zto kranj
Zveza tabornikov občine Kranj
Čistilna akcija
posodobljeno

Kranjski taborniki v sodelovanju z občino Kranj že več kot 10 let organiziramo čistilno akcijo
Očistimo Kranj - Kranj ni več usran.
Število udeležencev akcije je skozi leta naglo naraslo na prek 7000. V akciji sodelujejo vse starostne
skupine, od osnovnošolcev do upokojencev. Akcija se izvaja na širšem območju Kranja. Spremlja jo
zanimiv program, ki se zadnja leta odvija na Glavnem trgu.
Namen akcije je seveda "spomladansko" čiščenje našega mesta, prav tako pa ima velik pomen tudi
ozaveščanje ljudi o skrbi za okolje, ki se začne v prav vsakem domu z ločevanjem in pravilnim
odlaganjem odpadkov.
Poskrbimo, da bodo tudi prihodnji rodovi deležni lepot narave, ki nam jih ta ponuja. Zatorej lepo
vabljeni na Očistimo Kranj - Kranj ni več usran 2016!
Izjava za medije
V soboto, 2. aprila 2016 bo v Kranju potekala že 15. čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni več
usran! S čiščenjem in spremljevalnim programom na Glavnem trgu v Kranju začnemo ob 9. uri. Do
12. ure bo Glavni trg zbirališče čistilnih ekip in pestro središče dogajanja za vse ostale.
Največja skupna čistilna akcija na Gorenjskem, ki bo v svoji 15-letni tradiciji v skrbi za okolje v
enem dnevu združila preko 3000 prebivalcev Mestne občine Kranj.
Letos smo med drugimi k akciji povabili čistilne ekipe s katerimi smo sodelovali do sedaj in bi se jim
radi na tem mestu zahvalili za dolgoletno sodelovanje: OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Helene Puhar
Kranj, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Orehek, OŠ Stane Žagar, OŠ Predoslje,
dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj, KS Kokrica, Mitja Zupan s prijatelji,
Enota CZ – Intervencijski tabor, Društvo za raziskovanje jam, Dnevni center za otroke in družine
Škrlovec, Gasilsko reševalna služba Kranj, Radioamaterji Kranj, Jamarsko društvo Carnium, Kranj
Društvo za podvodne dejavnosti Kranj in PRS RP Kranj, PGD Britof, KS Sorško polje, KS Gorenja Sava,
KS Primskovo, KS Golnik, KS Goriče, KS Bratov Smuk, KS Stražišče, Društvo gorske reševalne službe
Kranj, Društvo za ohranitev Udinbošt, Društvo vitezov jeruzalemskega templja Slovenije – Komenda
Sv. Ema.
Čistili bomo mestna naselja občine Kranj, kanjon reke Kokre, obrežje Save od Savskega otoka do
Struževega in letos prvič, podstrešij v centru mesta. To je okolje, v katerem in s katerim živimo
vsak dan. Skupaj bomo pripomogli k čistejšemu okolju za vse nas.
Vabimo Vas, da se udeležite akcije in s tem pripomorete k čistejšemu okolju, v katerem živite.
Če se boste odločili za čiščenje področja, ki obsega Vašo krajevno skupnost ali Vaše področje
delovanja, mi to prosim sporočite na spodnji elektronski naslov, da uskladimo podrobnosti.

