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ZELENI KROG KRŠKO, društvo za kvaliteto mestnega življenja
in ekologijo
Prizadevamo si za razvoj mesta in občine Krško, ki bi bil bolj uglašen s potrebami in
željami prebivalcev. Krško se v zadnjih letih čedalje bolj duši v prometu, redke
preostale zelene površine se hitro umikajo novim cestam, parkiriščem, nakupovalnim
središčem in poslovnim stavbam, starši pa so zaradi varnosti prisiljeni z avtomobili
voziti otroke v šolo, na krožke... V prihodnjih letih bo mesto postalo tudi veliko
gradbišče, kakovost bivanja pa se bo še poslabšala. Povrhu vsega je mesto razdeljeno
na najmanj tri dele, ki nikakor ne zaživijo skupaj kot pravo mesto. Prav zato se
zavzemamo za vsaj en most za pešce, ki bi mesto povezal v celoto. Želimo si in
zahtevamo mesto, ki bo lepo, čisto in po meri ljudi, mesto, ki ga bomo s ponosom
razkazali obiskovalcu. Mesto naj bo namenjeno bivanju, kvalitetnemu preživljanju
prostega časa in ne samo prevozu od doma do službe. Omogočimo otrokom zelene
površine za brezskrbno igro ter pešpoti in kolesarske steze za varno pot v šolo,
odraslim pa možnosti za zdravo rekreacijo v samem mestu. Industrija naj gre v
industrijske cone na obrobju, mesto pa naj bo namenjeno le ljudem. Želimo si takšno
občino Krško, ki bo znala skrbeti za ohranjanje narave, s katero smo neločljivo
povezani. Želimo še kaj drugega, kot nam ponuja sodobna potrošniška družba.
I. PRIORITETE
a) Nujne:
- Peš most, ki bi povezal stari del mesta (Apolon, policija) z Vidmom (Chemo, cerkev)
- Kolesarske steze po vsem mestu ter navezava na regionalne kolesarske steze
- Ureditev rekreacijske cone (sprehajalne in tekaške stezice, jezerce, otroška igrišča, bazen...)
- Izboljšava mestnega javnega prevoza

b) Dolgoročne:
- Izgradnja zelenega kroga (stari del mesta + peš most, območje ob Savi od starega dela mesta do
pokopališča, še en peš most od pokopališča do celuloze - kasneje rekreacijske cone in krog bi se
zaključil do prvega peš mosta), ki bi bil namenjen samo pešcem in kolesarjem, brez odvečnih
stopnic in s površinami, ki bi jih lahko uporabljali tudi kotalkarji in invalidi
- Zaprtje ceste skozi stari del mesta, saj bo po novem kar 5 vzporednih cest skozi Krško (stara
cesta na levem bregu Save in nova obvoznica, na desnem bregu pa so že zdaj 3 vzporedne ceste)

II. SMERI DELOVANJA
a) Kvaliteta mestnega življenja:
- Zavzemanje za planiranje in izgradnjo mostu za pešce, ki bi povezoval levi (Chemo) in desni
(Apolon, policija) breg.
- Zavzemanje za izgradnjo kolesarskih stez v občini Krško
- Zahtevamo, da občina jasno na spletni strani predstavi urbanistični plan in potekajoče aktivnosti
- Sanacija prostora (odstranitev neuporabnih stavb in izgradnja npr. mestnega parka) ob zaprtju
dela proizvodnje v tovarni VIPAP.
- Naselitev starega dela mesta, mogoče tudi s pomočjo subvencij pri obnovi hiš (fasade) v glavnih
mestnih ulicah
- Oživljanje starega mestnega jedra (kulturni dogodki, obstoj trgovin v starem Krškem).
- Izboljšanje možnosti javnega prevoza
- Zavzemanje za postavitev hitrostnih ovir (ležeči policaji) na nevarnih delih cest v naseljih.
- Umeščanje več prehodov za pešce (zebre) v mestu in na drugih potrebnih mestih v občini Krško.
- Vzpostavitev možnosti za rekreacijske športne dejavnosti občanov (zunanje, hitro dostopne
površine iz centra mesta).
- Prizadevanje, da se na javnih prireditvah ki jih sofinancira občina Krško, prepove ali omeji
uporabo pirotehničnih sredstev (petarde, ognjemeti).
- Prizadevanje, da občina Krško z odlokom, prepove ali omeji uporabo pirotehničnih sredstev
(petarde, ognjemeti).
- Ozaveščanje lastnikov psov o pobiranju pasjih iztrebkov na mestnih zelenih površinah.
- Organizacija predavanj s področja kulture življenja in drugih zgoraj omenjenih tem.

b) Ekologija:
- Zmanjšanje energijske porabe na vseh področjih, poudarek najprej pri upravnih stavbah, vrtcih in
šolah
- Organiziranje čistilnih akcij.
- Skrb za kontrolo čistoče pitne vode iz vodovodnih napeljav.
- Skrb za kontrolo čistoče zraka.
- Skrb za zmanjšanje količine komunalnih odpadkov in večjo stopnjo recikliranja.
- Spremljanje aktivnosti v zvezi z NEK in radioaktivnimi odpadki.
- Zavzemanje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na lokalni ravni.
- Zavzemanje za uvedbo eko pridelkov v vrtce in šolske kuhinje.
- Zavzemanje za zmanjšanje uporabe biocidov in pesticidov v kmetijstvu.
- Zavzemanje, da občina Krško sprejme izjavo o območju brez gensko spremenjenih organizmov.
- Zavzemanje, da občina pri javnih naročilih upošteva ekološki faktor (zelena naročila).
- Zavzemanje za postavitev občasne ali stalne tržnice z ekološkimi pridelki lokalnih proizvajalcev.

c) Sodelovanje z društvi:
- Sodelovanje z vsemi sorodnimi organizacijami.
- Podpora ideji za ustanovitev zavetišča za zapuščene domače živali v Posavju.

Tehnične zadeve:
- izdelava različnih primerjav, npr. število kvadratnih metrov za parkirne površine in zelenic ipd.
- izdelava lastnih predlogov za izgled mesta
- subvencije za obnovo fasad mestnih hiš

