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11.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  23. 1. 2020; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Dušan Šiško - SNS: 
 

Vprašujem, kaj se dogaja v Krškem? Grem po datumih: 
a) zakaj ne pride v javnost, kaj se je dogajalo 14. 12. 2019 na urgenci v Krškem, 

ko so Romi imeli svoj šov in so morali urgenco zapreti? Seveda so bili ogroženi 
uslužbenci in tudi bolniki, ki so bili takrat na urgenci. 

b) 1. 1. 2020 pretep Romov s poškodbo uslužbencev na OMV. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Za odgovor smo zaprosili Policijsko postajo Krško, ki je zaznala oba dogodka. V 
nadaljevanju vam posredujemo njen odgovor: 
 

Odgovor Policijske postaje Krško: 
O obeh opisanih dogodkih smo bili obveščeni in kršitelje obravnavali skladno z 
zakonodajo - izvedeni so bili prekrškovni postopki, zaradi kršitev javnega reda in miru. 
V zadnjem mesecu je bilo obravnavanih še več tovrstnih incidentov pri trgovskih 
centrih ob čemer smo kršitelje oz. osumljence v večini primerov izsledili ter ustrezno 
obravnavali. Skupna značilnost obravnavanih primerov je, da so kršitelji oz. osumljenci 
mladoletniki iz naselja Kerinov Grm, kar predstavlja težavo glede končne učinkovitosti 
ukrepov policije. Glede kršitev JRM na urgenci je bil z vodstvom Zdravstvenega doma 
Krško izveden sestanek na katerem smo se dogovorili za ukrepanje ob tovrstnih 
dogodkih. 
 
Predlagam sklic izrednega sestanka oz. izredne seje Kolegija Občinskega sveta, na 
katerega naj se povabi predstavnike Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve, Zdravstvenega doma Krško, Policije Krško ter CSD 
Posavje in Krško, da se takšna dejanja ustavijo. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Z namenom obravnavanja varnostne problematike je bila dne 13. 2. 2020 izvedena 
razširjena seja Sveta za sobivanje v občini Krško, ki so je udeležili predstavniki policije 
iz vseh nivojev, predstavnik Okrožnega državnega tožilstva, Centra za socialno delo 
Posavje, Zdravstvenega doma Krško, Zavoda za zaposlovanje ter predstavniki 
trgovskih centrov in trgovin v mestu Krško. Na sami seji so bili po dolgi razpravi sprejeti 
naslednji zaključki: 

1. Pristojne službe se ponovno opozori, da se zaradi kadrovske podhranjenosti 
poveča število zaposlenih policistov na Policijski postaji Krško kot tudi na Centru 
za socialno delo Posavje - enota Krško. 

2. Pristojnim državnim institucijam se ponovno predlaga vrnitev Policijske uprave v 
Krško. 

3. Vse prisotne strokovne službe so ugotovile, da je potrebno pristopiti k spremembi 
obstoječih ukrepov, ki sedaj niso učinkoviti (nenehno ponavljanje prekrškov istih 
oseb, brez sankcij, izterjava plačilnih nalogov, neobiskovanje osnovne šole, 
neprimerno obnašanje, vandalizem, kraje po trgovskih centrih, verbalno 
napadanje zaposlenih in strank, ...). Skupna ugotovitev je tudi bila, da obstoječa 
socialna politika ne prispeva k večji integraciji romske skupnosti v družbo. 
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4. S strani predstavnikov tožilstva in policije je bila podana sugestija, da se pri 
vsakem prekršku vztraja pri uradnem pregonu. 

5. Trgovskim centrom se predlaga, da skupno zaposlujejo varnostnike in da s 
pogodbo razširijo območje njihovega delovanja na prostor izven trgovin - parkirni 
prostori. 

6. Trgovcem se predlaga namestitev dodatnih nadzornih kamer - hkrati pa se policiji 
izda soglasje za takojšnji pregled posnetkov nadzornih kamer. 

 
Prejel sem informacijo, da bo Okrožno sodišče v Krškem po novem spadalo pod okrilje 
Višjega sodišča v Celju (pritožbeno sodišče). Zaradi prostorske stiske oddelka za 
prekrške Okrajnega sodišča v Krškem, ki je sedaj lociran na Šoferski ulici 1, se bi to 
preselilo v stavbo Okrožnega sodišča v Krškem na CKŽ 12, oddelek za izvršbo 
Okrajnega sodišča v Krškem pa naj bi se preselil na Okrajno sodišče v Brežice. Po 
mojih informacijah na Okrajnem sodišču v Krškem nasprotujejo selitvi, predsednik 
Okrožnega sodišča si pa selitve želi. Vprašujem, ali je res kaj na tem, da bomo izgubili 
še eno pomembno ustanovo? Vsekakor se moramo takšni odločitvi upreti s skupnimi 
močmi in ne smemo dovoliti, da izgubimo še eno inštitucijo, prav tako pa lahko občina 
zagotovi prostore v starem mestnem jedru za oddelek za izvršbo Okrajnega sodišča v 
Krškem. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Ker Občina Krško ne razpolaga s podatki, ki so predmet vprašanja, smo le-tega 
odstopili Okrožnemu in Okrajnemu sodišču v Krškem. Okrožno sodišče v Krškem je 
pripravilo odgovor, ki je priloga 1. 
 
