
Očistimo 
Slovenijo 2012

EKOKARAVANA  
prihaja v Kranj!

Pripravili smo zanimive ozaveščevalne aktivnosti, 
ustvarjalne delavnice, filme, nagradne igre

in še in še. Pridružite se nam in se prepričajte.

Mestna knjižnica 
Kranj,

Gregorčičeva 1, Kranj

Kje? Kdaj?

2. marca 2012, 
od 13. do 17 ure 

24. marca 24. marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije potekala 
vseslovenska prostovoljska okoljska akcija. Projekt Očistimo Slovenijo 
2012 pa ni zgolj čiščenje. Končni cilj je zavedanje, da je najboljši odpadek 
tisti, ki sploh ne nastane. V ta namen v okviru projekta potekajo številne 
aktivnosti. Med drugim po Sloveniji potuje Ekokaravana, ki bo med 1. 
februarjem in 21. marcem obiskala 10 slovenskih mest. 

Ustavila se bo tudi v Kranju!

Kaj je Ekokaravana? Ekokaravana je projekt, ki preko zabave in igre 
spodbuja ustvarjalnost. Dokazuje, kako preprosto in zabavno je v resnici 
obnašati se trajnostno. Namen Ekokaravane je tudi približati projekt 
Očistimo Slovenijo 2012 čim večjemu številu prebivalcev Slovenije.  

Čakajo vas zanimive ozaveščevalne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, 
poučni filmi, nagradne igre, izmenjava oblačil in igrač in še in še. 
Pridružite se nam in se prepričajte. 

Vstopnica je ena čista plastenka oz. tetrapak.

Ponovno v Sloveniji, tokrat  

v sklopu globalne p
obude  

World Cleanup 2012
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Anonimna prijava  
divjih odlagališč:  
register.ocistimo.
si, 

080 2262

Pošljite SMS 
OCISTIMO na 1919  
in prispevajte 1 

EUR.*
* Prispevajo lahko uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, Si.mobil in Tušmobil. Telekom Slovenije, Si.mobil 
in Tušmobil se odpovejo vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS-sporočil. Pogoji in navodila za sodelovanje pri 
storitvi SMS Donacija so objavljeni na spletni strani www.očistimo.si.

*Število udeležencev je omejeno, zato je NUJNA prijava na obe delavni-
ci in na Eko pravljico na e-naslov: anita.novak@ocistimo.si

Kontakt soorganizatorja: 
Mestna knjižnica Kranj, Petra Puhar, 
petra.kejzar@kr.sik.si

www.ocistimo.si   
www.ebm.si  

PROGRAM:

Projekt Očistimo Slovenijo sicer lahko spremljate tudi na spletni strani 
www.ocistimo.si, na Facebooku in preko Twitterja (@ocistimo).

V okviru projekta

Eko pravljica  (primerno za otroke od 5-8 let)
Ustvarjalna delavnica:
Izdelovanje ptičje hišice iz odpadnega 
materiala ali “Izdelovanje plastičnih 
okrasnih rožic vseh vrst in barv” 
(primerno za osnovne šole)
Ustvarjalna delavnica:
“Izdelovanje torb in vrečk iz rabljenih majic 
oziroma T-shirtov”
(primerno za vse, ki znajo šivati)  
Zmenek z drugo obleko: 
izmenjava oblačil   
Izmenjava oblačil poteka po načelu prinesi 
5 in odnesi 5. Če vam ni do izmenjave, lahko 
prinesete oblačila, ki ste se jih naveličali 
ali jih ne potrebujete več, na zbirno mesto 
Ekokaravane med 13. in 17. uro. 
(primerno za vse starosti)

13.00 -14.00
14.00 -15.00

13.00-17.00 Kako se še lahko zabavate in tudi kaj naučite?

•lahko sodelujete pri nagradni s Simobilom 
“Zadeni koš” in prinesete izrabljene
mobilne telefone, ki so nevarni odpadek (!) – 
dobite nagrado!
•lahko se boste prijavili na akcijo Očistimo 
Slovenijo 2012
•lahko se naučite prijaviti divje odlagališče preko 
mobilnega telefona ali na računalniku
•lahko si boste ogledali veliko zanimivih 
okoljevarstvenih filmov
Vstopnica je ena čista plastenka oz. tetrapak. 

15:00 -16:00

13:00 -17:00

Organizacija: 
ekipa Očistimo Slovenijo 2012 in 

Mestna knjižnica Kranj


