Dole pri Litiji, 13. 4. 2021
Številka: 7/2021-i

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
v soboto, 24. aprila 2021, s pričetkom ob 8.30
Spoštovani krajanke in krajani,
topli dnevi že naznanjajo pomlad, pričenja se spomladansko čiščenje in urejanje okolice naših
domov. V času epidemije več časa preživimo na prostem, v naravi in z žalostjo ugotavljamo, da je
naša okolica zaradi neodgovornega ravnanja nekaterih posameznikov, ki jim ni mar za čisto okolje,
vedno bolj onesnažena s številnimi odpadki. Še posebej bodejo v oči številne plastenke,
pločevinke in ostala embalaža ob cestah, nasipih in vodotokih.
Z izvedbo čistilne akcije bomo vsi skupaj poskrbeli, da bodo divja odlagališča odkrita in očiščena.
Od organizirane čistilne akcije je minilo že nekaj let, kar se odraža tudi na terenu. Pohvaliti pa
moramo nekaj posameznikov, ki pridno skrbijo in pobirajo vse, kar ne spada v naravo.
Kljub razglašeni epidemiji lahko ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ počistimo in polepšamo našo
okolico. Hkrati pa apeliramo na vse tiste, ki nimajo čuta za zdravo in čisto okolje, da je njihovo
ravnanje neodgovorno in obsojanja vredno.
Namen čistilne akcije je opozoriti ljudi, da smeti ne sodijo v naravo.
Naj spomnimo, da se na dan čistilne akcije na zbirna mesta ne dovažajo gradbeni odpadki, kosovni
in nevarni odpadki, odpadki iz delavnic, industrije … Čistilna akcija je namenjena odstranjevanju
odpadkov iz narave in ne iz naših domov.
Vse predsednike društev in organizacij v kraju prosimo, da spodbudite svoje člane, da se aktivno
vključijo v akcijo.
Vsi skupaj lahko prispevamo k temu, da bo naše okolje čisto in zdravo, da bomo vsi, ki tukaj
živimo, zadovoljni.
Kontaktne osebe oz. koordinatorji v posamezni soseski v KS Dole so:
SOSESKA DOLE (Berinjek, Bistrica, Dole, Gorenje Jelenje, Hude Ravne, Jelenska Reber, Kal, Prevale,
Selce, Slavina, Spodnje Jelenje, Suhadole, Zavrh)
- Irena Bostič, 041/245-519
- Tomaž Lihtenvalner, 051/358-876
- Luka Jesenšek, 051/633-819
ZBIRNO MESTO: DOLE, TIC – stara pošta
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SOSESKA GRADIŠČE (Dobje, Gradišče, Ježevec, Prelesje, Strmec)
- Špela Povše, 041/524-207
- Martin Sevšek, 031/469-815
ZBIRNO MESTO: VRH PRELESJA
SOSESKA DOBOVICA (Dobovica, Magolnik, Sopota, Radgonica, Zagozd)
- Robert Cimerman, 041/845-982
ZBIRNO MESTO: PARKIRIŠČE PRI KRJANOVIH V DOBOVICI
SOSESKA VELIKA GOBA (Čeplje, Ljubež v Lazih, Mala Goba, Preženjske Njive, Velika Goba)
- Polde Štempihar, 031/785-765
ZBIRNO MESTO: VRH NA RAZCEPU M., V. GOBA IN ČEPLJE, pri križu

Zaželjeno je, da se akcije udeležimo v čim večjem številu oz. da so prisotni predstavniki vseh vasi.
Prosimo, da svojo prisotnost sporočite svojemu koordinatorju, od katerega boste prejeli tudi
vsa nadaljnja navodila. Prav tako boste na zbirnem mestu prejeli material za izvedbo
spomladanske čistilne akcije (rokavice in vrečke za smeti). Akcije se udeležimo v delovni opremi,
vsak udeleženec poskrbi za svojo varnost.
Ob tem pa bi radi opozorili še na PREPOVEDANO KURJENJE ODPADKOV V NARAVI, kar prav tako
predstavlja veliko onesnaževanje za vse, ki sobivamo v naši krajevni skupnosti. Gre za izredno
veliko obremenitev okolja in s tem je povezano tveganje za nastanek resnih bolezni.
Vsak, ki to počne, se mora zavedati, da se dim, ki nastaja pri takšnem kurjenju, vrne v obliki
škodljivih in smrtonosnih prašnih delcev nazaj na zemljo in posledično s hrano tudi v naše telo.
Se škodljivemu kurjenju v naravi lahko izognemo? Seveda lahko! Vsako gospodinjstvo ima na
voljo enkrat letno naročiti KOSOVNI ODVOZ odpadkov povsem BREZPLAČNO pri podjetju KSP
Litija. Nevarne odpadke, nastale v gospodinjstvih, pa lahko oddamo tudi v Zbirnem centru Litija
ter v Zbirnem centru Šmartno, v obratovalnem času posameznega zbirnega centra.
Tudi za gume, folijo silažnih bal, plastično embalažo lahko poskrbimo ustrezno, ne pa tako, da
našteto kurimo na domačem dvorišču, v gozdu ali na obrobju gozda. Več informacij na spletni
strani našega komunalnega podjetja.
Smeti so torej postale velik problem današnjega časa. Več pozornosti je potrebne tudi pri
ločevanju odpadkov.
Ravno čisto okolje in zrak sta tista prednost, ki jo imamo pred urbanimi okolji, nasičenimi s
smogom in ostalo nesnago. Zato smo prepričani, da vsakdo želi čim bolj odgovorno skrbeti za
svoje zdravje oz. zdravo okolje zaradi sebe, ne pa zaradi inšpekcij, ki na terenu seveda tudi
opravljajo svoje delo.
S spoštovanjem,
Irena Bostič,
predsednica Sveta KS Dole pri Litiji
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