
 

AKCIJSKI PLAN EDUKACIJE GRAĐANA O GOSPODARENJU OTPADOM 
 
 

 Akcija Odgovorna 
institucija/vremenski 
period ( 2014-2015 ) 

Opis 

1. Informirati građane o 
važnosti odvajanja otpada 

Svi- tijekom cijelog 
vremenskog perioda 

Svi članovi vijeća putem 
svojih glasila i medija 

2. Edukacija građana Svi/udruga „Krka“- 
tijekom cijelog 

vremenskog perioda 

Educirati građane, 
prvenstveno djecu putem 
radionica, medija, mjesnih 

odbora, putem letaka ( 
udruga Krka ima izrađen 

letak za Knin pa će primjer 
postati svima da posluži za 

primjer ) 
 

3. Poboljšati suradnju Svi- tijekom cijelog 
vremenskog perioda 

Poboljšati suradnju 
policija/Inspekcija/komunalni 
redari/udruga/gradovi/općine 
putem zajedničkih sastanaka, 

pozivanja na slijedeće 
sastanke Vijeća za okoliš 

Šibensko-kninske županije 
 

4. Zajedničke akcije čišćenja Svi- travanj 2015-lipanj 
2015 

Inicirati / koordinirati što više 
akcija čišćenja okoliša na 

kojoj će sudjelovati i građani i 
svi članovi Vijeća za okoliš, al 

i ostali zainteresirani, Svi 
gradovi i općine se uključiti u 

nacionalnu akciju Zelena 
čistka 

 

5. Zeleni telefon Svi- studeni 2014 Svi članovi Vijeća za okoliš 
staviti na svoje web stranice 

obavijest o postojanju 
zelenog telefona za 

prijave/pitanja vezano za 
okoliš , 072123456 

6. Obilježavanje važnih dana 
za okoliš 

Svi- tijekom cijelog 
vremenskog perioda 

Zajedničko obilježavanje 
važnih dana za okoliš ( npr. 
Dan Planete zemlje, Svjetski 

dan zaštite okoliša.... ) 
 

7. „Pokazna vježba“ Svi- tijekom cijelog 
vremenskog perioda 

Kada gradovi i općine 
omoguće građanima da 
odvajaju otpad, kada se 

postave Zeleni otoci, 
Napraviti “pokaznu vježbu” 
kako se  odvaja otpad kraj 

samog Zelenog otoka  

8. Zajednički projekti Svi - tijekom cijelog Zajedničko pisanje projekata 



vremenskog perioda važnih za odvajanje otpada i 
slanje potencijalnim 

donatorima, pogotovo na EU 
fondove 

9. Razmjena uspješnih ideja Svi/udruga „Krka“- 
tijekom cijelog 

vremenskog perioda 

Ako su članovi Vijeća proveli 
dobre projekte vezan za 

odvajanje otpada isti podijeliti 
( ako je moguće ) s ostalim 
članovima. Npr. Udruga „ 
Krka“ provodi projekt o 

kompostiranju za grad Knin i 
voljna je isti podijeliti sa svim 

članovima Vijeća kako bi i 
drugi gradovi i općine počeli s 

procesom odvajanja bio 
otpada 

10. Izrada i slanje 
letka/obavijesti o 

mogućnostima odvajanja 
otpada 

Gradske i općinske 
tvrtke za čistoće i 

zelenila/Udruga „Krka“- 
tijekom cijelog 

vremenskog perioda 

Gradske i općinske tvrtke za 
čistoće i zelenila će izraditi 
obavijest /letak o važnosti 

odvajanja otpada i 
mogućnostima u pojedinim 
gradovima/općinama te isti 

poslati građanima uz 
mjesečni račun za odvoz 

otpada. Udruga „Krka“ ima 
primjer takvog letka za Knin 
pa će isti proslijediti svima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