Obvoznica Brestanica 
Priključitev na obvoznico iz trga Brestanica na glavno cesto pri gasilskem domu. 
Predlagam, da se prouči situacija o postavitvi ležečih policajev v dolžini cca 400 m. 
Moram povedati, da sem sam videl, da se je skoraj naredila nesreča, ko se avto iz trga 
ni mogel ustaviti oz. se mora predaleč zapeljati na vozno cesto, da se vidi preglednost 
za priključitev na glavno cesto. Res je tam ogledalo, vendar vemo, da so ogledala v 
hladnih dnevih zamrznjena. Upam, da ne bomo čakali na kakšno nesrečo z smrtnim 
izidom in bomo potem pričeli z razmišljanjem o priključku na omenjeno cesto. Seveda 
pa se nesreče že sedaj dogajajo. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Vključevanje v promet s Trga v Brestanici je oteženo, ker je priključevanje na 
regionalno cesto v ovinku, vozniki pa vozijo z neprilagojeno hitrostjo. Občina Krško, 
tudi na stalno pobudo KS Brestanica, že več let opozarja DRSI na problematiko 
vključevanja in prehoda za pešce ter kolesarje. Konec leta 2019 je DRSI naročila 
projekt ureditve regionalne ceste R2 422 skozi naselje Brestanica. Projekt predvideva 
umiritev prometa in prečkanje regionalne ceste za kolesarje in pešce. Vrednost 
projekta znaša cca 300.000,00 EUR. Vezano na izvedbo ureditev se dogovarjamo z 
DRSI za sofinanciranje projekta s sredstvi državnega proračuna, ki bi bilo izvedljivo v 
letu 2021. 
 

 
Janez Barbič - SLS: 
 

Most na Brodu 
Vprašujem, ali sploh ima smisel dajati pobude, ker največkrat ostane le pri pobudi, 
včasih tudi konkretnega odgovora pristojnih služb ni, kaj šele kakšnega ukrepanja. 
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Tukaj mislim predvsem na pobude in vprašanja, ki se navezujejo na zadeve s katerimi 
upravlja država. Lep primer je naš »Brjanski most«, za katerega sem v preteklosti 
podal kar nekaj pobud, vendar do ukrepanja inšpektorja se ni nihče konkretno odzval 
in nazadnje, ko je inšpektor dal most zapreti, smo bili tisti, ki smo opozarjali na stanje 
mostu dežurni krivci, da je most zaprt. Moram še enkrat poudariti, da je prišlo do zaprtja 
mostu predvsem zaradi nesodelovanja direkcije z inšpektorjem, ko je ta zahteval 
izredni pregled mosta, vendar so ga na direkciji odpravili z obrazložitvijo, da so imeli 
pregled v mesecu februarju in ga ocenili z oceno dva kar to za njih pomeni slaba ocena 
vendar še ne kritičen oziroma neuporaben (tako sem razumel obrazložitev). Most je bil 
zaprt skoraj pet mesecev! Koliko škode so imeli naši krajani, predvsem starši 
šoloobveznih otrok, ki so morali opraviti od osemsto do tisoč dodatnih kilometrov na 
mesec, da so svoje otroke spravili v vrtec ali šolo in domov, koliko je bilo dodatnih 
težav z prevozom otrok s šolskim avtobusom? Kako so reševali svoje probleme 
kmetje, gostinci, gospodarstveniki? Kako ukrepati pri potrebi nujne medicinske pomoči, 
ko je čas zelo pomemben? Ali koga sploh to zanima? Pet mesecev so rabili, da so 
rešili birokracijo, fizično pa se je na mostu delalo šest dni. Če bi sodelovali med sabo 
in se dogovorili pred zaprtjem, mosta sploh ne bi bilo potrebno zapreti. Zaprt bi bil le 
toliko časa kolikor bi trajala vzdrževalna dela. Sedaj je most odprt z zmanjšano 
nosilnostjo, označenim hodnikom za pešce, popravljeno ograjo, vendar nosilna 
konstrukcija je še vedno ista (slaba). Tako problem prevoza otrok z šolskim avtobusom 
in težja vozila še vedno obstaja in bo potrebno ta problem do izgradnje novega mostu 
reševati na nek drug način. Potrebno bo vse sile upreti v to, da pride v čim krajšem 
času do izgradnje novega mostu. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo novega mostu, zato je upravičeno 
pričakovati, da bo država pristopila tudi k izgradnji le-tega. Posebna zahvala gre 
ustanovljenemu strokovnemu odboru iz Podbočja, ki je z intenzivno komunikacijo 
pospešil reševanje problemov, tako pri sanaciji obstoječega mostu, kot pri aktivnostih 
za izgradnjo novega mostu. Občinska uprava pa bo tudi v bodoče kontinuirano 
sodelovala z DRSI pri izdelavi projektov za novi most. 
 
Pobuda za ureditev reke Krke 
Na 31. seji Občinskega sveta prejšnjega sklica in nato še na 5. seji lansko leto, sem 
dal pobudo glede ureditve struge reke Krke. V sosednji občini Kostanjevica na Krki so 
v preteklih letih urejali strugo reke Krke. Uredili so jo do meje z občino Krško oziroma 
do meje KS Podbočje. Prav tako naj bi pri njih Direkcija RS za vode izvajala projekt 
»Donavska poplavna ravnica (Danube foodplain)«, s katerim naj bi zmanjšala 
poplavno ogroženost Kostanjevice na Krki. Vse lepo in prav, vendar pa me moti 
dejstvo, da se struga reke Krke ne konča na meji občine in reka nadaljuje svojo pot 
preko naše krajevne skupnosti, ki je del občine Krško. Strugo reke Krke v Kostanjevici 
na Krki ponovno urejajo, že drugič v nekaj letih. Kaj pa pri nas? V naši krajevni 
skupnosti ob reki Krki ležijo štiri vasi, ki so poplavno ogrožene. Vprašujem, zakaj 
našim krajanom ne predstavijo protipoplavnega projekta, saj nekaj vasi leži ob 
Krakovskem gozdu in kaj za naše vasi pomeni projekt »Danube foodplain«? Moti me 
tudi dejstvo, da so gorvodno sprostili pretok vode in ker je struga v naši občini oziroma 
krajevni skupnosti neurejena, polna naplavin, ima pa tudi počasen pretok, dobesedno 
to vodo zajezi in tako je ob velikih pretokih poplavna ogroženost še večja. Ob sami 
strugi reke Krke je veliko kmetov, ki so se usmerili v pridelovanje zelenjave in Krka jim 
večkrat poplavi te pridelke, tako da že lahko govorimo o gospodarski škodi. Zato 
predlagam in pozivam občinsko upravo, naj posreduje na Direkciji RS za vode, da 



