


POJASNILO 
pred vami je gradivo, ki ga je pripravil ROTARY z namenom 
ozaveščanja javnosti. 

Kratica IYFR pomeni
International Yachting Fellowship of Rotarians (Mednarodno 
združenje rotarijskih pomorcev), ki ima 3.600 članov v 40 
državah (48 nas je v Sloveniji),
ROTARY International je mednarodna organizacija, ki šteje

skupaj 1.200.000 strokovnjakov (1100 v Sloveniji)



Naši oceani

70% našega planeta pokrivajo morja

97% vode na Zemlji je v morju 
70% našega kisika proizvajajo morske alge

7% vseh proteinov človek dobi iz morja
30% človeških emisij CO2 absorbirajo oceani

93% klimatskega segrevanja obsorbirajo oceani

2/3 vsega človeškega tovora prepelje 45.000 tovornih ladij



Naši oceani

➢se segrevajo => dvig morja 1 cm na leto, uničujoči vrtinčasti vetrovi

➢CO2 dviga kislost morij =>
odmirajo cele prehrambene verige morskega življa

➢postajajo največje svetovno smetišče
meritev Sev.Atlantika 2019: na 1 kg zoo-planktona že 6 kg plastike



Cilj IYFR pobud je aktivirati 
Rotary v boju za 
zmanjševanje onesnaževanja 
morij s plastiko

Na Rotary International 

konvenciji , junija 2019 v 

Hamburgu so štartali projekt 

PLASTIC FREE WATERS

OCEANE BOMO 

ZASULI S SMETMI !



GOOD NEWS
V zadnjih 33 letih so vse 

organizirane akcije čiščenja morskih 
obal na svetu odstranile

125.000 ton plastike
s pomočjo 

12.000.000 ljudi

Razlog za

BAD NEWS
Uspeli smo počistiti 4.000 t letno
… žal pa reke vsak dan naplavijo 

v morja 23.000 ton plastike
… kar smo očistili v 33 letih reke 

nanesejo v 6 dneh!

ampak

leta 2050 bo v morju več plastike kot rib
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Življenje v morju 
se plastificira …

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBgI7F9p_gAhWGHbkGHe2SBWgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150612_ciencia_cacahuete_tortuga_deformada_basura_eeuu_misuri_lv&psig=AOvVaw3YW6eP_UZdqNdfVhhXkN67&ust=1549295742632022
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..ribe se hranijo 
s plastiko in ...

https://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2018/05/impacto-microplasticos-peces.jpg


… mi to jemo!

!!!
¼ ribjega 

mesa ulova 
Kalifornije in 

Indonezije 
predstavlja že 
mikroplastika

!

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO64H77p_gAhWmFbkGHZmVAK8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.xn--ministeriodediseo-uxb.com/actualidad/islas-basura-para-el-2050-habra-mas-desperdicios-que-peces-en-el-oceano/&psig=AOvVaw1mqWB9QH1vUgEukbgBGwYe&ust=1549290937898005


Pa pojdimo od začetka:

Zahodno od Palerma, Sicilija, 
mandrač Mondello

Vsi bi imeli radi 
takšno 
kristalno čisto 
morje ..



.. in takole 
naj bi 
izgledale 
naše plaže

Plaža MONDELLO zahodno 
od PALERMA



A realnost

je precej 
bolj 
žalostna



.. po 
površini 
plavajo
opuščene 
ribiške 
mreže ..



.. in pod 
vodo je
polno 
smeti,



opuščene 
mreže še 
vedno 
lovijo..



… in morijo.



KITA JE UBILO 20 KG POŽRTE 
PLASTIKE OB OBALAH 
SARDINIJE

Ribe, živali 
(predvsem 
sesalci in ptiči) 
jedo plastiko in 
zato umrejo od 
lakote...



Ali še bolj 
stresno:
Mama pingvina
hrani svojega
mladiča s 
plastiko in ga s 
tem ubija



Voda odnaša 
smeti iz 
naselij

KANAL V  NEW DELHIju, 
Indija 2018

Od kod vse smeti v morju?



za otroke je 
to mogoče 
le igra,..



.. za 
mladeniča 
pa mogoče 
celo 
koristna 
vrsta posla



Plastični 
odpadki 
sčasoma 
pripotujejo do
ustja rek in 
onesnažujejo 
morje, ..

