
»Prijatelji,  očistimo Bohinj!«- 
navodila in potek čistilne akcije 21. aprila 2018 

 

V soboto, 21. aprila 2018 se bomo vsi ljubitelji Bohinja zbrali na naši vsakoletni 

čistilni akciji »Prijatelji, očistimo Bohinj!«. 

GLAVNO ZBIRNO MESTO je Gostilna Danica v Bohinjski Bistrici, kjer bo mogoče od 

8:00 ure dalje prevzeti vrečke za odpadke in rokavice ter sendviče in pijačo za 

udeležence. Društva lahko prevzamejo vreče že v tednu pred čistilno akcijo na 

Režijskem obratu, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro. Sendviče in pijačo pa boste prevzeli 

v soboto. 

ZBIRNE TOČKE ZA ODPADKE: vreče z odpadki se odlaga na vidnih mestih ob glavnih 

cestah. V kolikor boste vreče odložili izven zbirne točke, je potrebno o tem obvestiti 

Režijski obrat na tel. št. 031 706 513 (Janko Rožič). Prav tako vas naprošamo, da 

Režijski obrat obvestite, če boste med čiščenjem naleteli na večje kosovne odpadke, 

katerih sami ne boste mogli odstraniti ali če boste opazili odpadke na  težko dostopnih 

terenih. 

Prosimo vas, da na zbirne točke, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z odpadki 
in kosovne odpadke, ločeno razporedite po kupih: 

 rumene vrečke na en kup  

 črne vrečke na drugi kup  

 kovino in gospodinjske aparate na tretji kup  

 gume na četrti kup  
 pohištvo ter druge kosovne odpadke na peti kup.  

Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo 

vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva … ne 

pobirajte in ne premeščajte!!!  S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in 

okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo popisali in sporočili pristojnim 
inšpekcijskim službam. 

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela. 

Divja odlagališča: v kolikor boste med čiščenjem naleteli na večje divje oz. nelegalno 

odlagališče, vas prosimo, da lokacijo odlagališča, približen obseg ter prisotne odpadke 

(gradbeni, kosovni odpadki…) sporočite koordinatorju čistilne akcije (Nataši Fujs; tel. 

040 673 822) 

Naprošamo vas, da odpadke ločujete po sledečem sistemu: 

V rumeno vrečko  mečemo prazno in čisto - neblatno  embalažo (plastenke, plastična 

embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke...).   

V to vrečo ne spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi 

pokvarjeni izdelki. 

V črno vrečko odlagamo  vse ostale odpadke, ki jih ni mogoče zbrati ločeno oz. so 

preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, 

plenice). 



Vodje društev naprošamo, da nam na dan čistilne akcije do 10.00 ure sporočijo število 

udeležencev, ki so se akcije udeležili, na telefonsko številko 040 673 822 (Nataša Fujs). 

Po zaključku akcije pa vas naprošamo, da nam sporočite približno količino 

zbranih odpadkov. 

 

Varnost in splošni pogoji Čistilne akcije se vsak udeleži na lastno odgovornost! Za 

čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali drugače 

zavarovani. Občine, strokovne službe, lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje 

odlagališč ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji. 

 

Prisrčno vabljeni! 

 

Občina Bohinj 

Turizem Bohinj 

Turistično društvo Bohinj 

 


