
Krajevna skupnost Zbirno mesto Koordinator GSM Email 

KS Brestanica pred krajevno skupnostjo 
Andrej Mozar 
Vesna Butkovič 

040 847 171 
070 866 563 

krajevna.skupnost.brestanica@siol.net 
vesna.butkovic@gmail.com 

KS Dolenja Vas igrišče Sp. Stari grad Damjan Lapuh  031 333 490 damjan.lapuh@nek.si 

KS Gora igrišče pri gasilskem domu Alojz Kerin 031 833 692  

KS Koprivnica pri osnovni šoli Sonja Bračun 041 573 433 sonja.bracun@gmail.com 

KS Krško polje Vihre, pri gasilskem domu Anton Gregoršanec  051 640 708 univerzaltransiol.net 

KS Leskovec pri osnovni šoli Bojan Mežič 041 626 210 univerzaltrans@siol.net 

KS Krško trg Matije Gubca Zoran Jankovič 041 545 650 zoki.jankovic@gmail.com 

KS Podbočje pri osnovni šoli Ivan Martič 041 676 331  

KS Raka pri gasilskem domu Alojz Kerin 041 532 727 kerinalojz@gmail.com 

KS Rožno-Presladol pri družbenem domu na Rožnem Anton Bohorč 041 557 810 bohorc@gmail.com 

KS Senovo pri domu 14. divizije Toni Petrovič 031 866 831 anton.petrovic@siol.net 

KS Senuše igrišče Damjan Mežič 041 370 692 damjanmezic@gmail.com 

KS Veliki Podlog igrišče pri osnovni šoli Franc Nečemer 041 688 312 miha.yaklic@gmail.com 

KS Veliki Trn pri gasilskem domu Franc Lekše 031 393 447  

KS Zdole igrišče Marjan Gričar 041 512 995  

 
 

Naloge koordinatorja za KS: 
 
1. Od občinskega koordinatorja dobiš seznam vseh dosedaj popisanih divjih odlagališč z vsemi podatki, mapo z 
označenim območjem čiščenja in vrisanimi odlagališči, ki smo jih našli/preverili na občinskem nivoju. 
 
2. Vzami si čas eno popoldne in v naravi preglej vsa odlagališča, se pravi, kje točno so, kako se pride do njih, 
količino, vrsto odpadkov in ugotovi, koliko približno bo potrebno ljudi, kakšna mehanizacija itd. Načeloma so 
podatki že popisani in lokacije označene, vendar je boljše, da koordinator točno pozna odlagališča. 
 
3. Marsikdo ve še za kakšno odlagališče, ki ga mi nismo popisali. V priloženo tabelo ga vneseš na dan čiščenja in 
tabelo oddaš občinskemu koordinatorju. Če je odlagališče novo, ga je treba pred čiščenjem poslikati. 
 
4. Pokliči vsa prijavljena društva za tvojo KS in zberi število udeležencev na dan akcije. Tako se boste lažje 
zmenili, kje bo kdo čistil oz. kako se boste premikali od odlagališča do odlagališča. Upoštevajte tudi posamične 
želje društev ali posameznikov. 
 
5. Če ima kdo manjko ljudi, naj pove pravi čas, da prerazporedimo ljudi iz drugih KS. 
 
6. Obvestite čimveč ljudi, kje je zbirna točka za ljudi na dan akcije. Na voljo so tudi plakati, zbirna mesta pa bodo 
objavljena tudi v medijih in na spletni strani www.ocistimo-obcino-krsko.si. 
 
 

Pomembni dogodki: 
 
A) V soboto, 10.04.2010, prevzem plakatov na Punktu. 
 
B) V sredo, 14.04.2010, sestanek koordinatorjev za KS na Občini Krško (sejna soba). Prisotna bosta tudi g. 
Leskovar in g. Anžiček.  
 
 
 
 


