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Očistimo Slovenijo v enem dnevu! 
 

17. april 2010 
 
 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite vseslovenske čistilne akcije 
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki bo v soboto, 17. aprila 2010. 

 
 
Vse udeležence čistilne akcije prosimo, da zaradi boljše koordinacije akcije pridejo na zbirno mesto, ki bo ob 7.45 
pred Občino Vransko.  
 
Na zbirnem mestu se bodo vpisali v seznam udeležencev ter prejeli napotke za izvedbo čistilne akcije, PVC vrečke, 
rokavice in blok za malico.  
 
Poudarek bo na čiščenju črnih odlagališč in obrežij vseh potokov v občini.  
 
Po končani čistilni akciji bo v AMZS centru varne vožnje v Čepljah za vse udeležence pripravljena malica, predstavljen 
pa bo tudi pester program t.i. EKO vožnje in okolju prijazna vozila: 
 

Lokacija Časovni okvir Aktivnost Nosilec 
Okolica CVV  11:00 – 13:00 čiščenje okolice CVV CVV,vrhunski športniki, 

trenerji VV 
CVV 11:00 – 14:00 aktivnosti za otroke in mlade Šola, CVV,  

vrhunski športniki 
CVV 13:00 – 14:00 predstavitev tečaja 

»Varčna in varna vožnja« 
CVV, 
vrhunski športniki 

CVV poligon 14:00 – 15:00  elementi varčne in varne vožnje-1.sk., 
posebna skupina športniki 

vrhunski športniki 

CVV poligon 15:00 – 16:00  elementi varčne in varne vožnje-2.sk. CVV 
CVV 14:00 – 15:00 predavanje o avtomobilih na plin  
CVV 13:00 – 14:30 ločevanje odpadkov  
CVV dvorišče 13:00 – 16:00 karting, dirkalnik na plin  

 

Navodila za prostovoljce 
 
Začetek akcije 
17. aprila ob 7.45 uri zjutraj pridite na zbirno mesto pred Občino Vransko.  
Priporočljivo je, da prinesete s sabo mobilni telefon in plastenko vode oz. druge okrepčilne pijače.  
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Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu dali navodila, osnovne potrebščine in zemljevide ter vas razporedili 
v skupine.  
Nato boste skupaj odšli na ustrezno mesto čiščenja (divje odlagališče oz. čiščenje okolice in sprehajalnih poti). 
Prostovoljce se bo razporedilo v skupine glede na velikost divjega odlagališča. V primeru, da bo na zbirno mesto za 
čiščenje divjih odlagališč prišlo več prostovoljcev od predvidene razporeditve, se bo del prostovoljcev usmerilo v 
čiščenje okolice. 
Akcije čiščenja okolice so namenjene vsem, ki se zaradi najrazličnejših razlogov (šole, upokojenci, mlade 
družine,…) ne morejo udeležiti čiščenja divjih odlagališč. 
 
Vrečke, rokavice  in ostala oprema 
Vrečke za čiščenje boste dobili na zbirnem mestu. 
Glede na izkušnje je zaradi odstopanj pri oceni velikosti odlagališča zaželeno, da imate s sabo tudi kakšno 
dodatno črno in modro vrečko za smeti (priporočamo, da so velikosti od 60 do 110L). 
Prosimo vas, da s seboj prinesite svoje rokavice, saj se lahko zgodi, da bo prišlo več udeležencev kot bo na 
voljo rokavic. Priporočamo močnejše rokavice iz tekstila, ojačanega z gumo oz. nitrilom ali pa usnjene rokavice.  
Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko umaže ali raztrga) ter nepremočljive čevlje. 
S seboj ne pozabite prinesti tudi plastenke z vodo ter mobilnega telefona. Če bo močno sonce, imejte s seboj 
pokrivalo. 
  
Vaša pomoč pri prevozu odpadkov 
Za komunalne službe bi bil prevelik zalogaj, če bi morale odpeljati odpadke iz vseh divjih odlagališč, ki jih bomo 
17. aprila očistili. Za prevoz odpadkov od divjih odlagališč do zbirnih točk oziroma centrov bomo potrebovali pomoč 
v obliki avtomobilskih prikolic, traktorjev in drugih prevoznih sredstev.  V kolikor lahko pri tem pomagate, vas 
prosimo, da pokličete Rosito Papinutti (041 699 273) oziroma pridete s prevoznim sredstvom na zbirno mesto. 
 
Povabite tudi prijatelje, da se pridružijo akciji 
Vsi so zelo dobrodošli. Skupaj pridite na zbirno mesto, kjer boste dobili navodila in se vas bo razporedilo na 
ustrezno mesto čiščenja. 
Opozorite jih na to, da naj imajo ustrezno opremo (ustrezna obutev, rokavice, vrečke, vodo, malico …) 
 
Kaj če bo deževalo 
Rezervnega datuma ni, akcijo bomo izvedli v vsakem vremenu.  Prosimo, da se v primeru slabega vremena 
ustrezno oblečete. 
 
