Občina Žalec

OČISTIMO OKOLJE
Vabimo vas, da se udeležite

26.

POMLADANSKEGA ČIŠČENJA OKOLJA V OBČINI ŽALEC,
ki bo
V SOBOTO, 6. APRILA 2019, OD 9. DO 11. URE.
V primeru slabega vremena akcija odpade!
Osnovne šole in VVZ se bodo pridružili akciji v petek, 5. aprila in v soboto, 6.aprila 2019.
Vabilo je namenjeno vsem občankam in občanom, staršem z otroki in mladini.
Vabljeni ste, da kot prostovoljci aktivno sodelujete pri izvedbi akcije v vašem
domačem kraju in združite moči za naš skupni cilj – čisto in urejeno
okolje.
Naj bo čas, ki ga bomo preživeli skupaj, prijeten!
župan občine Žalec
Janko Kos

POZOR!
NI REKLAMA!

OZAVEŠČANJE, PROSTOVOLJSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
22. marca obeležujemo svetovni dan voda, 22. aprila pa svetovni dan zemlje, zato v tem obdobju pri nas že tradicionalno
potekajo akcije čiščenja in urejanja okolja. Z akcijo želimo prispevati k ozaveščanju in prostovoljstvu ter s tem tudi h kakovosti življenja. Še tako majhen prispevek vsakega posameznika lahko pripomore k ohranitvi naše neizmerne dobrine – čistega
in zdravega okolja, čiste vode, čistih tal ter trajnostnemu razvoju.
Namen akcije je očistiti naše okolje, še posebej javne površine, poti, gozd in brežine vodotokov in jih s tem narediti
privlačnejše za občane in za obiskovalce. Akcija se vključuje v okvir vseslovenskega Pomladanskega urejanja in čiščenja
okolja, ki ga že vrsto let spodbuja in usklajuje Turistična zveza Slovenije v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna
in projekta Moja reka si (www.mojareka.si). Natečaj že četrto leto zapored povezuje čistilne akcije za čiste reke, pomaga
organizatorjem širiti dober glas o njihovem delu in navdušiti k sodelovanju za skrb za našo najbližjo okolico čim večje
število ljudi. Brez vode ne bi bilo življenja na zemlji, a v vsakdanjem življenju na to s svojim nepremišljenim ravnanjem in
onesnaževanjem okolja pozabljamo.
V letu 2018 je Občina Žalec prejela 1. mesto med organizatorji čistilnih akcij v RS!

NARAVA NI SMETIŠČE
Ne »izgubljajte« odpadkov v okolju - gradbeni odpadki niso material za urejanje brežin vodotokov. Avtomobilskih razvalin ne
skrivajte, oddajte jih v reciklažo. Na javnih površinah in zelenicah uporabljajte koše za odpadke in prispevajte k urejenosti
naselij. Lastniki psov, pospravite pasje iztrebke! Če koš ni ravno pred vašim nosom, se potrudite in ga poiščite v bližini. Planinci in pohodniki - poleg lepih vtisov odnesite s seboj tudi odpadke.
Ne sežigajte odpadkov - v lastni peči ali na prostem ne kurite komunalnih odpadkov. Plastične vrečke, tetrapaki, umetne
snovi, lakirani ali lepljeni leseni odpadki in drugi sestavljeni odpadki pri sežiganju v hišni peči oddajajo škodljive snovi. Na
prostem in na vrtu ne sežigajte vlažnih bioloških odpadkov in drugih odpadkov, saj tudi tu nastajajo nekontrolirane emisije in
neprijeten dim za vas in vaše sosede.
Prijavite in očistite divje odlagališče - V občini Žalec s pomočjo informacij občanov in društva Ekologi brez meja redno spremljamo stanje na področju divjih odlagališč in jih sproti čistimo. V primeru, da je povzročitelj znan, se mu odredi odstranitev
odpadkov, v primeru nepoznanega povzročitelja pa odgovarja lastnik zemljišča. Informacije o divjih odlagališčih v občini Žalec so
dosegljive na spletni strani www.ocistimo.si. in www.zalec.si. Kontakt v občini Žalec je Gregor Lipuš (gregor.lipus@gmail.com).

INFORMACIJE IN OPOZORILA
Organizator akcije je Občina Žalec, krajevne skupnosti in MS Žalec, v sodelovanju s šolami, vrtci, društvi in ostalimi organizacijami. Občina bo poskrbela za opremo - rokavice, vreče in malico.
Pri izvedbi akcije sodelujejo podjetja: SIMBIO d.o.o. Celje, Gorenje Surovina d.o.o. PE Žalec, Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o., VOC, Vzdrževanje in obnova cest Celje in lokalni prevozniki.
Vsem se zahvaljujemo za podporo!

