
                                                                                                                
 

Očistimo Slovenijo 2012 – napovedujemo ozaveščevalne aktivnosti 
 

Ljubljana, 28. januar - V soboto, 24. marca 2012, prostovoljci Očistimo Slovenijo računamo na lepo 
vremensko napoved ter neznansko pozitivno energijo usmerjeno v skupni cilj, ki jo prebivalci 
Slovenije premoremo in smo jo že dokazali 17. aprila 2010. Takrat je čistilo kar 13,5 % prebivalstva! 
Tudi letos prijava poteka preko spleta, v tem trenutku je na akcijo prijavljenih 40.882 
prostovoljcev, organizacija že poteka v 147 občinah, pridružilo pa se nam je že preko 50 partnerskih 
organizacij. Prijava na akcijo je nujna, saj omogoča logistično izvedbo. Prijave divjih odlagališč so 
možne preko spletne strani projekta ali preko brezplačnega telefona 080 2262. 
 
Očistimo Slovenijo 2012 pa ni zgolj čiščenje.  
 
Končni cilj projekta je, da tovrstne akcije sploh ne bi bile potrebn in da se vsak od nas začne zavedati, 
da je najboljši odpadek tisti, ki ne nastane. Pripravljenih je preko 30 aktivnosti, ki se že ali pa se bodo 
odvijale od januarja do marca po Sloveniji in s katerimi želijo preko zabave in igre, pa tudi resne 
strokovne debate pokazati, da vsak lahko z nekaj doslednimi ukrepi ogromno naredi za to, da bo 
planet preživel še nekaj generacij. Za vsakogar se bo nekaj našlo! 

 
Napovedujemo: 
  

1. EKOKARAVANA: premiera v Izoli! 
Tudi tokrat bo Slovenijo obkrožila Ekokaravana Očistimo Slovenijo 2012. Med 1. februarjem in 21. 
marcem 2012 bo obiskala 9 slovenskih regij oz. in se ustavila v 9 slovenskih mestih. Namen karavane 
je prebivalcem Slovenije približati projekt Očistimo Slovenijo 2012, predstaviti primere dobre prakse 
na področju ekologije in okoljskega ozaveščanja ter na zabaven in interaktiven način ozaveščati ljudi 
o pomembnosti okoljsko odgovornega življenja. 
Ekokaravana je še posebej primerna za otroke in mladino, saj ponuja vrsto ustvarjalnih delavnic 
izdelave različnih izdelkov iz odpadne embalaže in tekstila, pravljične urice za najmlajše, nagradne 
igre, pokušine vode, na vsakem postanku pa bo gostoval tudi Zmenek z drugo obleko, kjer si bo 
možno izmenjati oblačila, obutev in modne dodatke. Skupaj z Ekokaravano 4-krat potujejo tudi 
Ekokomiki, tako da bo še posebej zabavno. 
Na vsakem postanku se bo seveda možno prijaviti na akcijo in izvedeti več o projektu. Prvi postanek 
se obeta že 3. februarja v Centru za kulturo, šport in prireditve v Izoli. 
Več: http://www.ocistimo.si/Dogodki.aspx 
Program za Izolo najdete tule: http://ebm.si/p/osvet/karavana/IZOLApress.pdf     
 
Vsebina programa na Ekokaravani (13:00 - 19:00): 

1. Ustvarjalne delavnice izdelave ptičje hišice in okrasnih rožic iz odpadne embalaže (primerno 
za osnovne šole) in pravljice za najmlajše (primerno za otroke od 5-8 let) 

2. Ustvarjalna delavnica izdelava vrečk iz odpadnih majic (primerna za starejše oz. vse, ki jih ni 
strah šivanke) 

3. Izmenjava oblačil: Izmenjava oblek poteka po načelu prinesi 5 in odnesi 5 (primerno za vse 
starosti) 

4. Nagradna igra "Zadeni koš" 
5. Pokušina vode iz pipe in plastenke 
6. Prijava na akcijo Očistimo Slovenijo 2012 in demonstracija prijave divjega odlagališča 
7. Predvajanje zanimivih okoljevarstvenih filmov 

