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V loški občini letos manj divjih odlagališč
Občina Škofja Loka tradicionalno vsako leto organizira akcijo čiščenja in urejanja okolja v pomladanskem času.  

Potapljač je iz Poljanščice na kopališču izvlekel tudi akumulator, v Stari Loki so imeli kopico dela s pivskimi  
pločevinkami, nekateri prostovoljci iz Poljanske doline pa so se zgražali nad kmeti, ki brezbrižno odlagajo  

in kurijo folijo od silaže oz. bal.

Na osrednji pomladanski akciji so 
sodelovali občani po posameznih 
krajevnih skupnostih, športna dru-
štva, turistično društvo, gobarji, 
lovci, ribiči, gasilci, jamarji, tabor-
niki, zavodi, srednje in osnovne 
šole. Hkrati je potekala tudi akcija 
odstranjevanja iz škarp rastočih 
nevarnih in suhih dreves na obrež-
ju  Selške Sore. Samostojnemu 
podjetniku, usposobljenemu za 
višinska in gozdarska dela, so 
pomagali člani gorske reševalne 
službe. V sklopu akcije so odstranili 
tudi cevi toplovoda na območju 
podhoda na Podnu, ki že dolga 
leta ni bil več v delovanju. Izvajalec 
odvoza Loška komunala je sporo-
čil, da je bilo v času akcije odpe-
ljano štiri tone ostalih odpadkov. 
Odstranjenih je bilo tudi petsto 
dvajset kilogramov salonitk. »Naša 
opažanja glede odpadkov so taka, 
da ni več toliko divjih odlagališč, je 
predvsem smetenje, ki se  pokaže 
po zimskem času. Kot koordinator 
smo na občini lahko z akcijami 
zadovoljni in rečemo, da so bile 
do sedaj vse  uspešne, ker velja, 
da je namen dosežen, ko odpadek 
konča tam, kamor dejansko sodi,« 
je povedala vodja akcije Danica 
Langerholc. Dodala je, da bi se 
vsi ljudje morali zavedati stare 
modrosti ameriških Indijancev, 
da »Zemlja ne pripada človeku, 
ampak človek pripada Zemlji, zato 
jo je dolžan varovati in globoko 
spoštovati«.

Pivo Union v Stari Loki  
brez konkurence
Čistilni akciji so se pridružili tudi 
člani Kulturno-zgodovinskega 
društvo Lonka Stara Loka, ki so 
v živi meji ob podjetju CSS d.o.o. 
naleteli na pravo grmado pivskih 
pločevink Union. Zgolj v dolžini 
petdeset metrov so našli preko 
sto tovrstnih odpadkov, ki so jih 
pospravili v dve veliki vreči. V 
Puštalu je pri čiščenju pomagal 
celo potapljač, ki je iz Poljanščice 
izvlekel akumulator in steklenice. 
Visoko udeležbo so zabeležili 
tudi na območju Zminca, Bo-
dovelj, Brodov in Gabrka, ki so 
v zadnjih letih prepoznali, da 
dobra dela obrodijo sadove pri 
mlajši populaciji, saj so s tem, ko 
se sami vključijo v čistilno akcijo, 
zelo dober zgled. »Kljub raču-
nom, da bo letos vse skupaj malo 
smeti, smo brcnili v temo. Vse-
povsod se je našlo čuda smeti. 
Nekako nas presenečajo vsa ta 
odlagališča v tem sodobnem ži-
vljenju, ko imamo vse možnosti, 
da smeti razvrstimo, vozila, da jih 
odvozimo na zbirališča, le-ta pa 
so za ločene odpadke tudi vse 
manj zakomplicirana in dostopna 
vsem uporabnikom. Tudi kmete 
bi nekoliko upravičeno pocukali 
za lase, ko brezbrižno odlagajo 
in kurijo folijo od silaže oz. bal,« 
so se hudovali tamkajšnji pro-
stovoljci.

Damjan Likar

Klemen Karlin in Mira Bevk iz Kulturno-zgodovinskega društvo 
Lonka Stara Loka sta našla gomilo pivskih pločevink  

ob podjetju CSS d.o.o.   