Navodila za čiščenje na divjem odlagališču 
Divja odlagališča so lahko oddaljena več kilometrov od zbirnega mesta, zato se bo do nekaterih potrebno 
pripeljati. V primeru, da imate avtomobil, vas prosimo, da pridete z njim in ponudite prevoz tudi ostalim 
udeležencem. Do najbolj  oddaljenih črnih odlagališč bo zagotovljen prevoz prostovoljcev.  
Pri parkiranju ob odlagališču bodite previdni, da ne naredite škode na travnikih ali obdelovalnih površinah. 
Cilj akcije je, da ločeno zberemo med 60 in 70% odpadkov. Zato je že na samem divjem odlagališču v čim večji 
meri potrebno ločevati odpadke, da bo ostanek, ki se odloži na deponiji, čim manjši. To pomeni tudi manjše 
stroške. 
Zaradi lažjega transporta in zagotavljanja večje čistoče na zbirni točki se bo vse manjše odpadke pobiralo v barvne 
plastične vrečke. 
 
Odpadke se ločuje po sledečem sistemu: 

Rumena ali modra vrečka - Prazna in čista - ne 
blatna  embalaža (plastenke, plastična embalaža, 
tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke…).  
V to vrečo ne spadajo trda plastika, vedra, 
polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni 
izdelki 

Črna vrečka - vsi ostali odpadki, ki jih ni mogoče 
zbrati ločeno oz. so preveč umazani (tkanine, 
stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko 
steklo, plenice) 
  
Zelena vrečka – samo za steklo 
  
Rdeča vrečka – samo za baterije, kartuše, tonerje, 
mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo 
olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in 
halogenske sijalke. 
 
V to vrečo ne spadajo azbestne plošče 
(salonitke)! 
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Odpadne avtomobile, kosovne odpadke, odpadne kovine, bela tehnika odložite na mesta, ki so 
predvidena v navodilih. Prosimo vas, da na zbirni točki, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z 
odpadki in kosovne odpadke, ločeno razporedite po kupih:  
- rumene oz modre vrečke na en kup 
- zelene vrečke na drugi kup 
- črne vrečke na tretji kup 
- rdeče vrečke na četrti kup  
- kovino in gospodinjske aparate na peti kup   
- gume na šesti kup  
- pohištvo ter ostale kosovne odpadke na sedmi kup. 
 
!!!Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče 
(salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, 
industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in 
eksplozivna sredstva, … ne pobirajte in ne 
premeščajte!!! 
Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov 
sporočite na telefon 03 703 28 00. Nevarne odpadke 
bodo odstranile zato usposobljene ekipe.   
  
Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.  

 
Odvoz in predelava odpadkov 
Vrečke z odpadki se bo po koncu čiščenja naložilo na prevozna sredstva. V primeru, da to zaradi količine logistično 
ne bo mogoče, se bo v izogib temu, da bi nepooblaščene osebe brskale po smeteh in jih odnašale, najprej 
odpeljalo ločene in večje odpadke kot so kovine, bela tehnika ipd.  
Prosimo vas, da pomagate voznikom pri nakladanju in razkladanju odpadkov iz prevoznih sredstev in pri njihovem 
razvrščanju. Če je mogoče, ostanite še po koncu akcije in poskrbite, da se bo odpeljalo čim več zbranih odpadkov.  
Cilj je, da čim večjo količino odpadkov še isti dan odpeljemo na ustrezne zbirne točke oz. v za to namenjene 
centre. 
Za odvoz odpadkov z zbirnih točk za odpadke na urejena odlagališča in reciklažne centre bo poskrbela Občina 
Vransko. 
 
Kaj če ne bomo očistili celega odlagališča 
Če zaradi različnih vzrokov ne boste mogli očistiti celotnega odlagališča (velikost, dostop, …), bo vodja odlagališča 
zabeležil koliko odpadkov je ostalo. Potrudili se bomo, da se bo odlagališče očistilo v naslednjih akcijah.  
  
Dogodki po akciji. 
Čistilna akcija se zaključi ob 13.00 s posebnim programom in malico v AMZS centru varne vožnje v Čepljah. 
Vsi ste vabljeni tudi na zaključne zabave v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, ki se začnejo ob 17. uri in trajajo do 
23. ure.  
 
Kaj če gre kaj narobe? 
Če pride do poškodbe, takoj pokličite Rosito Papinutti (041 699 273), v primeru hujših poškodb pokličite Center za 
reševanje na 112. Če se odkrije bojna in eksplozivna sredstva, pokličite na 113.  
V primeru kakršnihkoli vprašanj oz. težav na odlagališču lahko pokličete tudi dežurno službo na občini Vransko – 
703 28 00. 
 
