
                

 

 

 

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani! 

 

Virus pometa z zadnjim delom svojega repa, mi pa smo pripravljeni, da tudi letos 

zavihamo rokave in gremo v akcijo ter prispevamo kapljico v morju in naš planet očistimo 

nesnage, ki leži na obcestnih brežinah, v obcestnih jarkih in kvari pogled na sicer prelepo 

naravo, ki nas obdaja.  

Vabljeni, da se tudi letos pridružite pri  

ČISTILNI AKCIJI 

od 2. do 10. aprila 2022. 

Akcija bo potekala po nekoliko prenovljenem načrtu. Letos glavni nosilci akcije ne bodo 

društva, ampak krajevni oz. občinski svetniki. Vabimo vas torej, da se povežete s 

krajevnim oz. občinskim svetnikom, ki pokriva vaše področje (kontakti na hrbtni strani 

letaka) in se pridružite akciji na relaciji, za katero je posamezni svetnik zadolžen. Seveda 

se lahko organizirate tudi 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! 

 

V želji in upanju, da se nam letos spet pridružite, vas najlepše pozdravljamo! 

Turistično društvo Šentjanž, KS Šentjanž 

Pokažimo, da nam je mar za okolje, v katerem živimo in stopimo skupaj! 



SMERI ČIŠČENJA 2022: 

1. Birna vas, Koludrje – Krmelj (do table Krmelj) – Dejan Skoporc (041 822 

208) 

2. Videm (»Trije kamni«) – odcep Cerovec – Petra Majcen (041 392 567) 

3. Odcep Cerovec – Brunk – Srednik – Franci Ajnihar (041 547 763) 

4. Šentjanž – Gabrce – Murnce – Leskovec – Rovinje – Šentjanž – Maja 

Skoporec (041 974 858) 

5. Gabrce – Breško – Petra Majcen (041 392 567) 

6. Primštal – Kal – Svet KS Šentjanž (čistijo svetniki KS Šentjanž) 

7. Kladje – Gradec – Marjetka Florjančič (031 240 926) 

8. Osredek – Gabrska gora – Irena Odlazek (040 751 932) 

9. Šentjanž – Gaj – Kocutna – Leskovec – Boštjan Repovž (031 257 778) 

10. Hinje – Podboršt -Veliki Cirnik – Gašper Zupan (051 382 617) 

11. Šentjanž – Hinje – Gabrce – Šentjanž – Petra Majcen (041 392 567) 

12. Podboršt – Nunski log – Gašper Zupan (051 382 617) 

13. Cerovec – Zdevno - Budna vas – Mojca Vozelj (041 949 032) 

14. Šentjanž – Birna vas – Koludrje – Petra Majcen (041 392 567) 

15. Krekova pot – TD Šentjanž in Planinci PD Lisca  

16. Tabla Rupa – mimo domačije Vidmar – domačija »Strehar« – TD Šentjanž 

17. Rudaska tematska pot Tk pav – TD Šentjanž 

18. V. Cirnik – Roženberk – Svinjsko – Vrhe – Jože Dragan (040 359 532) in 

Petra Jazbec (041 959 403), PGD Veliki Cirnik 

19. Šentjanž – Kamenško (od Kebra in od Repšeta) - Kamenica – Danica 

Kramžar (041 417 263) 

20. Kal – Lačenberg – Lontovž – Boštjan Repovž (031 257 778), PGD Šentjanž 

21. Pot do spomenika v Jatni, spominsko obeležje v Murncah in Hinjah – 

Krajevni odbor ZZB NOB Šentjanž 

22. Okolica šole, vrtca in javne površine na območju Šentjanža – OŠ Milana 

Majcna Šentjanž 

 

 

Posamezno skupina poskrbi za odvoz zbranih odpadkov na zbirno mesto (pri 

ustaljenih kontejnerjih za odlaganje odpadkov ali pri kontejnerju, ki bo 

postavljen od 2. do 10. 4. na parkirišču pri šoli v Šentjanžu). V kontejner ne sodijo 

veliki kosovni odpadki, kot so razni gospodinjski aparati ipd.. Količino pobranih 

odpadkov (primer: 10 x 150-litrskih vreč odpadkov) in število oseb, ki so 

sodelovale v akciji sporočite krajevnemu svetniku z vašega področja, le-ta pa bo 

podatke naprej posredoval Petri Majcen (tel. 041 392 567) ali na 

info@sentjanz.si najkasneje do nedelje, 10. aprila 2022. Prosimo tudi za kakšno 

fotografijo za arhiv. 