 4

pristopi k čiščenju in ureditvi struge, saj bo tako omogočen boljši pretok reke in manjša 
poplavna ogroženost. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
S strani Občine Krško je bilo organiziranih že več sestankov s predstavniki Direkcije 
Republike Slovenije za vode, na katerih smo izpostavili problematiko urejanja 
vodotokov in rek. Vsakokrat je bila izpostavljena tudi reka Krka. Glede na zaključke 
sestankov ni bilo predvidenih aktivnosti v smeri priprave ustrezne dokumentacije, ki bi 
bila podlaga za pričetek del na vodotokih, zato je Občina Krško sama pristopila k 
pripravi hidravlično-hidrološke študije potoka Sušica, ki bo podlaga za nadaljnje 
aktivnosti v smeri ureditve poplavne varnosti tega pritoka reke Krke. S tem bomo 
pridobili ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere se bodo lahko izvedli ustrezni 
protipoplavni ukrepi. Občina Krško je prav tako oddala projektne predloge za ukrep 
Podpora naložbam za prilagajanje na podnebne spremembe, v katerih smo predvideli 
tudi izdelavo dokumentacije za protipoplavno varnost reke Krke v sklopu dogovora za 
razvoj regij. Na žalost do realizacije programov še ni prišlo. Glede projekta »Donavska 
poplavna ravnica (Danube Floodplain)« smo bili prav tako v kontaktu z izdelovalcem 
študije g. Primožem Banovcem, ki z družbo Inštitut za vodarstvo proučuje poplavno 
varnost reke Krke. V ta namen smo mu tudi posredovali podatke Občinskega 
prostorskega načrta občine Krško, da zajame tudi del problematike poplavnosti, ki 
sega na območje občine Krško. V zvezi s problematiko poplavnosti reke Krke smo prav 
tako izvedli več aktivnosti v sklopu projekta sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta občine Krško (SDOPN). Naš interes je predvsem zaščita poselitve 
ob reki Krki, kot tudi razvoj kmetijstva in turizma. V ta namen smo že izvedli sestanek 
s pristojnimi iz Direkcije Republike Slovenije za vode, konkreten odgovor pa so nam 
zagotovili v okviru prvega mnenja na osnutek SDOPN. Občina Krško je v februarju 
2020 Direkcijo ponovno pozvala k nadaljevanju aktivnosti v zvezi z izdelavo hidravlični 
hidrološke študije ter izvedbi ukrepov, ki bodo omejili nadaljnjo poplavljanje reke Krke. 
Vsekakor se bomo v okviru pristojnosti še naprej prizadevali za čim prejšnje izvajanje 
aktivnosti s strani pristojnih služb za namenom zagotovitve poplavne varnosti reke 
Krke. 
 
Avtobusna postajališča v Velikem Mraševem 
V Velikem Mraševem že nekaj let opozarjamo, da je potrebno urediti avtobusna 
postajališča ob državni cesti in pločnike. Šoloobvezni otroci in dijaki čakajo na avtobus 
ob cesti, na kateri ni pločnikov in to na zasebnem zemljišču. Sedaj je zasebnik postavil 
tablo, na kateri obvešča vaščane, da bo z mesecem marcem prepovedal uporabo 
zemljišča. Vprašujem, ali bodo otroci sedaj čakali avtobus na cesti? Že sedaj ni 
varnosti. To je edina vas od Novega mesta do Brežic, ob kateri ni pločnikov in postaj. 
Še prehoda za pešce ni. Dajem pobudo, da se v čim krajšem času pristopi k reševanju 
problema. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
S problematiko avtobusnega postajališča v Velikem Mraševem smo seznanjeni. Na 
omenjenem mestu je v dalinarju RS označeno uradno postajališče, ki ga krajani redno 
uporabljajo. Na pobudo lastnika, da se postajališče uredi na drugi mikrolokaciji, smo 
pristopili k reševanju problema. Zato je bila pripravljena projektna naloga, katere 
zagovor je bil že opravljen na DRSI. Na podlagi projektne naloge bomo pristopili k 
izdelavi projekta ureditve novega avtobusnega postajališča. Predlagamo, da do 
izvedbe ostane avtobusno postajališče nespremenjeno.  
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Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

Za današnjo sejo nisem pripravila nobene pobude, vprašanja ali predloga, bi pa želela 
omeniti temo, za katero sem v preteklosti večkrat dala pobudo. Želela bi se zahvaliti 
Občinski upravi, kajpak tudi Krajevni skupnosti Senovo in nenazadnje tudi izvajalcu, 
za izgradnjo protiprašne zaščite z zgrajenimi vsemi muldami in odtoki na relaciji Zalog 
- Mrzla Planina. Z izgradnjo te ceste ste bistveno vplivali na kakovost bivanja ljudi tam 
gori visoko na Bohorju. Dolgo so čakali, pa vendar dočakali! Pohvalno. 
 

