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SVET KS ŠKALE-HRASTOVEC, Škale 85/b, 3320 Velenje                                                                                 
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081 

 

POROČILO O OPRAVLJENI AKCIJI – »OČISTIMO 
KS ŠKALE-HRASTOVEC 2013«, 13. 4. 2013 

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

1. Območje Škale pri Tašlerju: 
Akcije se je udeležilo 34 krajanov, 1 krajan je sodeloval s traktorjem. 
 
2. Območje Podlubela pri gasilskem domu Škale: 
Akcije se je udeležilo 15 krajanov. 

 
3. Območje Hrastovec pri Kajzerju: 
Akcije se je udeležilo 23 krajanov, 1 krajan je sodeloval s traktorjem. 

 
Skupno je na akciji sodelovalo 72 krajanov KS Škale-Hrastovec, od tega predsednik in 6 članov sveta 
KS Škale-Hrastovec. 

 
V petek, dne 12. 4. 2013 so akcijo čiščenja izvedli tudi otroci OŠ Livada POŠ Škale. Skupaj je na akciji 
pod vodstvom učiteljic sodelovalo 35 učencev POŠ Škale od prvega do četrtega razreda. Očistili so 
okolico osnovne šole Škale in GD Škale. Od udeležencev akcije OŠ Škale je 22 članov PGD Škale, 7 
članov PD Škale in 10 članov tabornikov čete Divji volk Škale. 
 
II. Udeležba po organizacijah in društvih: 
   
- Mladinsko društvo Škale   2 člana, 
- Kulturno društvo Škale   12 članov, 
- PGD Škale     22 članov, 
- OO RK Škale     19 članov, 
- Lovska družina Škale     18 članov, 
- Klub malega nogometa Škale  1 član, 
- Planinsko društvo Škale     17 članov, 
- Taborniški rod Divji Volk Škale    3 člani, 
- Društvo REVIVAS Škale     9 članov, 
- Društvo upokojencev Škale     23 članov, 
- KO ZB VNOB Škale    8 članov, 
- DPM Škale     0 članov, 
- Moto klub Lepena    2 člana, 
- Športno društvo Škale   29 članov. 
 
Tudi tokrat so se udeleženci akcije lahko izjasnili za vsa društva katerih člani so. Od 14 društev se 
akcije niso udeležili 4 predsedniki društev (KMN Škale, DPM Škale, Taborniki četa Divji Volk Škale, 
MD Škale). 
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III. Območje čiščenja: 
Udeleženci so očistili smeti ob naslednjih prometnih povezavah in območjih: 
-okolica prireditvenega prostora KS Gmajna, 
-okolica kamnoloma Škale, 
-brežine potokov Lepena in Sopota, 
-okolica GD Škale in OŠ Škale, 
-ob državni cesti v območju KS Škale-Hrastovec (R III-696), 
-ob lokalni cesti Škale-Sopota, 
-ob lokalni cesti Škale-Cirkovce (od Kajzerja do meje KS Škale-Hrastovec), 
-brežina ceste Lubela (od Grega) do avtobusne pod gasilskim domom. 
 
Udeleženci akcije na območju v Škalah  so poleg tega, da so očistili brežine potoka Sopota očistili 
tudi še preostale nanose kamenja in dračja, ki so ostali po poplavi v novembru. 
 
 
IV. Količina zbranih odpadkov:  
Na dveh lokacijah (pri Miklavžinu in pod GD Škale) sta bila postavljena kesona, ki sta bila z zbranimi 
odpadki popolnoma polna. Čeprav opažamo, da tako velikih divjih odlagališč, kot so bila v 
preteklosti v naši KS nimamo je bilo na območju kamnoloma Škale najdena velika količina odvrženih 
ostankov izolacije od kablovodov. 
Odpadki ob cesti so bili proti koncu akcije s strani udeležencev akcije s pomočjo traktorjev pobrani  
in odpeljani v postavljena kesona, s strani PUP-Saubermacher pa še isti dan odpeljani. 
 
Po končani akciji smo se zbrali v garaži gasilskega doma, kjer je KS Škale - Hrastovec poskrbela za 
okrepčilo in druženje udeležencev. 
 
V prostem pogovoru po okrepčilu, so se udeleženci akcije strinjali, da so takšne akcije dobre tako v 
smislu dobro opravljenega dela kot druženja krajanov. 
 
 
 

  Poročilo pripravil: 
        Božidar REPNIK 
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