
																																													

																	

 

  
 

Dragi prijatelji morja, 
 

tudi letos vas vabimo, da skupaj  
počistimo slovensko obalo na  

11. čistilni akciji ČISTA OBALA. 
 

 Čistili bomo v soboto, 19. septembra 2020, 
med 10. in 12. uro,  na različnih lokacijah na slovenski obali. 

 
Po obvezni prijavi vam sporočimo lokacijo čiščenja ter ostale informacije. 

 
Zaradi razmer bomo letos druženje po akciji prepustili vaši domišliji. 

 
 

Za podrobnosti nas spremljajte tudi na naši Facebook strani ČISTA OBALA. 

https://www.facebook.com/cistaobala.si/ 

 
Na akcijo se prijavite najkasneje do srede, 16.9. 2020 na email: uros.robic@izvrs.si  
Poleg imen sodelujočih navedite kontaktno telefonsko številko in potencialno željen kraj 
čiščenja. Označite, kdo v skupini je otrok (starost do 14 let).  
 
Tudi to leto poteka Čista obala v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije 
obal, morij in jezer - International Coastal Cleanup (ICC), pod organizacijskim okriljem 
Zavoda TRI-NITI in Inštituta za vode Republike Slovenije. 
 

#ČistaObala 
 
Letošnjo akcijo podpirajo Ministrstvo za okolje in prostor, Javni zavod Krajinski park 
Strunjan, Direkcija Republike Slovenije za vode, Okolje Piran, Marjetica Koper, Komunala 
Izola, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in Naravni rezervat Škocjanski zatok.  
Veseli smo, da je z nami tudi MamaMaria in seveda številni prostovoljci. 
 
 



																																													

																	

 
 
Zbiramo ZAMAŠKE za dobro delo!  
V sklopu Čiste obale bomo letos pomagali tudi društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni 
škratki. Na akciji bomo ločeno zbirali plastične zamaške, ki jih najdemo na obali in tudi 
zamaške, ki jih boste udeleženci prinesli s seboj. Društvo bo sredstva iz prodaje zamaškov 
namenilo za pomoč otrokom v stiski in pripadnikom ranljivih skupin. 
 
 
Več o sami akciji: 
 
Mednarodni dan čiščenja obal (ICC) je največja prostovoljna čistilna akcija na svetu, ki 
poteka vsako leto tretjo soboto v mesecu septembru, ko prostovoljci z vsega sveta 
organizirajo čiščenje obal morja, rek in jezer. 
Posebnost čiščenja obal na način ICC je v tem, da se obale ne samo čistijo, pri tem se 
zbira tudi podatke o količinah in tipu zbranih odpadkov.  
Čiščenje poteka po skupinah (cca 5 ljudi), v kateri eden izmed prostovoljcev beleži 
odpadke, medtem ko drugi čistijo. Vsaka lokacija ima svojega koordinatorja, ki zbira 
končne podatke. Zbrani podatki iz vsega sveta bodo objavljeni v letnem poročilu.  
 
Vse udeležence čistilne akcije Čista obala naprošamo, da upoštevajo priporočila NIJZ. 
 
 
Pa še to:  
Lani smo v le dveh urah pobrali več kot  
20.000 cigaretnih ogorkov in jih v »opomin«  
razstavili na plaži Strunjan.  
 
 Le koliko jih bomo nabrali letos? 
 
 
HVALA za podporo in se vidimo na obali. 
 
Ekipa Čiste obale  
 
 
Kontakti 

     ANDREJA PALATINUS, Zavod TRI-NITI, andreja.palatinus@gmail.com, tel: 040 898 472  

ŠPELA GROHAR, Zavod TRI-NITI,  zavodtriniti@gmail.com, tel:  031 651330 

UROŠ ROBIČ, IzVRS,  uros.robic@izvrs.si, tel: 041 530 687   

 


