
Ime in priimek: _______________________________________________ 
 
NAVODILA: Obkrožite (označite) enega izmed ponujenih odgovorov ali odgovorite v največ dveh ali 
treh stavkih. 
 
A. MOST ZA PEŠCE, KOLESARSKE STEZE, PROMET 
1. Ali podpirate izgradnjo mosta za pešce in kolesarje, ki bo povezoval Videm in staro mestno jedro? 
DA   NE 
 
2. Ali ste za to, da se stari vojaški most pri pokopališču Krško preuredi v most za pešce in kolesarje? 
DA   NE 
 
3. Ali ste za to, da se po izgradnji obvoznice na levem bregu reke Save, zapre cesta za motorni 
promet, skozi stari del mesta Krško(Dalmatinova in del CKŽ)? 
DA   NE 
 
4. Koliko metrov urejenih in označenih kolesarskih stez imamo v Krškem?  
...........  
 
5. Ali boste dovolili, da edino pešcono v starem mestnem jedru Krškega, odprejo za motorni promet ali 
spremenijo v parkirišče, kot so nedavno že poizkušali?  
DA  NE  
 
6. Ob koncu mojega mandata bo kolesarskih in peščevih površin: 
VEČ  MANJ  ENAKO 
 
7. Kako se lahko mladi kolesar varno pripelje iz Krškega ali Leskovca na Videm? 
PO PLOČNIKU   PO CESTI   Z AVTOM 
 
8. Ali ima OŠ Jurija Dalmatina kolesarnico? 
DA   NE 
 
9. Ali podpirate gradnjo tretje razvojne osi? 
DA   NE   NE VEM 
 
10. Kako izboljšati učinkovitost in kakovost javnega prevoza (železnice, avtobusi)? 
........... 
........... 
 
11. Ali veste, koliko potnikov se povprečno vozi v posameznem avtomobilu? 
 1,2   2    3 
 
12. Ali menite, da se z gradnjo novih parkirišč zmanjša ali poveča problem prevelikega prometa v 
Krškem? 
ZMANJŠA   POVEČA 
 
13. Kako daleč od službe stanujete? 
MANJ KOT 2 KM   2 - 4 KM    VEČ KOT 4 KM 
 
14. Ali greste v službo z avtomobilom? 
DA   NE 
 
15. Kakšen avtomobil uporabljate (prostornina motorja)? 
........... 
 
16. Kolikokrat ste letos uporabili mestni avtobus? 
NIKOLI    MANJ KOT 10-krat    VEČ KOT 10-krat 
 
17. Ali je vozilo parkirano na pločniku prekršek? 
DA   NE 



 
18. Ali ste že kdaj prijavili (ali opozorili lastnika) napačno parkirano vozilo na pločniku ali mestu za 
invalide? 
DA   NE  
 
19. Pred časom je Občina Krško naročila analizo mirujočega prometa v starem mestnem jedru. 
Rezultati analize so pokazali, da je parkirnih mest v starem mestnem jedru: 
DOVOLJ  PREMALO 
 
20. Ali sami kdaj (kadar se vam mudi) parkirate na površinah za pešce, invalide, kolesarje? 
DA   NE   VČASIH 
 
21. Ali podpirate trajnostno mobilnost?  
DA  NE  
 
22. Kako boste uresničevali načela trajnostne mobilnosti pri zaposlenih v javnih službah?  
………………..   
 
 
23. Naštejte nekaj akcij za trajnostno mobilnost in trajnostni razvoj, ki jih je organizirala Občina Krško v 
zadnjih letih 
………………..  
 