AKCIJA NI NAMENJENA ZBIRANJU KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV.
ODPADKI SE ZBIRAJO LOČENO (embalaža, steklo, nevarni odpadki, mešani odpadki).
UDELEŽBA JE PROSTOVOLJNA IN NA LASTNO ODGOVORNOST!
Osebe, mlajše od 15 let naj se akcije udeležijo v spremstvu odrasle osebe!

CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI - ZERO WASTE
Občina Žalec je v maju 2018 pristopila k projektu Zero Waste občina s potrditvijo Zero Waste zaveze in
Načrta ukrepov. Glavni cilji projekta so osveščanje in izvajanje ukrepov v lokalnem okolju za zmanjšanje
količine nastalih odpadkov, ločeno zbiranje in ponovno uporabo. S pravilnim ravnanjem z odpadki lahko
pomembno vplivamo na ohranitev naravnih virov in na kvaliteto okolja ter prispevamo k privlačnosti okolja
za bivanje in za obiskovalce (http://ebm.si/zw/intro/).
Zmanjšujte količino odpadkov in jih ločujte - ne kupujte stvari, ki jih ne potrebujete oziroma izberite izdelke
z manj embalaže in z ekološko embalažo. Čim več nastalih odpadnih surovin ponovno uporabite, reciklirajte,
kompostirajte ali ločeno oddajte v predelavo.
Kupujte naravi in okolju prijazne izdelke – hrana, pijača, kozmetika, čistila, pralna sredstva, embalaža,
pohištvo, električna in elektronska oprema lahko vsebujejo mnogo okolju in zdravju škodljivih snovi. Kupujte naravne in okolju prijazne proizvode, ki ne onesnažujejo okolja ali jih je možno reciklirati! V trgovino se odpravite s košaro, nakupovalnimi vrečkami iz blaga ali iz biorazgradljivih materialov. Spremenite navade in tako poskrbite tudi za svoje zdravje!
Vključitev v sistem ravnanja z odpadki – Javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v občini Žalec ter predelavo in obdelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) v Celju izvaja podjetje SIMBIO d.o.o. Celje (www.simbio.si).
Nabava posod za odpadke - za gospodinjstva je ob vključitvi v odvoz zagotovljena brezplačna dobava plastičnih posod za mešane odpadke ter
posod za odpadno embalažo, volumna 120 ali 240 l in zamenjava dotrajanih posod za nove.
Uveljavljanje popustov k ceni storitve - za gospodinjstva z manj kot tremi člani so določeni popusti na ceno storitev. Vloge za uveljavljanje
popustov pridobite in oddate v sprejemni pisarni Občine Žalec.
Ločeno zbiranje sekundarnih surovin – odpadna embalaža, papir, steklo in tekstil - v bližini vašega doma je postavljen EKO otok (SIMBIO) s
posodami za ločeno zbiranje papirja (časopis, revije, zvezki, knjige in karton) in stekla (steklenice, kozarci). Na posameznih Ekoloških otokih
in pred trgovinami so nameščeni tudi zabojniki za oblačila in obutev. Uporabljajte jih! V letu 2012 smo uredili zbiranje odpadne embalaže po
sistemu »od vrat do vrat«. Zabojniki so dimenzij 120 ali 240 litrov in imajo rumen pokrov. Ločeno zbrane surovine se predelajo in ponovno
uporabijo - reciklirajo.
Biološki odpadki – biološke odpadke zbirajte ločeno in jih kompostirajte na domačem vrtu. S kompostiranjem se organske odpadke predela v
