
SAT ZA PLANET ZEMLJU 
ove godine svjetla gasimo u subotu 

 23. ožujka u 20:30 sati  
 

Pozivamo  sve gra ñane i  poslovne subjekte našeg Grada da ugase 
svoja svjetla na jedan sat u subotu, 23. ožujka 201 3. u 20:30 sati i 
tako postanu dijelom najve će svjetske dobrotvorne akcije.  

Već sedmu godinu zaredom kraj ožujka obilježava najveća svjetska volonterska 
akcija Sat za Planet Zemlju, globalno poznata kao Earth Hour. Svake godine akcija je 
sve veća i uspješnija, što po odazivu sudionika na sam dan proslave, što po 
obećanjima koja ljudi, institucije, korporacije i organizacije daju u sklopu kampanje  

Ja hoću! A ti?. 

Malom gestom gašenja rasvjete na jedan sat želi se pokazati da nam je svima stalo 
do budućnosti planeta na kojem živimo. Želimo osvjestiti grañane o štetnosti 
klimatskih promjena, te podsjetiti da nam je energetska učinkovitost neophodna. 

Ovogodišnji Sat za planet Zemlju održat će se 23.ožujka u 20:30 sati, kada će se na 
jedan sat ugasiti mnogobrojna svjetla diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj! Broj 
gradova koji će ugasiti svoje znamenitosti raste iz dana u dan, a naša je nada da će 
se nadmašiti prošlogodišnjih 38 gradova koji su sudjelovali u akciji. U Zagrebu će biti 
ugašena dekorativna rasvjeta na katedrali, u Dubrovniku će u mrak utonuti Zidine i 
Stradun, Pula će ugasiti svjetla na Areni, a Split cijelu Rivu. WWF poziva sve 
gradonačelnike u Hrvatskoj da se odazovu akciji i ugase svjetla u središtu svojih 
gradova. 

 

O PROJEKTU „SAT ZA PLANET ZEMLJU“ 

Sat za planet Zemlju  potiče stotine milijuna ljudi da poduzmu pozitivne mjere za 
zaštitu okoliša. Kako je akcija prerasla u globalni pokret, kreativni tim WWF-a 
osmislio je i novi moto - „Sat za planet Zemlju - Više od sata“ kojim poziva ljude da 
razmišljaju o štednji energije tijekom cijele godine - i najmanjim akcijama, zajedno 
možemo doprinijeti boljitku našeg planeta.  

 



O WWF-u 
 
WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu 
prirode, s gotovo pet milijuna pristaša i globalnom mrežom aktivnom u više od stotinu 
zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi propadanje zemljina prirodnog okoliša te da 
izgradi budućnost u kojoj ljudi žive u harmoniji s prirodom čuvajući svjetsku biološku 
raznolikost,  osiguravajući da je upotreba obnovljivih prirodnih resursa održiva, 
promovirajući smanjenje zagañenja i rasipne potrošnje. 
 
Zahtjevi čovječanstva premašuju sposobnost održivog razvoja na pla netu. Drugim 
riječima, tražimo više no što možemo imati .  
Novi Izvještaj o stanju planeta objavljen je 15. sv ibnja 2012.  

SMANJIMO SVOJ EKOLOŠKI OTISAK 

• Promjene koje možeš napraviti bez velike žrtve 
• Ono što jedeš može biti od velikog značaja za planet 
• Budite energetski učinkoviti u svom domu 

 

Neophodne su akcije u svakodnevnom životu 
Izvanredna prirodna baština kompetitivna je prednost Hrvatske u Europi. Tako Hrvatska 
privlači više od 11 milijuna posjetitelja svake godine. WWF poziva vladu da smanji 
prijetnje zaštićenim područjima te da ih integrira u razvojne planove kako bi doprinijeli 
prirodi, ljudima i razvoju.  
 
Takoñer je do svakoga od nas da u svakodnevnom životu brinemo za prirodu koja nas 
okružuje te da razmišljao o tome kako naš način života utječe na prirodni svijet, 
primjerice način na koji koristimo vodu i struju.  
 
 
        Ekološka udruga „JAPICA“ 
                                                                                                  Klan jec 


