
 

          
 
 

 
9. oktober 2012 

 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Star papir za novo upanje 2012 –  napovedujemo aktivnosti 
 
Ljubljana, 9. oktober – V okviru projekta Star papir za novo upanje 2012 se bodo med 11. In 14. 
oktobrom ter 9. novembra zvrstile številne aktivnosti. Že v tem tednu bo na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekala prva akcija zbiranja papirja, glasbeni nastop in ozaveščevalne 
delavnice. V novembru pa bo v ljubljanskem City Parku odprtje v ta namen pripravljene razstave 
"Beseda mine - papir ostane", kreativne delavnice ter nastop plesne skupine The Artifex in 
glasbenih gostov. Organizatorji projekta društvo Ekologi brez meja skušajo na ta način opozoriti na 
novembrsko akcijo zbiranja papirja, hkrati pa tudi na nujnost ponovne uporabe in zmanjševanja 
porabe papirja. Prijave na akcijo so za ustanove mogoče vse do 15. oktobra.   
 
Novembra bo ponovno potekala vseslovenska okoljevarstvena akcija zbiranja papirja za dobrodelne 
namene, h kateri so vabljena vsa slovenska podjetja in javne ustanove, vrtci, osnovne in srednje šole 
ter posamezniki. 
 
PRIJAVE NA AKCIJO ZBRIANJA STAREGA PAPIRJA  

Tudi letos prijave potekajo prek spleta, in sicer do 15. oktobra, v tem trenutku pa je na akcijo 
prijavljenih  121 podjetij oziroma drugih javnih organizacij ter 78 vzgojno-izobraževalnih ustanov.  

Vse prijavljene izobraževalne ustanove imajo možnost potegovanja za eno izmed treh nagrad. 
Vzgojno-izobraževalna ustanova, ki bo zbrala v mesecu novembru največ papirja, bo nagrajena z 
nastopom ambasadorjev projekta - plesne skupine The Artifex; skupina otrok ene ustanove, ki jo 
bomo po zaključku akcije izbrali organizatorji (po ključu uspešnosti v akciji) pa bo prejela obisk 
papirnice Vipap Videm Krško. Še vedno pa je tudi čas, da organizatorjem vse prijavljene ustanove 
sporočite, komu naj namenijo vsa sredstva od zbranega papirja - izobraževalna ustanova, katere ideja 
bo izbrana, bo nagrajena s posebnimi zvezki za vsakega posameznika.”  

Za posameznike prijava ni potrebna, zbran papir pa lahko oddajo na eno izmed zbirnih točk (lokacij 
zabojnikov prijavljenih ustanov), ki bodo že konec oktobra jasno označene na spletnem zemljevidu 
(http://ebm.si/p/star-papir2012/?kam=spremljaj) ali na eno izmed enot podjetja Dinos 
(http://www.dinos.si/poslovalnice). 
  
AKTIVNOSTI PROJEKTA 

Organizatorji projekta Star papir za novo upanje 2012 so letos akcijo nadgradili, in sicer se bodo že v 
tem tednu in v začetku novembra odvile ozaveščevalne delavnice, glasbeni in plesni nastopi ter 



 

          
 
 

papirnata razstava »Beseda mine – papir ostane«. Vodja projekta Star papir za novo upanje 2012 
Urša Dolinšek je ob tem poudarila: »S projektom želimo poleg čuta za sočloveka med ljudi prinesti 
tudi naše zavedanje, da je papir dragocena surovina, ki jo lahko uporabimo večkrat, med drugim tudi 
na zelo kreativne načine. Kljub temu, da je po nekaterih podatkih lesa za izdelavo papirja trenutno 
dovolj, to še ne pomeni, da s papirjem ni potrebno ravnati preudarno in temu so namenjene dodatne 
aktivnosti, ki smo jih pripravili.« 
 
V sklopu projekta bosta tako potekala dva večja dogodka: 
  
Preliminarno zbiranje starega papirja 

Projekt se bo  predstavil na 43. sejmu Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer 
bo potekala preliminarna akcija zbiranja papirja. 

