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Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi
članov Občinskega sveta - 28. seja Občinskega
sveta (14. 12. 2017)

mag. Miran Stanko, župan Občine Krško

Pripravila:

Občinska uprava Občine Krško

mag. Miran Stanko, l.r.
župan

28. seja Občinskega sveta Občine Krško, 14. 12. 2017;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Anton Petrovič - SD:
Pred časom je po spletu zakrožil poziv za doniranje sredstev za Zalo Kozole. Deklica
je priklenjena na invalidski voziček, je pa uspešno vključena v redno osnovnošolsko
izobraževanje. Je učenka 4. razreda OŠ XIV. divizije Senovo, ki s svojo skromnostjo,
odprtostjo, dojemljivostjo in voljo do življenja in dela lahko predstavlja vzor mnogim.
Žal so takšni ljudje prevečkrat potisnjeni na obrobje družbenega življenja, v
osebnem/družinskem življenju pa se srečujejo s problemi, ki nam ostalim niso znani.
Zala ima sobo, ki je v nadstropju, do nje pa vodijo zvite/polžaste stopnice. Tako domači
porabijo veliko energije za njeno večkrat dnevno prenašanje v sobo ter iz sobe v
kopalnico, ki je v pritličju in ne ustreza potrebam invalidne osebe. Dajem pobudo, da
Občina Krško, v skladu z možnostmi iz proračuna prispeva sredstva za ureditev
zunanjega dvigala in kopalnice. Za oboje so okvirni stroški okoli 20.000,00 EUR. Ob
navedenem pa družino prihodnje leto čaka še nabava ustreznega vozila, ki bo
prilagojeno za prevoze invalidne osebe.
V teh prazničnih dneh pozivam tudi vas kolegice in kolegi, da pokažemo svojo
dobrosrčnost in se odpovemo delu sejnine. Prilagam predstavitev Zale in njene
podatke s številko tekočega računa, na katerega lahko prispevate v skladu z lastno
odločitvijo. Zalin primer bo s pomočjo ZPM Slovenije predstavljen tudi v oddaji Tednik.

Pozdravljeni!
Sem mamica 10-letne invalidne deklice Zale s cerebralno paralizo 4. stopnje. Zala je
bila rojena v 27. tednu nosečnosti, ob rojstvu je imela komaj 960g. Zaradi zapletov pri
porodu je prišlo do možganskih poškodb. Vsakodnevna skrb in nega naše Zale, ki
postaja iz dneva v dan težja, me izčrpava. V hiši nujno potrebujemo dvigalo ali dvižni
invalidski stol za zavite stopnice, saj je ne morem več nositi oz. voditi v zgornje prostore
hiše, kjer ima otroško sobo in ustrezno kopalnico. Ker so stroški vgradnje dvigala,
dvižnega stopniščnega stola ali ploščadi izredno visoki, sva z možem primorana prositi
za denarno pomoč, cene vgradnje omenjenih dvižnih sistemov namreč znašajo od
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10.000 do 13.000 EUR. Poleg tega Zala potrebuje tudi redno razgibavanje in različne
terapije (fizioterapije, jahanje, plavanje in intenzivne therasuit terapije), kar prav tako
predstavlja ogromne dodatne stroške za našo družino. Z možem bova izredno
hvaležna za kakršno koli denarno pomoč, ki ste jo pripravljeni nameniti naši Zali.
mamica Melita Kozole
Sredstva lahko nakažete na: Škofijska Karitas Celje, TTR SI56 0510 0801 5567 619,
A BANKA, Sklic 29334, Namen za Zalo Kozole ali Zalin TOLI račun (Zala Kozole,
Dobrova 55a, 8281 Senovo: SI56 02981-2634790935, NLB Senovo). Kontaktni
podatki: Melita Kozole - 070/756-886, melitakozole@gmail.com.
Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve:
Donacija oziroma donatorska pogodba kot jo pozna slovenska pravna praksa (pravni
red je namreč ne definira kot take) je za občino sprejemljiva le v primeru prejema
donacije, se pravi ko je občina prejemnik donacije in ko ta zasleduje splošno koristen
cilj za širšo skupnost. Veljavni Zakon o javnih financah v 3. členu definira donacijo kot
namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva
za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina). Tudi Zakon o
financiranju občin v 7. členu določa, da so prihodki občine tudi prihodki od stvarnega
in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega
proračuna in sredstev skladov Evropske unije. Predpisi torej določajo, da je občina
lahko prejemnik donacije, ne more pa občina dati donacije oziroma v donatorski
pogodbi nastopati kot donator. Tega ne dopušča tudi ekonomska klasifikacija
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, ki je predpisana s Pravilnikom o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Ekonomska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kakšne ekonomske namene
se javna sredstva trošijo oziroma kaj se plačuje iz proračunov oziroma vanje vplačuje.
Donacija po tej klasifikaciji ni predvidena kot odhodek občine. Transferji
posameznikom ali društvom so možni le v obliki transparentno pripravljenih javnih
razpisov oz. na podlagi sprejetega sklepa o financiranju s strani pristojnega organa,
kadar to zakonodaja dopušča, pri čemer se mora lokalna skupnost tudi vzdržati
kakršnih koli pristranskih, subjektivnih in diskriminatornih ravnanj, ki bi lahko vzbudila
dvom v njeno objektivnost in nepristranskost in upoštevati vse tovrstne vloge enako.
Vsled vsega zgoraj navedenega Občina Krško ne more nakazati donacije za
predlagani namen oz. skleniti donatorske pogodbe. Verjamemo pa, da so se na
podlagi javno podane pobude na seji Občinskega sveta, dne 14. 12. 2017, članice in
člani Občinskega sveta in ostali posamezniki odzvali pozivu in namenili sredstva za ta
namen.
Davorin Naglič - SMC:
Občina Krško ima pregledno internetno stran, na kateri se podatki dnevno osvežujejo
in po mojem mnenju lepo služi obveščanju občanov o dogodkih, ki se izvajajo v naši
bližini. Prav tako bi rad pohvalil podstran, kjer je možno objavljanje posameznih pobud
občanov. Bi pa predlagal, ker smo vsi občani naše občine premalo obveščeni o
projektih, ki so se izvedli, so v izvajanju in tistih, ki se še nameravajo izvesti, da se
izdela dodatna podstran, ki bi vsebovala tudi omenjene podatke. Predlagam, da si za
vzor ali »mušter« ogledate in povzamete primer imenovan: Semafor projektov Mestne
občine Kranj (https://projekti.kranj.si/). Stran vsebuje seznam projektov, ki so prikazani
na zemljevidu občine, tako kot velja za pobude občanov. V osnovi se lahko prikaz
projektov loči glede na posamezno leto in izbira med elementi:
• Infrastruktura in promet,
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• Kultura in turizem,
• Okolje,
• Šport,
• Vzgoja in izobraževanje,
• Zdravje in socialno varstvo,
• Ostalo (stanovanja, …),
• mogoče bi bilo za dodati tudi Interventno izvajanje (plazovi, poplave, …).
Vsak projekt vsebuje podatke:
• evidenčna številka projekta,
• naziv projekta,
• vrsta projekta,
• krajevna skupnost,
• leto zaključka projekta,
• predvidena vrednost projekta,
• končna vrednost projekta,
• status,
• in pa krajši opis projekta z galerijo slik.
Ker se vsi projekti, ki se izvajajo v tem modernem času digitalni, mislim, da priprava
takšne zbirke podatkov ni prezahtevna stvar, ki je ne bi bilo mogoče izdelati v nekem
razumnem času.
Odgovor Kabineta župana:
Seznam projektov na spletni strani Občine Krško je sicer objavljen v rubriki Obvestila
in objave po rubrikah EU projekti, Zaključeni projekti in V teku, ki jih dopolnjujemo in
ažuriramo. Prav tako so v vsebini obrazloženi osnovni podatki o višini sredstev in rokih.
Bomo pa v sodelovanju z izdelovalcem spletne strani trenutno objavo poskušali
nadgraditi v skladu z vašim predlogom.
Jože Olovec - SDS:
Črnile
V letu 2000 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile Leskovec. V letu 2010 je bila sprejeta sprememba, ki poslej dopušča parcialne pristope
k urejanju tega prostora. Smatram, da je tak pristop škodljiv za tako elitno lokacijo.
Vprašujem, kakšne načrte ima Občina Krško na tem prostoru, ki je praktično obkrožen
z vso potrebno infrastrukturo ter posledično ne zahteva velikih javnih vlaganj za razliko
od območja Gmajne 3, ki poleg tega še posledično grobo posega v bivalno okolje
krajanov.
