
 

       
 

 

 

Vabilo k sodelovanju v največji okoljski akciji »Očistimo Slovenijo v enem 

dnevu!« 

Poslano vsem kulturnim društvom v občini Krško. 
 
 
Spoštovani! 
 

Pišem v imenu organizatorjev akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Smo vse 
večja skupina prostovoljcev, ki bo 17.4.2010 izvedla največjo prostovoljno 
okoljevarstveno akcijo v slovenski zgodovini.  

 

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu bodo združile moči občine, šole, 
komunalne službe, nevladne organizacije in preko 200.000 prostovoljcev. Državo 
bomo očistili več kot 25 000 ton ilegalno odloženih odpadkov in z akcijo poskušali 
prispevati k okoljski ozaveščenosti, dolgoročno pa tudi k spremembam navad in 
boljši zakonski regulativi tega področja.  

Koordinacijo akcije za občino Krško je prevzel Klub posavskih študentov, pridružili pa 
smo se društvo Zeleni krog Krško in Mladinski center Krško. 
K sodelovanju bomo povabili vse OŠ in ŠC Krško, vsa društva (kulturna, športna, 
turistična, planinska), predstavnike posameznih KS, tabornike, skavte, Občino Krško, 
komunalno podjetje Kostak in posamezna podjetja. 
 

Naš projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu poteka po vzoru uspešne estonske 
čistilne akcije  Let's Do It 2008, v katerem je 50.000 prostovoljcem uspelo osvoboditi 
estonsko naravo 10.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov v enem samem dnevu. V 
običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala 3 leta in več kot 22 milijonov EUR, 
oni pa so to storili v enem dnevu za petdesetkrat manj denarja.  

 

Oglejte si estonski primer dobre prakse na video posnetku, navdušil vas bo: 
http://www.youtube.com/watch?v=p5Wr3d5RKow.  

 



Podobno akcijo bomo izpeljali tudi pri nas v Sloveniji. Ideja naše akcije je povezati 
vse, ki bi radi združili moči in pomagali pri uvrščanju Slovenije na ekološki zemljevid 
sveta.  Promocijska kampanja za akcijo se uradno še niti ni začela, pa se nam je 
vseeno javilo že preko 400 prostovoljcev.  

   

Med njimi naj omenimo podjetje Neolab, ki nam izdeluje spletno stran, Geopedio, ki 
je izdelala poseben portal za iskanje in izdelavo baze divjih odlagališč, Mestno 
občino Ljubljana, občino Pivka, agencijo Pristop, ki nudi podporo promocijske 
kampanje, Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti, Fakulteta za humanistične 
študije Koper. Verjamemo, da bo podpornikov hitro še več.  

   

Želimo, da v akciji kot partner sodeluje tudi ti. Z lastnim zgledom lahko pokažemo 
mlajši in starejši generaciji, kako pomembna je skrb za okolje in kakšen vpliv imamo 
posamezniki, ko združimo moči. Brez vašega sodelovanja akcija ne bo popolna.  

Vabimo vse predsednike ali predstavnike posameznih kulturnih društev, da razmislite 
o udeležbi vašega društva na čistilni akciji. 

Prvi skupni sestanek s predstavniki vseh zainteresiranih skupin bo potekal v četrtek, 
18. februarja ob 18.00., v Kulturnem domu Krško. 
 
Hvaležni vam bomo za čimprejšnji odgovor na naš dopis. 
 
Lepo vas pozdravljamo in se veselimo snidenja! 
 
Za akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! 
 
Aleš Suša 
Zeleni krog, www.zelenikrog.org 031 733 818 
 
 