  

http://www.ocistimo.si/Dogodki.aspx
http://ebm.si/p/osvet/karavana/IZOLApress.pdf


                                                                                                                
 
Zaradi omejenega števila udeležencev je prijava na vse delavnice in pravljico zaželena na mail: 
anita.novak@ocistimo.si 
 
Datumi Ekokaravane (EK) + Ekokomikov: 

 3. 2. (EK + Ekokomiki): Izola, Center za kulturo, šport in prireditve 

 10. 2. (EK): Postojna,  Mladinski center Postojna 

 22. 2. (EK): Murska Sobota, Mladinski informativni in kulturni klub 

 24. 2. (EK) + Ekokomiki: Maribor, ŠTUK 

 2. 3. (EK): Kranj, Mestna knjižnica Kranj 

 9. 3. (EK + Ekokomiki): Novo mesto, Patriot, Narodni dom 

 14. 3. (EK): Slovenj Gradec, Mladinski kulturni center 

 16. 3. (EK): Zagorje ob Savi, Mladinski center Zagorje ob Savi 

 16. 3. (Ekokomiki): Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 

 21. 3. (EK +Ekokomiki): Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 
 
2. EKOKOMIKI štartajo v Izoli! 
Da bo čas pred 'dnevom Č' še posebej zabaven in tudi da dokažemo, da se okoljevarstveniki znamo 
norčevati sami iz sebe, je tu nagradno tekmovanje Ekokomiki! Skupaj s spletnim portalom 24ur.com, 
Cehom za Smeh in celo kopico znanih komikov iščemo najbolj zabavnega komika na temo okolja in 
ekologije, predvsem pa na 'oder' vabimo mlade in tiste malo manj mlade, ki bi se radi dokazali kot 
humoristi. Skupaj s kandidati se bodo zabavali Andrej Težak – Tešky, Matjaž Javšnik, Perica Jerković, 
Sašo Đukić (mama Manka), Tin Vodopivec, Vid Valič, Peter Poles,  Janez Usenik, Tina Gorenjak, 
Gojmir Lešnjak – Gojc in tudi Edi Pucer. 
 

Vse nadobudne posameznike ali skupine s smislom za humors vabimo k prijavi, seveda pa tudi,  da 
povabilo delite Tako se bodo koristno zabavali, nas nasmejali in morda osvojili glavno nagrado - 
potovanje v Prago. Ker je zanimanje s strani podjetij zdaj naraslo, se bo nabor nagrad širil. 

 
Letak (print version): http://ebm.si/p/osvet/ekokomiki/ekokomiki-flyer4.pdf 
Video povabilo: http://youtu.be/0nTsmCfkpVQ 
 
Več:   

 http://www.ocistimo.si/Novica/Komik-naj-bo-In-to-EKO.aspx,  

 FB Ekokomiki,  

 24ur.com,  

 FB Ekologi brez meja,   

 Twitter: @ocistimo, @24ur_com, #ocistimo2012, #Ekokomiki  
 
3. Natečaj SMETOVNO POVABILO 
Skupaj z medijsko hišo Delo (Nedelo) ter Kolosejem organiziramo tudi natečaj Smetovno povabilo, 
kjer lahko posamezniki na lokalnem nivoju k akciji in sodelovanju povabijo svoje kraj. Vabimo 
zainteresirane kandidate, da na ustvarjalen način povabijo svoje prijatelje, znance in sosede na to 
čistilno akcijo  24. marca. Natečaj traja vse do 19. februarja. 
Več:  

 http://www.ocistimo.si/Novica/Natecaj-Smetovno-povabilo.aspx 

 http://www.delo.si/zgodbe/fotozgodbe/sprejmite-smetovno-povabilo.html 

 v tiskani izdaji časopisa Nedelo v času med 20. januarjem 2012 in 20. februarjem 2012 

mailto:anita.novak@ocistimo.si
http://ebm.si/p/osvet/ekokomiki/ekokomiki-flyer4.pdf
http://youtu.be/0nTsmCfkpVQ
http://www.ocistimo.si/Novica/Komik-naj-bo-In-to-EKO.aspx
http://www.ocistimo.si/Novica/Natecaj-Smetovno-povabilo.aspx
http://www.delo.si/zgodbe/fotozgodbe/sprejmite-smetovno-povabilo.html


