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Zadeva : Postavitev košev za smeti 

 
Pozdravljeni, 
V mestu Krško je potrebno čimprej rešiti problem postavitve košev za smeti. Situacija na terenu je 
danes naslednja. V različnih obdobjih postavljanja se je nabralo kar nekaj različnih modelov košev 
za smeti, ki pa so, ali uničeni, pogosto na nepravih mestih in vse prevečkrat niso redno izpraznjeni. 
Kvalitetna in vzdrževana oprema mest, po možnosti z nekim enotnim celostnim videzom, je odraz 
kulture mesta in njihovih prebivalcev. Sem zagotovo spadajo javna razsvetljava, klopi za posedanje, 
avtobusna postajališča, oglasna mesta in tudi koši za smeti. Zato je nujno potrebno izbrati osnovne 
smernice celostnega videza te opreme za neko dolgoročno obdobje, da ne bomo čez 10 let spet priča 
anarhije, kot jo vidimo danes. Za slab primer naj samo navedem postavitev novih klopi na Trgu 
Matije Gubca, ki z vidika udobnega sedenja ne zadostijo kriteriju (kovinsko sedišče!) ter postavitev 
novih avtobusnih postajališč, ki pa po videzu spadajo bolj na podeželje kot pa v mesto. 
 
Zato v primeru košev predlagamo, naj se naredi popis vseh obstoječih košev ter ugotovi njihovo 
stanje. Poškodovane koše naj se nadomesti z novimi in pri tem upošteva nek celostni vidik, opisan 
zgoraj. Določi naj se tudi lokacije, kjer posod do sedaj ni bilo, in se jih namesti. Člani Zelenega 
kroga poznamo te lokacije in vam jih z veseljem posredujemo. Nadalje, koši naj bodo po novem 
oštevilčeni in vrisani v karto – plan Krškega, pri službah, ki skrbijo za praznjenje. Na vsakem košu 
naj bo tudi telefon pristojne službe. Krajani lahko tako natančno določijo koš, ki je potreben 
praznjenja ter obvestijo pristojno službo. Koši se morajo prazniti redno, ne pa, kadar so polni in 
smeti že padajo naokoli. 
Rešitev, ki jo predlagamo, ni zahteven logistični problem, prav tako ne predstavlja velikega stroška. 
 
Iz praks poznamo, da se lahko tovrstne probleme prav hitro reši, če so le za njih zadolženi ljudje, ki 
imajo občutek za to problematiko in tako svoj poklic in konkretno zadolžitev opravijo z veseljem. 
Prevečkrat pa se zgodi, da so za takšno delo zadolžene osebe, ki prav posebnega odnosa do tako 
»majhnih« problemov niti nimajo, in zato te stvari urejajo uradniško, kot še ena nebodijetreba 
zadolžitev v službi. Zato se takšni in podobni majhni problemi, v naši občini in tudi drugje, 
prepočasi ali pa sploh ne rešujejo. 
 
Prosim, da razmislite o predlogih Zelenega kroga, ter kot vodja oddelka za Gospodarsko 
infrastrukturo za to nalogo poizkusite izbrati prave osebe. 
Obenem še enkrat izražamo zadovoljstvo, ker je Občina Krško na rekreacijski poti ob Savi 
poskrbela za postavitev novih košev za smeti. 
Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor. 
 
Lepo pozdravljeni, 
Aleš Suša, Zeleni krog 


