
 
 

ČISTILNA AKCIJA 2020 
 

Obveščamo vas, da bo čistilna akcija v naši občini v soboto, 4. aprila, z začetkom ob 8. uri. 
 

Čistimo javne površine ter površine ob vseh cestah (regionalna, lokalna, javna, gozdna cesta), 
kosovni odpadki in divja odlagališča ne sodijo v to čistilno akcijo. Divja odlagališča se samo 
evidentirajo in sporočijo koordinatorju JKP Grosuplje Branku Novaku (GSM 031 745 639). 
 

ZBIRAJO SE LE KOMUNALNI ODPADKI.  
NEKOMUNALNI (deli pri razgradnji avtomobilov in drugo) OZ. GRADBENI ODPADKI NISO 
PREDMET ČISTILNE AKCIJE.  
 
Organizator čistilne akcije po posameznih vaseh je vaški odbor. Prijave zbira predsednik vaškega 
odbora posamezne vasi, ki mora do ponedeljka, 30. marca 2020, zaradi lažje organizacije in naročanja 
materiala (vreče za smeti, rokavice in malica) sporočiti okvirno število prijav. Točno število prijav pa 
do srede, 1. aprila 2020, do 10. ure. 
Za vse udeležence bo organizirana malica. Prevzem malice in vreč bo na dan akcije ob 7.30 na občini. 
Po 12. uri bo organiziran odvoz smeti. Vreče se po posameznih barvah ločeno zbirajo na mestih 
odvoza. 
 
 

VAS PREDSEDNIK VO-ja ZBIRNO MESTO 
ZBIRNO MESTO 
ODVOZA SMETI 

Bruhanja vas Janez Lohkar 
pri rekreacijskem 
centru Gmajna 

pri ekološkem otoku 

Cesta Roman Omahen pred vaškim domom pri ekološkem otoku 

Hočevje Franci Starbek pri gasilskem domu pri gasilskem domu 

Kompolje Branko Brodnik pri gasilskem domu pri gasilskem domu 

Mala vas Miha Jakič 
na luži pri ekološkem 
otoku 

pri ekološkem otoku 

Predstruge Boris Kaplan pri igrišču pri igrišču 

Podgora Jože Klun pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku 

Podgorica Slavko Jamnik 
pri ekološkem 
otoku/oglasni tabli 

pri ekološkem otoku 

Podpeč Jože Zrnec pri igrišču pri ekološkem otoku 

Ponikve Edvard Somrak pri gasilskem domu pri gasilskem domu 

Struge Marjan Ferkulj pri gasilskem domu pri gasilskem domu 

Videm Aleš Babnik 
pred Jakličevim 
domom 

ekološki otok pri 
gasilskem domu 



Vodice Katja Černivec pri oglasni tabli pri ekološkem otoku 

Zagorica Jan Lenarčič pri gasilskem domu pri gasilskem domu 

Zdenska vas Davorin Babič pri gasilskem domu pri gasilskem domu 

 
 

Delili bomo vreče različnih barv. Navodila za uporabo barvnih vreč glede na vrsto odpadkov: 
– Črne vreče so za zbiranje mešanih oz. preostanka odpadkov (oblačila, čevlji, robci ipd.). 
– Rumene vreče so za zbiranje mešane embalaže (pločevinke, plastenke, kovinska embalaža, 
trda plastika, tetrapak, folije, PVC-vrečke, embalažni stiropor, drobna embalaža ipd.). Steklena in 
kartonasta embalaža ne sodita v rumene vreče. 
– Zelene vreče so za zbiranje steklene embalaže (steklenice, kozarci za vlaganje ipd.). 
– Rdeče vreče so za zbiranje nevarnih odpadkov (baterije, akumulatorji, zdravila, pesticidi, barve 
in laki, odpadna olja, embalaža z vsebino nevarnih odpadkov – nafta, bencin ipd.). 

 
S spoštovanjem 
 

Igor Ahačevčič, župan 

 

 

 

 


