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Poročilo o 15. akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več usran 2016
Kranj, 2. april 2016 – Na letošnji, 15. akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, ki jo organizira Zveza
tabornikov občine Kranj, in Mestna občina Kranj, je preko 4500 občanov in krajanov na območju naselij
kranjske občine nabralo preko 87 m³ kubičnih metrov odpadkov.
Največja skupna čistilna akcija na Gorenjskem, ki je v svoji 15-letni tradiciji v skrbi za okolje v enem dnevu
letos združila preko 4500 prebivalcev Mestne občine Kranj.
Letos so v akciji sodelovali: OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Franceta
Prešerna Kranj, OŠ Orehek, OŠ Predoslje, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj, KS
Kokrica, zaposleni Gorenjske banke Kranj, Enota CZ – Intervencijski tabor, Društvo za raziskovanje jam,
Katoliški skavt iz Kranja, IDS Kranj, Medgeneracijski center Kranj, Dnevni center za otroke in družine Škrlovec,
Gasilsko reševalna služba Kranj, Radioamaterji Kranj, Jamarsko društvo Carnium, Kranj Društvo za podvodne
dejavnosti Kranj in PRS RP Kranj, KS Britof, KS Gorenja Sava, KS Primskovo, KS Golnik, KS Goriče, KS Bratov
Smuk, KS Stražišče, KS Struževo, KS Vodovodni stolp, KS Zlato polje, KS Trstenik, KS Tenetiše, KS Hrastje, KS
Bitnje, Društvo gorske reševalne službe Kranj in posamezni občani, krajani, ki so prišli čistiti na dan akcije. KS
Žabnica, Besnica in Podblica bodo čistili v aprilu.
Letos bi posebej izpostavili čiščenje kanjona Zarice, Savskega drevoreda in kanjona Kokre.
Tudi letos je akcijo spremljalo veliko aktivnosti, ki so se odvijale na Glavnem trgu v Kranju. Spremljajoče
aktivnosti so letos potekale v znamenju izmenjave odpadkov, kar je korak naprej pri zmanjševanju količine
odpadkov in bolj učinkoviti rabi virov. Predstavili so se Komunala Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, Hiša
na koncu tunela, GRS Kranj in Izmenjava igrač Kranj. Taborniki smo imeli knjižno menjalnico, delavnico dobrih
misli na temo Prihodnost si krojim, za odpadke poskrbim, oblikovali smo veliko skulpturo iz smeti in male,
likovno delavnico, imeli priložnostno fotografsko razstavo in pekli palačinke. Katoliški skavti so pripravili
geocaching zaklad in spotoma pobirali smeti. Za prijetno popestritev smo predvajali Radio Kranj in imeli
taborniškega govornika, ki je obveščal o dogajanju. Ob koncu dogajanja na Glavnem trgu, nas je iz Stražišča,
kjer je čistil svojo krajevno skupnost, prišel pozdraviti župan MO Kranj, Boštjan Trilar.
Tudi letošnjo akcijo smo tradicionalno zaključili s pogostitvijo za vse pravočasno prijavljene udeležence, ki so
jo pripravili taborniki. Za uspešno izvedeno akcijo se taborniki zahvaljujemo Mestni občini Kranj, Gorenjski
banki Kranj, Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Komunali Kranj, Elektro Gorenjske kot tudi udeležencem, ki
so s sodelovanjem prispevali k čistejšemu Kranju in njegovi okolici.

V imen Zveze tabornikov občine Kranj
Klemen Markelj,
vodja akcije Očistimo Kranj
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V Kranju, 5. 4. 2016

