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Odziv društva Zeleni krog, na odgovor Občine Krško glede predlogov za 
doseganje čistoče v mestu (dopis številka: 091-4/2010) 
 
 
Pozdravljeni, 
 
Zahvaljujemo se vam za izčrpen odgovor na  predloge društva Zeleni krog. Zaradi 
preglednosti odgovarjamo direktno v vašem dopisu (v črni barvi), z navedbo prvotnih 
vprašanj društva Zeleni krog (v zeleni barvi), ter z komentarji Zelenega kroga (v rdeči 
barvi). Nekatera naša vprašanja pa so se v množici izgubila in ostala neodgovorjena. 
Prosimo za odgovore na ta vprašanja, ko boste utegnili. 
 
Hvala in lep pozdrav, 
 
Aleš Suša                                                                                          Krško, 21.4.10 
 
 
 
 

- Koše za smeti je potrebno postaviti na mesta, kjer se smeti nabirajo. Člani 
Zelenega kroga te lokacije poznamo in jih lahko posredujemo.  

- Predlagamo, da Občina naredi popis vseh smetnjakov v mestu. Nekateri so 
zaraščeni pod grmovjem. Vsak koš naj bo oštevilčen, poleg  pa še telefonska 
številka zadolženega za praznjenje. Ko zasledimo prepoln koš, lahko natančno 
povemo, kateri  je to. 

 
Občina Krško je že naročila dodatno število košev za smeti, da bi s tem zagotovila bolj 
zgoščeno možnost odlaganja manjših odpadkov, prav tako načrtuje pregled stanja vseh 
košev ter postavitev novih. Stari bodo zamenjani, tisti, skriti v grmovju, pa bodo 
prestavljeni na vidno mesto. Dobrodošlo posredovanje lokacije košev kot ste predlagali.  
Še enkrat predlagamo, da naj bodo koši oštevilčeni in opremljeni s številko mobilnega 
telefona. Zanima nas tudi, ali se razmišlja o tem, da bodo imeli koši po mestu enoten 
videz. 
 
Kot pojasnjuje Romana Pečnik na Občini Krško pristojna za to področje,  koške redno čisti 
pooblaščeni koncesionar družba Kostak. Pečnikova pojasnjuje, da opozorila, predloge in 
pripombe v zvezi s praznjenjem lahko naslovite tudi na Vlada Grahovca, ki je za 
opravljanje te službe pri koncesionarju zadolžen. 



Čiščenje in praznjenje košev ima torej v svojem popisu del koncesionar, težko pa je 
zagotoviti tako močno službo, da bi te smeti lahko pobirala tako pogosto, da jih ne bi bilo 
moč videti na zelenicah in še kje drugje. O tem zgovorno priča tudi dejstvo, da člani 
Zelenega kroga kljub rednim mesečnim čistilnim akcijam, vedno znova naberete smeti, ki 
vedno znova pričajo o neosveščenosti nekaterih občanov. 
  

- Ker čistilne službe čiščenje opravljajo površno, se sprašujemo, ali so za svoje delo 
primerne osebe in, ali so pošteno plačani? 

- Opazili smo, da čistilci pobirajo samo velike kose smeti, majhne pa ne. Kakšna so 
njihova navodila za delo?  

- Predlagamo, da Občina društvu Zeleni krog nabavi 5 kosov palic za pobiranje smeti 
iz težko dostopnih delov. 

 
Kar zadeva velikost pobranih smeti, čistilci poberejo vse kar je v tistem trenutku za očistiti, 
ne le večje kose odpadkov, kot navajate. 
Takšna so njihova navodila za delo, na terenu pa opažamo, da se tega pogosto ne držijo. 
Mogoče pa imamo v mestu premalo čistilcev, zato hitijo, da bi očistili vse lokacije in so 
včasih površni.  
 
O vašem predlogu za nabavo palic za pobiranje smeti se bodo pogovorili na oddelku za 
gospodarsko infrastrukturo in vas o tem obvestili.  
 

- Predlagamo, da redarska služba najprej opozori, nato pa kaznuje lastnike 
avtomobilov, ki parkirajo na zelenicah glavne videmske ulice in jih uničujejo. 

 
Predloge, vezane na redarsko službo pa lepo prosimo, če posredujete njim direktno.  
Predlagamo Občini Krško, da se na nekatera mesta na zelenicah ob Cesti 4 julija namesti 
količke, ki preprečujejo parkiranje na zelenici. 
 

- Predlagamo, da Občina podeli koncesijo in plača Zelenemu krogu za čiščenje 
določenih delov mesta. Malo se šalimo. 

