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POROČILO O OPRAVLJENI AKCIJI – »OČISTIMO 
KS ŠKALE-HRASTOVEC PO ŽLEDU 2014«, 22. 3. 2014 

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

1. Območje Škale pri zbiralnici divjadi Miklavžina: 
Akcije se je udeležilo 30 krajanov, od tega so 3 (trije) krajani sodelovali s traktorjem, eden s 
tovornjakom nakladalcem. 
 
2. Območje Podlubela pri gasilskem domu Škale: 
Akcije se je udeležilo 13 krajanov. Krajani območja Podlubela so bili razporejeni na ostali dve lokaciji 
čiščenja. 

 
3. Območje Hrastovec pri Kajzerju: 
Akcije se je udeležilo 17 krajanov, 1 (eden) krajan je sodeloval s traktorjem. 

 
Skupno je na akciji sodelovalo 60 krajanov KS Škale-Hrastovec s tremi traktorji in enim tovornjakom 
z nakladalko. Člani PGD Škale so zagotovili udeležbo 8 (osem) usposobljenih udeležencev z 
motornimi žagami, ki so bili razporejeni na obeh lokacijah. PGD Škale je poskrbelo tudi za prevoz 
udeležencev iz Podlubele in prevoz golaža iz TEŠ. 

 
II. Udeležba po organizacijah in društvih: 
   
- Mladinsko društvo Škale   4 člani, 
- Kulturno društvo Škale   2 člana, 
- PGD Škale     28 članov, 
- OO RK Škale     8 članov, 
- Lovska družina Škale     7 članov, 
- Klub malega nogometa Škale  1 član, 
- Planinsko društvo Škale     17 članov, 
- Taborniški rod Divji Volk Škale    0 članov, 
- Društvo REVIVAS Škale     9 članov, 
- Društvo upokojencev Škale     15 članov, 
- KO ZB VNOB Škale    2 člana, 
- DPM Škale     0 članov, 
- Moto klub Lepena    7 članov, 
- Športno društvo Škale   15 članov. 
 
Tudi tokrat so se udeleženci akcije lahko izjasnili za vsa društva katerih člani so. Od 14 društev se 
akcije ni udeležil noben predstavnik naslednjih dveh društev: (DPM Škale, Taborniki četa Divji Volk 
Škale). 
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III. Območje čiščenja: 
Tokratna akcija je bila namenjena čiščenju vejevja. Zaradi specifičnosti tudi nismo pričakovali tako 
veliko udeležbo.  Udeleženci so očistili vejevje ob naslednjih prometnih povezavah in območjih: 
-brežine potokov Lepena in Sopota, 
-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). 
 
IV. Količina zbranega vejevja:  
Na lokaciji v Škalah ob potoku Sopota so bili na razpolago trije traktorji s katerimi smo vozili 
odrezano vejevje na deponijo pri Miklavžinu. Na območju Hrastovca pa en traktor s katerim smo 
odrezano vejevje vozili na deponijo v lasti Britovškovih. Na območju Škal ob Sopoti je bilo odpeljano 
17 traktorjev vejevja, na območju Sopote pa 8 traktorjev vejevja. Tovornjak  z nakladalko je zbrano 
vejevje naložil in zložil na obe deponiji, kjer sta pripravljeni za mletje.  
 
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, so se udeleženci akcije strinjali, da so takšne akcije dobre tako v 
smislu dobro opravljenega dela kot druženja krajanov. 
 
ZAHVALJUJEM SE VSEM UDELEŽENCEM AKCIJE ZA TAKO ŠTEVILNO UDELEŽBO IN PRIPRAVLJENOST 

ZA SODELOVANJE! 
Vse tokratne udeležence in ostale krajane vabim na že tradicionalno in kar se dela tiče bistveno 

lažjo delovno akcijo 5. aprila 2014, ko bomo KS Škale-Hrastovec očistili smeti! 
 

    Poročilo pripravil: 
          Božidar REPNIK  

 
 

 
 
Priprava članov PGD Škale za akcijo   Zbirno mesto Kajzer pri Hrastovcu 
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Čiščenje Lepene pri Kajzerju    Čiščenje Lepene pri KK Velenje 
 

 
 
    Nalaganje vejevja ob Lepeni in pri brunarici  
 

 
 
Očiščen potok Lepena     Čiščenje Sopote 
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Udeleženci čiščenja območja Škale pri čiščenju Sopote 
 

 
 

 
 

Zaključek akcije je potekal pod brunarico PGD Škale 


