
 

Kranj, 21. marec 2014 

Spoštovani Mestni svetniki Mestne občine Kranj. 

 

V soboto, 29. marca 2014 bo v Kranju potekala že 13. čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni 
več usran! S čiščenjem in spremljevalnim programom začnemo ob 9. uri na Glavnem trgu v 
Kranju, ob 10. uri pa nam bodo sledili v Stražišču pri Šmartinskem domu. Do 12. ure bo 
Glavni trg zbirališče čistilnih ekip in pestro središče dogajanja za vse ostale. 

Največja skupnostna akcija na Gorenjskem, ki je v svoji 12-letni tradiciji v skrbi za okolje v 
enem dnevu združila že do 7000 prebivalcev Mestne občine Kranj.  
Vanjo je aktivno vključenih vseh 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj. Delovna 
sobota večine kranjskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol je namenjena tej osveščevalni akciji. 
Vsako leto se nam pridruži večje število ekip iz gorenjskih društev, organizacij in podjetij, ki 
jim ni vseeno za okolje v katerem delujejo. Do sedaj smo prišli do številke 40, letos 
nameravamo poseči še višje. Z akcijo smo začeli in jo vsako leto, že trinajst let zapored, 
pripravimo in vodimo kranjski taborniški rodovi združeni v Zvezo tabornikov občine Kranj. 
Že od začetka imamo tudi podporo Mestne občine Kranj in Savatech d.o.o., na težavnejših 
območjih pa se nam pridružijo enote Civilne zaščite, Gasilsko reševalna služba Kranj in 
druga usposobljena društva. 

Spremljajoče aktivnosti bodo letos v znamenju ponovne uporabe odpadkov, ki je korak 
naprej pri zmanjševanju količine odpadkov in bolj učinkovite rabe virov. 
Večji pomen kakor 650 m3 smeti nabranih na čistilni akciji leta 2012 v mestnih naseljih, 
okrajih in tokrat še posebej izpostavljenih zelenih pljučih Kranja, kanjonu reke Kokre ima 
zagotovo dviganje zavesti o odgovornosti za okolje, v katerem in s katerim živimo vsak dan. 
Akcijo tako zaznamujejo prostovoljci, ki se z lastnimi rokami, sredstvi ali na kakšen drug 
način vključijo in očistijo Kranj. Letos bomo meščanom s predstavitvijo dobrih praks 
prenove odvrženih predmetov, izmenjave rabljenih oblačil ter računalniških komponent, 



 
 

pokazali kako lahko odpadke koristno uporabimo in tako zmanjšamo njihovo količino. 
Nagradili bomo tudi kreativnost, nagrado za najsmet bo dobila najboljša skulptura iz 
odpadkov, ki jih bodo nabrale in sestavile čistilne ekipe. 

Zabojnik bomo obrnili na glavo in pred akcijo pokazali na smeti, ki kazijo mesto. 
Posebno otipljiv test za to ali pravilno ločujemo odpadke bo pregled vsebine naključno 
izbranih ločevalnih zabojnikov. Te bomo obrnili na glavo v središču Kranja, na Glavnem trgu, 
kjer se bo odvijalo spremljevalno dogajanje. Če se bo izkazalo da nam ločevanje še vedno ne 
gre od rok, se bomo lahko udeležili delavnice Komunale Kranj, na kateri bomo že na akciji 
osvojili ABC ločevanja. Tudi čistilne ekipe bodo med samo akcijo skrbele za ločevanje 
nabranih odpadkov, ki jih bodo predali pomembnim sodelavcem čistilne akcije, Komunali 
Kranj. 

Izmenjevalnica in prodajalnica rabljenih oblačil 
Letos ne bomo čistili samo mesta, ampak bomo 
prevetrili tudi naše omare. Na čistilni akciji boste lahko 
izmenjali, kupili ali prodali tudi rabljena oblačila in 
predmete.  

Obnovljeni izdelki in predstavitev Fundacije Vincenca 
Drakslerja 
Z nami bo na Glavnem trgu tudi Fundacija Vincenca 
Drakslerja za odvisnike so.p., ki se bo predstavila s 
svojo dejavnostjo ponovne rabe predmetov, ki so bili 
zavrženi kot odpadek. 
Pri njih izdelke iz gospodinjstva popravijo, obnovijo in 
prodajo novim uporabnikom po simbolični ceni. 
Ogledali si boste lahko kako izgleda prenova, učinek 
prej-potem, prinesli bodo tekstilne statve in nam v 
nakup ponudili nekaj prenovljenih izdelkov.  

Izbor naj smeti 
Tekmovanje za najbolj kreativno skulpturo iz najdenih 
odpadkov. 

Vez-je  
Točka, kamor lahko prinesete rabljene, a še vedno 
delujoče računalniške komponente. Iz njih bodo 
sestavili računalnik in ga podarili mladim, ki si ga ne 
morejo privoščiti. Zaželjeni so predvsem prenosni 
računalniki. 

Obrnili bomo smetnjak  
Preverili bomo ali pravilno ločujemo odpadke, tako da 
bomo pokukali kaj vse se skriva v ločevalnih 
smetnjakih, naključno izbranih v enem od kranjskih 
naselij. 

Delavnica ločevanja odpadkov 
Če se bo izkazalo, da nam ločevanje še vedno ne gre 
od rok, se bomo lahko udeležili delavnice Komunale 
Kranj, na kateri bomo lahko osvojili ABC ločevanja. 

Likovna delavnica in palačinkarski šotor 
Taborniki bomo poskrbeli za kreativnost na temo 
abecednik odpadkov in za sladki prigrizek za čistilce.

Prav toplo ste na dogodek vabljeni tudi člani Mestnega sveta. 

Klemen Markelj,  
vodja akcije  

 
 

 
zto.taborniki.net 