Cel čas trajanja sejma (11. – 14. oktober: 9.00-19.00 (14. oktober do 17.00)) na Ploščadi Fontana 
postavljen zabojnik za star papir z namenom, da lahko vsi, tudi tisti, ki se sejma ne boste udeležili, tja 
dostavite svoj star papir in tako dodate svoj list k boljšemu svetu. Papir lahko pripeljete tudi z 
avtomobilom ali dostavnim vozilom in se tako vstopnini na sejem izognete. 

V okviru preliminarnega zbiranja papirja na sejmu bodo petek, 12. oktobra ob 15.00 v dvorani A2 
izvedeni glasbena točka skupine učencev glasbene šole Muzikaviva (izvajalec: GIS Muzikaviva iz 
V.I.B.E. – kreativni center) ter delavnici Trganka iz starega papirja (izvajalec: Ekologi brez meja in GIS 
Muzikaviva iz V.I.B.E. – kreativni center) in Nakit iz papirja (izvajalka: Nina Polak).  
 
 
Otvoritveni dogodek akcije 

 Akcija zbiranja starega papirja se bo pričela z otvoritvenim dogodekom, ki se bo zgodil v City Parku v 
Ljubljani v petek, 9. novembra ob 18.00, kjer bodo razglašeni rezultati nagradnega natečaja, v 
katerem so otroci in mladina prispevali ideje, komu nameniti vsa sredstva od zbranega papirja. 

Na dogodku bodo nastopili ambasadorji projekta - plesna skupina The Artifex, ki jo sestavlja sedem 
mladih plesalcev, ki jih je povezala televizijska oddaja Slovenija ima talent. “Plesalci skupine The 
Artifex smo bili zagreti zbiralci starega paprija. Vedno smo vestno zbirali papir in zastopali svoje šole. 
S svojo prisotnostjo pri projektu želi skupina pomagati Ekologom brez meja, saj verjamemo, da lahko 
skupaj premaknemo meje v ozaveščenosti mladih.”  Sledili jim bodo glasbeni gostje: Trkaj, Da Kru, 
Adam Velić, Erik in GIS Muzikaviva. 

Sledilo bo tudi odprtje papirnate razstave "Beseda mine - papir ostane" studia Lukatarina, popestrili 
pa ga bosta tudi dve kreativni papirnati delavnici: Izdelava doooolge papirnate verige v družbi 
Ekologov brez meja in GIS Muzikaviva (iz V.I.B.E. – kreativni center), ki bo odlično ponazorila enega 
glavnih gesel akcije Vsak list šteje! ter Izdelava nakita iz papirja v družbi Nine Polak. Delavnici bosta 
opozorili na papir kot surovino, ki jo lahko ponovno uporabimo in iz nje izdelamo lepe stvari. 



 

          
 
 

  
DODATNE INFORMACIJE 
Urša Dolinšek 
Vodja projekta Star papir za novo upanje 2012 
E: starpapir@ocistimo.si  
T: 040 255 433 
W: www.ekologibrezmeja.si, http://ebm.si/p/star-papir2012/ 
 
Gradivo za medije: http://ebm.si/p/star-papir2012/SZJ_Star_papir_za_novo_upanje_09102012.pdf   
 
Za morebitne izjave bo na dogodkih prisotna tudi vodja projekta Star papir za novo upanje 2012, 
članica društva Ekologi brez meja, Urša Dolinšek, in sicer: 

- v petek, 12. oktobra ob 15.00 v dvorani A2 na Gospodarskem razstavišču  
- v petek, 9. novembra ob 18.00 v ljubljanskem City Parku  

 
 
PROJEKT OMOGOČAJO: 
 
Glavni partner projekta: Dinos, d.d. 

Posebni partnerji: VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. , V.I.B.E. – kreativni center, GIS Muzikaviva, City Park 
Ljubljana 

Ambasadorji projekta: The Artifex 

Podporniki: Zavod RS za šolstvo 

Medijski partnerji: EUROPLAKAT, d.o.o., MEDIA BUS, d.o.o., Planet Siol.net (GEM) 

Medijski donatorji: Cosmopolitan, Diva.si, Dnevnik.si, Ekomagazin, Lifestyle natural, Peta dimenzija, 
Primorska.info 