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
V letu 2000 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile Leskovec, ki vsebuje tekstualni in grafični del. Pod pogoji odloka je načrtovana gradnja
stanovanjskih in pomožnih objektov; poslovno stanovanjskih objektov; prometnih,
komunalnih in energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zveze in
telekomunikacij; zelenih površin in odprtih prostorov. V letu 2010 je Občinski svet
Občine Krško sprejel spremembe in dopolnitve predmetnega odloka, ki so se nanašale
na tekstualni del - etape izvajanja zazidalnega načrta (28. člen), v delu na obveznosti
investitorjev in izvajalcev (29. člen), izris iz ZN (31. člen) ter na pristojnost inšpekcijskih
služb za nadzor nad izvajanjem odloka (32. člen). Navedene spremembe in dopolnitve
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ne spreminjajo zasnove območja kot je določeno v zazidalnem načrtu. Glede na stanje
v prostoru je na območju zazidalnega načrta možna gradnja še nekaj objektov.

Izsek iz grafičnega dela ZN
Na preostalem območju Črnil (med območjem zazidalnega načrta, območjem šole in
pozidave ob CKŽ) so še vedno območja kmetijskih zemljišč (K1 - najboljša kmetijska
zemljišča). V skladu z izdelanim in sprejetim občinskim prostorskim načrtom (OPN)
občine Krško (Uradni list RS št. 61/15), se kot enklava se ohranjajo kmetijska zemljišča
na območju Črnil (80. člen). Prav tako ostaja v veljavi odlok o zazidalnem načrtu
stanovanjsko območje Črnile - Leskovec (Uradni list RS št. 117/00 in 105/10).

Izsek iz grafičnega dela OPN
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Dostop do prometnic
Vprašujem, kaj se dogaja s pobudo krajanov Gore, Straže, Ceste in Gunt v zvezi s
predlogom o ureditvi normalnega dostopa do glavnih prometnic in do mestnega jedra
Krško. Trenutno stanje jih izrazito omejuje in terja ukrepanje v smeri razrešitve njihove
težave.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Omenjene vasi, kot tudi celotna Krajevna skupnost Gora, ima dostop do mesta Krško
iz dveh strani in sicer do starega dela mesta Krško je bližji dostop preko Ror, do
trgovskega dela Krškega z Leskovcem pa je bližji dostop čez Golek proti »Stadionu«.
Za prometno ureditev in parkiranje na območju Pod Goro v starem mestnem delu
Krškega je v izvedbi javno naročilo za izdelavo projekta idejne rešitve. Izdelava idejne
rešitve je predvidena do konca leta 2018. Vse nove prometne rešitve bodo vezane na
prekategorizacijo glavne državne ceste Krško - Celje v občinsko cesto. Šele takrat
bomo lahko izvajali prometne ukrepe, ki bodo izboljšali dostop omenjenih vasi do
starega dela Krškega iz severne strani.
Selce - Brezje
Vozišče na relaciji Selce - Brezje, v dolžini cca 300 m je že desetletje ali več v slabem
stanju in to kljub temu, da je omenjeni odsek vsako leto v planu prenove. Vprašujem,
ali kdo sploh nadzira stanje na cestah.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Za ureditev in rekonstrukcijo navedenega odseka ceste na relaciji Selce - Brezje,
skladno s programom modernizacije in obnove cest, poteka javno naročilo za izbor
izvajalca gradbenih del, kot tudi za izvajalca strokovnega nadzora. Rekonstrukcija in
modernizacija ceste bo izvedena predvidoma v prvi polovici leta 2018. Stanje na
cestah se nadzira na več načinov. Ob izvedbah investicijskih del, je angažiran zunanji
izvajalec za strokovni nadzor, ki izpolnjuje predpisane pogoje Gradbenega zakona.
Izvajanje nadzora na cestah izvajajo strokovne službe Občine Krško, kot tudi
pregledniki cest, ki imajo zadolžitve definirane s koncesijsko pogodbo. Tako se
izvajajo, poleg posameznih ogledov del na terenu, še skupni redni obhodi po vseh
cestah v občini, najmanj enkrat mesečno.