 
Kar zadeva koncesijo za opravljanje gospodarskih javni služb je bila ta leta 2009 za 
obdobje osmih let podeljena družbi Kostak. Javna služba se zagotavlja glede na program 
obsega del in višino zagotovljenih sredstev. Pogoji pa so določeni s koncesijskimi akti.   
 
     -     Čiščenje zelenic, okolice blokov 

 
Navodila s strani nadzorne službe na Občini, glede pobiranja smeti po zelenicah pred 
košnjo, so bila že večkrat nazorno dana. Ker pa je v občini zelo velik obseg zelenih 
površin, ki jih je potrebno urejati je nemogoče stati za vsakim izvajalcem in preverjati, ali 
so dosledno očistili smeti pred košnjo. Tudi urejanje ceste in pločnikov po košnji je 
dorečeno in ob nadzoru v zadnjem času nismo več opazili tovrstnih pomanjkljivosti. Vse 
zelenice, ki so določene kot občinske in so zajete v popisu, se zgledno urejajo. Vedeti 
morate, da niso vse zelenice, ki jih vidite v Krškem, v lasti Občine. Prav tako velja za 
grmovnice in sezonsko cvetje. 
Za okolico blokov so zadolženi stanovalci posameznih blokov, oz. njihov upravitelj. 
Stanovalci blokov bodo za svojo okolico morali poskrbeti sami, tako kot za svojo skrbijo 
tudi lastniki stanovanjskih hiš. Neurejeno in nepravilno parkiranje je možno prijaviti 
inšpekcijski službi, kjer so v okviru redarske službe edini pristojni za urejanje parkiranja. 
 

- Mirujoči promet 
 



V Občini Krško je v tem času v izdelavi tudi študija mirujočega prometa v starem mestnem 
jedru, z namenom rešitve neprimernega parkiranja in ureditve lepšega in bolj urejenega 
izgleda mesta.  
Predlagamo, da se pri študiji obravnava tudi naše predloge o mirujočem prometu, ki smo 
jih podali 12.5.2009 (Prenova starega mestnega jedra – objavljeno na www.zelenikrog.org 
v rubriki Aktualne zadeve). Prosimo, da o našem predlogu obvestite izdelovalca študije. 
 

- Občina naj čimprej nakupi table za pasje iztrebke, ZK jih je pripravljen brezplačno 
namestiti. 

- Občino prosimo za pojasnilo, ali premoremo (če ne, kdaj ga bomo dobili) v Krškem 
predpis, ki določa, da morajo lastniki počistiti  iztrebke svojih živali,  na mestnih 
površinah, na zelenicah in koliko znaša kazen za prekršek? Neodgovorjeno. 

 
Kar zadeva pse je Občina naročila koške, ki bodo nameščeni ob sprehajalnih poteh za 
pospravilo pasjih iztrebkov. Na koških bo tudi napis, naj počistijo za seboj. Kar zadeva 
cigaretne ogorke bo Občina Krško nabavila koške s pepelnikom. 
Koši so precej dražji kot table, zato priporočamo, da namestite čim več tabel. Navadni koši 
lahko brez problema služijo za odmet vrečke s pasjim iztrebkom. 
 

- Občino prosimo za pojasnilo, ali je v Krškem in drugih naseljih v občini dovoljeno 
metati cigaretne ostanke (filtre) kamorkoli, ali premoremo predpis (če ne, kdaj ga 
dobimo), ki določa kazen za onesnaževanje. Neodgovorjeno. 

 
V Odloku o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah pa so predpisane tudi 
sankcije za prepovedano ravnanje. Izvaja jih inšpekcijska služba oz. Medobčinski 
inšpektorat.  
 

- Predlagamo, da se čimprej določi enoten izgled zbirališč za smeti, ki morajo biti tudi 
zaščitena pred vetrom (zelo pomembno za izgled in čistočo mesta - neodgovorjeno) 
ter seveda redno čiščena. 

- Predlagamo, da se uredi, da bo nekdo konstantno skrbel za čistočo na zbirališčih 
za odpadke po celi občini. Zaboji ne smejo biti nikoli prepolni, pokrovi vedno zaprti. 
Tu je dela za polni delovni čas ene osebe. 

 
Družba Kostak zagotavlja, da ob praznjenju kant za smeti na ekoloških otokih redno čisti 
tudi okolico. Verjetno se strinjate, da pa bi za nastalo nesnago moral vsak, ki omenjeni 
otok uporablja prispevati delček tudi sam. 
 