Odgovor ni potreben. 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

V spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Senovega (del UE4 in UE5) 
DOPOLNJEN OSNUTEK Povzetek za javnost, je predvidena preureditev dostopa do 
novega vrtca na Senovem. V načrtu je ureditev križišča, pri katerem je razvidno, da je 
načrtovano tudi novo parkirišče za zaposlene, obiskovalce vrtca ter stanovalce blokov 
Titova 110 in 112. Glede na to, da bodo morali nekateri stanovalci odstraniti svoje 
garaže, vprašujem v imenu stanovalcev Titove ceste 110 in 112, v kateri fazi je 
ureditev omenjenega parkirišča in preureditev dostopa do načrtovanega vrtca? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
V okviru projekta izgradnje vrtca je predvidena tudi nova dostopna cesta ter parkirna 
mesta v obsegu, ki ga predvideva zakonodaja, ki ureja vrtce. Umeščanje večjega 
števila parkirnih mest ni možno brez večjih gradbenih posegov, zato jih projektant ni 
predvidel. S stanovalci, ki so odstranili obstoječe garaže pa so že stekli dogovori, da 
se jim omogoči parkiranje nad bencinskim servisom, na parc. št. 457/42, k.o. Dovško, 
ki je v lasti Občine Krško. 
 
Že nekajkrat sem opozoril na stanje mostu in dovozne ceste do podjetja Grapak. Glede 
na to, da se izgradnja mostu nenehno prestavlja (glede na prioritete) ponovno 
opozarjam na stanje ceste, ki kmalu ne bo več omogočala normalnega prevoza 
tovornjakov (tudi Kostakovega za odvoz smeti), kaj šele težjih tovornjakov oz. 
vlačilcev. Predlagam ponovni ogled in spremembo termina (roka) izvedbe. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Poznano nam je, da je most preko Belskega potoka proti podjetju Grapak ozek, 
predvsem za dostavne tovornjake do omenjenega podjetja in je širitev mostu s tega 
stališča potrebna. Strinjamo se z ponovnim, dodatnim ogledom, tudi prioritete sanacije 
mostov bomo ponovno preverili. Izvedba sanacije in rekonstrukcije pa bo v skladu s 
prioritetami, ki upoštevajo tudi frekvenco uporabnikov in stopnjo dotrajanosti vseh 
mostov v občini Krško. 
 
 

Damjana Pirc - DD: 
 

Dajem pobudo za predstavitev sprememb in dopolnitev OPN Krško na seji 
Občinskega sveta. Občina Krško namreč pripravlja spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta. Gre za obravnavo ca 900 pobud. Osnovni OPN, ki 
ga je izdelalo podjetje Savaprojekt, je bil svetnikom in predstavnikom krajevnih 
skupnosti tekom izdelave večkrat predstavljen in glede na obseg sprememb in 
dopolnitev OPN je smiselno, da se osnutek SD OPN, preden se ga uskladi z nosilci 
urejanja prostora predstavi tudi Občinskemu svetu in predstavnikom krajevnih 
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skupnosti. Predvsem tudi zaradi tega, ker ljudje nimajo neposrednega dostopa do 
izdelovalca tega akta. Nova zakonodaja predvideva tudi izdelavo elaborata 
ekonomike. Ker je projektna naloga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN 
napisano tako, da zajema izdelavo tudi vseh potrebnih strokovnih podlag skladno z 
novo zakonodajo, je skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev OPN treba predstaviti 
tudi osnutek elaborata ekonomike. Upoštevanje 900 pobud bo prav gotovo imelo 
finančne posledice na gospodarsko in družbeno infrastrukturo in je prav, da smo 
svetniki seznanjeni, kako bo ta akt v prihodnje vplival na občinski proračun. Ker smo 
zadnjič slišali, da se več šol v občini Krško sooča s prostorsko stisko, me predvsem 
zanima vpliv sprememb in dopolnitev OPN Krško na družbeno infrastrukturo. Vemo, 
da je faza javne razgrnitve prepozna za usklajevanje in spreminjanje načrtovanih 
posegov, zato je tako pomemben akt treba pravočasno uskladiti vsaj z Občinskem 
svetom. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občina Krško je na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta občine Krško - SD OPN1, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, pričela postopek spremembe prostorskega akta. Razlogi za pripravo 
dokumenta so bili uskladitev predlogov in mnenj Ministrstva za okolje in prostor, 
analiza pobud ter uskladitev in odprava raznih neskladij v dokumentu. Župan občine 
Krško je že v fazi pred izborom načrtovalca imenoval projektno skupino, ki je 
sestavljena iz predstavnikov notranjih organizacijskih enot Občine Krško, 
predstavnikov Občinskega sveta Občine Krško (predsedniki posameznih odborov) ter 
zunanje članice. Projektna skupina je bila v predmetnem postopku sklicana že dvakrat 
in sicer ob seznanitvi s projektno nalogo ter ob seznanitvi z osnutkom dokumenta. Prav 
tako smo preko javnih objav redno obveščali javnost glede možnosti podajanja pobud, 
ki bodo predmet obravnave v predmetnem postopku. Posamezne pobude za 
spremembo prostorskega akta so bile objektivno obravnavane skladno z elaboratom 
»Merila za vrednotenje pobud, kot podlago za opredelitev odločitev v zvezi s 
posamezno pobudo za spremembo in dopolnitev OPN Občine Krško«, katero je v 
sodelovanju z občinsko upravo pripravil načrtovalec. Neposreden kontakt z 
načrtovalcem, kot je omenjen v vprašanju s strani naročnika, vsekakor ni zaželen. Z 
neposrednim kontaktom bi skrbniki projekta (Občina Krško) izgubili celovit pogled na 
dokument, kot tudi kontrolo nad spremembami v dokumentu. Glede na to, da je 
osnutek SD OPN1 pripravljen strokovno in vključuje opredelitve do pobud, ki temeljijo 
na enotnih merilih v tej fazi ni razloga za predstavitev gradiva svetnikom občinskega 
sveta. Kot že omenjeno, so z dokumentom seznanjeni člani projektne skupine, v kateri 
so prisotni tudi člani občinskega sveta. Svetniki bodo z dokumentom seznanjeni v fazi 
javne razgrnitve, kjer bo na dokument možno podati tudi pripombe. Projektna naloga, 
ki je osnova za SD OPN1 navaja, da je v primeru, če se v času priprave oziroma 
izdelave dokumenta spremeni zakonodaja oz. predpisi, ki bi vplivali na vsebino ali 
postopek izdelave SD OPN1, sodi uskladitev le-tega v obseg pogodbenih del. Zakon 
o urejanju prostora (ZUreP-2) v 273. členu navaja, da se postopki priprave občinskega 
prostorskega načrta, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v skladu z ZPNačrt, 
končajo po dosedanjih predpisih. Glede na to, da se SD OPN1 vodijo po ZPNačrt, zanj 
izdelava elaborata ekonomike ni predvidena oz. potrebna. 
 
