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Pripomba na JAVNO RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TER OKOLJSKEGA POROČILA 
ZA »KOMPLEKS KRKA KRŠKO« 
 
Na sestanku društva Zeleni krog Krško smo obravnavali problematiko umeščanja tovarne Krka, 
južno od tovarne Vipap. Samemu umeščanju tovarne Krka v širše območje Krškega ne 
nasprotujemo, vendar pa se nikakor ne strinjamo z navedeno lokacijo umestitve in predlagamo 
iskanje drugega prostora,  izven mesta. 
 
Obrazložitev: Že v dopisu, ki smo ga na občino poslali decembra 2007, smo predstavili naše 
stališče do izrabe prostora na katerem stoji tovarna Vipap in na katerem naj bi po novem zgradili še 
tovarno Krka. Takrat smo zapisali: 
 
Tovarna Vipap je s svojo dejavnostjo in zemljiščem umeščena v samo sredino mesta Krško in 
močno vpliva (onemogoča) razvoj mesta v smislu kakovosti življenja in estetike mestne panorame. 
Zavedamo se zgodovinskih dejstev, da se je mesto razvilo okoli tovarne in predvsem zaradi tovarne 
in da bo na tem mestu le ta prisotna tudi v prihodnosti. Vendar pa imamo danes, zaradi 
spremenjenih okoliščin (ukinjena proizvodnja celuloze in trenutno neizkoriščen prostor), izjemno 
priložnost, da mestu omogočimo nadaljnji razvoj, s tem da na opuščenih zemljiščih predvidimo 
dejavnosti, ki bodo pospešile razvoj kakovosti življenja (zelene površine, parki, otroška igrišča ali 
druge javne aktivnosti). Skrbi nas, da se bo ta prostor v kratkem spet namenil (prodal) za 
industrijske namene, s katerimi bomo prisiljeni živeti naslednje stoletje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlagamo da Občina Krško sprejme namero, da se stavbno zemljišče opuščenega dela Celuloze 
sanira in nameni zelenim javnim površinam, ki dvigujejo kakovost življenja. Ta del opuščene 
tovarne je edina prostorska možnost za prihodnji razvoj Vidma. (Zeleni krog Krško) 
 
Predlagamo, da občina odkupi zemljišča, ali jih zamenja za parcele v novi industrijski coni 

PHOENIX. Kolikor nam je znano, občina Krško v novo predvideni industrijski coni razpolaga z 
dovolj zemljišči.  S tem sledimo ideji, da naj se industrija preseli na obrobje (kjer ima tudi boljše 
pogoje - prometna infrastruktura), mesto pa naj bo namenjeno kvalitetnemu bivanju občanov. Če se 
zamudi ta priložnost in zemljišče ostane za namen industrije, si za nadaljnje stoletje zapremo 
možnost za celostni razvoj mesta. 
 
V odgovoru, ki smo ga 19. marca 2008 prejeli iz občine, je župan, g. Franci Bogovič, podal 
mnenje, da je prostor bivše celuloze mestotvorna površina, zato podpira naša prizadevanja, da se 
prostor dolgoročno nameni za potrebe razvoja mesta in ne industrije. Župan je takrat zapisal: 
 
Po pogovoru z direktorjem Oldrichom Kettnerjem se v letošnjem letu pričakuje prodaja 
premoženja, katerega lastnica je Češka. Dogovorila sva se, da se v postopke, ki sledijo, vključi tudi 
Občina Krško, saj si želimo sodelovati in biti pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki bi lahko 
vplivale na kakovost življenja v našem prostoru. Z vami vsekakor delimo mnenje, da je pri sanaciji 

stavbnega zemljišča opuščenega dela Celuloze potrebno slediti smeri, ki narekuje razvoj 

mestotvornih površin, zato vas vabim, da se srečamo na sestanku, na katerem bomo z veseljem 
prisluhnili vašim predlogom. (Franc Bogovič, župan) 
                                                              
Prostor, ki ga zasedajo bivša celuloza, današnja tovarna Vipap in prostor, ki naj bi ga zasedla 
predvidena tovarna Krka, je za razvoj mesta Krško, ki je urbanistično razbito na tri dele, 
strateškega pomena. Ta prostor pomeni edino možnost  za nadaljnji razvoj mestnih vsebin in za 
integracijo treh ločenih delov, v drugo smer se mesto zaradi geografskih omejitev ne more širiti. 
Prav tako menimo, da nova kemična industrija, zaradi poslabšanja kakovosti bivanja in nevarnosti 
za zdravje občanov, ne sodi v sam center mesta. 
 
Če gledamo dolgoročno, bi bilo treba tudi današnjo tovarno Vipap, odvisno od njene usode, nekoč 
preseliti na obrobje mesta, za kar imamo konec koncev na voljo poslovno cono Phoenix. 
 
Glede na navedene argumente, smo proti predvideni lokaciji in za postavitev nove tovarne 
Krka predlagamo poslovno cono Phoenix ali pa naj se najde lokacija drugje, nižje ob reki 
Savi, če je za proces potrebna bližina reke. 
 
 
 
Krško, 19.02.2009       Zeleni Krog Krško 
 


