
 

 

 

 
 
 
Spoštovani! 
 
Pričeli smo s pripravami na ponovitev velike prostovoljske okoljske akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki 
bo potekala 24. marca 2012, v šolah in vrtcih pa 23. marca 2012. Tokrat ne bomo čistili samo 
Slovenije. Milijoni prostovoljcev bomo del največje okoljske akcije v zgodovini človeštva, akcije, ki bo 
združila svet, World Cleanup 2012. Skupaj bomo  očistili naš planet milijonov ton odpadkov. Na ta 
dan se bo pisala zgodovina. 
 
Verjamemo, da boste tudi vi z nami krojili čisto zgodbo o uspehu. 
 
Akcija bo potekala po uspešnem zgledu projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, v katerem se je 
17. aprila 2010 združilo več kot 270.000 prostovoljcev. Podobne velike prostovoljske čistilne akcije je 
izvedlo še 11 držav s skupno več kot 1,5 milijona sodelujočimi prostovoljci. Od vseh je bila Slovenija 
daleč najbolj uspešna. 
 
Lanskemu čiščenju Slovenije so se pridružile prav vse slovenske občine. V nekaterih je udeležba 
dosegla skoraj polovico občanov. Akcija se je izkazala za pozitivno ne le z okoljevarstvenega, temveč 
tudi ekonomskega in socialnega vidika. Nastal je prvi vseslovenski register divjih odlagališč, velika 
odmevnost pa je pripomogla k višanju ozaveščenosti. Akcija je s svojo povezovalno noto močno 
vplivala na krepitev vezi med občani. Vse to viša kvaliteto našega življenja.  
 
Tudi v naši občini smo takrat pokazali, da znamo stopiti skupaj in prevzeti odgovornost za svoj kraj, da 
si želimo v skrbi za čistejše okolje pokazati, da lahko skupaj marsikaj ustvarimo, spremenimo, 
dvignemo ozaveščenost.  

Lanske izkušnje so pokazale, kaj smo naredili dobro in kje bi se dalo kaj izboljšati. Tokrat imamo lažjo 
nalogo, saj smo se nekaj že naučili. Ob ponovitvi čistilne akcije lahko razmislimo tudi o drugih, 
predvsem dolgoročnih rešitvah, ki bodo reševale področje odpadkov in čistosti kraja. 

Verjamemo, da boste del največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva tudi vi in da si 
boste 24. marec označili v vašem koledarju že sedaj! 

Veselimo se skupnega sodelovanja tudi tokrat! 

Koordinator aktivnosti v občini  Gornji Grad:  
POLIČNIK LUCIJA, Urad za okolje in prostor 
E: info@gornji-grad.si 
T: 03 83 91 858 ali 03 83 91 850 
 

Koordinator projekta: 
Društvo Ekologi brez meja 
E: info@ocistimo.si 
T: 040 255 433 
www.ocistimo.si  
www.ekologibrezmeja.si 
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