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Spoštovani! 
 
Društvo Zeleni krog Krško se zavzema za boljšo kakovost življenja v mestu. Delujemo 
prostovoljno, nepoklicno, za nami ne stoji nobena stranka ali organizacija. Naši predlogi so 
trajnostno naravnani, nimajo namena rušiti, ampak varovati naše okolje, ljudi in živali.  
K temu skušamo spodbuditi tudi ostale krajane, še posebej pa ljudi in institucije, katere naj bi 
to počele po službeni dolžnosti.   
 
Predlogi za doseganje čistoče v mestu: 
 

- Koši naj bodo oštevilčeni in vrisani v karto – plan Krškega, pri službah, ki skrbijo za 
praznjenje. Na vsakem košu naj bo tudi telefon pristojne službe. Krajani lahko 
natančno določijo koš, ki je potreben praznjenja. Koši se morajo prazniti redno, ne pa, 
kadar so polni in smeti že padajo naokoli. 

 
- Nekateri koši so zaraščeni z grmovjem (pri »Podmornici«) ali pa poškodovani. 

Postavljeni naj bodo na najbolj frekventnih mestih. Tipično napačno postavljen je nov 
koš pri nogometnem igrišču. Največ smeti je ponavadi okoli klopi, koš pa je 
postavljen 30 m stran?? Nova večnamenska pot od pokopališča do Žadovinka nima 
nobenega koša (razen enega od ZK), posledično so nabrežine močno nasmetene in 
preraščene s trnjem in ostalim grmovjem.  

 
 



- Zelenice bi morali urejati, kot jih urejamo doma – skrbno in z občutkom. Pri košnji 
zelenic se nikakor ne sme mulčati smeti.  
 

  

 
 
Vsaj enkrat letno bi se morale zelenice pregrabiti, prezračiti. Trava, ki po košnji ostane 
na pločnikih, se pomete, smeti pa pobere. Veje obrezanih dreves ali grmovij se 
odstrani. Nekatera območja so tako obravnavana, precej pa ne (že več let zaraščeni 
predeli).  

 
 
Cvetje zelenice še polepša.  

 
- Zelenice nikakor ne bi smele služiti parkiranju vozil, čemur smo priča v okolici 

blokov.  

 
Stopnje uzurpacije javnih površin se zvrstijo v tem zaporedju:  

o parkiranje na zelenici, če je v bližini znak, ki to prepoveduje - odstranitev 
o ker se kmalu začne delati blato, nasipajo pesek in utrdijo teren,  
o če je robnik, si naredijo klančino  
o asfaltiranje ali betoniranje površin, ograjevanje, zaklepanje 
o nadstrešek, garažni boksi 

 



- Zelenice in ulice v mestu niso pasje stranišče!!! Več košev za pasje iztrebke na 
kritičnih mestih in redno praznjenje. Nadzor nad lastniki psov, včasih tudi konjev.  
Takole izgleda v LJ:  

 
 

- Zaton je mestna sramota. Gradbeniki, ki so gradili kanalizacijsko omrežje in 
nabrežine,  so za seboj pustili razdejanje, sedaj še drugi odlagajo tu ostanke 
gradbenega materiala, mehanizacije in smeti. Plastične oranžne ograje gradbišča ležijo 
vse naokrog, precej že preraščene z grmovjem. Že pred dvema letoma izrečeni 
izgovori, da se bo predel urejal kot celota, je nesprejemljiv. Zaton je potrebno očistiti 
smeti!!!! In urediti – popraviti pločnike(če se jim sploh še lahko tako reče). Na strani, 
kjer so hiše, stoji v prometni nesreči poškodovana ograja, nevarna za pešce, že nekaj 
mesecev. Kdo bo to odstranil ali popravil?  Že pred tedni se je izpod streh strgal 
nekakšen kabel. Do sedaj ga še nobeden ni odstranil.   
 

 
 

- Podobno izgleda tudi Videmska tržnica. Zgornja ploščad je zanemarjena, dostopi 
(stopnice) do nje pa zaraščene. Ob sobotah, prodajalci postavljajo svoja prodajna 
mesta na pločnikih, kupci pa se sprehajajo po cesti. Upravljalec za te površine pobira 
uporabnino?????? Avtomobili so parkirani vsepovsod. Po končani prodaji je okolica 
slabo počiščena. Ostanki embalaže ležijo več deset ali sto metrov naokoli.  



             
 

- Večji ekološki otoki bi morali biti ograjeni, da veter ne raznaša smeti naokoli. Nujno 
je redno čiščenje. 
 

   
 

- Zimske službe naj namenijo enako pozornost kot jo namenijo cestam, tudi peščevim 
površinam. Nujno je potrebno očistiti (ročno) klančine in dostope do prehodov za 
pešce. Prvič v tej zimi se je to zgodilo po zadnjem marčevskem sneženju. Prej so plugi 
delali ravno obratno. Pri nekaterih prehodih in na klančinah so bili skoraj metrski kupi 
snega. Tudi, ko je drugje sneg že zdavnaj skopnel. 
 

 

  
 

 
 
 
 
 



Očiščeno: 

 
 

- Ob poteh, kjer se sprehajajo ljudje, bi morali postaviti klopi. Nabrežino med cesto in 
večnamensko potjo pri nogometnem igrišču(v obnovi) bi lahko spremenili v 
terase(lesene), ki bi služile kot sedišča za gledalce tekem.  

 

  
 
 
 
 

- Stare ulične svetilke in žarnice je potrebno čim prej zamenjati z novimi, ki ustrezajo 
pravilniku in ne predstavljajo svetlobnega onesnaževanja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zeleni krog Krško, 15.3.2010 


