
ČISTILNA AKCIJA  TRZIN 2015:  
 

- 11. APRIL 2015 OD 9. DO 13. URE: 

 

l. Priprave in organizacija obvestil, opreme in označbe odlagališč s strani 

   Občine Trzin dobro organizirana. Le redkokdo je spraševal, kam naj 

   odloži  napolnjene vreče. Večina udeleženih org.in društev je pravočasno 

   prevzela opremo na OT oz. CIH. Odzvali se niso /opr./ šahisti, Orientacijski  

   klub, medtem ko Kluba 7E na akciji ni bilo. Strelsko društvo je čistilo svoj 

   teren že v četrtek, prav tako Lovska družina. 

 

2. Osnovna šola Trzin je organizirala čistilno akcijo v petek, 10. 4. v  

    dopoldanskem času. Število udeleženih učencev in učiteljev sporočijo. 

 

3. Vodje čistilne akcije za posamezna območja so bili na začetku na določenih 

    mestih in prevzeli bone za malico za prisotne in še predvidene udeležence. 

 

4. Iz TD Kanja sva tekom dopoldneva J. Valenčak in D. Špendal obiskali večino 

    območij akcije in zabeležili: 

    SMD je v gozdu našlo odlagališče salonitk /teren pokaže pred.g. Habjan/ 

    KUD F. Kotar je na travnikih našlo odložene traktorske gume in ploščice 

    /predst.KD pokaže teren/ 

    Salonitke so tudi pri črpalki v gozdu /T. Peršak/ 

 .  V gozdru je bilo odvrženih tudi nekaj avt.tablic, našli so se  

    ključi avtmobila in še mnogo drobnarij.  h  

    Civilna zaščita, ki je čistila Pšato od OŠ do Gregčevega mostu, je v vodi  

    našla veliko odpadkov /po dogovoru je vse odpeljal A. Nograšek/. 

    V bodoče je treba za OIC in obe strani obvoznice od Mercatorja proti Ljubljani  

    organizirati številčnejšo ekipo. 

    Lokacije, kjer se je, ali se odlaga vejevje je treba očistiti!  

    Pred Dom starejših namestiti več visokih pepelnikov 

 

5. Ob obhodu odlagališč vreč in pregled kontejnerjev /od 11.30 do 12.30 uri/  sem 

    J. Valenčak ugotovila, da je odpadkov manj kot pretekla leta. Če bi n.pr.napolnili z  

    vrečami  kontejnerje, bi bila mogoče vsega za 3 kontejnerje. Sicer pa bo odvoz pokazal  

    pravo količino let.odpadkov.   

 

6. Udeležba po zabeleženih bonih: skupaj odraslih 168, otrok 27. Pri tem izpostavljam,  

    da je bilo dosti več otrok, vendar starši zanje niso vzeli bonov     za malico. Nekatere  

    družine so tako, kot vsako leto, po akciji odšle na svoje  domove. Ti seveda niso všteti v  

    zapisano številko. Prav tako nekateri, kljub prevzetim bonom za malico, niso prišli do  

    Bistroja Mojca. Primerjavo med prejetimi in porabljenimi boni bomo opravili do 14.4.  

 

7. Po oceni prisotnih, so bile malice  dobre, prostor primeren, spreminjajoče vreme pa 

    odgnalo mnoge v zavetrje lokala, ali pa so se zelo hitro odpravili domov.    

 

8. Novinar in snemalec: Miro Štebe 

 

 

Poročilo: Jožica Valenčak, 11. in 12. april 2015 