 

Dušan Dornik - SMC: 
 

Predlagam Občini Krško, da obvesti pristojne službe v zvezi s širitvijo naselja Kerinov 
Grm, kjer so širitve na fotografiji označene z modro barvo oziroma črto. Gre za privatna 
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kmetijska zemljišča in Občina Krško mora tudi lastnikom kmetijskih zemljišča 
pomagati, da se naselje Kerinov Grm ne širi. 
 

 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in Oddelka za družbene dejavnosti: 
Občina Krško je v preteklih letih prav iz vidika ohranjanja obsega naselja, kot ga 
narekuje prostorski akt izvedla več čistilnih akcij, s katerimi je vzdrževala določeno 
stopnjo urejenosti naselja. Izkazalo se je, da imajo akcije le kratkoročni učinek. Glede 
na posege posameznikov na najboljša kmetijska zemljišča smo obvestili pristojnega 
kmetijskega inšpektorja, da ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in nas o aktivnostih 
obvesti. Občina Krško je v okolici naselja Kerinov grm izvedla komasacijo kmetijskih 
zemljišč in agromelioracija na komasacijskem območju Gorica. Upravni postopek 
izvedbe komasacije je bil zaključen v letu 2018. Novo razdeljena zemljišča so s 
sklepom evidentirana in vpisana v zemljiški knjigi. Naložbena dejavnost, za katero je 
Občina prejela sredstva, se mora opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne smejo uvajati bistvene spremembe. 
Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira z vračilom že izplačanih sredstev z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, navaja Uredba 1698/2005/ES. Mejni obod 
komasacijskega območja Gorica, na parcelo natančno se ne sme spreminjati, prav 
tako tudi namen, ki predstavlja v katastru in v naravi obdelovalna kmetijska zemljišča. 
Za odgovor smo zaprosili tudi Policijsko postajo Krško, ki je seznanjena s širitvijo 
naselja. V nadaljevanju vam posredujemo odgovor Policijske postaje Krško: 
 

Odgovor Policijske postaje Krško: 
O posegih v zemljišča na območju naselja Kerinov Grm tekoče obveščamo 
predstavnike vaše občine - zadeva je bila obravnavana na zadnji seji Sveta za 
sobivanje. 
 

K tem odgovoru bi še dodali, da občina Krško skrbi za prepoved širitve naselja čez 
obodno cesto okrog naselja (obodna cesta je razvidna iz vašega posnetka). Poleg 
policije za to skrbijo tudi Skupni prekrškovni organ (mestni redarji), ki imajo vsa 
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pooblastila ter gradbena inšpekcija na podlagi prijav. So pa primeri, ko lastniki 
okoliškega zemljišča, sami oddajajo svoje kmetijsko zemljišče v najem Romom in v teh 
primerih je Občina Krško nemočna. Takšen primer je zemljišča na vzhodni strani 
naselja, kjer je umeščeno nogometno igrišče. Iz posnetka je nadalje razvidno, da gre 
za mobilne objekte (avtomobile, kombije…), pa tudi za različne nadstreške, plastenike, 
prikolice, kupe smeti…. Ni zaznati trdo zidanih objektov v območjih čez obodno cesto. 
Kot je že navedeno, Občina Krško vsakoletno organizira odvoz kosovnih odpadkov iz 
naselja, vendar se zgodba vsako leto ponavlja. 
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Skrb za starejše 
V Sloveniji čaka na prosto mesto v domu starejših skoraj 9.000 posameznikov, kar je 
zagotovo tudi posledica dejstva, da v zadnjih 15-tih letih nismo zgradili niti enega doma 
za oskrbo starejših. Vprašujem, kakšno je stanje v naši občini na tem področju, kjer 
ne le da nismo gradili, ampak smo dom na Vidmu celo porušili? Vprašujem tudi ali se 
ukvarjamo oz. ustvarjamo pogoje, za razvoj drugih oblik pomoči starejšim, kot je 
recimo skupnostno bivanje, pomoč na domu, sofinanciranje stroškov bivanja v domu 
in sofinanciranje stroškov komunalnih storitev? Vprašujem tudi, kolikšen je v naši 
občini delež starostnikov v obdobju nad 65 let in koliko sredstev namenimo za izvajanje 
pomoči na domu na letni osnovi (podatek za leto 2019)? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Medtem, ko se v razviti Evropi sistemi dolgotrajne oskrbe že reformirajo, se pri nas 
sprašujemo ali zakon o dolgotrajni oskrbi sploh potrebujemo. Žal tudi apeli in aktivnosti 
lokalnih skupnosti niso bistveno pripomogli k uveljavljanju sistemskih rešitev po zgledu 
tujine. V Občini Krško se jasno zavedamo izzivov, ki so povezani s starajočo družbo 
in s strani strokovne in laične javnosti smo bili večkrat prepoznani kot primer dobre 
prakse na področju reševanja teh izzivov. Bili smo pobudnik prijave na razpis za 
izvedbo pilotnega projekta »MOST« in kot eni izmed treh lokalnih okolij prejeli tudi več 
kot 1,7 mio EUR. Izvaja se tudi projekt »Pametne vasi za jutri« katerega predmet je 
tudi analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi« za 
starostnike, ki je lahko ena izmet oblik skupnostne oskrbe, izvaja se projekt sopotniki… 
V občini Krško je namreč od cca 26.000 prebivalcev že v tem trenutku starejših od 65 
let več kot 5000 oseb, ta številka pa se bo v naslednjih letih še bistveno povečala. Pri 
tem pa je potrebno izpostaviti, da se v Sloveniji občine v dolgotrajno oskrbo 
vključujemo samo s storitvijo pomoč na domu in institucionalnim varstvom ter deloma 
družinskim pomočnikom. Dolgotrajna oskrba v nasprotju s splošnim prepričanjem ni 
lokalna javna služba ampak lokalna skupnost iz proračuna občine financira samo 
stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec 
delno ali v celoti oproščen plačila ter tudi v višini 70% plačila uporabnikov pomoči na 
domu, kar je v letu 2019 zneslo cca 480.000 EUR. Občine nismo ustanovitelji ne 
centrov za socialno delo, ne bolnišnic, ne domov starejših občanov, je pa vsak izmed 
nas občan neke občine in je hkrati državljan in tudi davkoplačevalec in kot tak 
upravičeno pričakuje, tudi od lokalnih oblasti, da mu ne glede na zakonske podlage in 
pristojnosti pomagajo rešiti čisto osebne izzive povezane s starostjo, zdravstvenim 
stanjem ali socialno izključenostjo. Zaradi navedenega se z vsemi deležniki s področja 
dolgotrajne oskrbe večkrat srečujemo in na zadnjem srečanju je bil sprejet dogovor o 
oblikovanju projektne skupine, katere namen bo od odsotnosti zakonodajnih rešitev, 
vzpostavitev različnih modelov reševanja izzivov starajoče družbe in dolgotrajne 
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oskrbe za občane občine Krško, s posebnim poudarkom na različnih oblikah 
zagotavljanja bivanjskih potreb ter integrirani socialni in zdravstveni oskrbi. 
 
