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Spoštovani, 
 
Veseli nas, da ste se kljub počitnicam, kot ste zapisali, odločili za čistilno akcijo. Verjamemo 
namreč, da h kakovostnejšemu življenjskemu prostoru lahko prispevamo le s skupnimi 
močmi.  
 
V okviru svojih pristojnosti si za čistejše okolje prizadeva tudi Občina Krško in za to 
pooblaščene institucije. Nov korak k temu sta tudi čistilca, ki že od začetka leta redno skrbita 
za večjo čistočo obeh bregov mesta Krško. Ob tem se  enkrat tedensko izvaja nadzor nad 
čiščenjem mesta in sproti usklajuje potrebna dela z izvajalci.  
 
Pri pospravilu smeti, na katere opozarjate, skušajo vse službe ažurno opravljati svojo nalogo, 
a kljub tej težnji je včasih težko obvladovati neosveščenost tistih, ki uničujejo in onesnažujejo 
naš skupen življenjski prostor.  
 
Omenjate slabo vzdrževane klopi; Občina Krško vsako leto v spomladanskem času s 
proračunskim denarjem popravi vso uničeno opremo, ki na nekaterih mestih pogosto ne zdrži 
dolgo v popravljenem stanju. Žal nekateri javno lastnino uničujejo hitreje kot jo je mogoče 
popraviti. 
 
Vaša pobuda po bolj frekventni postavitvi košev za smeti je že v naših načrtih. Zavedamo se, 
da košev primanjkuje, in da morajo biti slednji postavljeni bolj načrtno in bolj organizirano. 
Zato pripravljamo projekt za celoten izgled mesta, v katerem usklajujemo tudi enotno 
postavitev košev za smeti. Postavljeni bodo do začetka zime.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Prometni znak, ki je stal pri nogometnih igriščih že od leta 2002 je bil ponovno postavljen po 
našem skupnem ogledu mesta, vendar se je na mestu ohranil le kratek čas, saj je kmalu postal 
žrtev vandalizma. Občina Krško je naročila postavitev novega znaka, ki bo nameščen v 
začetku prihodnjega tedna.  
 
V svoji kritiki opozarjate še na neurejeno območje v Zatonu. Zaton je gradbišče. Zato upamo 
na vaše razumevanje, da območje na katerem potekajo gradbena dela žal ne more biti urejeno 
tako, da bi prispevalo k lepši podobi mesta ali služilo za počivališče. Ko bodo dela 
zaključena, pa bo vsekakor tudi ta del mesta mogoče primerno urediti. Celovito urejanje 
Zatona bo potekalo vzporedno z gradnjo obvoznice Krško in Hidroelektrarno Krško in bo 
zaključeno v letih 2009-2010.  
 
Lep pozdrav, 
 
 
Kabinet župana 
Odnosi z javnostmi 
Petra Rep Bunetič 
 
 


