
 

Spoštovani, 

 
v Mestni občini Velenje vsako leto spomladi v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in 

mestnimi četrtmi, številnimi prostovoljci, šolami, društvi, klubi in drugimi organizacijami 

organiziramo veliko očiščevalno akcijo. 

V teh dneh je naše mesto zelo zasmeteno, na kar nas opozarjajo številne občanke in 

občani. Želimo si, da bi letos resnično vsak izmed nas prispeval svoj delček, da bomo 

živeli v bolj urejenem okolju in da bo naše Velenje tudi v prihodnje najlepše mesto. Zato 

želimo tokrat čiščenje okolice izpeljati tako, da bo vsak sodelujoči v akciji čistil okolje, v 

katerem živi. Kar pomeni, da se npr. zaposleni v organizacijah ne bi zbirali v središču 

mesta, ampak bi vsak čistil v svoji krajevni skupnosti oz. mestni četrti. Letos bomo k 

očiščevalni akciji, poleg sodelavcev iz občinske uprave ter krajevnih skupnosti in mestnih 

četrti, povabili vse javne zavode in podjetja, vrtec, osnovne šole, društva, organizacije in 

zveze s področja kulture in športa, svetnice in svetnike ter politične stranke. 

Menimo, da bi na ta način mesto bolje očistili odpadkov, saj dobro poznamo svoje 

okolje. Prav tako bi takšen način čiščenja omogočil boljše spoznavanje in sodelovanje 

med krajani, spodbudili bi pripadnost do svojega domačega okolja in do mesta, v 

katerem živimo, ter vplivali na izboljšanje sosedskih odnosov. Prav v času epidemije se 

kaže, kako zelo pomembna in dobrodošla je pomoč najbližjega soseda.   

Očiščevalno akcijo želimo izvesti v petek, 26. marca 2021, od 9. do 14. ure. Zbori 

sodelujočih bodo na sedežih krajevnih skupnosti oz. mestnih četrti. Plan čiščenja bodo 

pripravili predsednice in predsedniki, saj najbolje vedo, kje v njihovem kraju je odpadkov 

več in je čiščenje nujno potrebno. 

Za sodelovanje v akciji se lahko prijavite na elektronskem obrazcu, ki smo ga objavili na 

naslovni spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si. Rok za prijavo je petek, 19. 

marec 2021. 

Udeležencem očiščevalnih akcij bo Mestna občina Velenje priskrbela zaščitne rokavice in 

vreče za odpadke, uredili pa bomo tudi odvoz zbranih odpadkov. 

S takšno akcijo želimo spodbuditi ljudi k razmišljanju, kako pomembno je skrbno 

ravnanje z okoljem, v katerem živimo, in dokazati, da lahko s skupnimi močmi 

poskrbimo, da bomo vedno živeli v urejenem mestu. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                      Peter DERMOL 

Velenje, 9. marec 2021 
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