PRED ZAHODNO OBALO 
JUŽNE AMERIKE



..morski tokovi 
tvorijo 
oceanske 
vrtince, ki 
nesnago zbirajo 
v ogromne 
otoke smeti



The Great Pacific Garbage Patch

Otok smeti, ki bo kmalu dosegel obalo Kalifornije



Zahodnim  
državam je  
najenostavneje 
izvoziti plastične 
odpadke v 
nerazvite države

Primer, ki so mu sledili naravovarstveniki 2019: Nemški potrošniki doma sortirajo odpadke => Nemčija izvozi 
plastične odpadke Holandski družbi => Holandska družba z ladjo odpelje plastiko v Indonezijo, kjer naj bi jo 
reciklirali => AMPAK (!) tam plastične odpadke enostavno vržejo v Indijski ocean

KITAJSKA IN MALEZIJA STA 2019 ŽE 
USTAVILI UVOZ PLASTIČNIH 
ODPADKOV IZ ZAHODA



Po podatkih iz 2018 se v morje
VSAKO MINUTO IZLIJE 16 TON PLASTIČNIH ODPADKOV, 

kar predstavlja volumen

4 X ali       8x

40“ kontejner
Dimenzij
Dolžine 12 m
Širine 2,4 m
Višine 2,8 m
VOLUMEN 66 m3

36 m3

tovornjak



Kaj pomeni svetovni izliv 
16 ton plastike na minuto 
za JADRAN? 
Nastal bi 1 km širok pas 
plavajoče plastike dolžine
v 12 urah 20km = Savudrija-Gradež
v  2 dneh 90km = Savudrija-Benetke
v 1 tednu 330km = Savudrija-Vis



Ali pa, če si predstavljate 
reko SOČO (138 km) takšnole v 2 urah ali 
reko SAVO (990 km) takšno v enem dnevu

A izliv plastike
16 ton/minuto  
še kar teče v 
morje !!!



Epidemija COVIDA-19 je 
prinesla dodatne odpadke: 
zaščitne maske

Od septembra 2020 je samo v Italiji v 
uporabi in seveda nato v odmetu 

dnevno 40 milijonov 
zaščitnih mask, ki niso biorazgradljive 
in pristanejo v smeteh, tudi v morju



Na svetu poteka vedno več projektov boja proti 
onesnaževanju s plastiko. 

Veliko jih je neuspešnih, 
vse skupaj so še premalo, da bi rešile naš planet



Primeri pomembnih
naravovarstvenih organizacij

WORLD WILDLIFE FUND (WWF) je vodilna 
svetovna organizacija za zaščito narave. 
Podpira inovativne rešitve, ki ščitijo 
človeško skupnost, prosto živeče živali in 
kraje, v katerih živijo.

OCEAN VOYAGES INSTITUTE je neprofitna 
organizacija mednarodnih pomorcev in 
naravovarstvenikov za ohranjanja svetovnih 
oceanov. Od 2009 vodi projekt KAISEI: 
čiščenje oceanov in ozaveščanje o 
globalnem problemu oceanskih smeti.

LEGAMBIENTE je največje okoljevarstveno 
združenje v Italiji.

MAREVIVO je italijanska okoljevarstvena 
organizacija za zaščito morja in njegovih 
virov. 



„SPOŠTUJMO OKOLJE“

RC Ancona Conero,  
IYFR Adriatico Centrale, 
RC  St.Petersburg

1.korak je OZAVEŠČANJE



Čistilne akcije na plažah ..

Očiščevalna akcija flote 
IYFR Guayaquil Ecuador



Očiščevalna akcija IYFR potapljačev na plaži v Bahiji, Brazilija



.. a kako očistiti oceane?

Projekt 
OCEAN CLEANUP
Boyana Slata 
je bil zgrešen 
in zelo drag



OCEAN CLEANUP -„mission impossible“

NIMA NOBENE ZNANSTVENE PODLAGE. 

NEREALNO JE BILO TRDITI, DA BODO OCEAN OČISTILI PLASTIČNIH 

ODPADKOV NA TRAJNOSTNI NAČIN

Projekt 

„END PLASTIC SOUP“ 

Boyana Slata je bila 

nerealna ideja, da bo s 

plavajočimi napravami v 5 

letih očistil pacifiški otok 

smeti. 

V 6 letih delovanja je bil 

popoln neuspeh in ideja je 

bila opuščena 2018. 

Stroški 20 mio$.

OCEAN CLEANUP zdaj 

uvaja prestreznike - zelo 

drag način za prestrezanje 

ton smeti  iz močno 

onesnaženih rek



SEA BIN
za čiščenje 
ograjenih voda
stane 3.500 €

A KDO BO PRIPRAVLJEN PLAČATI 5 EURO ZA 1 Kg SMETI?