Neizvedeni projekti 2017
Vprašujem za usodo projektov, načrtovanih za leto 2017, ki nekateri niso bili, nekateri
že tradicionalno, realizirani. Prepričan sem, da bi morali imeti prednost v letu 2018,
sicer je tako načrtovanje brez pomena in kaže na neodgovoren odnos pristojnih do
krajanov, še zlasti iz vidika, da se v istem okolju v istem obdobju realizirajo projekti, ki
sploh niso bili v planu.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Nerealizirani projekti prejšnjega leta, bodo predlagani v uvrstitev v proračun 2018 z
rebalansom. Na ta način je možno upoštevati in realizirati projekte iz leta 2017. O
nameri je že bila obveščena tudi Krajevna skupnost.
Cesta Velika vas - Brezje je bila izvedena v višini zagotovljenih sredstev leta 2017,
preostanek pa je predviden v letu 2018 in sicer delno v programu KS Leskovec, in
delno v KS Senuše.
Ulica Anke Salmič je bila z rebalansom uvrščena v Proračun 2017, vendar iz razloga,
da je potrebno pred začetkom izvajanja del uskladiti projektne rešitve-detajle z
razpisnimi pogoji za izvedbo, lansko leto ni bila realizirana. Trenutno je v izdelavi PD
z rokom do konca marca. Predvidevamo, da se bodo dela na terenu začela izvajati
takoj po sprejemu rebalansa.
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Cesta Leskovec - Velika vas je predvidena v štiriletnem Programu obnove cest za leto
2020 in 2021. Pred izvedbo bo obvezno izvesti geodetsko odmero ceste in pripadajoče
odkupe.
Atletski stadion
Predlagam, da se preveri možnost izgradnje štiristeznega atletskega stadiona s
pomožnim nogometnim igriščem pri OŠ Leskovec pri Krškem. Poudarek je na atletski
stezi, ki je v Krškem nimamo.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Leta 2008 je bila izdelana študije izgradnje športnih objektov v občini Krško - mreža
športnih objektov v občini Krško. Iz takratne študije je razvidno, da skupna površina
športnih objektov na prebivalca presega normative Nacionalnega programa športa
(NPŠ) pri odprtih športnih objektih in nekoliko zaostaja za normativi NPŠ za zaprte
športne objekte. Podatki so iz leta 2008 in so se do danes spremenili, zagotovo na
boljše. Pri izdelavi prej omenjene študije so, med ostalimi, sodelovale krajevne
skupnosti in športna društva. Pobudo za izgradnjo Centralnega atletskega stadiona je
podala Občina Krško, zavedajoč se dejstva, da v občini Krško takrat ni bilo ustreznih
pogojev za ukvarjanje z atletiko. Takrat sta bili predvideni dve lokaciji za umestitev
atletskega stadiona. Prva je bila na lokaciji pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, ki bi
delno posegala tudi na območje Črnil in druga na hipodromu Brege. Takratna študija
je ugotovila, da sta obe lokaciji s prostorskega vidika sprejemljivi. V občini Krško
obstajajo atletske steze z umetno podlago (tartan) pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina
Krško, pri Osnovni šoli Podbočje, pri Srednji šoli Krško in na ŠRC Dovško na Senovem
v okviru katerega je urejen tudi center za mete. Ob ostalih šolah obstajajo atletske
steze v klasični obliki (asfalt ali leš). Res je, da nobena od omenjenih atletskih stez ni
zgrajena po normativih Atletske zveze Slovenije in se na njih ne morejo organizirati
uradna tekmovanja na državnem ali mednarodnem nivoju, je pa na njih možno izvajati
šolska atletska tekmovanja na občinskem nivoju (steza pri OŠ JD Krško in steza na
ŠRC Senovo). Za izvedbo uradnih atletskih tekmovanj v organizaciji AZS ima v
Posavju licenco Medobčinski športni center Brežice in pa seveda Atletski center za
mete na Senovem, ki ima status nacionalnega panožnega športnega centra. Glede
prostorskih pogojev velja za območje OŠ Leskovec skupaj z vrtcem Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96,
73/00, 101/01, 15/05, 25/06, 77/08 in 74/10 in 55/13 - obvezna razlaga). Na podlagi letega je v ureditvenih območjih naselij, ki so grafično prikazana v TTN M 1:5000, v
skladu z namensko rabo, dovoljena tako gradnja javnih objektov lokalnega pomena
kot ureditev površin za šport in rekreacijo. Zemljišča so v lasti Občine Krško. Seveda,
velja to za obstoječe območje OŠ Leskovec z vrtcem, za izgradnjo atletskega stadiona
predpisanih dimenzij (400 m atletska steza) pa bi bil potreben poseg na območje Črnil.
