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ODGOVOR NA VAŠ DOPIS Z DNE 30. 7. 2008 
 
 
 
Spoštovani! 

 
Na novo pokošene travnate površine ob makadamski poti, ki povezuje Zaton in Športne površine okoli  
stadiona, razkrivajo vso ažurnost dveh čistilcev in nadzornih služb, ki tedensko nadzirajo čiščenje. Od  
naše julijske čistilne akcije do danes, pa očitno ta dva čistilca nista pobrala na tem področju niti ene smeti,  
kaj so delali nadzorniki, pa težko rečemo. Še več, to področje je letos bilo čiščeno(4x) v večini s strani  
članov Zelenega krog-a. Delo nam nekaznovano otežujejo »pooblaščeni izvajalci«, ki kosijo ta predel in  
zmulčajo smeti do nerazpoznavnosti. Predlagamo, da s pooblaščenimi službami opravite razgovore na to  
temo in po potrebi z njimi tudi razdrete pogodbe. Sestava pogodb pa naj ne vsebuje besed »ažurno, redno,  
skušajo, itd«. Za temi izrazi se skriva preplačano slabo opravljeno delo.  
Zakaj tako pogosto omenjamo to področje od Zatona do stadiona, parke in športna igrišča? Zato, ker so to  
še edina redka področja v mestu, kjer se lahko sprehajalci, kolesarji, športniki oddahnemo od  
»pločevine«. To so pravi »rezervati«, »pljuča mesta«, za katere preslabo skrbimo! V okolici športnih  
igrišč in na zelenicah, se nekaznovano gnete desetine avtomobilov.  
 

 
 



Nekateri vozniki pot uporabljajo tudi za izogibanje gneči na glavni cesti.  
 

   
Podžupanja in avto         Zakon močnejšega  
 
Kot lastnika teh površin bi od vas pričakovali, da za njih bolje poskrbite. Če ne drugače, vsaj od  
najemnikov športnih površin(Koliko znaša najem?) zahtevajte, da sami kdaj pa kdaj očistijo okoli  
športnih igrišč, od svojih članov in njihovih staršev pa naj zahtevajo, da ne vozijo do igrišč in parkirajo na  
zelenicah, smeti pa naj odnašajo s seboj in jih ne odmetavajo kjerkoli. Občina Krško pa naj samo postavi  
znak! Predlagamo da pot od Zatona do stadiona označite kot stezo za pešce in kolesarje. V vašem, dopisu  
navajate, da je bil znak že postavljen in da so ga neznanci odstranili. Prosimo, da nam sporočite, koliko  
časa je potrebno čakati, da potem zopet postavijo drugega, da ne bomo po nepotrebnem pritiskali na vas.  
Teden, mesec, leto? Koliko časa doma čakamo preden zamenjamo okensko steklo, ki so ga razbili  
neznanci?  
 
Za to, da že toliko časa ni postavljenih košev za smeti, ni nobenega opravičljivega razloga. Če pa že  
pripravljate projekt za celoten izgled mesta, pričakujemo, da tudi nas(mogoče ne kot društvo, ampak kot  
meščane, ki nam je mar) povabite zraven. Brezplačno vam lahko ponudimo celo vrsto koristnih  
predlogov. Verjemite nam, da vas ne opozarjamo na vsako malenkost, ampak na stvari, ki res bodejo.  
Stvari, na katere smo vas opozorili v julijskem dopisu, niso stvar tistega tedna. Koš, ki je bil na sliki, ni  
bil izpraznjen vsaj leto dni. Klopi pri nogometnem igrišču in klop ob poti k Rozaliji, ki jo je možno videti  
z glavne ulice, tudi niso bile deležne popravila že leto in več.  
 

   
Marec 2008          Danes 
 
 
 
 



Glede gradbišča v Zatonu pa tole! Gradbišče je po zakonu pravilno označeno in zavarovano. Zaton ni  
gradbišče, ampak je gradbišče le del Zatona, ki je zavarovan,. Opozarjali smo na del, ki ni ograjen in je v  
vsakodnevni uporabi. Nobenega razloga ni, da bi čakali s košnjo in čiščenjem na gradnjo obvoznice  
Krško in Hidroelektrarno Krško.  

  
 
 
Lep pozdrav!  
Društvo ZELENI KROG KRŠKO 