Kot kaže so 
zadovoljni le 
prodajalci in 
instalaterji



OCEAN CLEANUP prestreznik za reke
Obljubljajo zajem do 100 ton/dan

100 ton pomeni 32 odvozov 50 m3 čolna

1 prevoz vsakih 45 minut, če bi vozil non-stop,
ali vsakih 23 minut, če bi vozil le podnevi

Še en nerealističen poskus 
BOYANa SLATa, da reši 
onesnaževanje s plastiko.
Obstaja sum, da ga 
podpirajo tisti, ki žele 
javnosti prikazati, da je 
problem plastike enostavno 
rešljiv.
CENA prestreznika je visoka 
- 700.000 $!



TO JE NEMOTORIZIRANI KATAMARAN, KI VSEBUJE 
IZMENLJIV 48 M3 ČOLN. DELUJE NA SOLARNE PANELE. 
POPOLNO AVTOMATIZIRAN: SENZOR JAVI, KO JE ČOLN
POLN IN ZAHTEVA MENJAVO.

Strokovnjaki na
projektu PFW so 
ocenili, da je tudi 
v primeru, če bi 
obstajala 
možnost 
neprekinjenega 
delovanja, 
nemogoče zajeti 
in pripeljati na 
kopno 100 ton v 
24 urah.



Na www.oceanplasticcleanup.com
lahko najdete številne aktivne projekte:

1. Adidas
2. Algalita research foundation
3. Aliance to end Plastic Waste AEPW
4. Baltimore Mr Trash river cleaning 

barge
5. Boyan Slat's ocean booms
6. CLAIM H2020 EU marine plastic 

project
7. Earth Day - Fact sheet ocean plastic
8. Fionn Ferreira's ferrofluid extraction 

of microplastics
9. FlashLight Press Michelle Lord & 

Julia Blatt
10. Greenpeace
11. 5 Gyres Institute

12. Interceptor tethered river cleaning 
barges

13. Junk Raft - plastic awareness voyage
14. Kulo Luna graphic novel
15. Miss Ocean - Plastic Awareness 

Events
16. 4Ocean recycled plastic bracelets
17. Ocean Voyages Institute
18. Ocean Waste Plastic
19. Parley AIR
20. Plastic Free Eastbourne
21. Plastic Oceans Canada
22. Plastic Oceans Chile

23. Plastic Oceans Mexico
24. Plastic Oceans Org
25. Plastic Oceans UK
26. Recycling Technologies
27. Rozalia Project
28. Seabin
29. Sea Litter Critters
30. SeaVax autonomous drones
31. Surfers Against Sewage
32. Surrey University PIRATE & Triton
33. World Oceans Day

http://www.oceanplasticcleanup.com/


IYFR verjame, da obstajajo realistični in trajnostni 
načini za zmanjšanje količine izliva plastike v morja. 
Od lani tako spremlja projekt SEADS Blue Barriers

TA SISTEM JE V FAZI  
TESTIRANJA NA NAJBOLJ 
ONESNAŽENI REKI V 
INDONEZIJI.
MOGOČE SE BO IZKAZAL 
ZA DOBRO IN CENOVNO 
DOSTOPNO REŠITEV.



Proučujejo tudi 
drugo možno 
rešitev



Podpirajo tudi 
FORO ITALICO 
projekt 
RC Roma. 
Očistili naj bi 
reko Tibero, ki 
teče skozi Rim



90% odpadne plastike se izlije v morje 
iz zgolj 12 najbolj onesnaženih rek

Rdeča puščica označuje filipinski reki PASIG in TULLAHAN, ki se izlivata v zaliv Manile. 



12 najbolj onesnaženih rek na svetu 
ima eno skupno točko - ležijo ob veliki populaciji ljudi 
s slabimi sistemi ravnanja z odpadki:
1. Citarum, Indonezija – na Javi, najbolj onesnažena reka na svetu; 

