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Zadeva: Sestanek odbora za olepšanje mesta Krško, 17.06.2009 
 
 
Pripombe društva Zeleni krog: 
 
1. Mesto je zasičeno z različnimi reklamnimi sporočili. Potrebno je razmisliti o zmanjševanju oglasnih 
mest, o upoštevanju ali spremembah pravilnika o umestitvi oglasnih sporočil. 
- Imamo nove usmerjevalne table ob cestah. Koliko starih je bilo že odstranjenih? 
 
2. Fasade na Vidmu, nad Mercatorjem na Cesti 4 julija »cveti« fasada.  Bloki, na Vidmu, ki so umeščeni 
pravokotno na Cesto 4. julija, bi bili prav tako potrebni novih fasad (tudi termoizolacija), izpostaviti pa je 
treba estetsko neprimerne in nedovoljene predelave balkonov ali menjave oken na teh blokih. 
 
3. Prireditve ob občinskem prazniku so preveč zgoščene v kratkem časovnem obdobju. Razporedijo naj 
se čez celo leto. 
Prireditve za seboj dostikrat pustijo opustošenje po ulicah. Prireditveni prostor očistijo, poti do tam pa 
čakajo na delovni dan, ali pa še kakšen dan več.  
Nujno je redno pobiranje smeti na izpostavljenih mestih, še posebej po praznovanjih, prireditvah. 
 
4. Nujno je  na novo opremiti mesto s posodami za smeti. Takoj, sicer se ne moremo pogovarjati o 
olepšanju mesta. 
Pri pobiranju smeti naj pristojne službe bolj redno praznijo koše. Nedolgo tega v parku pred starim ZD 
vsaj tri tedne niso spraznili koša, smeti pa so že ležale naokoli.   
Urediti, pozvati upravljalca ekoloških otokov, da jih uredijo. Čas - takoj!  
Klop pri štadionu že dve leti čaka, da jo kdo opazi, tudi vzdolž nove večnamenske poti bi morali postaviti 
nekaj novih, seveda skupaj s koši.  
 
5. Vsako sečnjo dreves je potrebno pretehtati in strokovno utemeljiti. 
 
 
6. Pločevina (avtomobili) mora brez odlašanja in tolerance dol s pločnikov, prehodov za pešce, 

prostorov za invalide. Parkiranje na omenjenih površinah predstavlja prekršek, nič manjši kot če bi jih 
parkirali sredi ceste. Pristojni se samo izgovarjajo en na drugega, v bistvu pa se noče nihče zameriti 



občanom. Po novi kolesarski stezi pri nogometnih igriščih, ki je zaprta za motorni promet se že vozijo 
avtomobili(obvozijo količke). Celo pristojni in drugi pomembni ljudje, ki se v besedah zavzemajo za to, 
dostikrat brez pomisleka parkirajo na pločnik ali na avtobusno postajo, kot je bilo možno videti zadnjič 
ob otvoritvi parka na Vidmu. Nobena prireditev, še tako pomembna, ni opravičilo za taka dejanja. 
 
7. Košnja zelenih površin ne pomeni enako kot urejanje zelenic. Pregledati je potrebno pogodbe z 
izvajalci ali se od njih zahteva samo košnja, ali še kaj več. Pozvati koncesionarje, ki kosijo zelenice, da ne 
mulčajo smeti. Kako se bodo to dogovorili, ali bodo sami prej pobrali, ali pa naj to naredi mestni čistilec, 
nam je vseeno. Po košnji bi bilo treba tudi kdaj pograbiti, da so zelenice prezračene - tako kot zelenico 
urejamo doma. Po košnji in rezanju grmovja naj se tudi pospravi za sabo da ne ostajajo biološki odpadki 
kar na pločnikih in podobno.  
  
8. Nasproti stare picerije so lastniki zakoličili pločnik, sedaj avtomobili vseeno nemoteno parkirajo 

na pločniku. Zaradi varnosti pešcev, naj se zaprosi lastnike zemljišča, da odstranijo del verige, tako da bi 
pešci lahko hodili po notranji strani bližje hiši. 
 
9. Prehod za pešce v Zatonu je neosvetljen in kot tak zelo nevaren za pešce. 
 
10. Pot v spominskem parku Jurija Dalmatina je ob deževnih dnevih poplavljena in je prehod čez park 
zaprt. 
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