
 

 

 

 

Čistilna akcija 

»OČISTIMO KOČEVSKO 2013« 

20. april 2013 

 

Organizator:  

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, 

Občina Kočevje in 

javno komunalno podjetje Komunala d. o. o. Kočevje  

 

Lansko pomlad, 24. marca 2012, je Društvu ekologov brez meja uspelo povezati kar 289.000 
prostovoljcev ali povedano drugače – več kot 14 % vseh prebivalcev naše države. Druga 
vseslovenska čistilna akcija »Očistimo Slovenijo za vedno 2012« je bila tako najuspešnejša 
prostovoljska okoljska akcija v zgodovini človeštva.  
 
Del vseslovenske čistilne akcije v letu 2012 je bilo tudi 1555 občank in občanov občine Kočevje 
(skupaj z vrtci in šolami je v akciji sodelovali 3115 občank in občanov). Na zbirni center v Mozlju smo 
v okviru akcije pripeljali 76 ton raznovrstnih odpadkov (od tega 5,8 ton salonitnih plošč).  
 
Problematika divjih odlagališč v občini Kočevje še naprej ostaja pereč problem. V redno 
vzdrževanem Registru divjih odlagališč http://register.ocistimo.si so trenutno vpisane 103 lokacije še 
ne očiščenih divjih odlagališč. Zaskrbljujoča je tudi onesnaženost kraškega podzemlja, ki na področju 
naše občine spada v sam vrh onesnaženosti v RS. Od okvirno 600 registriranih kraških jam in brezen 
(področje občine Kočevje) je onesnaženih približno 15 do 20 % vseh. 
 
Zato in zaradi boljše prihodnosti naših otrok bomo čistilno akcijo organizirali tudi letos.  

Čistilna akcija »Očistimo Kočevsko 2013« bo potekala v soboto, 20. aprila 2013, s pričetkom ob 

9.00 uri. 

 

Za lažjo organizacijo čistilne akcije Vas lepo prosim naslednje: 

o vaša prijava oz. potrditev sodelovanja je dobrodošla (do ponedeljka, 15. aprila 2013), 

saj se na ta način lahko predhodno dogovorimo o lokacijah čiščenja in drugem. 

Sodelovanje lahko potrdite pri vodji projekta, Tini Kotnik. 

o udeležite se operativnega sestanka, ki bo v petek, 12. aprila 2013, ob 17.00 uri v sejni 

sobi podjetja Komunala Kočevje d.o.o. Vaša prisotnost na operativnem sestanku je zelo 

zaželena, saj bo sestanek v celoti namenjen organizaciji čistilne akcije v občini Kočevje – 

seznanitvi s potekom akcije, z že narejenim, reševanju problematike, razdelitvi plakatov… 



 

Na sestanku boste izvedeli tudi vse informacije o prevzemu 

potrebnega materiala, ki ga boste potrebovali pri čiščenju 

(vrečke, rokavice). 

o prijavite divje odlagališče v digitalni Register divjih odlagališč (http://www.ocistimo.si/) . 

V pomoč pri prijavi lokacij divjih odlagališč sem vam vedno na voljo. 

o nadaljujte z opozarjanjem in prijavami ljudi, ki nelegalno odlagajo odpadke v naravo. 

Njihovo početje je nedopustno. 

V spodaj zapisani tabeli prilagam seznam in oris območij, ki naj ga s čiščenjem oz. pobiranjem smeti 

zaobjame posamezna šola, vrtec,… Razdelilnik je izdelan zaradi lažje in boljše pokritosti prostora, 

predvsem pa z namenom, da nam s skupnimi močmi uspe kar se da veliko delo. 

 
Na voljo sem vam za vse dodatne informacije, prav tako pa so dobrodošli tudi vsi vaši predlogi, 
vprašanja,…  
Več o čistilni akciji »Očistimo Kočevsko 2013«  http://www.kocevje.si . 

 

Ker skupaj zmoremo več, pozivamo vse k skrbnejšemu ravnanju z odpadki, 

 k skrbnejšemu odnosu do narave ter Vas vabimo, da se akciji pridružite. 

 

 

Lep pozdrav! 

Pripravila: 

Vodja projekta »Očistimo Kočevsko 2013«:    Podžupanja Občine Kočevje: 

Tina Kotnik, ZGS OE Kočevje        Lili Štefanič l.r. 

