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Ogled mesta z županom 
 
V torek, 6. maja 2008, smo  predstavniki društva Zeleni krog, župan Franci Bogovič, sodelavka za 
odnose z javnostmi Petra Rep Bunetič in pomočnik komandirja Policijske postaje Krško skupaj obhodili 

glavne ulice v Krškem in na Vidmu. 
 
Ker se v društvu zavzemamo, da se v 
prihodnje pri načrtovanju prometne 
infrastrukture pešce in kolesarje 
postavi na prvo mesto, smo si mesto 
ogledali kot pešci. Ogled smo začeli 
ob 6.30 pri občinski stavbi, po ulici 
CKŽ mimo parka pri knjižnici, čez 
zaprti del CKŽ, do Zatona. 
 
Vmes smo se ustavili pri stavbah, ki 
mestu niso v ponos, kjer nas je župan 
informiral o predvidenih sanacijah. 
Vsekakor je najbolj kritično območje 
Zatona. Pot smo nadaljevali čez most 
in z lastnimi čutili občutili 
onesnaženje, ki ga povzroča prevelik 
promet z motornimi vozili. Ko bo 
zgrajen nov most za pešce in 

kolesarje, bodo imeli občani možnost za varno, hitro in okolju prijazno varianto mobilnosti. 
 
Na Vidmu smo nadaljevali po cesti 4. 
julija, kjer smo izpostavili lokacije, kjer bi 
nujno morali umestiti prehode za pešce (pri 
pošti in hotelu). Ogledali smo si tudi 
zapuščen dom za ostarele občane, ki je 
največja črna točka na Vidmu, kaže pa da bo 
sanirana v naslednjih letih. 
 
Člani društva smo imeli tudi pripombe na 
zunanji izgled večstanovanjskih zgradb, ki 
delujejo zelo neestetsko v primerih, kadar 
posamezniki obnavljajo svoje enote brez 
ozira na celostno podobo stavbe (na 
različne načine zastekljeni balkoni, 
različna okna, klimatske naprave...). 
 
Ustavili smo se pri smetnjakih in eko 
otoku v bližini železniške postaje. Tovrstna območja za odlaganje odpadkov bi po mnenju društva 
morala biti urejena tako, da veter ne bi raznašal smeti naokrog. Obhod smo zaključili pri železniški 
postaji. Postaja je pomembna vstopna točka v mesto in bi lahko z malo truda kazala lepši videz. 
 
 



Na koncu smo županu izročili načrt mesta, v katerem 
so označene naše ideje o smiselni ureditvi kolesarskih 
poti in območij za varno peš hojo. 
 
Ob 7.30 so se župan in spremstvo z mestnim 
avtobusom odpeljali nazaj v Krško. 
 
 

 
 
Še nekaj foto utrinkov: 
 
 


