Sporočilo za javnost
OČIŠČENA EKONOMSKA – BOLDIRJEVA JAMA V OBČINI KIDRIČEVO

Čistilna akcija za bolj čisto okolje
Sobota, 4. 6. 2011; Da bi uredili tudi tiste najbolj skrite kotičke Občine Kidričevo, so
podjetje Saubermacher Slovenija, Čisto mesto Ptuj in Občina Kidričevo to soboto
organizirali čistilno akcijo Ekonomske - Boldirjeve jame. Od 9.00 ure do 13.00 ure
popoldan se je akciji pridružilo več kot 100 občank in občanov, ki cenijo skrb za okolje
in boljše življenje v njihovem kraju.
V akciji, ki je trajala vse tja do 13.00 ure, so očistili (številni krajani ob prisotnosti župana,
zaposleni Čistega mesta Ptuj in podjetja Saubermacher Slovenija) 1.300 kg mešanih
komunalnih odpadkov, 120 kg nevarnih odpadkov (barve, laki, sodi), 470 kg sanonitnih
(azbestnih) plošč in 520 kg avtomobilskih gum. Večinoma je šlo za stvari, ki so se nabrali s
preteklimi leti. Mešane komunalne odpadke so odpeljali na deponijo Gajke, drugo pa v
predelavo pooblaščenim podjetjem. Poleg družabnosti in dela je bilo poskrbljeno tudi za
zabavo in zadovoljstvo otrok. Napihljivi grad, delavnice risanja in izdelovanja iz gline ter
obisk maskote Sigi so navdušili kar nekaj mladih nadobudnežev. Za zadovoljstvo občank in
občanov je bilo poskrbljeno tudi z vlakcem, ki je vse od 8.30 ure zjutraj udeležence čistilne
akcije vozil do omenjene jame.
Župan Občine Kidričevo Anton Leskovar je o čistilni akciji povedal:
»To je okolje, v katerem in s katerim živimo vsak dan. V preteklosti je bilo dovolj napačnih
odločitev, dejanj in premišljevanj, zakaj toliko smetimo. Pravilne odločitve danes bodo
naložba narave. Preprosto. Smeti ne sodijo v naravo. Na območju občine je veliko gramoznih
jam, ki so že iz preteklosti okoljski problem. Z novimi vsebinami in ureditvami gramoznic v
učilnice v naravi, z vzpostavitvijo sprehajalnih poti, opazovalnih stez, razgledišč in učnih
točk, vse v skladu z naravnimi možnostmi in uporabo ekoremediacij (ERM), bodo dobile
gramoznice nov namen. Prav zaradi tega sem zelo podpiral sobotno čistilno akcijo in
verjamem, ter zaupam ljudem, da bomo s skupnimi močmi uspeli v prizadevanjih, da
naredimo korake naprej. Zahvaljujem se vsem podpornikom in udeležencem čistilne akcije
ter pobudniku, podjetju Saubermacher Slovenija, za podporo in sodelovanje z lokalno
skupnostjo.«
Direktor podjetja Subermacher Slovenija, Rudolf Horvat, je ob tem dodal:
»Podobnih načrtov, kot je bila sobotna čistilna akcija, imamo v podjetju Saubermacher še kar
nekaj, saj delujemo v 51-ih občinah po vsej Sloveniji. Tam skušamo biti okolju prijazno
podjetje, kjer je to naša vizija in tudi moto podjetja. Okolju, od katerega kaj dobimo oziroma
v katerem delujemo, želimo nekaj vrniti tudi nazaj. Še posebej v Občini Kidričevo, kjer imamo
v načrtu investicijo, in sicer obnovo centra za ravnanje z odpadki, zato želimo še bolj
podrobno predstaviti našo dejavnost in kaj vse počnemo. Tovrstne akcije bodo gotovo sledile
tudi v prihodnje.«

Občanke in občani so s čistilno akcijo zaključili ob 13.00 uri, na njo in iz nje pa so se
odpravili vidno zadovoljni. Ob tem so dodajali:
»Igranje na napihljivem gradu je bilo super, pa tudi maskota Sigi je bila odlična.«
(Iva in Lara)
»Čistilne akcij sem se udeležila predvsem zaradi dobre volje, ki bi jo morali pokazati prav vsi
občani Občine Kidričevo. Sem pa bila tukaj prvič in bi rada, da ohranimo vse kotičke narave,
ki jih naša občina vsebuje.« (Liljana Brglez)
»Z Jakobom sva se udeležila čistilne akcije zato, da bi nekoliko očistila okolje, Jakob pa bi
odšel na napihljivi grad in se igral na otroških delavnicah. Za vsakogar so pripravili nekaj, in
to se nama je zelo vtisnilo v spomin.« (Mojca Meško)

Slika 1: Tudi župan Občine Kidričevo se je udeležil čistilne akcije.

Slika 2: Zaradi pridnih rok je delo bilo končano že ob 12.00 uri.

Slika 3: Napihljivi grad in maskota Sigi sta bila popolna kombinacija za otroško zadovoljstvo.