kompost, namenjen izboljšavi tal v kmetijstvu in na vrtu. V letu 2013 smo uvedli sistem zbiranja bioloških odpadkov »od vrat do vrat« z rjavim
zabojnikom za objekte v strnjenih naseljih. V RCERO obratuje kompostarna, kjer sprejemajo in predelujejo biološke odpadke.
Gradbeni odpadki in zemeljski izkop - gospodinjstvom je omogočeno brezplačno odlaganje v Zbirnem centru za odpadke v Vrbju pri Žalcu, in
sicer do skupne letne količine 3 m³. Večje količine prevzemajo proti plačilu strank v Kamnolomu Andraž nad Polzelo.
Odpadne nagrobne sveče – na pokopališčih so postavljene posode za ločeno zbiranje odpadne embalaže nagrobnih sveč. Uporabljajte jih in
omogočite reciklažo! V Sloveniji letno nastane 4500 ton embalaže nagrobnih sveč. Pri izbiri sveče upoštevajte načelo »manj pomeni več«.
Izrabljena vozila - lastnik, ki ne bo več uporabljal vozila in ga želi odjaviti iz prometa, mora pred odjavo vozilo oddati na prevzemno mesto
(KARBON Velenje, tel. 03/777 1030, 041/690 957). Storitev odvoza in razgradnje je za zadnje lastnike vozil brezplačna.
Odpadna električna in elektronska oprema - električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, ki jih s posebnimi postopki uničijo ali ponovno uporabijo. Ločeno jo oddajte trgovcu ob nakupu novega aparata oz. na zbirni center za odpadke v Žalcu. V letu 2016
so na 6 lokacijah v občini postavljeni tudi ulični zbiralniki (ZEOS d.o.o.) za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij.
Nevarni odpadki - akumulatorji, baterije, pesticidi, insekticidi, zdravila, svetila, olja, barve, laki, računalniška oprema, kozmetika – se zbirajo v Zbirnem centru v Vrbju pri Žalcu in z organiziranim letnim zbiranjem (običajno jeseni), na 14 lokacijah v vseh KS in MS Žalec (izvajalec
SIMBIO d.o.o., obvestilo dobite na dom). Do izvedbe akcije zbirajte nevarne odpadke in jih hranite doma. Oddaja vseh vrst nevarnih odpadkov
je za gospodinjstva brezplačna.
Azbestni odpadki - salonitna strešna kritina - gospodinjstvom v občini Žalec je omogočen brezplačen odvoz in odlaganje odpadne salonitne
kritine na Regijskem centru za ravnanje z odpadki Bukovžlak. Za izvedbo podate vlogo na občino Žalec, ki krije stroške odvoza in odlaganja.
Kosovni odpadki – v Zbirnem centru za odpadke v Vrbju pri Žalcu je za vsa gospodinjstva iz občine Žalec omogočen brezplačni prevzem sekundarnih surovin in kosovnih odpadkov. Nameščeni so zabojniki za ločeno zbiranje: papirja, stekla, embalaže, pohištva, odslužene bele tehnike,
vzmetnic, talnih oblog, kovin, kopalniške opreme, električne in elektronske opreme, akumulatorjev, lesenih odpadkov - palet, vejevja, debel
manjših dreves in drugih mešanih odpadkov. Sprejemanje in razvrščanje odpadkov poteka v prisotnosti zaposlenega delavca. Uporabnik se
identificira z osebnim dokumentom. Zbirni center je odprt vsak delovni dan, od 10. do 18. ure (v zimskem času od 9. do 16. ure), ter ob sobotah od 7. do 13. ure in je v upravljanju SIMBIO d.o.o. Z izpolnjeno naročilnico, ki je dosegljiva na spletni strani SIMBIO (www.simbio.si) pa
imajo občani zagotovljen 1x letni brezplačen odvoz kosovnih odpadkov na RCERO v Celje.