                                                                                                                
 

 Facebook Nedelo,  

 Facebook Ekologi brez meja   

 Twitter: @ocistimo, #ocistimo2012, #Smetovnopovabilo 
 
Na povezavi najdete video s povabilom ambasadorke projekta, voditeljice Mojce Mavec. 
Video: http://youtu.be/v8ZNwFpW5WE 
 
4. Nagradna igra NE SMETIM - DOBIM 
Premajhna stopnja ločeno zbranih odpadkov je pri nas ena ključnih težav ravnanja z odpadki, do leta 
2020 pa ima Slovenija ambiciozne cilje, ločeno zbranih in recikliranih frakcij bo moralo biti kar 50 % 
vseh odpadkov. Za ločevanje ljudje potrebujemo spodbudo, hkrati pa se je treba začeti zavedati, da je 
ločevanje povsem preprosto, da je lahko zabavno in tudi da se splača. 
V sklopu projekta Očistimo Slovenijo 2012 se tako v ponedeljek, 30. januarja, prvič na pot odpravlja 
nagradna igra Ne smetim - dobim, katere glavni namen je, da ljudje začnemo ločevati odpadke, da to 
delamo pravilno in z veseljem. Od 16.30 do 17.30 bomo na enem izmed ekoloških otokov v osrednji, 
ljubljanski regiji. Nagradno igro pripravljamo v sodelovanju z Valom 202 (RTV Slovenija) in Studiem 
Moderna. 
Ekipa Ne smetim – dobim (Val 202  in prostovoljci Očistimo Slovenijo 2012) bo 8 tednov zapored 
vsak teden v eni od slovenskih regij, na enem od mnogih ekoloških otokov, izvedla smetarsko 
"zasedo". Zalotila bo naključnega obiskovalca otoka pri pravilnem ločevanju in ga nagradila z 
zložljivim kolesom Bigfish, ki ga izdeluje Studio Moderna in je plod slovenske ustvarjalnosti.  
To pa še ne bo vse - poleg nagradne igre bomo skupaj z ekipo Vala 202 tedensko izpostavljali različne 
okoljske teme, značilne za čas, kraj in regijo, v katerih bomo gostovali. O teh temah se bomo 
pogovarjali s strokovnjaki, občinskimi koordinatorji projekta Očistimo Slovenijo 2012 ter še kakšnega 
zanimivega sogovornika bomo našli. 
Z nami je tudi ambasador projekta Janez Hočevar – Rifle! 
Več:  

 www.ocistimo.si,  

 www.val202.si,  

 FB Val 202,  

 FB Ekologi brez meja,  

 TW @ocistimo, @Val202, #Ocistimo2012, #Nesmetimdobim 
 
5. Natečaj industrijskega oblikovanja ZA ODPADKE 
Natečaj je namenjen vsem industrijskem oblikovalcem in ga pripravljamo skupaj z Društvom 
oblikovalcev Slovenije. Namen je pridobiti idejne rešitve za izdelavo sodobno oblikovanih in 
funkcionalnih posod za ločeno zbiranje odpadkov v gospodinstvih in stanovanjskih objek h. 
Sodelujoči v natečaju mora pripravi  idejno rešitev za predmet, napravo ali konceptualno rešitev 
zbiranja gospodinskih odpadkov na način, ki je po mnenju natečajnika najučinkovitejši, ekološko, 
higiensko in estetsko najsprejemljivejši in hkra  zagotavlja racionalno ekonomsko učinkovito izvedljivo 
rešitev. Natečaj išče inova vno rešitev, ki jo bo mogoče umes   v različna bivalna okolja in v različnih 
tipih stanovanjskih objektov in ki bo najbolje ustrezala svojemu primarnemu namenu, hkrati pa 
zagotavljala vsestransko najvišje ekološke in bivanjske standarde. Natečaj traja od 1. februarja 2012 
do 26. marca 2012 in bo objavljen na spletni strani projekta in tudi DOS. 
Več:  

 http://www.ocistimo.si/Dogodki.aspx,  

 http://www.dos-design.si/ 

http://youtu.be/v8ZNwFpW5WE
http://www.ocistimo.si/
http://www.val202.si/
http://www.ocistimo.si/Dogodki.aspx
http://www.dos-design.si/


