Kranj, 27. 3. 2019

Očistimo Kranj 2019 – Kranj ni več usran!
“Ozaveščamo-opozarjamo-vzgajamo”
Čistilna akcija je polnoletna, kranjski taborniki pa smo navdušeni tudi
nad Eko tednom, ki že poteka v Kranju v soorganizaciji s TrainStation
SubArt, Hišo Layer in Stolpom Pungert. Vsak dan je Kranjčanom na
voljo nekaj ekološkega: predavanja, delavnice za otroke, film o divjih
rekah, veganska večerja, reciklirana poezija... Združili smo moči in
pripravili bogat uvod v sobotno 18. čistilno akcijo.
4000 Kranjčanov bo odpadke iz bližnje okolice svojega doma oz. na
predlaganih lokacijah pobiralo v soboto, 30. marca 2019. Čistili bomo
po celotni Mestni občini Kranj, enote za zaščito in reševanje pa se
bodo letos osredotočile na klanec nad Savskim drevoredom.
Čudovito sprehajalno pot ob Savi bomo pripravili za spomladanske
sprehode.
Udeležencem bomo zagotovili zaščitno opremo, vrečke, topel obrok
in priložnostno darilo. Pri odvozu smeti nam bo pomagala Komunala
Kranj.
Finančno nam pri akciji pomagajo Mestna občina Kranj, Gorenjska
banka in TAM TAM. Medijska sponzorja sta Radio Kranj in Gorenjski
glas.
Veseli bomo vaše udeležbe!
Zveza tabornikov občine Kranj

Urnik Eko tedna
Lokacije: Popoldanske delavnice za otroke organizira in potekajo v
Stolpu Pungert, večerna predavanja na Eko tednu pa organizira in
potekajo v TrainStation Subart. V soboto bodo delavnice v
organizaciji Kranjskih tabornikov potekale na Glavnem trgu, za
delavnico poezije bo poskrbela Hiša Layer. Razstavo nastale poezije
si boste lahko ogledali v kanjonu Kokre.
ponedeljek, 25. marec 2019
16:30 – 18:30 Delavnica ob materinskem dnevu iz naravnih materialov
19:00 – 21:00 Predavanje Anton Komat: Zemlja, voda, seme - trije
temelji vodne in prehranske varnosti človeštva
torek, 26. marec 2019
16:30 – 18:30 Eko Stolpova igralnica
19:00 – 21:00 Predavanje Lučka Kajfež Bogataj: Cena antropocena ali
zakaj ta planet ni več tak, kot je bil
sreda, 27. marec 2019
16:30 – 18:30 Eko Naturo Gozdna varuška
19:00 – 21:00 Ogled filma THE UNDAMAGED in pogovor o
onesnaževanju voda in oceanov, Uroš Robić

četrtek, 28. marec 2019
17:00 – 18:30 Eko As ti tut not padu? multimedijska delavnica za
otroke in mladino z Ada Trkulja iz ADA FILM
19:00 – 21:00 Veganska večerja v TrainStation SubArt
petek, 29. marec 2019
08:00 – 13:00 Čistilna akcija šole in vrtci
sobota, 30. marec 2019
08:00 – 13:00 Očistimo Kranj-Kran' ni več usran 2019
09:00 – 12:00 Čistilni tabor - spoznaj organizatorje in se udeleži
delavnic: šivanje platnenih vrečk, fotoorientacija na podlagi QR kod,
taborniške igre, risanje s kredami, peka palačink, kolaž dobrih praks
12:00 – 14:00 Delavnica reciklirane poezije in vegansko kosilo v
Layerjevi hiši

Vaša vprašanja informacij o čistilni akciji in tabornikih, naslovite na:
ocistimokranj@gmail.com
Vodja akcije: Klemen Markelj 031 227 742
Odnosi z javnostmi ZTO Kranj: Tea Derguti 031 701 003
zto.taborniki.net
zto.taborniki.net/cistilna
Z naravo k boljšemu človeku!