Vašo udeležbo potrdite do torka, 9. 3. 2016 vodji akcije Klemenu Marklju na elektronski naslov:
ocistimokranj@gmail.com. Ob pravočasni prijavi bomo taborniki poskrbeli za zaščitna sredstva,
vrečk za smeti in malico.
Taborniki vam obljubljamo zanimiv dan, ki ga boste preživeli v naši družbi.
Program letošnje čistilne akcije
Poleg čiščenja, se bo od 9. do 12.30 ure na Glavnem trgu v Kranju odvijal spremljevalni
program, ki ga še pripravljamo.
Za občutek pa si lahko pogledate lanskoletni program. Z nami so bili Gasilsko reševalna služba
Kranj, CZ MO Kranj, Zavod Carnus, zavod za spodbujanje družbene solidarnosti, socialno podjetje,
Fundacija Vincenca Drakslerja in Center ponovne uporabe odpadkov in Komunala Kranj. Hvala!
9.00–12.30: POBIRANJE SMETI
Kdor se bo za čiščenje odločil naknadno, imamo za vas pripravljenih nekaj dodatnih čistilnih točk.
Za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in malico bomo poskrbeli taborniki. Obiščite kotiček z
informacijami in prejeli boste zemljevid, vrečke in zaščitne rokavice.
Čistilne ekipe se bodo potegovale za najbolj kreativno skulpturo iz najdenih odpadkov - NAJSMET,
ki jo bomo razglasili po koncu akcije. Kdo bo prejel letošnjo nagrado?
11.00–11.30: OBRNIMO SMETNJAK
Pripeljali bomo naključen smetnjak, vsebino katerega bomo stresli na Glavnem trgu in pogledali
kako ločujejo odpadke prebivalci Kranja. Če bo potrebno, bomo odpadke pravilno ločene vrnili v
smetnjak.
Kaj gre kam? - Kako pravilno ločevati odpadke
Če se bo izkazalo, da nam ločevanje še vedno ne gre od rok, se bomo lahko udeležili delavnice
ločevanja odpadkov s pomočjo abecednika odpadkov.
11.00–12.00: PREDSTAVITEV GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ
Na trg bodo pripeljali gasilsko vozilo, ki ga uporabljajo pri ekoloških nesrečah in nam ga razkazali.
Lahko se boste usedli za volan in prijazne gasilce povprašali o vsem kar vas zanima.
9.30–12.30: OKUSNE PALAČINKE IZPOD TABORNIŠKIH ROK
Tudi letos se boste poleg čistilcev lahko tudi mimoidoči, posladkali z okusnimi palačinkami in čajem,
ki ju bodo za vas pripravili kranjski taborniki.
9.30–12.30: Delavnice in dobre prakse da bo nastalo čim manj odpadkov
Izdelaj si svojo nakupovalno vrečko
Zero waste za čim manj odpadkov
Izmenjevalnica Prinesi nekaj od naštetega in si izberi nekaj iz tistega kar smo že zbrali. Zbirali
bomo trajno hrano, posteljnino, spodnje perilo in oblačila. Vse bo šlo nato v skladišče Območne
zveze Rdečega križa Kranj.
Knjižna menjalnica Klub študentov Kranj nam bo posodil svojo knjižno polico in iz nje lahko
izberete knjigo, v zameno pa pustite svojo.
Zbiranje računalniške opreme Društvo Vez – je, društvo ki sprejema odslužene računalnike, jih
popravi in podari mladim, ki si jih težje privoščijo. Ne zbiramo katodnih monitorjev, več o tem kaj
točno zbiramo na povezavi.
Kotiček za relaksacijo Fundacija Vincenca Drakslerja in Center ponovne uporabe odpadkov nam
bosta predstavila svojo dejavnost in opremila kotiček z ležalniki in otroškimi mizami s klopmi,
narejenimi iz recikliranih palet. Vabljeni tudi k ogledu njihove trgovine Kr štacuna, kjer ponujajo
Kranjčanom izdelke iz Centra ponovne uporabe.

Izdelava ptičjih valilnic in re-dizajn zavrženih predmetov Zavod Carnus, zavod za spodbujanje
družbene solidarnosti, socialno podjetje bo predstavil preoblikovanje zavrženih predmetov v
uporabne, estetsko dovršene izdelke. Tako bodo prikazali izdelavo ptičjih valilnic iz odpadnih
materialov, različne možnosti re-dizajna predmetov. Otroci pa se bodo naučili izdelati nekaj
uporabnih izdelkov iz odpadne embalaže.
9.30–12.30: Delavnice Bodimo pripravljeni!
Čista podstrešja, so požarno varna Čiščenje podstrešij v centru mesta s pomočjo usposobljenih
prostovoljnih gasilcev, CZ MO Kranj in tabornikov.
Ali bi znal pomagati? Preizkusi se v znanju prve pomoči. Simulirali in usmerjali vas bodo mladeniči
in mladenke iz zelo uspešnih ekip prve pomoči.
Predstavitev organizatorjev čistilne akcije - Zveze tabornikov občine Kranj
12.10 - 12.30: zbor vseh udeležencev na Glavnem trgu:



izbere se najsmet čistilne akcije,
zaključek akcije

Spremljevalni program, ki se bo poleg čiščenja odvijal v Stražišču pred Šmartinskim domom od
10. do 13. ure


10.00: zbor pred Šmartinskim domom, razdelitev v skupine in odhod na čiščenje Stražišča

Za kakršnekoli informacije nas lahko kontaktirate na e-mail ocistimokranj@gmail.com in potrudili
se bomo za čimprejšnji odgovor. Fotografije in druge materiale najdete na povezavi, uporaba je
dovoljena s pripisom avtorja.

