
 

 

Zadeva: 354-7/2013 
Datum: 21.3.2013 
 
 
VSEM DRUŠTVOM, KLUBOM IN ZVEZAM 
 
 
O B V E S T I L O 
 
Tako kot prejšnja leta bo tudi letos v občini Grosuplje potekala akcija Pomladansko 
čiščenja okolja. Namen akcije je očistiti in urediti okolje tako, da bo privlačno za občane 
kot tudi goste, ki prihajajo v občino, hkrati pa ozavestiti in k razmisleku pozvati vse ljudi.  
 
Z akcijo bomo delavno obeležiti svetovni Dan voda 22. marec in Dan zemlje 22. april. 
 
Naprošamo Vas, da organizirate čistilno akcijo in k urejanju in čiščenju okolja povabite 
svoje člane. 
 
Čistilne akcije bodo potekale v času od 05.04.2013 do 20.04.2013, ko bo Javno 
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., po predhodnem dogovoru, zagotovilo 
kontejnerje/odvoz odpadkov in delilo PVC vrečke za odpadke. 
 
Ker Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. razpolaga z omejenim številom 
kontejnerjev Vas naprošamo, da natančne termine posameznih čistilnih akcij za odvoz 
odpadkov in pridobitev PVC vrečk za odpadke, predhodno uskladite z g. Jernejem 
Muhičem iz JKP Grosuplje d.o.o. (tel. 031 652 943).  
 
Predhodno se bomo srečali v petek 29.3.2013 ob 17:00 v Družbenem domu Grosuplje, 
da se skupaj z JKP Grosuplje, dogovorimo za potek akcije. 
 
 
Pripravil: Peter Zakrajšek 

 
 
 
                    OBČINA GROSUPLJE 
                  Vodja urada za komunalno infrastrukturo 
                                                                                             Stane Stopar, univ. dipl. inž. str. 
 
 
 



 

 

Zadeva: 354-7/2013 
Datum: 21.3.2013 
 
 
VSEM KRAJEVNIM SKUPNOSTIM 
 
 
O B V E S T I L O 
 
Tako kot prejšnja leta bo tudi letos v občini Grosuplje potekala akcija Pomladansko 
čiščenja okolja. Namen akcije je očistiti in urediti okolje tako, da bo privlačno za občane 
kot tudi goste, ki prihajajo v občino, hkrati pa ozavestiti in k razmisleku pozvati vse ljudi.  
 
Z akcijo bomo delavno obeležiti svetovni Dan voda 22. marec in Dan zemlje 22. april. 
 
Naprošamo Vas, da organizirate čistilno akcijo in k urejanju in čiščenju okolja povabite 
svoje člane. 
 
Čistilne akcije bodo potekale v času od 05.04.2013 do 20.04.2013, ko bo Javno 
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., po predhodnem dogovoru, zagotovilo 
kontejnerje/odvoz odpadkov in delilo PVC vrečke za odpadke. 
 
Ker Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. razpolaga z omejenim številom 
kontejnerjev Vas naprošamo, da natančne termine posameznih čistilnih akcij za odvoz 
odpadkov in pridobitev PVC vrečk za odpadke, predhodno uskladite z g. Jernejem 
Muhičem iz JKP Grosuplje d.o.o. (tel. 031 652 943).  
 
Predhodno se bomo srečali v petek 29.3.2013 ob 17:00 v Družbenem domu Grosuplje, 
da se skupaj z JKP Grosuplje, dogovorimo za potek akcije. 
 
 
Pripravil: Peter Zakrajšek 

 
 
 
                    OBČINA GROSUPLJE 
                  Vodja urada za komunalno infrastrukturo 
                                                                                            Stane Stopar, univ. dipl. inž. str. 


