
V okviru projekta

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

EKOKARAVANA  
prihaja v Izolo!

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

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

Center za 
kulturo, šport in 

prireditve, 
Kraška ulica 1, Izola

Kje? Kdaj?

3. februar
2012

www.ocistimo.si   
www.ebm.si  
www.soum.si

Spomladi 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije potekala vseslovenska 
prostovoljska okoljska akcija. Prostovoljci bomo do pomladi po Sloveniji 
iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru,  
24. marca 2012 pa bomo s čistilno akcijo s teh divjih odlagališč odstranili 
komunalne odpadke. Poleg tega bomo očistili tudi okolice šol, vrtcev, 
naselij in sprehajalnih poti. Projekt se tokrat širi na globalno raven, in sicer 
v sklop globalne pobude World Cleanup 2012. Slovenski prostovoljci bomo 
del večmiljonske množice, ki bo od marca do septembra 2012 v svojih 
državah izvedla enodnevne prostovoljske čistilne akcije v predvidoma 100 
državah celega sveta.

V sklopu projekta je februarja na pot po Sloveniji krenila tudi Ekokaravana, 
ki bo do 21. marca 2012 obiskala 9 slovenskih pokrajin. Namen karavane 
je prebivalcem Slovenije približati projekt Očistimo Slovenijo 2012, 
prebivalcem predstaviti, kako se prijavi divje odlagališče in kako ukrepa, 
ko ga najdemo, hkrati pa tematiko trajnostnega ravnanja z odpadki preko 
iger in zabave približati vsem prebivalcem Slovenije.

PROGRAM: Ustvarjalna delavnica:
Izdelovanje ptičje hišice iz odpadnega materiala ali
Izdelovanje plastičnih okrasnih rožic vseh vrst in barv 
(primerno za osnovne šole)
Eko pravljica  (primerno za otroke od 5-8 let)
Ustvarjalna delavnica:
Izdelovanje torb in vrečk iz rabljenih majic oziroma 
T-shirtov  (primerno za vse, ki znajo šivati)
(S seboj prinesite rabljeno majico!) 
Izmenjava oblek  
Izmenjava oblek poteka po načelu prinesi 5 in odnesi 5
(primerno za vse starosti)

13.00 -15.00

15.30 -16.30

16.00-18.00

13.00-18.00

18.00-19.00

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

Ekokomiki - polfinalni izbor Ekokomika 
Pridite in prisluhnite, kaj imajo za povedati na 
temo ekologije lokalni komiki, pevci itp. Smeh 
zagotovljen! Na Ekokomikih pa lahko tudi  
aktivno sodelujete in pokažete svojo zabavno 
plat. Več o Ekokomikih in prijavi si lahko 
preberete na Facebooku – Ekokomiki.
Nagradna igra Zadeni koš
• Pokušina vode iz pipe in plastenke 
• Prijava na akcijo Očistimo Slovenijo 2012 in 

demonstracija prijave divjega odlagališča 
  Predvajanje zanimivih okoljevarstvenih filmov

Ponovno v Sloveniji, tokrat  

v sklopu globalne p
obude  

World Cleanup 2012

Očistimo 
Slovenijo 2012