V okviru novega občinskega načrta (OPN) občine Krško, k izdelavi katerega se je
pristopilo v letu 2009 in ki je bil sprejet leta 2015 (Uradni list RS, št. 61/15), širitev
stavbnega zemljišča pri OŠ Leskovec ni bila predvidena. Na preostalem območju (med
območjem stanovanjske pozidave, območjem šole in pozidave ob CKŽ) so še vedno
območja kmetijskih zemljišč (K1 - najboljša kmetijska zemljišča), ki se kot enklava
ohranjajo na območju Črnil.
Pitna voda
Vprašujem, kaj se dogaja z zalogo pitne vode na črpališču Beli breg, ki je menda že
od leta 2010 oporečna. Vprašujem, kakšni ukrepi so bili izvedeni v času do danes, da
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bi se kvaliteta vode popravila in bila zopet pitna.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Uporabnike vodovoda Krško se oskrbuje iz vrtin v Rorah in vodnjaka Brege. Kakovost
pitne vode iz navedenih vodnih virov je pod stalnim nadzorom. Voda je zdravstveno
ustrezna in neoporečna ter v vsakem trenutno primerna za pitje. Voda iz vodnjaka
Drnovo, ki je količinsko zelo bogat vir, je trenutno opredeljena kot rezervni vodni vir,
saj kapacitete ostalih virov zadostujejo potrebam uporabnikov na območju vodovoda
Krško. Zaradi zaznanih povišanih koncentracij desetilatrazina in nitratov na vodnem
viru Drnovo pred več kot 10 leti, so bile od leta 2010 do 2017 izvedene naslednje
aktivnosti:
• redno, mesečno spremljanje kakovost pitne vode v vodnjaku Drnovo,
• spremljanje mikrobioloških parametrov, nitratov ter pesticida atrazin in
desetilatrazin,
• redno spremljanje nivoja pitne vode v vodnjaku in v bližnjih piezometrih.
• na vodnem viru Drnovo in Brege v letih 2014 in 2015 namestitev on-line sonde
za merjenje koncentracije nitratov v vodi pred črpanjem v omrežje, kar omogoča
stalen nadzor koncentracije nitratov,
• priprava strokovnih podlag za sprejetje Uredbe o zaščiti vodovarstvenih območij
(VVO) v občini Krško,
• postavitev označevalne tabele na VVO na območju Krškega polja,
• opozarjanje inšpekcijskih služb glede kršitve izvajanja gnojenja z gnojevko, ki
so primarni vir nitratov v podzemni vodi,
• strokovno usposabljanje lastnikov kmetijskih zemljišč o pravilni uporabi gnojil na
VVO,
• pristop k raziskovalnemu projektu URAVIVO - Učinkovitejša raba vode in hranil
v rastlinski pridelavi za varovanje in izboljšanje virov pitne vode,
• obveščanje in osveščanje prebivalcev o varovanju vodnih virov in primernem
ravnanju na območju VVO v različnih medijih (Posavski Obzornik, zadnja stran
položnice, izdaja publikacije VODA).
Analize vode kažejo, da se je kemijsko stanje zaradi izvedenih aktivnosti na vodnjaku
Drnovo zelo izboljšalo, vrednosti nitratov se gibljejo okoli 40 mg/l (mejna vrednost je
50 mg/l), kaže se tudi trend upadanja koncentracije desetilatrazina, ki se giblje rahlo
nad mejno vrednostjo (10 mg/l). Zaznane koncentracije pa v primeru uporabe vode za
oskrbovanje, ne ogrožajo zdravja uporabnikov.
