
ČISTILNA AKCIJA V ČETRTNI SKUPNOSTI ŠENTVID  

 

Dragi krajani, bliža se pomlad, zato je napočil čas za spomladansko čiščenje in urejanje 

okolice. Četrtna skupnost Šentvid tudi letos organizira že tradicionalno spomladansko čistilno 

akcijo, ki bo potekala v soboto, 28. marca 2015. 

 

Vsi, ki želite, da bi bilo okolje v katerem živimo čisto, ste vljudno vabljeni, da se akciji  

pridružite. Odstranjevali bomo odpadke na različnih predelih ČS Šentvid, saj je naš cilj  

skrbno očistiti področja s smetmi. Odpadke bomo odstranjevali v bližini vrtcev, osnovnih šol, 

gimnazij in drugih izobraževalnih ustanov, v okolici športnih objektov, na obrobjih cest in 

rek, v naseljih ter na zelenih površinah. Tudi kosovne odpadke, kot so kosi odpadne električne 

in elektronske opreme, kovinski in plastični ostanki od kleparskih dejavnosti, pnevmatike in 

podobno, bomo prinašali na dogovorjena zbirna mesta, od koder bodo usmerjena v reciklažo. 

Gradbeni in nevarni odpadki pa se bodo evidentirali za nadaljnjo delo s strani državnega 

inšpektorata. 

 

Na dan organizirane čistilne akcije se nam lahko ob 9.00 uri pridružite na eni izmed spodaj 

navedenih zbirnih mestih: 

 

ZBIRNA MESTA ZA UDELEŽENCE 

ŠENTVID – Ljudski dom 

GUNCLJE – PGD Gunclje-Male Vižmarje 

GUNCLJE – Rugby igrišče 

STANEŽIČE – PGD Stanežiče 

MEDNO – PGD Medno 

BROD – Vrtec Mravljinček 

 

Tako kot pretekla leta, bodo udeleženci na zbirnem mestu prejeli rokavice in vreče, ki bodo 

tudi letos v dveh barvah: rumene (za embalažo) in črne vreče (za ostale odpadke).  

RUMENA VREČA: za prazno in čisto (ne blatno) embalažo (plastenke, plastična embalaža, 

tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke ...). Priporoča se, da se votlo embalažo stisne (nanjo 

stopi), da bo v vrečo možno spraviti več odpadkov. V te vrečo ne spadajo trda plastika, 

vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi podobni, pokvarjeni izdelki.  

ČRNA: za vse ostale odpadke, tudi embalažno steklo, baterije, tonerje, čistila, zdravila, 

plenice, tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, in drugo. 

 

Zbirna mesta za vreče z odpadki bodo na istih lokacijah, kot zbirna mesta za udeležence, torej 

pred Ljudskim domom v Šentvidu, pred gasilskimi domovi Gunclje-Male Vižmarje, Stanežiče 

in Medno, pri Rugby igrišči v Guncljah ter pred vrtcem Mravljinček.   

 

 Vse prebivalce ČS Šentvid prosimo, da čim prej sporočite lokacije, ki jih je potrebno očistiti 

na telefonsko številko 01/ 512 41 22 ali pa nam informacijo posredujte po e-pošti: 

mol.sentvid@ljubljana.si.  

mailto:mol.sentvid@ljubljana.si


Tudi letos nam bodo na pomoč pri organizaciji in izvedbi čistilne akcije priskočila vsa 

gasilska društva v ČS Šentvid, društvo tabornikov rod Beli bober ter Rugby klub Ljubljana. K  

sodelovanju so povabljena vsa športna in kulturna društva, društva upokojencev, vrtci, šole  in 

druge izobraževalne ustanove, svojo podporo pa bodo prav tako izrazili številni donatorji.  

 

Želimo si, da bi s skupnimi močmi in odgovornostjo do okolja očistili čim večji del naše 

okolice, zato ste lepo vabljeni prav vsi prebivalci ČS Šentvid, da se nam pridružite.  

 

Zaključek akcije bo na Rugby igrišču Oval v Guncljah ob 11.00 uri, kjer bo poskrbljeno za 

malico in skupno druženje.  

 

Prisrčno vabljeni in upamo, da se vidimo! 

 

 

                                                                                                          ČS Šentvid 

 


