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Spoštovana gospa podžupanja, Nuša Somrak 
 
V društvu Zeleni krog si prizadevamo za razvoj mesta in občine Krško, ki bi nudil več možnosti za kakovostno 
življenje vseh občanov.  
Ker občina prejema znatna sredstva iz naslova nadomestil za jedrske objekte, ta denar pa naj bi bil namenjen 
za programe, ki dvigujejo kakovost življenja v naši občini, se v našem društvu aktivno zavzemamo za 
postavitev kolesarskih stez, za izgradnjo mostu za pešce, za brezplačni in bolj učinkovit javni prevoz, za 
oskrbo naših šol in vrtcev z zdravo ekološko - lokalno pridelano hrano, za spodbujanje čimveč kulturnih 
prireditev, ki naj bodo cenovno dostopne širokim množicam. Zavzemamo se tudi, da mesto Krško in druga 
naselja v občini postanejo lepa in čista, življenju ljudi in naravi prijazna. 
V skladu s to vizijo bi želeli v bližnji prihodnosti izpeljati konkreten program, ki vam ga na kratko predstavljam v 
nadaljevanju. 
 
Postavitev zunanjih fitnes naprav na zelenih površinah v mestu. 

V skrbi za zdravje prebivalcev, ki je zaradi modernega načina življenja vse bolj ogroženo (sedenje v službi, šoli 
in doma, premalo gibalnih aktivnosti na prostem, tudi zaradi pomanjkanja časa), želimo  na zelenih površinah 
v mestu, tam, kjer se ponavadi zadržuje največ ljudi, postaviti zunanje fitnes naprave. Ta telovadna orodja so 
narejena prav za zunanjo uporabo. Izdelana so robustno in imajo zelo dolgo življenjsko dobo. 
Predstavljajo noviteto zadnjih 15 let in dajejo mestu pridih modernosti, spodbujajo razvoj družabnega življenja, 
ob tem pa imajo za zdravje občanov, ki te naprave občasno uporabljajo, veliko pozitivnih učinkov. 
Ker je generacija občanov v srednjih letih zelo obremenjena, tako službeno kot v prostem času (prevozi otrok 
na popoldanske aktivnosti), ji zmanjkuje časa za telesno gibalne aktivnosti, ki bi blagodejno vplivale na zdravje 
posameznika. Zaradi tega bo vse več ljudi v prihodnosti imelo različne težave z zdravjem. 
 
Da bi vsaj del teh težav preprečili in omogočili občanom vsaj nekaj rekreacije, želimo skupaj z vodstvom 
Glasbene šolo Krško na zelenici pred šolo postaviti nekaj zunanjih fitnes orodij. 
Namreč, območje okoli Glasbene šole Krško je vsako popoldne zelo obiskano, saj starši iz celotne občine 
neprekinjeno dovažajo in odvažajo svoje otroke na pouk, vmes pa marsikateri starš ne ve, kako izkoristiti 
dragoceno popoldansko urico prostega časa.  
Vsaj za nekatere od teh staršev imamo rešitev, ki bo prav gotovo blagodejno vplivala na njihovo zdravje. 
Zunanje fitnes naprave so skonstruirane tako, da pri uporabi človeško telo izvaja različne gibe, ki jih v 
vsakdanjem načinu modernega življenja ne uporablja več, zaradi tega telo počasi postaja neprožno, kar je 
slaba popotnica za zdravje v starejših letih. 
Že nekajminutna vadba na zunanjih fitnes napravah, lahko blagodejno vpliva na zdravje.  
 
Želimo, da bi del sredstev nadomestil iz naslova jedrskih objektov, v naslednjem letu uporabili za idejo, ki vam 
jo predstavljamo, ter tako poskrbeli za zdravje prebivalcev občine Krško.  
Po našem mnenju je ta investicija, ki sploh ni tako velika, prav gotovo več kot primerna za uporabo sredstev 
nadomestil, ki so namenjena dvigovanju standarda kakovosti življenja vseh prebivalcev občine. 
 
Lepo pozdravljeni.                                                                                                  Aleš Suša, Zeleni krog 



 

 
                                                                

 
 

 


