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Zadeva: Predlog za spremembo namembnosti zemljišč opuščene proizvodnje celuloze 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Na sestanku društva Zeleni krog Krško smo obravnavali problematiko razvoja Krškega in Vidma.  
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 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. 
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 v namen industrije, za nadaljnje stoletje zapremo možnost 
za celostni razvoj mesta. 
Spoštovani župan, prosimo vas, da si vzamete čas in o tem predlogu resno razmislite. 
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor. 
 
Lep pozdrav. 
 
Krško, 13.12.07                                                                     Aleš Suša 
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