                                                                                                                
 
 
 
6. EKOIZZIVI 
Slovenijo od januarja do marca vsakih 14 dni postavljamo pred nov ekoizziv. Preveriti želimo, kako 
težko nam je, če  ne smemo kupovati novih oblačil, če ob nakupih ne smemo vzeti niti ene nove 
plastične vrečke, če ne smemo odmetavati hrane, če ločujemo prav vse odpadke in tudi kako težko se 
je naučiti prijaviti divje odlagališče. Verjamemo, da vsi ne moremo sprejeti vseh izzivov, lahko pa čisto 
vsak od nas sprejme vsaj enega! Trenutno ignoriramo razprodaje, sledi pa 14 dni brez nove plastične 
vrečke. Vsak, ki bi rad sodeloval, si s pomočjo aplikacije PicBadges na svojo profilno sliko na 
Facebooku ali Twitterju naloži podporno značko posameznega izziva, navduši prijatelje, da storijo 
enako.   
Izzive je sprejelo že veliko ambasadorjev: Tin Vodopivec in Perica Jerković sta sprejela vseh 5 izzivov, 
Gojmir Lešnjak Gojc se bo učil prijavljati divja odlagališča, Marko Potrč bo dva tedna preživel brez 
nove plastične vrečke in se naučil prijaviti divje odlagališče, Tina Gorenjak in Anika Horvat bosta 
strogo ločevali prav vse odpadke, Matjaž Javšnik in Janez Usenik dva tedna ne bosta odvrgla nobene 
hrane, Javšnik poleg tega ne bo nabavil nobene nove plastične vrečke, Ana Marija Mitić dva tedna ne 
bo kupila novega oblačila, Edi Pucer dva tedna ne bo nabavil nobene nove plastične vrečke. Jim bo 
uspelo? 
Več:  

 http://www.ocistimo.si/Novica/Sodeluj-v-Ekoizzivih-projekta-Ocistimo-Slovenijo-2012.aspx 

 FB Ekologi brez meja/Ekoizzivi 

 TW @ocistimo, #ocistimo2012, #Ekoizzivi  
 
7. Posvet Konec divjim odlagališčem 
Soočili bomo glavne deležnike na področju nadzora, ukrepanja in sanacije divjih odlagališč, ker smo 
tekom leta 2011 prišli do zanimivih ugotovitev – čas je, da povedo, kaj bomo glede odlagališč naredili, 
kdaj in kako bodo zagotovljena finančna sredstva. Posvet bo namenjen povabljenim gostom, za 
medije bo odprt ves čas. Posvet bo potekal na Brdu pri Kranju v torek, 14. februarja, v organizaciji 
Urada predsednika Republike Slovenije, vodil pa ga bo častni pokrovitelj projekta, predsednik 
republike dr. Danilo Türk.  
  
Več informacij o projektu in prijavo na akcijo najdete na na www.očistimo.si ali pa se nam oglasite 
preko telefona 080 2262 in bomo pomagali.  

Hvala vam in se vidimo! 
 