Zaključek akcije 
Zaključek akcije bo predvidoma ob 13. uri. Po zaključku akcije preglejte stanje na divjem odlagališču in preverite, 
če so prisotni vsi udeleženci. Po končanem čiščenju namestite tudi posebno opozorilno tablo, ki jo dobite skupaj z 
navodili. 
Prosimo vas, da fotografirate odlagališče, kup nabranih odpadkov in udeležence pred čistilno akcijo in po njej. V 
okviru čistilne akcije poteka tudi foto natečaj. Fotografije čistilne akcije pošljite na elektronska naslova 
rudi.pusnik@vransko.si in foto@ocistimo.si. Najboljše fotografije bodo razstavljene in nagrajene. 
  
Varnost in splošni pogoji 
Za čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali kako drugače zavarovani! 
Udeležba na akciji je na lastno odgovornost! Društvo Ekologi brez meja, občine, strokovne službe, lokalni 
organizatorji ter vodje odlagališč ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji. 
Pred začetkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta oziroma odlagališča pridobite ustrezna navodila glede morebitnih 
posebnosti divjega odlagališča, navodila za ločevanje odpadkov ter navodila kaj storiti, če gre kaj narobe.  
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SVETOVNI DAN ZEMLJE 

 
Ob svetovnem dnevu zemlje želi Občina Vransko opozoriti, da vsi občani po svojih možnostih prispevajo, da naša 
narava ostane čimbolj neonesnažena.  
 
Občani občine Vransko lahko k temu pripomorete tako, da: 

1. komunalne odpadke odlagate v tipske posode za odpadke; 
2. ločeno zbirate odpadke na ekoloških otokih (papir, steklo, kovine) - lokacije ekoloških otokov: Limovce - 

avtobusna postaja, Ločica -  gasilni dom, Vransko -  pekarna Brglez, Vransko - gostišče Slovan, Vransko -  
zdravstveni dom,  Brode - avtobusna postaja, Prekopa - gasilni dom; 

3. kosovne in nevarne odpadke odlagate vsako sredo od 14.00 do 18.00 ure in vsako soboto od 8.00 do 12.00 
ure v Zbirnem centru Vransko – Tabor (v  obrtni coni Čeplje); 

4. obvestite občinsko upravo na telefon 703 28 00, če odkrijete novo črno odlagališče; 
5. se vsi, ki imate to možnost, priključite na kanalizacijo s čistilno napravo; 
6. se vsi, ki imate to možnost, priključite na sistem daljinskega ogrevanja. 
 

Prepovedano je odlaganje kakršnihkoli odpadkov ob cestah, vodnih obrežjih in v gozdovih! 
Prepovedano je puščati odslužene avtomobile v naravi! 
Prepovedano je kurjenje komunalnih odpadkov v naravi! 
Prepovedano je odlaganje bal krme ob  brežinah potokov! 
Prepovedano je odlaganje odpadne folije od bal v gozdove ali na brežine potokov!  

 
 
  Koronarni klub Savinjska dolina Žalec 
     Hmeljarska ulica 3 
     3311 Šempeter v Savinjski dolini 
 

                                      
Želite preprečiti nastanek srčno-žilnih bolezni ali ste žal že zboleli? 
 
ZKTŠ Vransko in Koronarni klub Savinjska dolina organizirata vadbo za srčno-žilne bolnike in tiste, ki želite preprečiti 
tovrstna obolenja. 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnem sestanku, ki bo v ponedeljek, 19. 4. 2010, ob 19. uri v Športni 
dvorani Vransko, kjer bomo prikazali postopke oživljanja in uporabo AED (avtomatskega električnega defibrilatorja), 
ki se uporablja v primerih nenadnega srčnega zastoja. 

 
Vadba bo potekala dvakrat tedensko, informacije in prijave na tel.:  
03 703 12 10 ali 041 238 749 - ZKTŠ Vransko. 
 
Zakorakajmo skupaj v lepši jutri.  

 
 
OBVESTILO 
 

Vse občane obveščamo, da je občina Vransko v letošnjem letu postala soustanoviteljica Medobčinske inšpekcije, 
redarstva in varstvo okolja (MIRVO), ki je organizirana kot skupna občinska uprava s sedežem Kopališka 3, 3320 
Velenje. 
Naloge MIRVO so opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad sprejetimi občinskimi odloki in izvajanje nadzora na 
terenu s področja Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru. 
Pisne vloge, pripombe in mnenja lahko posredujete: 

- cestnemu inšpektorju: Franc Zajamšek; kontakt 03 8961 746 ali franc.zajamsek@velenje.si     
- vodji občinskih redarjev: Peter Tkalec; kontakt 03 8961 870 ali peter.tkalec@velenje.si  
- vodji  inšpektorata: Sonja Glažer; kontakt 03 8961 748 ali sonja.glazer@velenje.si  


