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Pomladansko urejanje in čiščenja okolja
Obveščamo vas, da Občina Žalec letos organizira 14. skupno spomladansko akcijo urejanja in čiščenja
okolja. Koordinator projekta je občina, v sodelovanju z vsemi krajevnimi in mestno skupnostjo. V
izvedbi akcije sodelujejo šole, društva in podjetja, delujoča na komunalnih in okoljskih področjih.
Sodelovanje osnovnih šol je pričakovano in zelo dobrodošlo na nivoju posredovanja informacije
učencem, udeležbo otrok pa pričakujemo na dan akcije pod vodstvom učiteljev, znotraj organiziranih
skupin ali v spremstvu staršev oziroma skrbnikov.
Akcijo organiziramo v posvetitev Svetovnega dneva voda (22.3.) in Svetovnega dne zemlje (22.4.).
Konceptualno nadaljujemo temeljno načelo pomladanskih akcij čiščenja in urejanja okolja v smislu:
»vsak človek naj ureja svoje bivalno in delovno okolje, okolje v širšem merilu
pa z medsebojnim sodelovanjem in pomočjo širše javnosti«.
Do sedaj je bila večina aktivnosti namenjena urejanju, zasajevanju golih površin ob vodotokih z
avtohtonimi drevesnimi vrstami, javnih površin z izbranimi drevesnimi, grmovnimi vrstami, oz.
urejanjem obstoječih nasadov, čiščenju nabrežij reke Savinje, potokov, ribnikov, gozdnega prostora,
okolice cest, pešpoti….
V zvezi s tem vas pozivamo, da v vašem okolju ocenite stanje in predlagate področja, na katera
bi usmerili letošnje aktivnosti, seveda odvisno od razmer in posebnosti krajev, kot denimo:
- okolice cest in javnih poti med in skozi kraje, vasi, ulice,
- okolice kolesarskih stez in pešpoti,
- okolice planinskih poti, planinskih in drugih domov ter javnih objektov,
- nabrežij Savinje, strug potokov, ribnikov in drugih voda,
- okolice železniške proge,
- zavarovanih naravnih območij (poplavno območje z reko Ložnico, okolico ribnika Vrbje,
okolico Jame Pekel…),…
Predvideni datum za izvedbo letošnje čistilne akcije je sobota 24. marec, z možnostjo prestavitve v
primeru slabega vremena na naslednjo soboto, to je 31. marec.
Povratno informacijo, z navedbo področja vaše akcije in odgovorne osebe za izvedbo, nam pošljite v
čim krajšem možnem času, najkasneje pa do 10. marca 2007. Kontaktna oseba občine za izvedbo
akcije je Simona Bolarič, dosegljiva na tel. 041 346-381 ali 713-64-54. V okviru oddelka bomo
pripravili skupen letak, nabavili vreče in rokavice udeležencem, malico in odvoz zbranih odpadkov,
oz. druge potrebne materiale za izvedbo akcije. Letak bo poštno razdeljen vsem gospodinjstvom v
občini.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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