
 
 

 

 

Naziv projekta:   Čistilna akcija 2022 v Občini Straža 

 

Nosilec projekta:  Občina Straža 

 

Datum izvedbe čistilne akcije: 8.4.2022 ob 16.00 uri in z zaključkom ob 18.00 uri. 

 

Zaključek akcije je v gasilskem domu v Straži, kjer se bo opravil tudi pregled opravljenega dela, 

zato vsi sodelujoči vabljeni. 

 

Sodelujoči: 

• Turistično društvo Straža, Vidic Pavel. Čiščenje pešpoti Hruševec- Breza in Hruševec 

– Resa in okolica ekoloških otokov. 

• Osnovna šola Vavta vas / Čiščenje v okolici šole, od šole do reke Krke do mosta, ob 

sprehajalni poti ob reki Krki do Sel v eno stran in do »Adija« proti naselju Straža. Očisti 

se še okoli poti na stadion./ bogdana.hocevar@os-vavta-vas.si 

• PGD Vavta vas / Očisti okolico cest po desni strani reke Krka Rumanja vas- Volavče in 

okolica ekoloških otokov/ pgdvavtavas@gmail.com 

• PGD Dolenja Straža / očisti okolico poti po levi strani reke Krke (Strmule- Prečna, 

Hruševec – Zalog), okolica ekoloških otokov / izidor.resman@gmail.com 

• Športno društvo Breza / Očisti se okolico športnega parka in pa cesto skozi letališče 

Hruševec -Dolenja Straža in okolica ekoloških otokov. / damjan.jerman@gmail.com 

• Rafting klub Straža / očisti brežino reke Krke po vodi tako levo kot desno stran od jezu 

v Vavti vasi do mosta v Lokah / avsenikjan@gmail.com 

• Ribiško društvo / pomagajo očistiti brežine istočasno z Rafting klubom / Luštek Matej/ 

internet.rdnm@gmail.com. 

• Upokojenci, Rozina Kum/ Očisti se ob poti proti Drganjim Selam 

• Zveza borcev, Andrej Radešček / Očisti se okoli spomenikov. 

• Prapreče-Potok Irt Marjan / Očisti se v okolici cest, ekoloških otokov in mladinskega 

doma v Praprečah in na Potoku 

• Rumanja vas, Anica Nose/ Očisti se okolica Rumanje vasi, Mladinski dom in okolica 

ekoloških otokov. 

 

- Deležniki bodo do začetka čistilne akcije prejeli vrečke za smeti in pa rokavice. 

- Razpored čiščenja in zborna mesta. 

Zborno mesto organizira vsak v svojem kraju. Razpored se naredi na sami lokaciji, ki 

ga organizira vodja. 

- Odlaganje odpadkov gre po naseljih v primerne zabojnike, ki so že postavljeni. Kjer ni 

zabojnikov in so vreče za odpadke polne, se te vreče pustijo ob cesti vidne, katere bo 

nato pobrala komunalna služba. Obvezno se lokacija vreč javi na telefon 041 392 387, 

Slavko. 



 
 

 

Občina Straža, 

Koordinator, 

Radoš Kužnik 

 

 

 

 


