del slovenskih odlagališč – trenutno jih je notri 13.000. S projektom
Vključi.se želimo uspešen pristop nadaljevati, sistematizirati, razširiti in narediti prijaznejšega za
uporabnika. Projekt Vključi.se je nujno nadaljevanje projekta izdelave registra divjih odlagališč,
saj podatki v registru sami po sebi še nimajo velike vrednosti v smislu podlage za ukrepanje.
Občinske in državne inšpekcije namreč preprosto nimajo dovolj finančnih in človeških virov za
ukrepanje na vseh odlagališčih. Prav zato želimo podatke tudi ovrednotiti in z njihovo pomočjo
skupaj z lokalnimi skupnostmi in MOP pripraviti strokovne podlage za načrtno in sistematično
reševanje izzivov na področju nelegalnega odlaganja odpadkov.
V okviru projekta bomo skupaj z lokalnimi skupnostmi in ministrstvom za okolje in prostor
vzpostavili nov, učinkovitejši način identifikacije, analize in odprave posameznih divjih odlagališč
v Sloveniji.
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V okviru projekta bo postopkovno in informacijsko vzpostavili učinkovit sistem, ki bo omogočal:
 sporočanje lokacij s strani širše javnosti preko mobilnih telefonov
 evidence lokacij in vodenje statusa posameznih lokacij
 valorizacijo podatkov sporočenih s strani občanov
 pripravo podlag za načrte sanacije za cele občine in celo širša območja
 sodelovanje občanov, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij
 hitre odzive odločevalcev na prijave občanov
 možnost povezovanja z obstoječimi in potencialno novimi bazami podatkov divjih
odlagališč (posamezne lokalne skupnosti)
V okviru projekta Vključi.se smo že izdelali tudi aplikacije za mobilne telefone, s katerimi bodo
lahko občani s svojimi mobilnimi telefoni prijavljali divja odlagališča v Register divjih odlagališč.
Do sedaj je bilo to mogoče le preko spletne strani www.očistimo.si.

6. Partnerji in podporniki
6.1 Ekologi brez meja
Društvo Ekologi brez meja združuje entuziastične aktiviste s področja varstva okolja. Je
neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju ravnanja z
odpadki. To dosega s spodbujanjem sodelovanja ter aktivacije posameznikov in organizacij v
njihovem lokalnem okolju.
Spletna stran: www.ekologibrezmeja.si

6.2 Turistična zveza Slovenije
Turistična zveza Slovenije (TZS) je društvena organizacija, ki si večinoma s prostovoljnim delom
svojih več desettisoč članov prizadeva za razvoj turizma. Ustanovljena je bila leta 1905 v
Ljubljani kot Deželna zveza za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem, danes pa združuje
več kot 670 turističnih društev, 30 občinskih in območnih zvez, pa tudi 200 turističnih
podmladkov. Njeno geslo je Turizem smo ljudje. Kot nepridobitna, nevladna in nestrankarska
organizacija civilne družbe deluje TZS v javnem interesu. V njej prostovoljno združeni ljudje
večinoma skrbijo za gostoljuben sprejem v urejenem okolju, ozaveščanje prebivalstva za
turizem od najmlajših dalje, prepoznavnost Slovenije v širšem prostoru, prirejanje številnih
zanimivih prireditev, ki vključujejo tudi ohranjanje kulturne dediščine. Med 11 pomembnimi
projekti, ki jih nekatere zveza uresničuje tudi že nekaj desetletij, sta na področju skrbi za okolje
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Spomladansko čiščenje in urejanje okolja ter Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki omogoča tudi
sodelovanje v mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih evropskih mest in vasi Entente
Florale. Zveza pa se je s projektom Moja dežela – lepa in gostoljubna vključila tudi v svetovni
okoljevarstveni projekt World Cleanup 2012 – Očistimo svet. TZS pri vsakoletnem
spomladanskem čiščenju okolja poudarja nujnost odprave vzrokov onesnaženja in tako
vsakoletno pomembno prispeva k zmanjševanju števila divjih odlagališč.
Spletna stran: www.turisticna-zveza.si

6.3 Družba Si.mobil
Re.misli, pobudnik Si.mobil
Si.mobilovo družbeno odgovorno ravnanje zaznamujejo predvsem tiste aktivnosti in projekti,
skozi katere soodgovorno pripomorejo k razvijanju odgovornosti do narave, kulturne dediščine
in ljudi. Prav zato poskušajo razumeti potrebe družbe, spremljajo trende in izvajajo izjemno
dinamično politiko vključevanja v te iste družbene tokove, v katere so vsakodnevno posredno
ali neposredno vpeti. Ob tem trdno verjamejo, da so v mnogih, od teh ključnih družbenih tokov,
lahko tudi zgled drugim. Zato širijo načela družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem in
družbenem okolju, v katerem delujejo in ga obenem soustvarjajo. Vse družbeno odgovorne
aktivnosti povezuje filozofija Re.misli. Re.misli pomeni aktivno udeležbo - pove, da nam ni
vseeno, v kakšnem okolju živimo, ter da ne stojimo križem rok. Tudi zato se je Si.mobil z
veseljem odzval povabilu pri promociji iskanja divjih odlagališč in svoji aktivni udeležbi. Skrb za
čisto in zdravo vodo je del Si.mobilovega dolgoročnega poslanstva in ker se zavedajo, da divja
odlagališča izjemno ogrožajo našo podtalnico, so se Si.mobilovi sodelavci z veseljem udeležili
skupne čistilne akcije z Ekologi brez meja.
Spletna stran: www.simobil.si/remisli
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