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ČASOVNICA PROJEKTA

20. 2. ZAČETEK ISKALNIH AKCIJ NA TERENU

10. 3. ZAČETEK PROMOCIJE 

10. 3. ZAČETEK PREDAVANJ, OKROGLIH MIZ IN 
STROKOVNIH DOGODKOV

10. 4. IZID BROŠURE

10. 4. ZAKLJUČEK KARTIRANJA, PRIPRAVA 
LOGISTIČNIH  NAČRTOV

17. 4. AKCIJA

17. 4. DRUŽABNI DOGODKI IN ZABAVE

10. 5.      BREZPLAČNE KINO PROJEKCIJE
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UVOD
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 Onesnaženje okolja in naravnega habitata;

 onesnaženje podtalnice – kemične snovi pronicajo v
podtalnico, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji;

 onesnaženje prsti – mnoge snovi in materiali niso (ali so
zelo počasi) razgradljivi;

 vizualno onesnaženje okolja;

 negativna javna podoba občin in posledično države.

Divja odlagališča so problematična z več vidikov: 
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Film

C:/Users/Jani/Desktop/Lets Do It 2008 Estonia Slovenian subtitles.mp4
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Digitalni register divjih odlagališč

• Prvi register divjih odlagališč za celo Slovenijo! 

• Javno dostopen vsem. 

• Neprecenljivo orodje za izvajanje prostovoljskih čistilnih akcij!

• Eden najpomembnejših ciljev akcije.
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Digitalni register divjih odlagališč

• Podatki o divjih odlagališčih bodo pridobljeni iz različnih virov.

Letalski 
posnetki 

Pregled točk 
na terenu

Iskalne akcije

ZGS po 
gozdovih

Občinske baze 
odlagališč

Prijave 
občanov
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1. Odvoz zbranih komunalnih odpadkov

2. Postavitev zbirnih mest za odpadke

3. Poziv partnerjev k sodelovanju

4. Pomoč z mehanizacijo na dan akcije

Komunalno podjetje

www.ocistimo-obcino-krsko.si www.ocistimo.si



ČASOVNI PLAN AKTIVNOSTI – OBČINA KRŠKO

18.2.

Sestanek s 

predstavniki 

društev in šol

Poziv k akciji 

v medijih

22.1.

Dosežen 

dogovor  z 

občino   

15.2.

Dosežen 

dogovor s 

podjetjem 

Kostak 

d. d.

Popisovanje 

črnih 

odlagališč na 

terenu

27.3. - 3.4.

Skupni 
sestanek 

Logistika

Določitev 
zbirnih 
mest

14.4.-16.4.

Oskrba z 
delovno 
opremo 

(rokavice in 
vreče)  

www.ocistimo-obcino-krsko.si www.ocistimo.si

 Zbiranje prijav občanov

 Zbiranje informacij o divjih odlagališčih

 Označevanje odlagališč na kartah

 Pridobivanje partnerjev 

 Medijska kampanja

 E-novice

 Zakladnica idej

 ...

18.2 – 3.4



Partnerji in odločevalci:

Partnerji: TZS, ZGS, Sinergise (Geopedia), Neolab, PZS, Slovenska potapljaška

zveza, LZS, GZS, TNP, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih

katoliških skavtov in skavtinj, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Slovenska 

filantropija, DOPPS, NVO (Focus, Umanotera, Cipra, Inštitut za trajnostni razvoj,

Eco Vitae, ITR, Ekokrog), Okoljski center, EkoŠOU, ŠOS, ŠKIS, Društvo temno 

nebo, Olimpijski komite Slovenije,ŠOUM, Zavod za varstvo narave RS, Zveza

društev upokojencev Slovenije, STO, ZBOKS, …

Odločevalci partnerji: Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije,

MŠŠ, Slovenska policija, Slovenska vojska, DRSC, Urad za mladino RS,…

Častni pokrovitelji: predsednik RS, predsednik Državnega zbora RS, 

predsednik Vlade RS; okoljski strokovnjaki, številni ambasadorji akcije (kulturniki, 

mnenjski voditelji ...)
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