E: tina.kotnik@zgs.gov.si  

T: 041 657 393 

 

 

 

V vednost poslano vsem navedenim v priloženi tabeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nosilec dela čistilne akcije Področje čiščenja Mesto zbiranja smeti  

Gimnazija Kočevje 1. okolica Gimnazije, Kolodvorska ulica – Trata – Trdnjava, 

Cankarjeva ulica – Trata – Trdnjava (mimo Elektra) 

2. 19.4.2013 – čiščenje trase cest Koprivnik – Kočevje in Brezovica 

– Livold. 

Gimnazija Kočevje, nova 

športna dvorana,  

 

Ob cesti 

Srednja šola Kočevje 1. okolica Srednje šole s parkom, okolica nove športne dvorane, 

veliko parkirišče do Rinže, skate poligon, dovozna pot na stadion + 

okolica stadiona do mostu 

2. delovna akcija: postavitev lesene ograje 

Srednja šola, Gaj 

OŠ Zbora odposlancev širša okolica OŠ (okolica telovadnice, šole, do teniških igrišč), 

dovozna pot od Name do OŠ, zelenica med OŠ in barom 

Osterman, podgorska ulica do trim steze, trasa trim steze 

OŠ 

Bračičeva šola širša okolica OŠ, igrišča, zelenica do avtobusne postaje, parkirišče 

za banko, pot do zapornic 

OŠ 

Podružnična šola Željne širša okolica OŠ + vas Željne + okolica igrišča OŠ 

OŠ ob Rinži  širša okolica OŠ (šola, igrišča, stadion…) + po cesti od šole do 

semaforjev, proti pokopališču v Dolgi vasi, do ceste v Mestni Log 

in nazaj do šole (krožna pot) 

OŠ  

Podružnična šola Livold širša okolica OŠ+ vas Livold (središče vasi, do trgovine, do 

pokopališča…) 

OŠ 

Podružnična šola Koč. Reka širša okolica OŠ + naselje Koč. Reka + okolica športnega igrišča OŠ 

OŠ Ljubo Šercer širša okolica OŠ, okolica avtobusne postaje, Podgorska ulica do 

Črne jame 

OŠ 

OŠ Stara Cerkev širša okolica OŠ (okolica telovadnice, šole, stadiona) + vas Stara 

Cerkev (središče vasi, do trgovine, do pokopališča…) 

OŠ 

OŠ Fara širša okolica OŠ (okolica telovadnice, šole, igrišč) + vas Fara OŠ 

Glasbena šola širša okolica šole, zelenica med šolo in Streliško ulico šola 

Vrtec Kočevje (vse enote) okolica vrtcev  enote Vrtca Kočevje 

CŠOD Jurček Širša okolica CŠOD, cesta na stadion (do dovozne poti na 

stadion)>desno do Rožne ulice>učna pot Rožni studenec 

CŠOD Jurček 

Knjižnica Kočevje okolica knjižnice do teniškega igrišča + brežina Rinže knjižnica Kočevje 

Zavod za šport in 

Ljudska univerza 

širša okolica objekta, hokejskega in košarkaškega igrišča, stadion, 

ob strugi pri mostu čez Rinžo, del za ograjo na levi strani – jelšev 

gozdiček (čez Rinžo) 

Zavod za šport 

Pokrajinski muzej Kočevje širša okolica muzeja, parkirišča pri muzeju muzej 

Šent_ Slovensko združenje za 

duševno zdravje, 

Okolica Šenta, skozi Turjaško naselje -> cesta proti Marofu-> 

Marof-> gozdna cesta do parkirišča v Podgorski ulici 

po dogovoru 

Želva_podjetje za 

usposabljanje in zaposlovanje 

invalidov 

po poti od glasbene šole proti Tušu – zelenica pri Kovinarju, po 

pločniku mimo Tuša, mimo Mostovne do semaforjev, mimo 

lovišča do mosta v Dolgi vasi. 

Pri Tušu-u 

Društvo upokojencev širša okolica objekta, parkirišče za banko, pot do zapornic, pot do 

Prešernove ulice 

društvo 

Klub mladih Širša okolica otroških igrišč v mestu Kočevje (Podgorska, Tesarska, 

Kidričeva, UHM…) + po dogovoru na operativnem sestanku 

bližnji eko otok 

Rekreacija Gaj okolica centra, balinišča, teniškega igrišča, brežine Rinže Gaj 

 


