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Kar meriš, lahko upravljaš

ISO … 
certifikati

Prostovoljne 
sheme

Naključno 
ukrepanje



  

Zniževanje vplivov je pot
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Smernice za prireditve z manj odpadki

• ebm.si/zw

• Za vse velikosti in vrste prireditev

• Struktura po fazah

• Največ in najlažje lahko naredimo med 
pripravami!
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Morfologija ukrepanja

• Kazalniki

• Deležniki

– Pogled z vseh strani, od blizu, od daleč

• Inventura porabe virov in vplivov

• Vložki



  

Občinski predpisi

• obveznosti

– (zelene) površine

– oprema

• sofinanciranje

– točkovanje

– sponzorstva

– skupinska nabava



  

PRED PRIREDITVIJO
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Pred prireditvijo: Zaveza  in 

komuniciranje

• Vodstvo

• Vključevanje dobaviteljev in sodelujočih

• Določitev ciljev in kazalnikov

• Kot krepitev blagovne znamke, prepoznavnosti

• Premik proti elektronskemu obveščanju

• Med prireditvijo:

– Zagotavljanje dobrega poteka!
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Pred prireditvijo: Izbira lokacije

• Imamo izbiro?

– Prednosti in slabosti variant

• Obstoječi deležniki

• Obstoječe dobre prakse



  

Pred prireditvijo: Preprečevanje

• Inventura materialov in izdelkov

• Celotna dobavna veriga

• Izločevanje nezaželenih izdelkov

• Nadomeščanje potratnih izdelkov in takih s kratko 
življenjsko dobo

• Vpeljava ponovne uporabe

• Aktivno sodelovanje s komunalnim podjetjem
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Pred prireditvijo: Dobavitelji

• Preprečitev nastanka odpadkov še preden pridejo 
do prireditve

• Nabavna politika, ki upošteva 

Zero Waste hierarhijo

• Več lokalnega, manj transporta

• Pozitivni vplivi na širše okolje

• !!!



  

Pred prireditvijo: Embalaža, pribor 

in hrana

• Lokalna hrana in viški

• Povratna embalaža / kavcija

• Biorazgradljiv pribor in krožniki

– Norma v Franciji



  

Pred prireditvijo: Postavitev in 
oznake
• Število, vrste in lokacije

• Upoštevanje časovnih in prostorskih konic

• Vedno mora biti očitno, kje in kako se lahko 
znebijo odpadkov / pridejo do pitnikov

• Koši za gostince in sodelujoče



  

MED PRIREDITVIJO
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Med prireditvijo

• Komunikacija x3

• Nadzor, usmerjanje in odpravljanje napak

• Praznenje zabojnikov in merjenje
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Med prireditvijo: zaključek

• Ločevanje med pospravljanjem in razstavljanjem

• Izvajalci

• Zbor podatkov

• Voda!



  

PO PRIREDITVI
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Po prireditvi 

• Feedback & evalvacija

• Objava rezultatov



  

BOOM Festival



  

Hvala za pozornost!

Društvo Ekologi brez meja

info@ocistimo.si 

      @ocistimo, FB, IG ...

Zero Waste Turizem

http://ebm.si/zw/turizem 


