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OBČINA KRŠKO 
Petra Rep Bunetič 
 
Zadeva:  Nakup zemljišča za preureditev parka 
 
Spoštovani! 
 
Občinski svetniki so na 25. seji potrdili nakup zemljišča s parcelno št. 509/1 k.o. Stara vas, za ceno 
95.000 €. Gre za park pri OŠ Jurij Dalmatin, nekdanje pokopališče, danes in v bodoče pomembno 
zeleno površino mesta. 95.000 € je kar velik denar za zemljišče, ki sploh ni gradbeno. V društvu 
Zeleni Krog Krško ne razumemo, s kakšno lahkoto nas občinski svetniki prikrajšajo za lepo vsoto 
proračunskega denarja, s katerim bi lahko v naslednjih letih kvalitetno opremili in vzdrževali večino 
zelenih površin v Krškem. Prepričani smo tudi, da bi za ta denar npr. lahko zgradili zelo pogrešan 
pločnik na drugi strani Zdolske ceste. 
 
Dobro, posel s prodajo je sklenjen, sprejemamo novo situacijo, gremo naprej. 
 
V društvu Zeleni krog že leto in pol opozarjamo, da je park zanemarjen, preredko čiščen, klopi in 
posode za smeti pa poškodovane. V našem prizadevanju za vzdrževanje čistoče in opreme parka, s 
posredovanjem pri pristojnih nismo bili uspešni, največ, kar smo na koncu lahko storili, je bilo to, 
da smo park večkrat sami očistili. Občina bi za čistočo parka morala bolj vestno skrbeti že doslej, 
četudi ni bila lastnica. Današnje stanje v parku je porazno. Ogromno smeti, uničena oprema, pasji 
iztrebki. 
 
Sledijo vprašanja, težka 95.000 evrov: 
 
Ali lahko pričakujemo, da se bo, po dragem nakupu zemljišča, glede čistoče v parku kaj 
spremenilo? 
 
Ali bo občina poskrbela za postavitev primernih klopi (in njihovo čiščenje), ali boste namestili  
smetnjake in poskrbeli za redno praznjenje? 
 
Ali boste postavili table, ki opozarjajo lastnike psov, naj pobirajo iztrebke? 
 
Ali boste pri prenovi parka sledili ideji, da ostane park predvsem zelena površina z večjo vegetacijo 
in peščeno potko, ali boste prostor obremenili z nepotrebnimi gradbenimi posegi? 
 
Če se situacija glede čistoče parka v kratkem ne bo izboljšala, smatramo, da je nakup stran vržen 
denar. 
 
Hvala za razumevanje in odgovor. 
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