
  
 
 
Aktivnosti projekta O čistimo Slovenijo 2012 
 
24. marec, dan, ko bomo ponovno čistili Slovenijo se bliža. Ker želimo, da bi bil učinek 
projekta  trajen, vas v »predočiščevalnem« času skupaj z Ekologi brez meja vabimo k 
različnim zanimivim aktivnostim, ki jih pripravljajo Ekologi brez meja. 
 
Hkrati bomo veseli, če boste lahko informacije o aktivnostih delili tudi po vaših kanalih 
obveščanja – na spletni strani, FB, Twitterju, osebno ali morda po e-pošti. 
 
1. EKOKARAVANA 
Tudi tokrat bo Slovenijo obkrožila Ekokaravana Očistimo Slovenijo 2012. Med 1. 
februarjem in 21. marcem 2012 bo obiskala 9 slovenskih regij oz. 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. 
 
Vsebina programa na Ekokaravani (13:00 - 19:00): 

• 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) 

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

• Zmenek z drugo obleko: Izmenjava oblek poteka po načelu prinesi 5 in odnesi 5 
(primerno za vse starosti) 

• Ekokomiki*: 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 spodaj pod točko 2. 

• 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 

Zaradi omejenega števila udeležencev je prijava na vse delavnice in pravljico zaželena 
na e-mail: anita.novak@ocistimo.si 
Vstop je seveda prost. 
 
Kraji in datumi postojank Ekokaravane (EK) + Ekokom ikov:  



1. 3. 2. (EK + Ekokomiki): Izola, Center za kulturo, šport in prireditve 
2. 10. 2. (EK): Postojna,  Mladinski center Postojna     
3. 22. 2. (EK): Murska Sobota, Mladinski informativni in kulturni klub     
4. 24. 2. (EK + Ekokomiki): Maribor , ŠTUK     
5. 2. 3. (EK): Kranj, Mestna knjižnica Kranj     
6. 9. 3. (EK + Ekokomiki): Novo mesto, Patriot, Narodni dom     
7. 14. 3. (EK): Slovenj Gradec, Mladinski kulturni center     
8. 16. 3. (EK): Zagorje ob Savi, Mladinski center  Zagorje ob Savi     
9. 16. 3. (EK): Ljubljana , Gospodarsko razstavišče 
10. 21.3. (EK+Ekokomiki): Ljubljana , Gospodarsko razstavišče      

     

  
2. EKOKOMIKI 
 
Da bo čas pred 'dnevom Č' še posebej zabaven in tudi da dokažemo, da se okoljevarstveniki 
znamo norčevati sami iz sebe, smo organizirali nagradno tekmovanje Ekokomiki! Skupaj 
s spletnim portalom 24ur.com 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, Tina Gorenjak, Gojmir Lešnjak – Gojc in tudi Edi 
Pucer. Morda pa je to njihov prvi pravi korak na poti do tistega, kar iščejo v življenju!  
 
Ker imate med klubskimi člani, kolegi, sodelavci zagotovo kakšnega nadobudnega 
kandidata s smislom za humor, morebiti pa celo člane dramske ali gledališke skupine, vas 
vabimo, da povabilo delite s svojimi člani in jih spodbudite, da se prijavijo. Tako se bodo 
koristno zabavali, se zraven kaj naučili, nas nasmejali in morda osvojili glavno nagrado - 
potovanje v Prago.  
 
Prijave in vse informacije so kandidatom na voljo na www.facebook.com/Ekokomiki ali 
na ekokomiki@ocistimo.si. Dosegljivi smo tudi na spodaj navedenih kontaktih – ves čas. 
 
Na povezavah najdete letak, ki ga lahko natisnete in video s povabilom ambasadorja projekta, 
komika Andreja Težaka Tešky-ja.  
Letak:  http://ebm.si/p/osvet/ekokomiki/ekokomiki-flyer4.pdf 
Video: http://youtu.be/0nTsmCfkpVQ 
 
 
3. SMETOVNO POVABILO - ustvarjalni nate čaj 
 
Ker je naš cilj ponovno združiti Slovenijo in preseči uspeh zadnje akcije Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu!, s katero smo iz narave odstranili kar 12.000 ton odpadkov in podrli vse rekorde, 
bomo skušali ponovno stopiti skupaj in združiti moči, zato vas Društvo Ekologi brez meja 
skupaj z medijsko hišo Delo vabimo, da na ustvarjalen način povabite svoje prijatelje, 
znance in sosede na to čistilno akcijo. Na kakršenkoli način ustvarite vabilo, s katerim 
boste navdušil ljudi za sodelovanje v akciji. Način izdelave vabila ni pomemben, ključnega 
pomena je, da vabi na akcijo in na vidnem mestu vsebuje jasen zapis datuma akcije (24. 
marec 2012) in njen logotip. Vaše vabilo v fizični obliki bo imel občinski organizator 
akcije možnost razstaviti v svoji občini . Če pa boste vabilo fotografirali in se z njim prijavili 



na nagradni natečaj Smetovno povabilo, pa imate možnost osvojiti tudi privlačne nagrade, ki 
jih poklanja pokrovitelj natečaja Kolosej.  
 
Prijava in vse informacije o natečaju:  

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

• na Facebook zidu Nedelo 
http://www.facebook.com/pages/NeDelo/190997337665612 

• na spletni strani Dela: www.delo.si/fotozgodbe 

Na povezavi najdete video s povabilom ambasadorke projekta, voditeljice Mojce Mavec. 
Video: http://youtu.be/v8ZNwFpW5WE 
 
Hvala vam in se vidimo! 
 
KZS in ekipa projekta Očistimo Slovenijo 2012 
 