Cene zemljišč 
Vprašujem, na osnovi katerih kriterijev se strokovne službe pri pridobivanju zemljišč 
odločajo za kriterij vrednotenja le-teh? Razlika med ceno, ki jo določa odlok in med 
cenitvijo so izredno in nerazumljivo velike. Povsem možno je, da posledično prihaja do 
krivic in do neenakopravne obravnave posameznih lastnikov zemljišč oz. prodajalcev. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) mora Občina Krško pred pridobivanje 
stvarnega premoženja le-tega načrtovati v letnih načrtih. Nepremično premoženje, 
katerega lastnik postane samoupravna lokalna skupnost, se lahko pridobiva v takem 
obsegu in taki kakovosti, ki zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje nalog 
samoupravne lokalne skupnosti. Prav tako se nepremično premoženje ne pridobiva na 
zalogo. Pri pridobivanju nepremičnin cenitev ni obvezujoča ali zavezujoča. Prav zaradi 
enakopravne obravnave je Občinski svet Občine Krško že v letu 2009 sprejel Sklep o 
določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske 
gospodarske javne infrastrukture. Skladno s vsebino sklepa, katerega vrednosti se 
letno revalorizirajo, se izvedeni nakupi zemljišč lahko medsebojno enačijo saj pri 
primerljivih pravnih poslih ne prihaja do različnih obravnav. Vsekakor nas omenjeni 
zakon zavezuje k gospodarnemu ravnanju, zato se pri pridobivanju stvarnega 
premoženja zavzemamo za dosego čim nižje cene. 
 
Odpadna embalaža 
Vprašujem, ali se razmišlja, da bi odpadno embalažo, kot so plastični izdelki, vrečke, 
folije, pločevinke, ..., ponovno zbirali po sistemu od vrat do vrat in posledično opustili 
rumene zabojnike na EKO otokih? Raziskava je pokazala, da je embalaža, zbrana na 
EKO otokih, slabše ločevana kot tista, ki se zbere oz. pobere pri gospodinjstvih. Zaradi 
tega pa bistveno več embalaže konča na odlagališču namesto v postopku recikliranja 
in ponovne uporabe. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Vprašanje smo posredovali koncesionarju - družbi Kostak, d. d. Krško. Odgovor: 
 

Odgovor koncesionarja družbe Kostak, d.d. Krško: 
V družbi Kostak odpadno embalažo zbiramo po sistemu od vrat do vrat v več kot 3.600 
individualnih gospodinjstvih v občini Krško. Na ekoloških otokih pa je postavljeno 
skoraj 600 posod za zbiranje embalaže. S postavljanjem rumenih posod za embalažo 
pri individualnih uporabnikih smo pričeli pred 5 leti. V letošnjem letu bomo z njimi na 
novo opremili še dodatnih 200 gospodinjstev, opremljanje pa bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Tako smo od leta 2015 do 2019 količino ločeno zbrane embalažo povečali 
za več kot 70 %, in sicer iz količine 928 ton na 1.604 ton/leto. Za gospodinjstva v 
večstanovanjskih objektih, teh je približno 1.800, je možno odlaganje embalaže le na 
ekoloških otokih. Ravno tako je za redko naseljena območja sistem zbiranja odpadne 
embalaže na ekoloških otokih bolj primeren, tako z ekološkega kot ekonomskega 
vidika. Uporabniki, ki so na območju s postavljenimi individualnimi posodami, tudi 
občasno koristijo nameščene ekološke otoke. Ob morebitni ukinitvi rumenih posod na 
EKO otokih bi obstajala velika verjetnost pojava črnih odlagališč, hkrati pa bi dosegli 
manjšo količino ločeno zbranih odpadkov na izvoru. Kakovost ločeno zbrane embalaže 
v individualnih posodah in na EKO otokih se bistveno ne razlikuje. Večji problem 
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predstavljajo dodatni odpadki na EKO otokih, ki tja ne sodijo (kosovni odpadki, veliki 
kosi embalaže, …). Vsako leto zberemo večje količine embalaže, ki jo moramo v 
skladu z veljavnim sistemom ravnanja z odpadki v Sloveniji brezplačno predati 
embalažnim družbam.  
 
