
ŠE ZADNJIČ OČISTIMO SLOVENIJO 2018 
 
 

15. september 2018 se bo zapisal v svetovno zgodovino kot dan, ko bo na 
milijone ljudi v 150 državah sveta čistilo svoje kraje, mesta in obale v okviru 
svetovne čistilne akcije World Cleanup Day 2018. V Sloveniji bo na ta dan, pod 
okriljem društva Ekologi brez meja, že tretjič potekala vseslovenska 
akcija Očistimo Slovenijo 2018, tokrat pod sloganom “Še zadnjič”. 
 

 
 

V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah smo letošnjo pri nas že tradicionalno čistilno 
akcijo izvedli že v mesecu aprilu 2018. Zato v takšni obliki čistilne akcije tokrat ne 
bo. 
 
Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o 
boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju 
nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, 
pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in 
okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste 
alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj 
odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo v akciji sodelovala tako, da bo tednu pred akcijo posodobila  
register divjih odlagališč na območju občine. Cilji letošnje akcije popisa divjih odlagališč so 
naslednji: 

 posodobiti obstoječe podatke o odlagališčih, 

 poiskati divja odlagališča, ki jih doslej še nismo odkrili in popisali; 

 opraviti poseben popis na izbranih odsekih naših vodotokov (Očistimo vode). 

V kolikor odkrijete divja odlagališča na območju občine, vas prosimo, da nam to sporočite po 
e-pošti: simona.crncec@obcinajurij.si, telefon: 02/ 729 52 56. 

https://www.worldcleanupday.org/
http://www.ocistimo.si/
https://www.ocistimo.si/static/preverjanje-divjih-odlagalisc
https://www.ocistimo.si/static/iskanje-novih-odlagalisc
https://www.ocistimo.si/static/popis-vodotokov
mailto:simona.crncec@obcinajurij.si


IZZIV ZA 15. SEPTEMBER 2018 IN VSAK NADALJNI DAN 
 – POBERI 4 SMETI -  

 

Poberi 4 smeti je iniciativa ljubiteljev narave. Načelo iniciativ je: »Kjerkoli si, 
poberi 4 smeti«. To pomeni, da vedno počistimo za seboj in poberemo vsaj 4 
smeti, ki jih najdemo v naravi in odvržemo v koš za smeti. 
 
Namen pobude je ozavestiti Slovence o nevarnosti odpadkov, ki jih ljudje 
neodgovorno  odvržejo v naravo ter po najboljših močeh skupaj očistiti naravo.   
 
Občane vabimo, da se na dan akcije odpravijo na krajši sprehod  po svojem 
kraju in spotoma poberejo morebitne smeti in druge odpadke v naravi.  
Odpadke nato odnesejo domov in jih ločeno odložijo v zato namenjene 
smetnjake.  
 
Sliko smeti, z navedbo lokacije, posredujte na e-naslov: 
simona.crncec@obcinajurij.si in le-to bomo objavili na spletni strani občine. 
 
 
 
 

PREPREČUJ ODPADKE 

 

Dolgoročen namen akcije je čisto okolje brez odpadkov. Odpadki so velik ekološki 
problem, zato se trudimo, da jih proizvajamo čim manj.  
 
POMEMBNO JE, DA ODPADKE DOSLEDNO LOČUJEMO OZ. JIH PREPREČUJEMO. 
KAKO? ŽE MAJHEN KORAK V PRAVO SMER, POMENI VELIKO ZA NAŠE OKOLJE: 

 Omeji uporabo plastičnih nakupovalnih vrečk. Nakupuj z vrečko iz blaga ali s 
cekarjem. 

 Namesto vode iz plastenk, pij vodo iz pipe.  

 Ne uporabljaj plastičnih slamic. Če se jim ne moreš odpovedati, uporabljaj 
papirnate. 

 Namesto v plastičnem lončku, si privošči sladoled v kornetu.  

 Malico za na pot ali službo shrani v posodo za večkratno uporabo. 
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