Dodatne informacije: 
Polonca Štritof 
Vodja komuniciranja 
Očistimo Slovenijo 2012 
T: 051 628 225; E: polonca.stritof@ocistimo.si 
Skype: poloncelj 
www.ocistimo.si 
FB: Ekologi brez meja 
Twitter: @ocistimo, #ocistimo2012 
 
PROJEKT OMOGOČAJO 
Generalni pokrovitelj: Zavarovalnica Tilia, d. d. 

http://www.ocistimo.si/Novica/Sodeluj-v-Ekoizzivih-projekta-Ocistimo-Slovenijo-2012.aspx
http://www.očistimo.si/


                                                                                                                
 
 
Zlati pokrovitelj: Pristop 
 
Srebrna pokrovitelja: Studio Moderna, Simobil 
 
Medijski partnerji: Delo, Nedelo,  Kolosej,  PRO PLUS, 24ur.com, Val 202, RTV Slovenija,  Dnevnik, 
National Geographic Slovenija,  Adria media, Amicus, Bodi Eko, Delo revije, Europlakat, Media bus, 
Mladinska knjiga, Videotop, Žurnal 
 
Donatorji projekta: BMW, Gospodarsko razstavišče, Ljubljanske mlekarne, Neolab, Xlab, Atech, 
Eagle, Eko sklad, j.s., Equa, Formatisk, Gen-I, Genion Clipping, Mercator, Mediade- inovativno 
založništvo,Nokia, Outfit 7, Športna loterija, Trimo, Telekom, Umco, Davčna hiša Alfa Omega,Trival 
Antene d.o.o., Zavod Partizanka, Zvezdica zaspanka 
 
Medijski donatorji:  TV3, Šport TV, Pink TV, Šport Klub, Info TV, TV3, Gloss, Gloss ekspres, Bogastvo 
zdravja, TV Okno, 7 Dni, Mladina, Global, Radio Robin, Radio Alfa, Radio Capris, Radio Celje, Radio 
Center, Radio Ekspres, Radio Hit, Koroški radio, Radio Kum, Radio Laser, Moj radio, Radio Ognjišče, 
Radio Evropa, Radio Grom, Radio Kranj, Radio Krka, Radio Maribor, Radio NET FM, Radio Odmev, 
Radio Ptuj, Radio si, Radio Sora, Radio Univox, Radio Velenje, Radio Veseljak, Radio Aktual, Radio 
Salamon, Ra Val 202, 1. program Radio Slovenija, Radio Koper, Radio Maribor, Radio 1, Siol.net, Radio 
Tomi, Zmaga 
 
Partnerji projekta (potrjeni do januarja 2012) 
Slovenska filantropija  
Umanotera  
Mladinski svet Slovenije (MSS)  
Mladinsko informativno in svetovalno središče Slovenije (Zavod MISSS)  
Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija  
CIPRA Slovenija  
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)  
Kajakaška zveza Slovenije (KZS) 
Lovska zveza Slovenije (LZS)  
Turistična zveza Slovenije (TZS) 
Planinska zveza Slovenije (PZS) 
Ribiška zveza Slovenije  
Olimpijski komite Slovenije 
Stičišče NVO osrednje Slovenije  
Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM)  
Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj (ZSKSS)  
Zveza tabornikov Slovenije – nacionalna skavtska organizacija (ZTS) 
Zavod za gozdove Slovenije  
Generalna policijska uprava  
Ministrstvo za šolstvo in šport  
Ministrstvo za Obrambo RS  
Direkcija RS za ceste 
Sinergise  
ZEOS  
Dinos  



                                                                                                                
 
Slopak 
Ceh za smeh  
Društvo oblikovalcev Slovenije 
Ventovarna 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
Rdeči križ Slovenije 
Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Slovenska Karitas 
Zavod Voluntariat 
Gasilska zveza Slovenije 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
Gorenje Surovina 
Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije 
Lokalna razvojna fundacija za Pomurje 
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije 
Regijsko stičišče NVO Notranjsko-kraške regije BOREO 
ZRC SAZU 
Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL) 
Zveza društev upokojencev Slovenije 
 
Podporniki projekta 
Slovenski e-forum 
Zveza ekoloških gibanj Slovenije 
Zavod za varstvo narave 
MORS 
Združenje slovenskih splošnih knjižnic 
Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Svet za varstvo okolja RS 
Zveza prijateljev mladine 
 
Simpatizerji projekta 
Pravnoinformacijski center NVO (PIC) 
 
 
 


