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CERTIFIKAT
ZERO WASTE OBČIN

P r v i

VSAKOLETNE IZBOLJŠAVE
 

VSAKA 3 LETA
NOVA REVIZIJA, 
s katero se potrdi

status certifikata, in
možnost izboljšanja

po SISTEMU 5
ZVEZDIC

 
Občina mora vsako

leto uvajati izboljšave
in spremljati
DOSEŽENE
REZULTATE

NEODVISEN SISTEM
CERTIFICIRANJA

V 4 KORAKIH

 
Podporen in vpliven

sistem, katerega cilj je
spodbujati LOKALNO
VODENE REŠITVE po

vsej Evropi

ZGRAJEN JE NA VEČ
KOT 10-LETNEM DELU

Z VEČ KOT 
400 EVROPSKIMI

MESTI

in opogumiti občine, da
se zavežejo bolj
AMBICIOZNIM

CILJEM ter uvedejo
UČINKOVITE POLITIKE

ravnanja z odpadki

TEMELJI NA
METODOLOGIJI IN

STROKOVNEM ZNANJU
O ZERO WASTE

CERTIFIKAT

ZAVEZA IZVEDBA

SPREMLJANJE IN
OPTIMIZIRANJE

NA SVETU
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ZW EKSPERTIZA
Večji dostop do

strokovnega znanja v obliki
spletnih virov

in osebnega usmerjanja v
domačem kraju

VAROVANJE
OKOLJA IN
ZDRAVJA

neposreden prispevek k
zmanjšanju onesnaževanja

in izpustov

MiZA — tarife

CERTIFIKAT ZERO
WASTE OBČIN

P r v i  n a  s v e t u

Mission Zero Academy (MiZA)
vas bo s pomočjo svoje

spletne platforme, prenosljivih
orodij in mreže lokalnih

strokovnjakov za zero waste
vodila skozi proces

pridobivanja certifikata in naprej

 

 
Certifikat je samo en del

podpornega paketa,
ponujenega lokalnim

oblastem, ki želijo začeti svojo
zero waste pot s

katerekoli izhodiščne točke

 
S pristojbino za certifikat, ki ga

plača vsaka občina, boste
pomagali financirati delo na
področju zero waste po vsej

Evropi
 

 
ZAUPANJE IN

KREDIBILNOST
Priznanje kot pionirska

občina, ki v praksi uporablja
rešitve zero waste in

krožnega gospodarstva

Lokacija občine
Velikost občine

Dva ključna kriterija:

ZAGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI

Preizkušen model, ki dosega
in presega nacionalne in

evropske zahteve

VREDNOST ZA
DENAR

z učinkovitimi rešitvami na
področju virov in ravnanja

z odpadki

Kotizacija za kandidate
Letna pristojbina
Pristojbina za revizijo

POKAŽITE SVOJE
DELO

Postanite prepoznavni 
zero waste vodja 

na regionalni in 
globalni ravni

KAJ BOSTE PRIDOBILI?

Kaj je MiZA?

BODITE DEL
EVROPSKE
TRANZICIJE


