OBÈINA CERKNO • GASILSKA ZVEZA CERKNO • KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO • LTO LAUFAR CERKNO

V SKRBI ZA ČISTEJŠO CERKLJANSKO VAS,
OBČANKE IN OBČANI, VABIMO NA ČISTILNO AKCIJO, KI BO

V SOBOTO, 13. 4. 2013,
od 9. ure dalje.

>>>

POKAŽIMO, DA ZNAMO STOPITI SKUPAJ IN PREVZETI ODGOVORNOST ZA SVOJ KRAJ.

INFORMACIJE O POTEKU AKCIJE “OČISTIMO CERKLJANSKO”
Začetek akcije
13. aprila 2013 ob 9. uri zjutraj se zberemo na zbirnih mestih v svojem kraju, kjer
vas bo pričakal vaš koordinator. Koordinator zbirnega mesta bo prostovoljcem
razdelil rokavice in vrečke, jim določil
območje čiščenja ter jim razdelil navodila o ločevanju. Prostovoljci gredo skupaj
z vodjem skupine na mesto čiščenja. Vse
prostovoljce pozivamo, da se držijo navodil o ločevanju.

Kaj bomo čistili
Čistili bomo predvsem svoj kraj, sprehajalne poti, bregove rek, ekološke otoke.

Vrečke/rokavice
Vrečke in rokavice za čiščenje boste dobili
pri koordinatorjih.

Sistem ločevanja odpadkov
Rumena ali modra vreèka
• Vanjo odlagamo: embalažo (plastenke,
plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke ...). Rumena vrečka je samo za prazno embalažo, polno
embalažo odlagamo v črne vrečke.
• Vanjo ne spadajo: trda plastika, vedra,
polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.
Èrna vreèka
• Vanjo odlagamo: vse ostale odpadke, ki
jih ni mogoče zbrati ločeno oziroma so
preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, plenice, kasete, CD-ji ...).
Zelena vreèka
• Vanjo odlagamo: samo embalažno steklo (steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil, kozarce vloženih živil ter drugo stekleno embalažo).
• Vanjo ne spadajo: ravno steklo, ogledala, laboratorijska oprema, svetila in
steklo iz umetnih mas (pleksi).
Rdeèa vreèka
• Vanjo odlagamo: samo baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo
barv in lakov, embalažo olj, embalažo
škropiv in čistil, zdravila, neonske in
halogenske sijalke.
• Vanjo ne spadajo azbestne plošče (salonitke)!
Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo
vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva ...
ne pobirajte in ne premešèajte!!! S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh
nevarnih odpadkov smo popisali in bomo
nanje usmerili strokovnjake.
Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.
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Azbestne plošèe – salonitke
Občina Cerkno v sodelovanju s Komunalo
Idrija vzporedno z akcijo svojim občanom
omogoča, da oddajo odrabljene azbestne
plošče (salonitke), ki bi se jih radi znebili
in ki jih sicer lahko med letom oddajajo v
zbirnem centru. Pri tem gre poudariti, da
vsak posameznik za ustrezno osebno zašito za rokovanje z azbestnim odpadkom
poskrbi sam in to počne na svojo odgovornost. V okviru čistilne akcije najdene
večje količine azbestnih plošč v naravi
ne pobirajte in ne premeščajte. Lokacijo
črnega odlagališča javite svojemu koordinatorju, da bo zadevo evidentiral.

Varnost in splošni pogoji
Za čiščenje bregov rek, vodotokov ali sprehajalnih poti ... na dan akcije prostovoljci
niso nezgodno ali kako drugače zavarovani! Udeležba na akciji je na lastno odgovornost! Organizatorji ter vodje skupin ne
prevzemajo odgovornosti za morebitne
poškodbe in nesreče pri akciji. Pred za-

ZBIRNA MESTA
Na avtobusni postaji Žabže
Pred večnamenskim
objektom Bukovo,
na avtobusni postaji Kojca,
pred staro OŠ Zakojca,
na avtobusni postaji Laharn
Osnovna šola Orehek
Na avtobusni postaji Gorje
(Gorje, Laznica)
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Na avtobusni postaji
Pred podmornico
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Na obračališču avtobusa
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Pri Gasilskem domu
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Pri gasilskem domu
Pred gostilno na Želinu
Na avtobusni postaji
Pred gasilskim domom
Na parkirišču pri OŠ Cerkno

četkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta
oziroma odlagališča pridobite ustrezna navodila glede morebitnih posebnosti kraja
čiščenja, navodila za ločevanje odpadkov
ter navodila kaj storiti, če gre kaj narobe.

Kako ravnati,
če gre kaj narobe?
Če pride do poškodbe, to takoj sporočite
koordinatorju. V primeru hujših poškodb
pokličite Center za reševanje na 112.

Zbirni center Cerkno
Zbirni center bo v soboto imel podaljšan
urnik od 7h do 13h, prav tako pa bo obratoval v ponedeljek, 15. 4. 2013, in torek,
16. 4. 2013 od 10h do 14h.

Zaključek akcije
13. aprila 2013 ob 14h.
V primeru slabega vremena, bomo akcijo
prestavili na naslednjo soboto, 20. 4. 2013.

VSI, KI IMAMO RADI ČISTO CERKLJANSKO, BOMO DNEVNO SKRBELI ZA UREJENOST NAŠE OKOLICE!
Organizatorji akcije Občina Cerkno, Gasilska zveza Cerkno, Krajevna skupnost Cerkno in LTO Laufar Cerkno se zahvaljujemo vsem koordinatorjem, vodjem skupin in udeležencem akcije, ki boste pripomogli k čistejši Cerkljanski!