Sobivanje 
Občinski svet je na podlagi 7. člena Zakona o Romski skupnosti v RS imenoval Svet 
za sobivanje v občini Krško. Poleg tega pa imamo sprejeto tudi Strategijo reševanja 
Romske problematike v občini Krško. Žal je vse to, vsaj bolj ali manj, samo sebi v 
namen, rezultati oz. dosežki pa so sila skromni oz. porazni, in služi predvsem le za 
odlaganje problemov v prihodnost in drugim. Verjetno danes še najbolj izstopajo 
vsakodnevne težave, ki se pojavljajo v naših trgovskih centrih, kjer so kraje, nasilništvo 
in konkretne grožnje tako zaposlenim kot kupcem, postale že del sprejemljivega in 
nekaj običajnega. Ker se težave vlečejo in zgolj stopnjujejo, ker menda ni nihče 
pristojen za zagotavljanja javnega reda in miru in ker je povsem jasno, da se nasilno 
obnašanje ne bo prenehalo samo od sebe, predlagam, da se skliče izredna seja 
Občinskega sveta (lahko tudi druga oblika) na to temo, kamor bi povabili predstavnike 
zaposlenih, lastnike lokalov in prodajaln, predstavnike policije ter tudi tako imenovano 
stroko, ki nas je pripeljala v to situacijo skrajnega nasilja in povsem neprimernega 
obnašanja brez kančka kulture do tistih »umazanih davkoplačevalskih živali«, ki jih 
dobesedno živijo in prenašajo. Od občinskih strokovnih služb pa pričakujem, da do 
takrat pripravijo in predstavijo realne in primerjalne dosežke s področja svojega 
dolgoletnega dela in vloženega truda. Prepričan sem, da Romi pravzaprav niso 
problem, ampak so Romi predvsem posledica drugega problema, katerega tradicijo, v 
obliki lažne sociale in sprenevedanja (vstran gledanja), ohranjamo tudi v našem hramu 
demokracije. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Dne 13. februarja 2020 je predsednica Sveta za sobivanje v občini Krško, Ana Somrak, 
sklicala razširjeno sejo Sveta za sobivanje. Osrednja tema razširjene seje Sveta za 
sobivanje je bila varnostna situacija v in okrog trgovskih centrov v občini Krško, ravno 
na temo, ki ste jo med ostalimi izpostavili v vašem svetniškem vprašanju. Pobudniki za 
sejo so bili poleg vas še tudi poslanec v DZ RS Dušan Šiško in predstavniki trgovskih 
centrov v občini Krško, ki v zadnjem obdobju trpijo škodo na svojih objektih, 
poslovalnicah in premoženju s strani pripadnikov romske skupnosti. Organizirane 
skupine, med njimi tudi mladoletni otroci kradejo, grozijo, zmerjajo, fizično ogrožajo, se 
nasilno obnašajo in delajo škodo na premoženju in lastnini trgovskih verig ali njihovih 
poslovalnicah, ki delujejo v občini Krško. Na seji so bili prisotni, poleg članov Sveta za 
sobivanje tudi predstavniki policije (GPU Ljubljana, PU Novo mesto, PP Krško), 
predstavnik ODT (tožilstvo), poslanec Dušan Šiško, predstavniki uradnih inštitucij 
(Občina Krško, CSD Posavje, Zavod za zaposlovanje, Zdravstveni dom Krško, KS 
Leskovec, KS Veliki Podlog, KS Senuše, KS mesta Krško), predstavnika PGE Krško, 
VNRC Drom). Povabilu so se odzvali predstavniki 17-ih trgovin ali poslovalnic, v 
glavnem iz trgovskega centra v Leskovcu. Med njimi so bili prisotni tudi predstavniki 
Eurospina, Mercatorja, Modiane, Hoferja, Lidla... Po večurni razpravi je bilo 
ugotovljeno, to kar ste tudi sam ugotovili. Zaključki razširjene seje Sveta za sobivanje 
so navedeni v odgovoru na podoben predlog svetnika Dušana Šiška. 
 
 

Aleš Suša - Levica: 
 

Vprašujem, kdaj bo objavljena simulacija mostu za pešce na spletni strani? 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Simulacija mostu je bila objavljena na spletni strani Občine Krško dne 22. 10. 2019: 
https://www.krsko.si/objava/222879.  
 
Odgovora od DARS- glede parkirnih prostorov pri nekdanji cestninski postaji Drnovo 
še nisem dobil. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Odgovor DARS-a glede platoja opuščene cestninske postaje smo prejeli in vam ga 
posredujemo v prilogi 2. 
 
Za aplikacijo tendee ste plačali 15.000€, kar se mi zdi veliko in predlagam, da v 
bodoče takšne zneske raje namenite direktno za povečanje sredstev kulturnim 
društvom. Vprašujem pa, ali ni zbiranje podatkov o članih društev v nasprotju z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov? Še vedno pa sem mnenja, da se postopki 
preveč birokratizirajo. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Stroški aplikacije bodo po vzpostavitvi naslednja leta bistveno nižji in tako tudi teh 
sredstev tudi za društva ne bi bilo veliko več, sicer pa ravno zaradi že plačnih 15.000 
EUR razvijalcem aplikacije ni upravičeno in smotrno odstopiti od že kupljene in 
testirane aplikacije, kar bi bilo tudi neresno. Kot že omenjeno, drugod po Sloveniji 
dobro učinkuje in poskušali bomo storiti vse, da bo aplikacija v prihodnje društvom v 
večjo podporo in orodje pri spremljanju njihovih aktivnosti. Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1) v 9. členu natančneje ureja pravno podlago za obdelavo osebnih 
podatkov v javnem sektorju. Ti se lahko obdelujejo, če tako določa zakon. Zakon o 
lokalni samoupravi (ZLS) v 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so 
le-te določene z zakonom. Med izvirne naloge spada tudi pospeševanje kulturno-
umetniške ustvarjalnosti in omogočanje dostopnosti do kulturnih programov. ZLS 
nadalje v 21.a členu določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje 
nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično 
funkcijo za svoje potrebe. V drugem odstavku istega člena je med drugimi osebnimi 
podatki naveden tudi datum rojstva občana. Zbiranje podatkov o članih društev je tako 
vezano na preverjanje razpisnih kriterijev, na osnovi katerih se razpisna sredstva tudi 
delijo - v tem primeru so ti podatki nujni in namenjeni zgolj za potrebe obravnave 
posamezne vloge in nikakor ne v obdelavo za druge namene. Ko se baza članstva v 
aplikaciji enkrat vzpostavi, v nadaljnjih letih tudi ne bo več toliko dela oz. bo šlo zgolj 
za ažuriranje sprememb.  
 