- Čas bi že bil, da se s pločnikov odstrani pesek, ki je ostal od zimskega  vzdrževanja 
cest. 

 
Površine kot so pločniki in parkirne površine, stopnice in pešpoti so prav tako zajete v 
popisu zimske službe. Nadzorna služba Občine Krško je na nepravilnosti glede čiščenja le 
teh, izvajalca del opozarjala skozi vso zimo. Vedeti pa moramo, da je bila letošnja zima 
zelo zahtevna, zato je bilo težko ves čas skrbeti za brezhibnost vseh površin. Pesek s 
pločnikov je že odstranjen, z odstranitvijo pa nismo zamudili, saj se redno letno 
vzdrževanje prične po zaključku obdobja zimske službe - 15. aprila vsako leto. Pometanje 
pločnikov se vedno koordinira s pometanjem cest (ki so skozi mesto v glavnem državne). 
Vsako leto pa se ne glede na predpisani rok potrudimo, da mesto očistimo do velikonočnih 
praznikov, tako je bilo tudi letos pojasnjuje Romana Pečnik.  
 

- Klopi za sprehajalce 
 



Verjamemo, da ste opazili, da se trudimo in postavljamo tudi nove klopi za sprehajalce, žal 
pa je vandalizem še vedno na visoki stopnji, kar se v veliki meri odraža prav pri 
poškodovanih klopeh. 
Pohvalno glede namestitve novih klopi. Na nekaterih mestih je potrebno namestiti klopi 
brez naslonjal, klopi s kovinskim sediščem pa so neprimerne za sedenje ( nov trg Matije 
Gubca). 
 

- Svetlobno onesnaževanje 
 

Občina Krško prav tako menjuje stare neprimerne žarnice in svetilke. Vzorčni primer z led 
diodami smo naredili pred upravno stavbo Občine. Prav tako je bila konec leta 2009 
novourejena javna razsvetljava v starem mestnem jedru. Pristopili pa smo tudi k projektu, 
ki bo opredelil zamenjavo in izboljšavo vseh svetil in žarnic v občini Krško, seveda bo 
potrebno opredeliti dela tudi terminsko, ker vsega pač ni mogoče zamenjati takoj. 
Vsekakor pa postopoma sledimo smernicam zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.  
 

- Zaton 
 

Območje Zatona se bo, kot smo že pojasnili, urejalo v sklopu celovitih ureditev ob gradnji 
HE Krško za kar je bil sprejet tudi državni prostorski načrt. Ta predvideva prestavitev dela 
državne ceste, ureditev križišč in parkirnih prostorov. Aktivnosti vodi podjetje Infra, 
izdelana je že projektna naloga, do konca leta pa bo zaključen tudi projekt, ki bo omogočil 
začetek celovite ureditve tega dela mesta. Urejanje Zatona in Dalmatinove ulice bo 
potekalo istočasno z urejanjem brežin dolvodno od hidroelektrarne Krško. Poškodovano 
ograjo, ki ste jo opazili na pločniku ob zaprtem gostinskem lokalu v Zatonu smo prijavili 
inšpekcijskim službam. 
Ali bodo pri prenovi Zatona upoštevane ideje iz urbanističnih delavnic za staro mestno 
jedro 2009? Vsekakor je potrebno redno čistiti to področje, četudi se bo v bližnji 
prihodnosti prenavljalo. 
 

- Tržnica 
 

Tržnica na Vidmu je s koncesijsko pogodbo v upravljanje oddana družbi Kostak. Občina 
Krško je lastnica tržničnih površin postala šele v lanskem letu, zato do takrat niti ni imela  
pravice do gradbenih in drugih posegov. V dogovoru z etažnimi lastniki trenutno poteka 
popis nujnih vzdrževalnih del na tržnici, v pripravi pa je izvedba postopka za izdelavo 
celostne prenove objekta Tržnice Videm skupaj z okolico v prihodnjih letih.   
Območje tržnice je glede čistoče med slabšimi deli mesta. Vsekakor je potrebno redno in 
natančno čistiti to področje, četudi se bo v bližnji prihodnosti prenavljalo. 
 

- Predlagamo, da se grmovje poreže, da lahko očistimo smeti. Lokacije grmičevja 
dostavimo kasneje. Neodgovorjeno. 

Po mestu je potrebno urediti (porezati) grmičevje (začne se lahko okoli tržnice) in spodnje 
veje nekaterih dreves, ker se pod njimi nabirajo smeti, ki se jih ne da očistiti.  


