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ČISTILNA AKCIJA 
 

 

OČISTIMO SLOVENIJO – OČISTIMO KRANJ 

2012 

 

 

DATUM: 24. 3. 2012 

 

ZBOR:  

 SLOVENSKI TRG ob 9.00 

 LOKACIJE ZA ČIŠČENJE DIVJIH ODLAGALIŠČ NA OBROBJU MESTA (glej  http://www.ocistimo.si/) 

 STRAŽIŠČE ob 10.00 pri Šmartinskem domu 

 

    

ZAKLJUČEK: 

 Na Slovenskem trgu ob 13.00 

 Na ostalih lokacijah do 14.00  

 V Stražišču ob 12.00 

 

OBMOČJE ČIŠČENJA: 

 NASELJA MESTNE OBČINE KRANJ  

 KANJON KOKRE (od Hujskega mosta navzdol) 

 DIVJA ODLAGALIŠČA V MO KRANJ 

 

SOBOTA, 24.3.2012 

 

1. SPREMLJEVALNI PROGRAM NA SLOVENSKEM TRGU v času trajanja čistilne akcije. 

 

9.00: zbor na Slovenskem trgu: 

 Pozdravni nagovori: predstavnik MO Kranj, predstavnica Ekologov brez meja (Petra Odar), predstavnik 

ZTO Kranj (Klemen Markelj, načelnik ZTO Kranj), predstavnik Save (Janez Fabjan), predstavnica 

Komunale Kranj (Klara Škrabec, predstavnica za stike z javnostjo). 

 Kratka predstavitev namena, udeležencev  in poteka akcije.  

http://www.ocistimo.si/
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 Udeleženci akcije se odpravijo na čiščenje. Mlajši od 18 let (taborniki, učenci šol …) čistijo ulice in naselja mesta 

Kranja. Udeleženci, starejši od 18 let, čistijo kanjon reke Kokre, divja odlagališča v MO Kranj. 

 

9.30–12.30: ekološke delavnice - EKO šotor. 

9.00–12-30: pobiranje smeti in inovativno tekmovanje za najsmet akcije.  

9.30–12.30: pred EKO-šotorom: Taborniki in ekologija - najmlajši taborniki in naključni obiskovalci starega mestnega 

jedra v več skupinah izdelujejo likovne prispevke na ekološko temo LOČEVANJE ODPADKOV  JE ZAKON.   

 Risanje na tla na temo LOČEVANJE  ODPADKOV JE ZAKON.  . 

 Ob 12.30 predstavniki Save, MO Kranj, Ekologov brez meja, ZTO in Komunale izberejo najboljše likovne izdelke, ki jih 

Sava nagradi s praktičnimi nagradami.   

 9.00–12.30: moderator usklajuje javljanja vodij posameznih skupin s terena in preko ozvočenja sprotno obvešča o 

trenutnem položaju skupin, količini nabranih smeti itd. 

 Nagradna igra (nagrade prispeva Sava Kranj in taborniki). 

10.00–12.00: podiranje EKO kegljev (taborniki). 

10.00–12.00: predstavitev GRS (Gasilsko reševalna služba Kranj) na temo ekologije pred EKO šotorom. 

10.00–12.00: predstavitev Komunale Kranj (čiščenje cest in pločnikov, ločeno zbiranje odpadkov ...) 

10.30–11.00: NOVINARSKA KONFERENCA na Slovenskem trgu v šotoru na temo predstavitve čiščenja in 

sodelujočih. Navzoči: predstavnik MO Kranj, Petra Odar (Ekologi brez meja), Janez Fabijan (Sava), Klara 

Škrabec (Komunala Kranj), Klemen Markelj (Kranjski taborniki). 

11.00–11.30: OBRNIMO SMETNJAK (Komunala Kranj bo pripeljala naključni smetnjak, vsebino katerega 

bomo stresli in tako ljudem pokazali, KAKO ločujejo odpadke prebivalci Kranja.  

9.30–12.30: peka palačink in kuhanje čaja. 

12.30-13.00: zbor vseh udeležencev na Slovenskem trgu: 

 moderator povabi predstavnike Save, MO Kranj, Ekologov brez meja, tabornikov in Komunale Kranj, da izberejo 

najboljša likovna dela; 

 izbere se najsmet čistilne akcije;  

 predstavnik Save podeli nagrade za najboljša likovna dela;  

 vodstvo čistilne akcije (Ekologi brez meja in taborniki), predstavniki Poslovne skupine Sava, predstavnik MO Kranj in 

Komunalnega podjetja Kranj oceni uspešnost akcije ter se zahvali vsem udeležencem; poziv k prihodnjemu 

sodelovanju.  

