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namen možni partnerji aktivnosti opis

čistilna akcija
čiščenje okolice bivalnih skupnosti, ulic, sprehajalnih 

poti ter pohodniških poti

čiščenje divjih odlagališč

čiščenje nelegalnih odlagališč kosovnih odpadkov, 

embalaže, hrane ali drugih odpadkov na divjih 

odlagališčih

čiščenje dna in obrežij rek, obale

odstranjevanje odpadkov iz dna rek, morja in obrežij 

z medobčinskim sodelovanjem, vključitvijo 

ministrstva ter pomočjo potapljaških društev

čiščenje državnih gozdov
odstranjevanje odpadkov iz državnih gozdov na 

občinskih zemljiščih

urejanje sprehajalnih poti, parkov, ograj, klopc, 

zelenic

čiščenje plevela, obnova klopc in ograj v parkih in 

drugih javnih površinah v občini

urejanje okolice kulturnih in naravnih spomenikov

odstranjevanje zarasti v okolici spomenikov, 

preplastitev javnih poti z novim slojem peska, 

zasejevanje rastlin v okolici spomenikov

urejanje igrišč, igral, športnih površin

odstranjevanje zarasti na igriščih in drugih 

ekreativnih površinah, ponovno barvanje in popravilo 

igral

urejanje urbanih odlagališč
odlagališča v opuščenih stavbah, odlagališča v 

degradiranih industrijskih območjih

urejanje manjših vodotokov in nabrežin
urejanje obloge brežin s kamenjem, odstranjevanje 

zelenega odreza

postavitev novih učnih poti, učnih poligonov

načrtovanje in priprava učnih poti o varstvu okolja, 

zaščitenih živalskih in rastlinskih znamenitostih, 

geoloških posebnostih ...

sajenje dreves in drugih rastlin
zasaditve dreves, saditve sadnih dreves, saditev 

cvetja in zelišč

pomoč lokalnemu prebivalstvu
pomoč na kmetijah, sadjarskim in gozdarskim 

društvom pri njihovih opravilih

izdelave skulptur iz odpadne plastične embalaže, 

izdelava uporabnih stvari (npr. rastlinjaki iz plastenk)

izdelava simbola oziroma živali, značilno za 

posamezno občino

postavitev okoljevarstvenih ozaveščevalnih tabel, 

opozoril, predpisov

table z opozorili o prepovedi odlaganja odpadkov, 

tudi nove table za kulturne/arheološke/naravne 

znamenitosti

organiziranje medgeneracijskih delavnic na temo 

spoznavanja in varovanja okolja 

izdelovanje naravnih mil, igrač iz naravnih 

materialov, tematske igre na prostem, iskanje 

zakladov ...

organiziranje občinskega sejma, tržnice za 

spodbujanje in predstavitev občinskih ponudnikov 

ekološko pridelanih pridelkov

tudi predstavitev druigh idej, ki so v skladu z načeli in 

pričakovanji društva Ekologi brez meja

dnevi odprtih vrat okoljevarstvenih ustanov
npr. centrov za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav, 

centrov ponovne uporabe ....

turistična društva, 

hortikulturna društva, 

planinska društva, mladinski 

centri, knjižnice, skavtske in 

taborniške organizacije, 

lovska društva, ribiška 

društva, likovna društva, 

čebelarska društva, športna 

društva, potapljaška 

društva, študentski klubi, 

dijaške organizacije, šole, 

vrtci, lokalna podjetja, 

kmetijska združenja ...

ČIŠČENJE

UREJANJE

OZAVEŠČANJE

ozaveščanje o pomembnosti 

okoljevarstvenega vedenja in 

zmanjševanja nastajanja odpadkov

lepši izgled javnih površin, ureditev 

okolice spomenikov, športno-

rekreativnih površin, urbanih 

odlagališč, izboljšana kakovost 

življenja v občini, večja turistična 

privlačnost občine, ozaveščanje 

občanov preko aktivnosti, aktivacija 

občanov

preprečevanje odtekanja nevarnih 

snovi v podtalnico, lepši izgled krajine, 

večja turistična privlačnost občine, 

izboljšana kakovost življenja v občini, 

ozaveščanje občanov preko 

aktivnosti, aktivacija občanov