Dušan Dornik - SMC:
Na podlagi vaših notranjih informacij želi Občina Krško zgraditi tlačilno stezo, tako
imenovano pumptrack. Za omenjeno stezo je bil dne 17. 9. 2015 na Komisiji za urejanje
prostora in varstvo okolja sprejet prostorski akt, na katerem je po predstavitvi in
razpravi bilo ugotovljeno, da so ureditve na območju BMX steze in »pumptrack steze«
vsebinsko usklajene, ki so bile načrtovane na ostalem delu športno-rekreativnega
območja v Krškem, zraven Stadiona Matije Gubca. Občina Krško sedaj hoče
predmetno stezo premakniti iz prostora, za katerega je že bil sprejet prostorski akt in
predmetno stezo nerazumljivo skriti ter odmakniti od kolesarske steze, ki bi po prvotnih
načrtih potekala mimo kolesarske steze. Po meni znanih podatkih se pripravlja nov
načrt za umestitev steze, ki naj bi bila odmaknjena za tenis igriščem in balinarskim
igriščem, zraven reke Save, mimo katerih poteka kolovozna pot. Postavlja se
vprašanje, kako bodo lahko otroci z rolerji, skiroji in kotalkami uporabljali predmetno
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stezo, ker bo do nje peljal le travnik oziroma gramozna pot. Občina si tako prizadeva
zgraditi stezo asfaltnih površin le do 350 m2, Občina Zagorje ob Savi pa je postavila
stezo v velikosti asfaltnih površin 500 m2 in celotne površine zajemajo stojala za
kolesa, osvetlitev, piknik prostor in zasaditev trave v skupni izmeri 800 m2 in je tako
Občina Zagorje ob Savi plačala 70.000 EUR in vprašujem, koliko bo Občina Krško
vse navedeno plačala, kajti vse splošno znano je, da kar se gradi v občini Krško je
približno od 200 do 600 procentov dražje, kot pa bi to lahko dobili na prostem trgu.
V lanskem letu je bila predstavljena tudi celotna finančna slika, kako bi lahko
predmetno stezo tudi financirali iz sredstev Fundacije za šport in bi tako Občina Krško
morala dodati samo okoli 60.000 do 70.000 EUR, vrednost projekta pa je bila ocenjena
na okoli 430.000 EUR. Iz vsega zgoraj navedenega vprašujem, zakaj ste se odločili
za pridobitev nove dokumentacije za predmetno stezo v letošnjem letu in sprejeli
odločitev, da boste v letu 2018 izvedli izgradnjo steze, lansko leto pa ste pobudniku
projekta Dejanu Sevšku zatrdili, da Občina Krško nima denarja, da projekt izgradnje
steze ni bil sprejet v proračunu in da navedenega projekta ne boste naredili vsaj še
dve leti. Zakaj sedaj Občina Krško zavrača že narejeno projektno dokumentacijo, ki jo
je dve leti pripravljajo podjetje Savaprojekt d. d. v sodelovanju z BMX klubom Krško in
Občino Krško. Zakaj sedaj ponovno delate stroške za pridobitev nove projektne
dokumentacije, ko pa je že pripravljena celotna projektna dokumentacija. Da me ne
boste razumeli, da sedaj govorim nekaj na pamet: v lanskem letu sem bil skupaj s
kolegom Jožetom Olovcem pri gospodu županu, ki nama je obljubil ter že podal
navodila občinski upravi, da se pripravi celotna dokumentacija in izvede projekt ravno
zato, ker bi Občina Krško plačala samo okoli 60 do 70 tisoč EUR, ostali del pa bi pokrila
Fundacija za šport in sponzorji, ki so bili pripravljeni pripeljati odvečni material (zemljo),
ki se je nabiral pri izgradnji Hidroelektrarne Brežice in poglabljanjem Save vse skupaj
v vrednosti 360.000 do 370.000 EUR. Po mojih informacijah naj bi se predmetni projekt
ustavil zaradi najemnika ŽARN KRŠKO d. o. o., ki ima po mojih informacijah pogodbo
za najem prostora do leta 2018, kjer naj bi bila predmetna steza, zato prosim, da se mi
pokaže na vpogled najemna pogodba s podjetjem Žaren Krško d.o.o. Ker bo Občina
Krško ponovno imela stroške pri pridobitvi nove projektne dokumentacije ob umestitvi
predmetne steze, gre za vse znake oškodovanja javnih sredstev, kar pa je kaznivo
dejanje. Predmetni projekt se bo končal kot drsališče, katerega je Občina Krško kupila
