


Dvakrat smo že dokazali, da znamo in zmoremo: združiti

moči in očistiti Slovenijo v enem dnevu. Letos je čas, da 

to storimo ponovno, vendar tokrat z mnogo večjo

ambicijo. Na dan, ko bo z isto energijo, z isto vizijo in 

istim entuzijazmom odpadke in divja odlagališča čistilo

na milijone parov rok v 150 državah, bomo tudi prebivalci

Slovenije to storili še enkrat. Tretjič. Vendar z zaobljubo, 

da to 15. septembra 2018 storimo še zadnjič!

Nato pa poskrbimo, da Slovenija ostane čista za vedno.
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Posodobitev registra divjih odlagališč

Aktivno sodelovanje občanov – različne aktivnosti

15. september

čiščenje odlagališč in razpršenih odpadkov

CILJI 

akcija

DVIG ZAVEDANJA O ODPADKIH

Aktivnosti pred in po akciji s trajnostnim učinkom

CILJI 

dolgi rok
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•19. 4. novinarska konferenca

•Popis divjih odlagališč

•Očistimo vode
april

•Lokalna koordinacija

•Ozaveščevalne vsebine, promocija

•Strokovni dogodek
maj, junij

•Oglaševalska kampanja

•Vključitev ambasadorjev

•15. 9. – Očistimo Slovenijo

avgust, 
september

•Kampanja o plastiki

•Programi za podjetja

•Portal Čisto za vedno

oktober, 
december

OKVIRNA ČASOVNICA



Čista obala, strokovni dogodek, promocija na 

dogodkih, ločevalnik odpadkov, izobraževalna 

akademija „Čisto za vedno“, ozaveščevalna 

priporočila, program za šole in podjetja
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DRUGE AKTIVNOSTI



AKTIVNOSTI ZA OBČINE

ČIŠČENJE: čistilna akcija, čiščenje divjih odlagališč …

UREJANJE: urejanje sprehajalnih poti, parkov, ograj, 

klopi, zelenic, urejanje okolice kulturnih in naravnih 

spomenikov …

OZAVEŠČANJE: izdelava uporabnih stvari (npr. rastlinjaki 

iz plastenk), postavitev okoljevarstvenih ozaveščevalnih 

tabel, organiziranje medgeneracijskih delavnic, dnevi 

odprtih vrat okoljevarstvenih ustanov …
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lokalna 
koordinacija 

občina društva šole, vrtci …

občinski 
koordinator 

(prostovoljec)



Pridružite se nam

Občine so v skupni vseslovenski akciji ključni partner in v 

preteklosti so se združile prav vse slovenske občine. Tudi 

letos si želimo, da zgradimo zgodbo skupaj.

Partnerji vsebinsko podpirajo akcijo znotraj svojih 

aktivnosti in mrež. Če tudi vi verjamete, da se za največjim 

okoljskim projektom v zgodovini človeštva skriva nekaj 

pomembnega, vas vabimo, da skupaj z nami ustvarite 

novo, uspešno zgodbo.

Sponzorji in donatorji akcijo podpirajo s finančnimi in/ali 

materialnimi sredstvi. Podprite nas tudi vi!
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Ekologi brez meja

Trubarjeva 50

1000 Ljubljana

040 255 433

2018@ocistimo.si

ocistimo.si

hvala!
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