
OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU!



17. 4 . 2010

Največja prostovoljska 

akcija v zgodovini 

Slovenije



Kako se je začelo?

Let’s do it Estonia

http://www.youtube.com/user/ocistimo

http://www.youtube.com/user/ocistimo


Naši začetki…

1. Na uvodnem sestanku 2. 9. 2009 se zbere 

16 ljudi, do danes podporo in voljo za 

pomoč izkazalo že več kot 15 000 ljudi

2. Med prvimi partnerji se priključi Sinergise, 

ki je na Geopedii vzpostavil spletno 

aplikacijo za iskanje divjih odlagališč na 

letalskih posnetkih, Pristop prevzame 

oglaševanje, podpora MOL-a, ZGS-ja, 

TZS-ja…vsak dan se pridružujejo novi

3. Danes je akcija v polnem teku!



Cilji akcije

1. Digitalni register divjih odlagališč

2. Očiščenih vsaj 20.000 ton odpadkov

3. Povezati 200.000 ljudi, ki bodo v 

prihodnje izvajali nove akcije za 

dobrobit Slovenije

4. Vzporedno vodenje akcije za dviganje 

ozaveščenosti

5. Dolgoročno izboljšanje zakonodaje



Ozaveščevalna kampanja

Spletna stran

Banka idej

Koordinator na ravni 
občine

Urša.zgojznik@ocistimo.si

Pr kampanja

Očistimo Slovenijo v enem dnevu

ORGANIZACIJA

Koordinator popisa 
divjih odlagališč 

Janez.matos@ocistimo.si

14 regionalnih 
koordinatorjev

14 regionalnih 
koordinatorjev

210 organizatorjev 
na lokalni ravni

+
210 asistentov

3 velike zabave

Sponzorstvo
210 organizatorjev 

na lokalni ravni
+

210 asistentov

Spremljevalne 
aktivnosti 

info@ocistimo.si



ČIŠČENJE DIVJIH 
ODLAGALIŠČ Partnerji:

Turistična zveza Slovenije, 
zveze, društva, vojska, 
komunalna podjetja…

Očistimo Slovenijo v enem dnevu
17.4.2010

ČIŠČENJE 
SPREHAJALNIH 

POTI 

Digitalna karta divjih 
odlagališč

Očiščenih 20 000 t 
odpadkov iz divjih 

odlagališč

150.000 prostovoljcev

Partnerji:
Osnovne in srednje šole, 

vrtci, upokojenci

50.000 prostovoljcev

Partnerji:
Sinergise=Geopedia, ZGS, 

fakultete, občine 

500 prostovoljcev 
popis na Geopedii + 

na terenu

Očiščene ulice in 
sprehajalne poti



ČIŠČENJE SPREHAJALNIH POTI 

Šole, vrtci, društvo upokojencev

Sestanek: 
Določitev zbirnih točk

ČIŠČENJE

KOMUNALNO PODJETJE ODVOZ DO DEPONIJE



Kaj akcija pomeni za vas?

1. Podpora največji prostovoljni okoljski akciji 

v zgodovini Slovenije

2. Tekmovanje med vsemi slovenskimi 

šolami na občinski in državni ravni–

nagrade za najboljše

3. Prepoznavnost kot šola, ki se zavzema za 

varovanje okolja 

4. Dvig osveščenosti učencev



Kako lahko prispeva vaša šola?

1. 17.4.2010 je šolski Eko-dan, na katerem se 

bodo zbrali učenci in pomagali očistiti vaš 

okoliš

2. Organizator v vaši občini bo vašo in druge 

šole ter vrtce povabil na sestanek, na 

katerem boste skupaj določili okoliše, ki jih 

bodo učenci čistili

3. Prispevajte dobre ekološke ideje, ki jih bomo 

zbrali in najboljše nagradili

4. V okviru eko-krožka naj učenci popisujejo 

divja odlagališča v vaši okolici



Potek akcije

1. Organizator priskrbi vrečke in rokavice za vse 

sodelujoče

2. Skupaj s šolo organizator poskrbi za varnost v 

cestnem prometu na dan akcije

3. V času akcije bodo učenci nezgodno 

zavarovani

4. Starši se lahko udeležijo akcije skupaj s svojimi 

otroki 

5. Malica za učence (financira občina?)



OČISTIMO SLOVENIJO 

V ENEM DNEVU!

Pridružite se tudi vi! 

Skupaj nam bo uspelo!

www.ocistimo.si



Hvala za vašo pomoč!