in za njega dala približno 30.000 EUR, sedaj pa se tega drsališča otepa in ne ve, kaj
bi z njim.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Svetnik v svojem vprašanju omenja dva projekta in sicer izgradnjo BMX steze in
umestitev PUMPTRACK poligona. Leta 2014 je bila izdelana strokovna podlaga za
umestitev BMX steze v območje stadiona Matije Gubca v Krškem. Omenjena podlaga
je obravnavala umestitev velike BMX steze, v izmeri 110 x 60 m in spremljajočih
objektov (prostori za tekmovalce, pumptrack steza, spretnostni poligon, previsni
poligon, objekt za skladiščenje, sanitarije, gostinski objekt….). Pumptrack steza je bila
predvidena kot sestavni del BMX steze ali manjša steza za ogrevanje, v asfaltni izvedbi
in nikakor ne kot samostojni objekt. Idejni pobudnik BMX steze je bil BMX klub Krško
oziroma njegov predsednik Dejan Sevšek. Na njegovo pobudo je družba Savaprojekt
tudi izdelala strokovne podlage, kar pa ni isto kot prostorski akt, ki ga v vprašanju
navaja svetnik. Pri tem je potrebno poudariti, da izdelave omenjene strokovne podlage
občina Krško ni naročila in ne financirala. Septembra 2015 je Komisija za urejanje
prostora in varstvo okolja obravnavala strokovno podlago za umestitev BMX steze v
območje južno od stadiona Matije Gubca. Na tem območju velja državni prostorski
načrt (DPN) za HE Brežice, ki poleg bazenskega kompleksa, dopušča tudi ureditev
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površin za umestitev zunanjih športno-rekreacijskih vsebin oz. športni park. Na seji
Komisije je bilo povedano, da so strokovne podlage skladne z DPN in da se bo
potrebno za vsak poseg na tem območju uskladiti z upravljavci infrastrukturnih vodov
in varstvenih režimov ter slediti vsebini DPN-ja glede etapnosti izvedbe. Pobudnik
umestitve BMX steze s spremljajočimi objekti je občini predstavil tudi finančno
konstrukcijo projekta. Projektantska ocena se je gibala do cca 500.000 evrov.
Predložena finančna konstrukcija je slonela na sponzorskih in donatorskih sredstvih,
po njej bi prispevek Občine Krško znašal cca 70.000 evrov. Pri tem niso bili nič
omenjeni stroški prestavitve energetskih in komunalnih vodov, ki potekajo na območju
nameravane gradnje. Ni bilo tudi nobenih zagotovil, da bodo sponzorska in donatorska
sredstva zares zagotovljena. Kljub pozivom, pobudnik ni predložil jasnih pisnih zavez
sponzorjem in donatorjev, ki jih je omenjal. Vse je slonelo na ustnih pogovorih
pobudnika BMX steze in potencialnih sponzorjev. Predlagani projektni predlog brez
zavez donatorjev pomeni, da bi se investicijska vrednost projekta povečala za več kot
700%. Ne drži tudi informacija, da je bila pripravljena vsa projektna dokumentacija.
Pripravljena je bila samo prej omenjena strokovna podlaga. Za umestitev takšnega
objekta v prostor bi po veljavni gradbeni zakonodaji bilo potrebno izdelati še PGD, PZI
projektno dokumentacijo, pred tem pridobiti vse potrebne projektne pogoje in soglasja
številnih soglasodajalcev. Na koncu bi bilo potrebno še pridobiti upravno dovoljenje za
poseg v prostor (gradbeno dovoljenje). Poleg projektne dokumentacije takšne projekte
obvezno spremlja tudi investicijska dokumentacija. V tem primeru je bil dejansko
pripravljen enostavni Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ni bil
sprejet ne s strani župana in ne s strani Občinskega sveta (skladno s Poslovnikom o
projektnem vodenju v občini Krško). Poleg vsega omenjenega projekt umestitve BMX
steze ni bil vključen v Načrt razvojnih programov občine Krško, ki je sestavni del
vsakoletnega proračuna občine Krško. Občinska uprava je po omenjenem sestanku
preverila ali so zagotovljena sredstva pri donatorju in z rebalansom zagotovila na
proračunski postavki Investicije na področju športa v višini 20.000 €, ki bi zadoščala za
stroške prvih aktivnosti na tem projektu. Najemna pogodba s družbo Žarn Krško d.o.o.
