
Naša narava je vse bolj žrtev pretiranega in objestnega onesnaževanja, zato je prav, da zanjo 
ustrezno poskrbimo.  
 
Vljudno vas vabimo, da se pridružite čistilni akciji v Občini Lenart, ki bo potekala v soboto, 
17. 4. 2021, od 9. do 14. ure. 
 
Žal nam epidemiološke razmere ne dopuščajo zbiranja večjega števila ljudi, zato bo letos 
čistilna akcija potekala individualno, a verjamemo, da nič manj zavzeto. Zaradi 
preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sta v Sloveniji še vedno začasno 
omejena gibanje in zbiranje ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo 
epidemiološko stanje v Sloveniji. Zato vas vse udeležence opozarjamo, da upoštevate 
ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, ki bodo veljali v času izvajanja čistilne akcije. 
Prosimo, da s seboj prinesete vrečke za odpadke. V tednu pred čistilno akcijo jih lahko 
prevzamete na lokaciji režijskega obrata Občine Lenart. Ne pozabite na zaščito; potrebovali 
boste primerna delovna oblačila, škornje ali močnejše nepremočljive čevlje in rokavice iz 
trpežnega materiala. 
 
Udeleženci boste samostojno pobirali smeti in jih odlagali ob glavnih poteh – oziroma na 
ustaljenih zbirnih mestih: 

• Gasilski dom Lenart - parkirišče 

• ŠRC Polena - parkirišče 

• Sedež TD Radehova 
• Pri trgovini Zamarkova - parkirišče 
• Lovski dom Lenart - parkirišče 

• Gasilski dom Voličina – parkirišče 
• Pri KD Selce - parkirišče 

• Pri stolpu Zavrh - parkirišče 
 
Ves čas akcije bo prisotna delovna ekipa, ki bo odvažala zbrane odpadke z dogovorjenih 
mest za odlaganje. Zaposleni v režijskem obratu bodo opravljali krožne vožnje in nadzirali 
odlaganje odpadkov. Pobirali in zbirali bodo samo odpadke najdene v naravi, odlaganje 
kosovnih odpadkov ni dovoljeno. Prav tako bo ves čas čistilne akcije deloval zbirni center 
Saubermacher. 
Kontakt za odvoz in vreče:  

• Mirko KOJC: 041 496 994,  

• Vlado ČUČEK: 051 247 737 in  
• Danilo DVORŠAK: 051 637 176. 

 
Čistilna akcija bo potekala v vsakem vremenu. 
 
Vabljeni vsi, ki vam je mar za naše okolje. 


