
V soboto, 17. septembra 2022, bo na slovenski obali potekala že 
 trinajsta čistilna akcija Čista obala.

Časovnica:
09:30 - zbor na lokaciji
10:00 - 12:00 čiščenje in monitoring obale 
13:30 - 15:30  "Čista obala pod mikroskopom" - druženje in pogovor s strokovnjaki ter aktivisti 

Po čistilni akciji vas od 13:30 naprej vabimo na limonado v HEKO v Kopru (Cesta Zore Perello -
Godina 3). Pod mikroskopom si boste lahko najprej ogledali mikroplastiko, ki plava v slovenskem
morju. Ob 14:30 bodo strokovnjaki in aktivisti podelili stanje odpadkov v morju ter aktivnosti, ki
lahko pripomorejo, da bo le to bolj čisto.  

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 v
sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije, Europe Direct Koper-Capodistria (PiNA) ter
projektom World Swim.

Letos se akciji pridružuje tudi Martin Strel, slovenski ultramaratonski plavalec in večkratni
Guinnessov rekorder, ki se pripravlja na odpravo in globalni podvig WORLD SWIM – plavanje okrog
sveta, s sloganom »plavati za okolje, prijateljstvo, mir in čiste vode«. Med samo akcijo bo s
plavanjem in monitoringom slovenskega morja najavil odpravo in se kasneje tudi pridružil na
pogovoru.
 

Vabljeni 



Kako poteka čiščenje? 

Čistilna akcija poteka na področju obalnih občin in po prijavi vsak udeleženec prejme točno lokacijo
ter podrobne informacije. 

Čiščenje poteka po skupinah (3-7 ljudi v skupini), v kateri eden izmed prostovoljcev beleži odpadke,
medtem ko drugi čistijo. Vsaka lokacija ima svojega koordinatorja, ki zbira podatke, kateri so
objavljeni v letnem poročilu. Na lokaciji vsak udeleženec prejme ves material (rokavice, vreče,
popisne liste) ter navodila.  

Zaradi same organizacije so prijave obvezne. 
Na akcijo se lahko prijavite najkasneje do 14.9. 2022 preko e-prijave.

 
Za podrobnosti nas spremljajte na naši Facebook strani ČISTA OBALA. 

Kontakt: zavodtriniti@gmail.com, 031 651330 (Špela), 041 530687 (Uroš)

Hvala vsem, ki delite dogodek in na svoj način pripomorete k bolj čisti naravi. 

#čistaobala

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAJghIObEB9ZXjv6K3nhbtvKPRktKJIN7Tp0gVWQnySfvOAA/viewform
https://fb.me/e/3w1gs5Gp5