ni ustavila realizacije projekta izgradnje BMX steze. Najemna pogodba je zastavljena
tako, da se lahko v vsakem trenutku razdre. Zaradi vsega prej naštetega je projekt
umestitve BMX steze prestavljen na poznejše čase. V sredini leta 2017 pa je družba
Aliance iz Ljubljane Občini Krško posredovala pobudo za postavitev Pumptrack
poligona v naši občini in sicer kot samostojnega objekta. Gre za družbo, ki je edini
ponudnik z referencami pri načrtovanju asfaltnih pumptrack poligonov v Sloveniji. Na
območju Slovenije so do takrat načrtovali in izgradili 11 asfaltnih pumptrack poligonov.
Kot referenčni poligon so med ostalimi omenili tudi tisti, ki so ga postavili v MO Novo
mesto. Po dogovoru z MO Novo mesto smo si v mesecu oktobru poligon tudi ogledali.
Gre za samostojni objekt, ki je po informacijah novomeške občine zelo dobro obiskan
in izkoriščen in je popestril športno rekreacijsko ponudbo v občini Novo mesto. Takšen
objekt ima status nezahtevnega ali enostavnega objekta, zato ni potrebno gradbeno
dovoljenje. Potrebna so pa vseeno soglasja soglasodajalcev. Izvajalca del, ki bo
ponudil celotni inženiring (projektna dokumentacija, izgradnja, nadzor …) se bo izbralo
po zagotovitvi sredstev in sprejemu ustrezne investicijske dokumentacije skladno s
predpisi, ki urejajo javna naročila seveda na prostem trgu. Po pozitivnih izkušnjah
novomeške občine je Občina Krško začela z iskanjem ustreznih površin. Kot
potencialne lokacije za cca 1.000 m2 potrebnih površin smo najprej proučili območje
stadiona Matije Gubca. Glede na stopnjo pripravljenosti zemljišča (iskali smo teren
pripravljen za čimprejšnjo gradnjo) smo najbolj primerno lokacijo našli med balinarskim
igriščem in nasipom stadiona. To seveda še ni končna lokacija. Pobude za umestitev

9

pumptracka so prišle tudi iz posameznih KS, ki si želijo v svojih sredinah tovrstno
infrastrukturo (na Vidmu, na Senovem). Projekte umestitve pumptrack poligona
sofinancira tudi Fundacija za šport in Občina Krško se bo prijavila na javni razpis
Fundacije za leto 2018. Male projekte do 62.500 evrov Fundacija sofinancira do 50 %
vrednosti projekta, DDV ni upravičen strošek. Po pravilih razpisa za leto 2018 in naprej
za projekte nad 62.500 evrov (brez DDV) je znesek sofinanciranja omejen na 85.000
evrov, ne glede na vrednost projekta.
Glede drsališča pa je, glede na navedbe, potrebno in primerno podati tudi s tem
povezana dejstva. V sezoni 2013/2014 je Občina Krško najela drsališče od družbe
Kota d.o.o. Petrovče, ki je bilo postavljeno na športnem igrišču Šajspoh. Eno in pol
mesečna najemnina za 200 m2 veliko drsališče je bila cca 30.000 evrov, plus stroški
elektrike in vode cca 7.000 evrov. Za čas delovanja drsališča je bil izbran tudi gostinec,
ki je skrbel za izposojo drsalk in gostinsko ponudbo. Prihodki gostinca so pokrili
njegove stroške, stroške delovanja drsališča je v celoti pokrival občinski proračun. Za
naslednjo drsalno sezono 2014/2015 se je občina odločila za nakup 120 m2
plastičnega drsališča, ki je bilo postavljeno na Hočevarjevem trgu, za izposojo in
gostinsko ponudbo je skrbel sosednji lokal, vendar so postavitvi na tej lokaciji
nasprotovali okoliški prebivalci in predvsem verniki, ki obiskujejo bližnjo cerkev. Zaradi
tega razloga smo naslednje leto plastično drsališče postavili v Zaton, vendar obisk iz
različnih razlogov ni dosegel pričakovanj. Pred sezono 2016/2017 smo dokupili še 40
m2 drsališča in vse skupaj postavili na tržnici na Vidmu. Letošnjo sezono nismo uspeli
prepričati nobenega gostinca in smo zadevo postavili na športno igrišče Šajpoh.
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