LAS SSD »Gozdovi Pekla«

OBMOČJA ČIŠČENJA IN ZBIRNA MESTA
Območje

Lokacija

Zbirna mesta za udeležence
in organizatorji

Zbirna mesta za
odpadke

KS GALICIJA

okolica cest in javnih poti v naseljih,
javne površine, gozdne poti, brežine
potokov Pirešica, Rimski graben,
Podsevčnica

•
•

po zaselkih
POŠ Trje

•

POŠ Trje

KS GOTOVLJE

okolica cest in poti v naseljih, javne
površine, okolica šole, gozdne poti,
brežine Ložnice in Grušoveljske
Godomlje, gozdovi pri Sv. Jedrti

•
•
•

sedež KS Gotovlje
POŠ Gotovlje
Lovski dom Rinka (LD Žalec)

•

EKO otok pri gostišču
Konjiček
Lovski dom Rinka –
ob LC

KS GRIŽE

okolica cest, pešpoti, planinskih poti,
igrišča, parki, gozd Hrastje, brežine
Artišnice in Zibike, okolica lovskega
doma na Gozdniku

•
•
•
•

igrišče v Migojnicah
Gasilski dom Zabukovica
Sipex v Pongracu
Lovski dom Gozdnik (LD GG)

•

za kulturnim domom
Griže

KS LEVEC

okolica športnega centra in gasilskega
doma, brežina Ložnice, okolica cest in
pešpoti, poti proti Savinji

•

Športno igrišče Levec

•

pri mostu čez
Ložnico v Levcu

KS LIBOJE

okolica cest, pešpoti in planinskih poti,
brežina Bistrice in pritokov, okolica šole

•
•
•
•

parkirišče pri trgovini Kili (PD)
•
trgovina Mercator Liboje (DU)
Gasilski dom Liboje (PGD)
POŠ Liboje (učenci, ED Srečno Griže)

parkirišče pri
Gasilskem domu
Liboje

KS PETROVČE

okolica cest in javnih poti, okolica šole
in dvorca Novo Celje, športno igrišče
Dobriša vas, igrišče Drešinja vas, okolica
Doma krajanov Mala Pirešica, gozd Ruše,
brežina vodotokov Pirešice, Ložnice in
Lave

•
•
•
•
•
•

igrišče Dobriša vas
igrišče Drešinja vas
gozd Ruše - brunarica
dom krajanov Mala Pirešica
most ob Ložnici v Arji vasi
Gasilski dom Arja vas

•
•

igrišče Dobriša vas
igrišče in EKO otok
Drešinja vas
gozd Ruše-brunarica
dom krajanov Mala
Pirešica

KS PONIKVA

okolica cest in javnih poti, javne
površine, zelenice, pešpoti skozi zaselke
in gozd, brežine potokov, KP Ponikovski
kras, okolica perišča in informacijskih
točk

•
•
•
•
•

Gasilski dom Ponikva
Sp. Ponikva pri Banovšek
AC Vrhe in Studence
Podkraj pri AP Stebovnik
Marof pri Škarlinu, Brezovo

•

Gasilski dom Ponikva

KS ŠEMPETER

okolica antičnega parka in jame Pekel,
okolica cest, javnih poti in železnice,
okolica šole, brežina Struge od Aera
do Aide, brežina Savinje, učna pot ob
Ložnici, Savinjska pot - Zg. Grušovlje,
Zalog, Martjaki; okolica igrišča v
Podlogu, okolica cest in javnih poti na
območju Kale-Grče

•

•

•
•
•
•
•

Rimska nekropola in Jama Pekel (TD
Šempeter)
Športni center ob Strugi (DU)
Gasilski dom Šempeter (PGD, DMN)
Zg. Grušovlje - Bar Sebi
Igrišče Rega v Podlogu (VS Podlog)
AP Kale (VS Kale - Grče)

Konec Sončne ulice
pri Strugi (pri DU
Micka)
Bar Sebi Zg.
Grušovlje
igrišče Rega v
Podlogu

KS VRBJE

brežine vodotokov Lava, Struga in
Savinja, okolica ribnika Vrbje, športni
park, javne poti

•
•

športno igrišče Vrbje
Info center pri ribniku Vrbje

•

športno igrišče Vrbje

MS ŽALEC

Športni center Žalec in okolica šole,
brežina Ložnice, okolica gasilskega
doma, ribnika in lokostrelskega poligona
na Ložnici, gozd pri Bio parku NIVO in
breg Savinje

•
•
•
•

Športni center Žalec (ZKŠT, TD Žalec) •
Gasilski dom Ložnica (VS, PGD)
•
bajer Ložnica (RD) in strelišče (LK)
•
pri Bio parku NIVO (NIVO Eko)

zaklonišče za šolo
Gasilski dom Ložnica
pri Bio parku NIVO

•

•
•

•
•

KONTAKTNE OSEBE

Vaše pobude, vprašanja ali pripombe posredujte predstavnikom KS, MS Žalec ali Uradu za gospodarske javne službe Občine Žalec:
za KS Galicija: Peter Vipavc, tel. 041/882 970
za KS Gotovlje: Janez Trobiš, tel. 041/416 780
za KS Petrovče: Milan Beloševič, tel. 031/585 951
za KS Ponikva: Srečko Lednik, tel. 031/320 074
za KS Griže: Olga Markovič, tel. 041/933 264
za Občino Žalec: Marjana Kopitar, tel. 051/330 335
za KS Vrbje: Jože Meh, tel. 031/320 380
za KS Šempeter: Cveta Eržen, tel. 031/658 696
za KS Levec: Simona Pilih Derča tel. 040/132 755
za KS Liboje: Uroš Feldin, tel. 031/644 322
za MS Žalec: Stane Vipotnik, tel. 041/556 276
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