2. Ganges, Indija – za Hindujce sveta reka je tretja največja reka na svetu

3. Mantanza-Riachuelo, Argentina – znana kot klavnica; v provinci Buenos Aires, dolga 60 km

4. Buriganga, Bangladeš - znana kot Stara Ganga. 

5. Yamuna, Indija - kristalno čista v Himalaji postane polna odplak, ind.odpadkov in smeti.

6. Jordan, Izrael – dolga 250 km, v spodnjem toku hudo onesnaženje s kmetijskih zemljišč.

7. Rumena reka, Kitajska – se izsušuje zaradi širitve mest; preostala voda strupena, ni za kmetijstvo.

8. Marilao, Filipini - v zaliv Manila odplake strojarn, tekstilne ind., prašičev, komunalnih odlagališč.

9. Sarno, Italija – Pompeji-Neapelj; ena naj-onesnaženih rek EU; poročajo o številnih primerih raka jeter.

10. Mississippi, ZDA - "Velika blatna voda"; strupena od razlitij surove nafte, kanalizacij kmetov in industrije.

11. Cuyahoga, ZDA - teče skozi Cleveland v Ohiu; večkrat je zagorela, polna olja, mulja in odplak.

12. Pasig, Filipini - le 27 km dolga; izteka se vzhodno od zaliva Manila; je biološko mrtva.



IYFR ima ambiciozen cilj: 
PREPREČITI VEČJEMU DELU PLASTIČNIH ODPADKOV, 
DA DOSEŽE ZALIV MANILE IN NA KONCU POLNI 
GPGP-OTOK SMETI V SEVERNEM PACIFIKU

S tem bi dokazali svetu, da zmoremo zajeziti smeti 
na eni od največjih onesnaževalk oceanov.

V zaliv Manile se letno izlije več kot 
20.000 ton plastičnih odpadkov



IYFR projekt
PLASTIC FREE WATERS
želi izvajati akcije na 3 področjih:

• Osveščati in podučiti (akcije v šolah)
• Podati objektivne tehnične ocene o sistemih

trajnostnega zbiranja plastičnih odpadkov
• Usmeriti k alternativnim izdelkom



Slovenski projekt boja proti 
plastenkam za enkratno uporabo! 

1) Ozaveščanje
2) Konec plastenkam za enkratno uporabo
3) Pitje vode iz pipe ali pitnikov

štart marca 2021

Plastenka?
Ne, hvala!



PROBLEM:

Plastenka?
Ne, hvala!

➢ Vsako minuto potrošniki kupimo 1 milijon plastenk za pitje 
➢ Plastenke so za enkratno uporabo in le manjši del se jih reciklira
➢ Vsako minuto potrošniki kupimo 1 milijon plastenk za pitje 
➢ Plastenke so za enkratno uporabo in le manjši del se jih reciklira
➢ Večina plastenk pristane na odlagališčih in na koncu v oceanih

Slovenija ima eno najbolj kakovostnih pitnih voda na svetu, 
a kljub temu smo 2019 odvrgli 131 mio plastenk za vodo

Z zgledom lahko pokažemo, 
da s spreminjanjem navad pri sebi 
in v svoji okolici 
bistveno pripomoremo 
k reševanju problema



VIZIJA in CILJ:

Plastenka?
Ne, hvala!

Trajno zmanjšanje in opustitev uporabe plastenk za vodo 
in jih zamenjati z alternativnimi rešitvami. 

V 5-10. letih v Sloveniji ne uporabljamo več plastenk za vodo. 



Smeri delovanja:

Plastenka?
Ne, hvala!

1. Spreminjamo sebe – spreminjamo svet
Rotary člani najprej spreminjamo navade:

pri sebi, 
znotraj naših družin, 
v naših klubih in  
v podjetjih, organizacijah, kjer delujemo.

Vzporedno
ozaveščamo in 
opremljamo šole



Smeri delovanja:

Plastenka?
Ne, hvala!

2. Steklenica

Plastenke za vodo nadomestimo s primerno 

steklenico za večkratno uporabo, izdelano iz 

stekla ali drugih naravnih, bio-razgradljivih         

materialov.



Smeri delovanja:

Plastenka?
Ne, hvala!

3. Digitalna vodna polnilna postaja (pitnik)
V sodelovanju z občinami, podjetji in drugimi organizacijami 

postavimo digitalne vodne polnilne postaje, 

ki bodo omogočale brezkontaktni dostop 

do pitne vode po Sloveniji.
myWater
visokotehnološka postaja iz 
slovenskega lesa:
- DESIGN EU zaščita
- NASA NANO FILTRACIJA
- BREZKONTAKTNO polnenje
- ENOSTAVNA UPORABA
- IoT SENZORJI daljinski nadzor
- SONČNA ENERGIJA
- Tudi voda iz zraka

Company Link

https://www.mywatertechnologies.com/


Zaključek:   

ZAČNIMO TAKOJ

SICER …

- Sami bodimo zgled 
(zmanjšajmo svoj odpad 
plastike)

- Opozarjajmo svoje 
bližnje in okolico


