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Vabimo vas na 19. čistilno akcijo v občini Vodice 
 

V občini Vodice že devetnajst let poteka čistilna akcija, s katero občani skrbijo za bolj 

čisto, zdravo in urejeno bivalno okolje. Tudi letos vas vabimo, da se nam v soboto, 7. 

aprila 2018, ob 9. uri pridružite na tradicionalni 19. čistilni akciji, ki jo organizira 

Občina Vodice v sodelovanju s PGD Repnje-Dobruša. 

 

V preteklih letih je bilo storjenih kar nekaj pravih korakov k zmanjšanju onesnaženja 

naše občine … Vendar nas veliko dela žal še čaka. Letošnja čistilna akcija bo potekala 

po ustaljenem programu. V soboto, 7. aprila 2018, se bomo ob 9. uri zbrali na enem 

od zbirnih mest (na parkirišču ob Kulturnim domom Vodice ali pred gasilskimi 

domovi v Zapogah, Repnjah, Polju, Bukovici in Kosezah). Na zbirnih mestih se 

bodo razdeljevala osnovna zaščitna sredstva, vrečke ter simbolična darila za vse 

udeležence čistilne akcije. Nato se bomo v skupinah razporedili po območju celotne 

občine ter pričeli s čiščenjem cest, vodovarstvenih območij in gozdnih poti. Koordinatorji 

posameznih zbirnih mest so območna prostovoljna gasilska društva, organizator 

zaključka akcije pa je letos PGD Repnje-Dobruša.  

 

Odpadki se bodo zbirali na navedenih lokacijah: 

 Selo – nasproti avtobusne postaje, 

 Utik – med trgovino in igriščem (makedamska površina ob ograji), 

 Zapoge – pred gasilskim domom,  

 Repnje – pred gasilskim domom, 

 Brniška cesta izven Vodic (na koncu gozda desno), 

 Polje – pri gasilskem domu, 

 Vodice – pred Občino pri eko otoku 

 

Prosimo vas, da na dan akcije odpadke na zgoraj navedene lokacije odložite 

najkasneje do 11.30 ure, ko se bo opravljal zadnji prevoz odpadkov v začasni 

zbirni center. Ker se je v preteklih letih dogajalo, da so se odpadki odlagali na drugih 

lokacijah, kjer odvoz ni bil predviden, nam je to povzročalo nemalo organizacijskih 

težav. Če odpadkov resnično ni mogoče deponirati na dogovorjeno lokacijo, o tem 

prosimo obvestite območne koordinatorje. 

 

Namen čistilne akcije ni čiščenje individualnih objektov, zato vas prosimo, da kosovne, 

kovinske in biološke odpadke, pohištveni les, biološke odpadke, zeleni odrez, kartonsko 

embalažo in steklo deponirate v Začasni zbirni center Vodice vsako soboto med 9. in 

12. uro. 

 

Po koncu čistilne akcije ob 11.30 uri se bomo udeleženci zbrali na prigrizku in 

osvežitvi pred gasilskim domom v Repnjah. 

 

Vljudno vabljeni v čim večjem številu!  
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