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Zadeva: Komentar NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2008 – 2011 
 
 
 
Spoštovani 
 
V društvu  Zeleni krog Krško smo na rednem sestanku govorili o razvoju mesta in komentirali tudi 
aktualni NRP KS Krško. Dovolite nam, da vam posredujemo nekaj naših pripomb. 
 
 
 
Lep pozdrav                                                    
Krško, 9.1.2008                                                                       Aleš Suša 
 
 
 
 
Komentar: 
 
12. Sanacija ploščadi Trga Matije Gubca pred KD – do leta 2010 
Ploščad je zdaj prvenstveno namenjena velikim masovnim prireditvam nekajkrat letno. 
Predlagamo, da se ploščad uredi tako, da bo prostor lahko zaživel tudi kot vsakodnevno zbirališče 
občanov vseh generacij. Klopi, fontana, morebitna zasaditev. Vsekakor je potreben razpis za 
arhitekturno rešitev. 
 
19. Izgradnja dodatnega parkirišča z garažno hišo pred Občino - do 2010 
Tega projekta ne podpiramo in predlagamo drugačne rešitve. V času,  ko se vsa evropska mesta 
soočajo s problemom preveč prometa z osebnimi vozili, in vlagajo vse sile v razvoj infrastrukture za 
pešce in kolesarje ter v modernizacijo javnega prometa, v našem  mestu planirajo gradnjo garažne 
hiše. Če bomo imeli garažno hišo in dodatne parkirne prostore, ne bomo avtomatsko postali 
moderno mesto. Prej nasprotno. Društvo Zeleni krog  si prizadeva in podpira gradnjo mosta za 
pešce in kolesarje, gradnjo kolesarskih poti in izboljšanje javnega prevoza. Več o tem na spletni 
strani www.zelenikrog.org. 
 
20. Izgradnja parkirišča na Kolodvorski ulici (nekdanji Izletnik) - do 2008 
Enak komentar kot pod št.19. Menimo, da je parkirišč dovolj. 
 
 



27. Izdelati idejno študijo za izgradnjo peš mostu preko reke Save - do 2008 
Absolutno podpiramo, to je razvojna prioriteta mesta. Potrebno je pridobiti več variant in potem 
odpreti javno razpravo. Po našem mnenju mora most povezati staro mesto in Videm po najkrajši, 
uporabni – logični poti za pešce. 
 
34. Ureditev in izgradnja kolesarskih stez po Krškem in širšem območju – do in po 2011  
Ta projekt bi moral biti na prvem in ne na zadnjem mestu. 
Absolutno podpiramo, to je razvojna prioriteta mesta. V Krškem smo glede tega v prevelikem 
zaostanku. Za začetek nujno potrebujemo študijo načrta, najkasneje do sredine 2008. Kolesarske 
poti  naj se gradijo po točno določenih standardih, po najkrajši smeri naj povežejo bistvene točke v 
mestu, in naj bodo brez prekinitev.  
 
VARSTVO OKOLJA: 
2. IZVAJANJE MERITEV KVALITETE ZRAKA:  Problem je onesnaženje zraka zaradi prevelike 
količine motornega prometa. 
Na novo se postavlja vprašanje z umestitvijo tovarne Krka in njenim vplivom na okolje. 
 
UREJANJE PROSTORA:  
3. ODSTRANITEV BARAKE PRI TRŽNICI : Že vnaprej apeliramo, da so kakršnikoli načrti za 
nova parkirna mesta na tem območju nesprejemljivi. Na tem mestu potrebujemo zelene površine, 
klopce, in igrala za otroke. Za društva, ki delujejo v baraki je potrebno najti nadomesten prostor 
(npr. prvo nadstropje in podstrešje MC Krško).  
 
 

 


