Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Epidemija je tudi na področju razpršenih odpadkov terjala svoj davek. Kot nam je najbrž
vsem, ki nam je mar, jasno, je stanje katastrofalno, saj ob cestah in poteh leži toliko
odpadkov, kot že dolgo ne. Ravno zato vas tudi letos najlepše vabimo, da se nam
pridružite pri

ČISTILNI AKCIJI
od 10. do 18. aprila 2021.
Akcija bo potekala po starem, že utečenem konceptu. Tako se bodo delujoča društva v
naši krajevni skupnosti organizirala po posameznih relacijah (seznam na naslednji strani)
in čistila obcestne brežine. Vsi, ki niste člani društev, se lahko pridružite posameznim
društvom ali pa se organizirate doma, v vaši vasi in olepšate vas, »počistite pred svojim
pragom«.
Radi bi vas še opozorili na možnost, da lahko vsako gospodinjstvo brezplačno enkrat letno
naroči kontejner za kosovne odpadke na Komunali Sevnica. Predlagamo, da se te možnosti
poslužite, se morda v vasi organizirate, da več gospodinjstev skupaj naroči kontejner, če
se izkaže, da imate potrebo po njem. Gozd in druga mesta nikakor ni kraj, kamor bi
odmetavali gradbene in druge kosovne odpadke, kajne?
Vse informacije, ki vam na tem mestu niso na voljo, lahko dobite pri Petri Majcen na tel.
št. 041 392 567.
Ker se še vedno nahajamo v času epidemije, vas pozivamo, da se, čeprav se dejavnost
dogaja na prostem, skrbno držite preventivnih ukrepov, upoštevate varnostno razdaljo
in nosite zaščitne maske, če razdalje ne morete zagotavljati, in se ne družite v večjih
skupinah kot 10, če ne izhajate iz istega gospodinjstva. Vse, kar počnete, počnete
na lastno odgovornost.
V želji in upanju, da se nam letos spet pridružite, vas najlepše pozdravljamo!
Turistično društvo Šentjanž
Pokažimo, da nam je mar za okolje, v katerem živimo, in stopimo skupaj!

SMERI ČIŠČENJA PO DRUŠTVIH V LETU 2021:
1. Birna vas–Krmelj (do table Krmelj) – KUD Apolon
2. Šentjanž, od šole do table Hrušice – AKŽ Budna vas, Čebelarsko društvo
Šentjanž
3. Šentjanž–Gabrce–Murnce (do spomenika) – Svet KS Šentjanž
4. Gabrce–Breško – Društvo vinogradnikov Šentjanž
5. Primštal–Kal – Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
6. Kladje–Gradec – Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
7. Osredek–Gabrska gora – Športno društvo Šentjanž
8. Šentjanž–Gaj–Kocutna–Leskovec – Kulturno društvo Šentjanž
9. Hinje–Podboršt-Veliki Cirnik – DPM Šentjanž
10. Šentjanž–Hinje–Gabrce–Šentjanž – DU in KODIS Šentjanž
11. Podboršt–Nunski log – Septet Fortuna
12. Cerovec–Zdevno-Budna vas – KUD Budna vas
13. Šentjanž–Birna vas–Koludrje – TD Šentjanž
14. Krekova pot – TD Šentjanž in Planinci PD Lisca
15. Tabla Rupa–mimo domačije Vidmar–domačija »Strehar« – MK Junci
16. Rudaska tematska pot Tk pav – TD Šentjanž, DU Šentjanž
17. V. Cirnik–Roženberk–Svinjsko–Vrhe – PGD Veliki Cirnik, Zavod Veles in
lokalna skupnost
18. Šentjanž–Kamenško (od Kebra in od Repšeta) – Lovska družina Šentjanž
19. Kal–Lačenberg–Lontovž – PGD Šentjanž
20. Pot do spomenika v Jatni, spominsko obeležje v Murnicah in Hinjah –
Krajevni odbor ZZB NOB Šentjanž
21. Okolica šole, vrtca in javne površine na območju Šentjanža – OŠ Milana
Majcna Šentjanž
Posamezno društvo oz. skupina poskrbi za odvoz zbranih odpadkov na zbirno
mesto (pri ustaljenih kontejnerjih za odlaganje odpadkov ali pri kontejnerju, ki
bo postavljen od 10. do 18. 4. na parkirišču pri šoli v Šentjanžu). V kontejner ne
sodijo veliki kosovni odpadki, kot so razni gospodinjski aparati ipd. Predstavnik
vsakega društva oz. skupine sporoči Petri Majcen (tel. 041 392 567) ali na
info@sentjanz.si najkasneje do nedelje, 18. aprila 2021, količino odpadkov, ki jih
je društvo pobralo (primer: 10 x 150-litrskih vreč odpadkov), in število
udeležencev akcije posameznega društva oz. skupine. Prosimo tudi za kakšno
fotografijo za arhiv.

