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DAN SREDOZEMSKE OBALE - COAST DAY 2013 in ČISTA OBALA 2013 
 
 

Vabilo 
 
Na območju treh obalnih občin bo tudi letos organizirana čistilna akcija Čista obala 2013. 
Organizirana bo pod okriljem društva Eco Vitae in projekta Marlisco, ki se izvaja na 
Regionalnem razvojnem centru Koper in katerega glavni namen je ozaveščanje in 
spodbujanje soodgovornosti o morskih odpadkih v evropskih morjih. Čista obala poteka v 
Sloveniji četrtič v sklopu največje in najdaljše (30 let!) svetovne prostovoljne čistilne akcije 
obal morij in jezer prav na ta dan, International Coastal Cleanup (ICC) 

Čista obala 2013 bo potekala v soboto, 21.9.2013, od 10h - 14h. Po čiščenju sledi 
pogostitev udeležencev v Placu pod Belvederjem ob 14.uri.   

Čistila se bodo naslednja območja, kjer bodo tudi zbirna mesta: 

Krajinski park Strunjan - plaža - Mesečev zaliv (zbirno mesto: plaža Strunjan) 
Debeli rtič - otroško zdravilišče (zbirno mesto) 
Fiesa – Piran (zbirno mesto: Fiesa plaža) 
Jernejev kanal - Rt Seča (zbirno mesto: pred vhodom v Soline) 
Belveder - pod Belvederjem ( zbirno mesto) 

Namen Čiste obale je tudi zbiranje podatkov o količinah in tipu zbranih odpadkov. Podatki se 
zbirajo na skupne kartice, katere pripravijo na krovni organizaciji v Združenih državah. 
Čiščenje bo potekalo po skupinah (max 10 ljudi v skupini), v kateri eden izmed prostovoljcev 
beleži odpadke, medtem ko drugi čistijo. Vsaka lokacija bo imela svojega koordinatorja, ki bo 
zbral po koncu čiščenja vse kartice iz vseh skupin na svoji lokaciji ter jih predal nacionalnemu 
koordinatorju, Andreji Palatinus, ki bo podatke zbrala, uredila in jih posredovala na krovno 
organizacijo. Zbrani podatki iz vsega sveta bodo objavljeni v letnem poročilu.  Vse 
zainteresirane vabimo, da se prijavite na mail: info@ecovitae.org. Zaželjeno je, da ob prijavi 
navedete tudi mesto, kjer bi čistili ter ali prevzemate funkcijo koordinatorja. V kolikor se 
prijavite kot skupina predlagamo, da sami določite vlogo koordinatorja. Vsi koordinatorji 
bodo prejeli posebna navodila kako opraviti zapisovanje podatkov.  

 
 
Veselimo se srečanja z vami za čistejšo obalo in morje! 

http://www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup/video-2012-international.html

