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SVET KS ŠKALE-HRASTOVEC                                                                                 
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081 

 

POROČILO O OPRAVLJENI AKCIJI – OČISTIMO 
KS ŠKALE-HRASTOVEC PO OPLAVAH, 24. 11. 2012 

 
 
I. V KS ŠKALE – HRASTOVEC smo se akcije udeležili na dveh zbirnih centrih: 
 

1. Območje Škale pri zbiralnici divjadi (pod Miklavžinom): 
 -akcije se je udeležilo 37 krajanov, 2 krajana sta sodelovala s traktorjem, 

 
2. Območje Hrastovec pri Kajzerju: 

 akcije se je udeležilo 36 krajanov, 2 krajana sta sodelovala s traktorjem. 
 
Skupno je na akciji sodelovalo 73 krajanov KS Škale-Hrastovec, od tega predsednik in 4 
člani sveta KS Škale-Hrastovec in nobeden od članov odborov območij. 
 

II. Udeležba po organizacijah in društvih: 
   
- Mladinsko društvo Škale   10 članov, 
- Kulturno društvo Škale   5 članov, 
- PGD Škale     29 članov, 
- OO RK Škale     11 članov, 
- Lovska družina Škale     10 članov, 
- KMN Škale       1 član, 
- Planinsko društvo Škale     18 članov, 
- Taborniški rod Divji Volk Škale    6 članov, 
- Društvo REVIVAS Škale     11 članov, 
- Društvo upokojencev Škale     19 članov, 
- KO ZBVNOB Škale    3 člani, 
- DPM Škale     nobeden, 
- Športno društvo Škale   14 članov, 
- Moto klub Lepena    5 članov. 
 
Tokrat so se udeleženci lahko izjasnili za vsa društva katerih člani so. Od 14 društev se je 
akcije udeležilo 7 predsednic in predsednikov društev (DU Škale, PGD Škale, Revivas, KO RK 
Škale, ŠD Škale, Moto klub Lepena Škale, Mladinsko društvo Škale). 
 
III. Območje čiščenja in čas trajanja akcije: 
Udeleženci so očistili smeti in naplavine potokov Lepena in Sopota na območju KS do izliva v 
jezero, brežine in bližnjo okolico obeh potokov. Na območju Hrastovca, kjer je bilo bistveno 
manj naplavin je bil ročno čiščen prehod pod mostom pri Rednaku. 
Akcija je potekala od 9.00 do 12.30 ure. 
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IV. Količina zbranih odpadkov:  
Na lokaciji zbiralnice divjačine pod Miklavžinom je bil z odpadki plastike, odpadnih gum in 
ostalimi odpadki napolnjen keson. Odpadki v kesonu so bili odpeljani s strani PUP-
Saubermacher. 
 
Ostalih odpadkov (lesa, kamenja in ostalih naplavin), ki jih je prinesla voda je bilo 15 
traktorjev.  
 
Po končani akciji smo se zbrali pod brunarico pri gasilskem domu, kjer je KS Škale - Hrastovec 
poskrbela za okrepčilo in druženje udeležencev. 
 
V prostem pogovoru po okrepčilu, smo prišli do mnenja, da so takšne akcije dobre tako v 
smislu dobro opravljenega dela kot druženja krajanov. 
 
 
 

  Poročilo pripravil: 
        Božidar REPNIK 
 
 

  
                     