 

Po 13. uri: urejanje Slovenskega trga in odvoz vseh preostalih zbranih odpadkov s posameznih lokacij izven mesta – 

ZTO Kranj.  

 

Pospravi se vsa oprema in trg se vrne v prvotno stanje.  

2. LOKACIJE ZA ČIŠČENJE DIVJIH ODLAGALIŠČ NA PODROČJU MO KRANJ 

 

 Glej razpored na spletni strani http://www.ocistimo.si/ . 

 

http://www.ocistimo.si/
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3. STRAŽIŠČE 

10.00: Zbor  pred Šmartinskim domom, razdelitev v skupine in odhod na čiščenje Stražišča.  

10.00–12.30: Na dvorišču Šmartinskega doma se v šotoru predstavijo taborniki rodu Zelenega Jošta in poslovna 

skupina Sava. 

10.00–12.00: Likovna delavnica za vse udeležence v Stražišču na temo: LOČEVANJE ODPADKOV JE ZAKON. 

10.00–13.00: Taborniki rodu Zeleni Jošt čistijo okoli hiše in pod vrhom Jošta.  

13.00: Zaključek akcije pri Šmartinskem domu, razdelijo se sendviči in pijača.  

 

4. PUNGERT 

8.30: Zbor udeležencev na Pungertu. Razdelitev v skupine in pričetek čiščenja pobočja pod obzidjem. Jamarji in alpinisti 

bodo čistili na težko dostopnem terenu - pečine pod obzidjem. Smeti se odlagajo v kontejner na Pungertu. Hkrati s 

čiščenjem bo potekal tudi pregled dreves in grmovnic lanskega pogozdovanja.  

OBVEZNA OPREMA: Primerna obutev in zaščitna oprema za delo na strmem terenu (alpinistična ali plezalna 

usposobljenost/znanje, plezalni pas in čelada).  

 

KONCERT SKUPINE SKARABEJ  NA PUNGERTU OB 21. URI! 

 

 

5. SKLADIŠČE CIVILNE ZAŠČITE KRANJ (Za AMZS bazo Kranj) 

 

Pri skladišču CZ Kranj bo enota CZ Kranj za postavitev intervencijskega tabora postavila šotore, mobilno kuhinjo in 

skuhala topel obrok za vse prijavljene udeležence akcije, ki bodo čistili kanjon Kokre. Vaja enote CZ – intervencijski 

tabor. Obrok bo kuhan do 12.30! 

  

6. KANJON KOKRE 

Kanjon Kokre bodo čistili polnoletni udeleženci akcije zaradi posebnosti terena. Kanjon se bo čistil od mostu pri gostilni 

Arvaj do jezu pri Standardu. 

 

Potek čiščenja kanjona Kokre: 

 Zbor udeležencev ob 9.00 na Slovenskem trgu. 

 Razdelitev v skupine; vsaka skupina ima vodjo skupine . Vsaka skupina prejme vreče za smeti in PVC rokavice. 

 Odpravijo se čistiti kanjon Kokre. 

 Vstopna mest v KANJON KOKRE so: Hujski most, Kokrški most, ki povezuje mesto s Planino, most čez 

Kokro pri Standardu. 

 Po končni akciji se udeleženci zberejo na Slovenskem trgu. Zaključek akcije. 
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7. KRANJSKE ŠOLE IN VRTCI 

 

Čistilni akciji se bodo pridružile tudi kranjske osnovne šole, srednje šole in vrtci. Trenutno so prijavljeni: 

OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Predoslje, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Helene Puhar, OŠ Orehek, OŠ Staneta 

Žagarja, OŠ Matija Čopa, Gimnazija Kranj, Gimnazija ESIC Kranj, TŠC Kranj in Kranjski vrtci. 

 

Več dodatnih informacij lahko dobite pri vodjih letošnje čistilne akcije »Očistimo Slovenijo – Očistimo Kranj« Petri Odar: 

mobi: 051 237249 , e – mail: petra.odar@ocistimo.si. ali  Klemenu Marklju: mobi: 031/227742, e-mail: na 

ocistimokranj@gmail.com . 

 

 

Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU! 

 

 

 

 

 

mailto:petra.odar@ocistimo.si
mailto:ocistimokranj@gmail.com

