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Zadeva: Parkirišča na območju peš cone v starem mestnem jedru Krškega 
 
 
Stanovalci v soseski peš cone v starem mestnem jedru Krškega (CKŽ, Bohoričeva in Dalmatinova ulica) so bili v petek, 
12.08.2011, neprijetno presenečeni, ko so cestarji v območju edine peš cone v Krškem zarisali nove parkirne označbe. 
 
Kar nekaj stanovalcev omenjene soseske se je v obupu in zelo slabe volje obrnilo na Zeleni krog s prošnjami za pomoč, 
saj je bilo dejanje storjeno na grd prefinjeno tih način, brez obvestila in v času dopustov, ko veliko stanovalcev ni doma. 
 
V Zelenem krogu smo že 01.03.2011 na občino Krško poslali dopis z vrsto vprašanj glede študije mirujočega prometa v 
starem mestnem jedru Krškega in predlagali naslednje: 
 

• čimprejšnje sistematično in redno seznanjanje občanov s predvidenimi novostmi v mirujočem prometu v 
Posavskem Obzorniku, na internetnih straneh in lokalnih radijskih postajah, 

• seznanjanje občanov s predvidenimi novostmi v mirujočem prometu z uporabo velikih plakatnih mest nad 
križiščem pri mostu, krožišču na Vidmu in na vpadnicah v mesto, 

• obveščanje zaposlenih v starem mestnem jedru preko delodajalcev, 
• pisno obveščanje stanovalcev ožjega mestnega središča o predvidenih novostih v mirujočem prometu, 
• pri umeščanju parkirišč na območje peš cone smo v dopisu z dne 27.01.2011, izrazili zadržke in predlagali 

drugačne/moderne rešitve; 
 
Žal so naša vprašanja in predlogi, kot že ničkolikokrat, naleteli na gluha ušesa, še enkrat pa se je pokazala samovoljnost 
in arogantnost občinskih oblasti, ki dela v nasprotju z interesi občanov, mimo njih in v nasprotju z modernimi smernicami 
razvoja mesta. 
 
Nedopustno je, da se po 20 letih za promet odpira edina peš cona v mestu. S tem bo uničena osrednja mestna površina, 
namenjena izključno pešcem, prava oaza miru v Krškem, kjer se lahko otroci in odrasli iz okoliških blokov srečujejo, se 
brezskrbno igrajo in športno udejstvujejo ter družijo med seboj. Tu je še mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice, kamor 
zahaja veliko majhnih otrok in dejanje kar kliče po nesreči. Povrh vsega je v neposredni bližini peš cone (v zaledju) večje 
število parkirišč, tako da je odločitev naravnost skregana z zdravo pametjo. Oživljanje mestnega središča vsekakor ne 
pomenijo 8 in več ur parkirana vozila !!! 
 
Namesto da bi obstoječo peš cono še podaljšali, skušali prepričati čimveč občanov, da uporabljajo javni prevoz, kolesa 
ali hodijo peš v službo, jim zdaj dajete jasen znak, da je avto Krškega vladar in bo očitno tako tudi v bodoče. V Krškem 
torej za pešce in kolesarje ni prostora, kar pomeni, da ga tudi za otroke ni !!! 
 
Stanovalci omenjene soseske in člani Zelenega kroga smo nad dejanjem in samim načinom izvedbe ogorčeni in 
zahtevamo odgovore na naslednja vprašanja: 
 

• Kdo je odgovorna oseba, ki je odredila risanje parkirišč in odprtje peš cone? 
• Na kakšni podlagi/dejstvih/raziskavah temelji ta odločitev? 
• Kdo potrebuje oz. komu bodo namenjena parkirna mesta na območju peš cone? Ali jih bodo plačali? 
• Ali to pomeni, da bodo kmalu na vrsti še otroška igrišča, zelenice, parki in pločniki? 

 
Stanovalci že zbirajo podpise proti odprtju peš cone, obvestili bomo medije in uporabili vsa legalna sredstva, da do 
odprtja peš cone ne pride, v skrajnem primeru pa ne izključujemo stopnjevanja pritiska na občino, niti državljanske 
nepokorščine. 
 
"In vam povem, naše zaprte ulice NE DAMO!"  (citat stanovalke ob peš coni, matere dveh majhnih otrok) 
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