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VABILO NA ČISTILNO AKCIJO V OBČINI ŽIROVNICA, V SOBOTO 22. APRILA 2017 

  

Občina Žirovnica bo zopet organizirala čistilno akcijo, s katero vaški odbori, člani društev, zavodov, 
drugih organizacij in posamezniki pokažejo svoj odnos do čistega okolja.  

Namen akcije je, da se očisti okolica naselij, sprehajalne poti in večja odlagališča. Na dan akcije se bo 
čistilo samo komunalne in kosovne odpadke, odlagališča z nevarnimi odpadki in gradbenim 

materialom, pa bodo po vašem posredovanju sanirale pristojne službe.  

 
Akcija se bo izvedla v soboto 22. aprila 2017, zbori posameznih skupin so približno ob 9. uri. 

Občina Žirovnica bo za vse organizirane skupine pripravila zaščitne rokavice, vreče za smeti in za 
udeležence zagotovila malico. Po izvedeni akciji  bo zbrane odpadke odpeljalo javno podjetje JEKO-IN, 

d.o.o., Jesenice. Vrečke in rokavice bodo vodje skupin dobili na občini Žirovnica nekaj dni pred 
izvedbo akcije.  

Kontaktna oseba na občini je Maruša Pirih, dosegljiva je na telefonski številki  

04/5809 100 ali 040/288-965 ali e-mailu: obcina@zirovnica.si 
 

Vabimo občane in občanke, da se nam pridružite.   
  

Vaški odbori bodo skupaj z vaščani poskrbeli za čista naselja, vse od rebra do poljskih poti. Za čisto 

Završnico bodo zavihali rokave lovci, planinci in društvo TVD Partizan. Društvo DPM Žirovnica bo 
uredilo okolico Glence, kolesarji bodo poskrbeli za lepši izgled občine ob regionalni cesti, PGD 

Zabreznica pa za čistejšo Piškovco.   
Občina Žirovnica se že v naprej zahvaljuje vsem posameznikom in skupinam, ki se bodo udeležili 

čistilne akcije. 

 
Vabimo občane in občanke, da se nam pridružite pri posameznih skupinah, da bomo skupaj očistili 

našo lepo občino.  
Za lažjo odločitev, vam v tabeli predstavljamo društva in vaške odbore, ki bodo organizirali čiščenje in 

katerim se lahko pridružite: 
 

ČISTILNA AKCIJA 2017– 22. aprila 2017 ob 9. uri 

        

zap. št.  Organizator  Zbirno mesto kraj zbora, datum in kraj 

1 VO Breg  
okolica Brega (od Savskih elektrarn 
do Piškovce) 

   sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
pri bivši trgovini (Breg št.: 26) 

2 VO Breznica 

vas Breznica do Doslovče do Glence 
in do Konjeniške parcele, vaško 
korito 

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
pri vaškem koritu 

3 VO Doslovče vas Doslovče, dva korita  
sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor v središču vasi 
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4 VO Moste 
vas Moste, pot proti mlinu, pod 
Ajdno, obrtna cona, spodnje Moste  

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor pri Elektro Gorenjska d.d. 

5 VO Rodine 
vas Rodine do rebra in ob cesarski 
cesti  

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
pri otroškem igrišču 

6 VO Selo 
vas Selo, ob železniški progi do 
Žirovnice, zgornje Selo do rebra 

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor pri Gostišču Osvald 

7 
VO Smokuč in 
PGD Smokuč vas Smokuč in okolica 

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor pri vaškem koritu  

8 VO Vrba 

vas Vrba, proti "vahtnici" ob 
železniški progi, stagne proti 
Studenčicam  

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor na parkirišču v Vrbi 

9 VO Zabreznica 
vas Zabreznica, Stagne do železniške 
proge, rebro nad Zabreznico 

sobota 22. aprila, ob 9. uri 
zbori pri Gasilskem domu 

10 VO Žirovnica 

okolica lipe, od korita na žirovniško 
rebro do Lovrenca, nazaj na 
vodostan, Završnica do pregrade in 
nazaj po pašniku do Lovskega doma 

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor pri vaškem koritu 

11 TVD Partizan 
Završnica (od jezera do Smokuškega 
mostu) + okolica jezera  

v soboto 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor na prireditvenem prostoru v 
Završnici 

12 KK Završnica 
ob regionalni cesti od Mediuma do 
Vrbe   

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor je pri Mediumu 

13 PD Žirovnica  od Smokuškega mostu do Zelenice 
sobota 22. aprila, ob 9. uri 
 

14 LD Stol 

 poti do Valvazorja (Zavrh skozi 
Repše do Valvazorja, Rudna pot do 
Valvazorja) 

sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
zbor na parkirišču v Završnici 

15 DPM Žirovnica Glenca z okolico Rebra 
sobota 22. aprila, ob 9.uri, v 
Glenci 

16 PGD Zabreznica Piškovca 
sobota 22. aprila, ob 9. uri, 
Piškovca 

18 

Skavti Skavtski 
steg Pod 
svobodnim soncem 

čiščenje rebra Zabreznica - Breznica - 
Doslovče - Smokuč sobota 22.aprila, ob 9.uri, reber 

 
 

                                                                                                Leopold POGAČAR 
                                                                                                        ŽUPAN 


