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POMLADANSKO UREJANJE IN ČIŠČENJE OKOLJA V OBČINI ŽALEC 2019
Obveščamo vas, da Občina Žalec letos organizira že 26.občinsko pomladansko akcijo urejanja
in čiščenja okolja. Akcija sodi v okvir obeleževanja Svetovnega dneva voda (22. marec),
Svetovnega dneva Zemlje (22. april) in prostovoljstva –Dan za spremembe (6.april). Organizator
je Občina Žalec v sodelovanju z vsemi krajevnimi skupnostmi in Mestno skupnostjo Žalec,
društvi (turistična, planinska, lovska, društva upokojencev, ribiške družine ...), osnovnimi šolami,
vrtci ter podjetji.
Akcija bo potekala v soboto, 6. aprila 2019, med 9. in 12. uro.
V primeru slabega vremena - dežja akcija odpade!
Cilji in namen akcije so:

Skrb za urejeno, čisto in prijazno življenjsko in naravno okolje: čistili bomo javne površine
in divja odlagališča ob vodotokih, cestah, železniški progi, sprehajalnih in planinskih
poteh, okolico šol, vrtcev, športnih objektov, planinskih, lovskih domov in drugih javnih
objektov.

Osveščanje in izobraževanje:
- poudarek je na čiščenju divjih odlagališč, gozdov in brežin vodotokov,
- ločeno zbiranje odpadkov - odpadna embalaža, nevarni odpadki, ostali odpadki;
- izdali bomo letak - povabilo k udeležbi z zbirnimi mesti in opisom območij čiščenja, na
letaku bo vsebina za ozaveščanje in informiranje o sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Žalec. Letak bo poštno razdeljen v vsa gospodinjstva v OŽ.
Občina bo s pomočjo sponzorjev zagotovila vreče, rokavice, malico za udeležence, nalaganje in
odvoz odpadkov v zbirni center Žalec (odpadne surovine) ter na odlagališče RCERO v Celju
(mešani odpadki).
Vse KS in MS Žalec ter OŠ in VVZ prosimo, da določite območja vaše akcije, zbirno
mesto, približno število udeležencev in odgovorne osebe za posamezno območje s
kontaktnimi telefonskimi številkami. Povratno informacijo nam posredujte čim prej v
elektronski obliki, najkasneje pa do 15. marca 2019.
Koordinator akcije je Marjana Kopitar, Občina Žalec (tel. 03/ 713 64 56, mobitel 051/330 335,
marjana.kopitar@zalec.si). Informacije o akciji so dosegljive na: www.zalec.si.
Vabljeni k sodelovanju!

Vodja urada za gosp. javne službe
Aleksander Žolnir

ŽUPAN
Janko Kos

Priloga: obrazec za prijavo na akcijo
V vednost:
Podžupani, Direktorica OU, Urad za NJS
Vsem KS in MS Žalec
OŠ, POŠ, VVZ, UPI, ZKŠT
Društva - turistična, planinska, upokojenci, gasilska društva, Lovska družina Griže in Žalec, Ribiška družina
Šempeter in Celje, Ribiški klub Žalec …

POMLADANSKO UREJANJE IN ČIŠČENJE OKOLJA V OBČINI ŽALEC 2019
PRIJAVA
Organizator lokalne čistilne akcije: (Ime in naslov: KS, MS Žalec, društva - turistično, ekološko, gasilsko,
planinsko, športno, gozdarsko, taborniški odred, ribiška, lovska družina, Osnovna šola, POŠ, vrtec… )

Kontaktna oseba:
Telefon (mobi):
e-pošta:
Datum in ura akcije (podčrtati, vstaviti):
6. april 2019 za občane ob 9.00
5. ali 6. april 2019 za OŠ in VVZ ob …..
Zbirno mesto za udeležence (opis lokacije):

Lokacija čistilne akcije (kje in kaj boste čistili):

Zbirno mesto za odpadke (opis lokacije):

Koliko ljudi pričakujete (skupaj):
Odrasli:
Otroci:
Potrebujete odvoz odpadkov:
DA
NE - kdo bo poskrbel za odvoz odpadkov:
Potrebujete opremo (število):
Vreče:
Rokavice:
Malica (zagotovi OŽ): DA/NE
Število:
Ostalo (pripombe, predlogi):
Opomba: V primeru slabega vremena (dež, sneg) akcija odpade.
Oprema bo dosegljiva zadnji teden pred akcijo na OŽ.
Prijavo pošljite do 15. marca 2019: na naslov Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali
v elektronski obliki na glavna.pisarna@zalec.si

Izpolnil: _____________________________________
Datum: ______________________