 
 
24. Kje vidite največjega krivca za veliko število prometnih nesreč s poškodbami ljudi? 
a) AGRESIVNOST (HITROST)   b) ALKOHOL   c) SLAB NADZOR POLICIJE 
 
25. Ali podpirate izgradnjo talnih ovir za umirjanje prometa na prehodih za pešce po vsem mestu? 
DA   NE 
 
26. Ali je v Krškem dovolj prehodov za pešce? 
DA   NE  
 
27. Koliko km mesečno prehodite po ulicah Krškega? 
Manj kot 10 km  10-30 km   več kot 30 km 
 
B. KAKOVOST BIVANJA 
1. Ali je po vašem mnenju Krško dobro urbanistično zasnovano mesto? 
DA   NE 
 
2. Kdo sedaj odloča o urbanistični ureditvi mesta? 
a) STROKA   b) POLITIKA   c) KAPITAL 
 
3. Ali je v samem mestu Krško dovolj površin za rekreacijo? 
DA   NE 
 
4. Kje v Krškem so površine za rekreacijo? 
........... 
 
 
5. Koliko urejenih otroških igrišč je v Krškem? Naštejte jih nekaj. 
........... 
 
6. Ali menite, da imamo v Krškem zadosti zelenih površin? 
DA   NE 
 
7. Kaj bi se po vašem mnenju moralo zgoditi z opuščenim obratom celuloze in območjem na katerem 
stoji? 
........... 



 
8. Ali ste za to, da se industrijski objekti iz središča mesta prestavijo v nove industrijske cone na 
obrobju? 
DA   NE 
 
C. VARSTVO OKOLJA 
1. Koliko kg odpadkov na leto proizvede prebivalec Slovenije? 
........... 
 
2. Kako se problema odpadkov lotevate doma in na delovnem mestu?  
………….. 
 
 
3. Ali ste se udeležili akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu 2010?  
DA(na kateri lokaciji)  NE  
 
4. Ali se boste udeležili akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu 2012  
DA(na kateri lokaciji)  NE  
 
5. Ali bi podprli predlog za uvedbo obvezne kavcije za plastenke in alu pločevinke za pijačo? 
DA   NE 
 
6. Ali podpirate izgradnjo TEŠ 6 
Da  NE  
 
7. Drugi blok jedrske elektrarne v Krškem? 
DA   NE 
 
8. Zakaj je Slovenija v primerjavi z drugimi EU državami zelo potratna (neučinkovita) z električno 
energijo? 
........... 
 
 
9. Katere javne stavbe v Krškem so energetsko varčne? 
........... 
 
 
10. Kateri so pozitivni in kateri negativni vidiki izgradnje savskih elektrarn? 
POZITIVNI: 
........... 
 
NEGATIVNI: 
........... 
 
 
11. Koliko bo povprečna letna proizvodnja HE Krško? 
……….GWh, kar znaša ………….% celotne povprečne proizvodnje v Sloveniji 
 
12. Kje v Krškem lahko opazimo svetlobno onesnaževanje? 
........... 
 
13. Kako ga zmanjšati? 
........... 
 
14. Podpirate gradnjo tovarne Krka v Krškem(gradbeno dovoljenje je že bilo izdano)? 
DA   NE 
 
15. Koliko delovnih mest bo v novem obratu Krke v Krškem?  
……………. 
 



16. Kateri so pozitivni in kateri negativni vidiki nove kemične tovarne v mestu? 
POZITIVNI: 
........... 
 
NEGATIVNI: 
........... 
 
D. KMETIJSTVO, HRANA 
1. Gensko spremenjeni organizmi? 
DA   NE 
 
2. Kako se bo kmetijstvo prilagodilo na klimatske spremembe? 
........... 
 
 
3. Ali podpirate sajenje rastlin za pridobivanje biogoriv? 
DA   NE 
 
4. Ali je potrebno spremeniti strukturo slov. kmetijstva, ki je pretežno naravnano v intenzivno 
živinorejo? 
DA   NE 
 
5. Na kakšen način bi preprečili pretirano gnojenje (z gnojnico) kmetijskih površin na našem 
območju(še posebej na krškem polju)? 
........... 
 
 
6. Ali se boste zavzeli, da bi na javnih naročilih za prehrano v šolah in vrtcih prednost imela ekološko 
pridelana hrana iz lokalnega okolja? 
DA   NE 
 
 