Podnebna strategija 
Hvala za dolg in obširen odgovor. Iz zapisanega nisem razbral, ali je volja, da se 
sprejme deklaracija, ki bi na krajši in vsem razumljiv način definirala osnovne zaveze 
občine, ter ukrepe, ki bodo pripomogli k doseganju zavez. Naj vas opomnim, da je, kot 
ste zapisali v prvem odstavku, boj proti podnebnim spremembam učinkovit samo, če 
se izvaja globalno. Vendar pa je tudi vse bolj pogost izgovor za premajhno ukrepanje, 
v smislu, da sami ne moremo nič, če ostali, države, ali druge občine ne ukrepajo. Moje 
mnenje je, da kljub obilici ukrepov, ki se že izvajajo, kot ste jih našteli, potrebujemo 
sprejetje deklaracije, zato to ponovno predlagam. Tako bi dali signal, da se lokalna 
skupnost zaveda resnosti človeškega vpliva na podnebne spremembe in bi dali zgled 
tudi ostalim lokalnim skupnostim in direktno prebivalcem občine Krško. Konec koncev 
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ima naša občina nadpovprečen proračun in s tem tudi nadpovprečne izpuste 
toplogrednih plinov. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občina Krško se zaveda resnosti podnebnih sprememb in tako je v preteklosti že 
ukrepala na številnih področjih ter izvajala aktivnosti za zmanjševanje podnebnih 
sprememb, ki so bili navedeni v odgovoru na pobudo v zvezi z razglasitvijo podnebne 
krize in sprejemom deklaracije o boju proti podnebnim spremembam, podane na 9. 
seji Občinskega sveta Občine Krško, dne 28. 11. 2019. V aktivnosti vključuje tudi 
občane. Na podlagi izvedenih ukrepov in aktivnosti se uvršča med najboljše občine v 
Slovenije na tem področju. O tem pričajo tudi priznanja, ki jih je v zvezi s tem dobila. Z 
aktivnostmi in ukrepi bo nadaljevala tudi v prihodnje. V postopku sprejemanja je Zakon 
o podnebni politiki. Državnemu zboru je bil podan predlog zakona. Njegovo sprejetje 
se pričakuje v kratkem času. Slovenija bo z omenjenim zakonom uredila mehanizme 
in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Podnebna politika pa bo 
zadevala vse sektorje in ravni odločanja. Stanje podnebnih sprememb je vsekakor 
resno. Glede na aktivnosti, ki se vodijo na področju podnebnih sprememb pa sprejem 
deklaracije trenutno ni smiseln. V kolikor pa bi se ugotovilo, da se stanje z izvedenimi 
ukrepi in sprejeto podnebno politiko ne izboljšuje, bo deklaracijo sprejela tudi Občina 
Krško.  
 
Vnovič dajem pobudo, da naj bo mestni avtobus brezplačen, zaradi tega, ker je že 
zdaj delež prodanih vozovnic zelo majhen, glede na skupne obratovalne stroške 
avtobusa. Če govorimo o pospeševanju uporabe javnega prevoza, je to najlažje 
izvedljiv ukrep. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Mestni avtobus že v tem trenutku ni polno zaseden, zato bi bilo potrebno preveriti 
finančne možnosti, predvsem pa vidik smotrnosti. Na 4. konferenci o trajnostni 
mobilnosti, ki je potekala dne 12. 2. 2020 v Ljubljani, je bilo povedano, da možnost 
mestnega brezplačnega avtobusa ni ukrep, s katerim bi lahko občane prepričali o 
uporabi le-tega, temveč je potrebno izvesti drugačne ukrepe (zmanjšanje parkirišč, 
zaprte cone za promet, z izjemo mestnega avtobusa, kolesa in za pešce in podobno).  
 
V zvezi z varno mobilnostjo vprašujem tudi, ali ste prejeli odgovor Slovenskih železnic 
glede postavitve table z napisom »PREPOVEDAN PREHOD ČEZ PROGO«? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Odgovora na pobudo od Slovenskih železnic še nismo prejeli, zato smo že urgirali in 
ponovno zaprosili za odgovor. V vmesnem času je sklopu izgradnje parkirišč P+R ob 
železnici na celotni trasi železnice že zgrajena ograja, ki onemogoča prehod preko 
tirov. Izjema je del na jugovzhodni strani železniške postaje, kjer bi bilo smiselno 
postaviti nove opozorilne table. 
 
Vprašujem, ali so nove klopi v parkih in drugje, ki jih je več različnih tipov, v skladu z 
sprejetim katalogom urbane opreme? Prav tako mislim, da bi vse kovinske klopi morali 
opremiti z leseno podlago za sedenje. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško je bil v letu 2013 
pripravljen s ciljem poenotenja urbane opreme na območju občine Krško. Namen 
izdelave kataloga je bila najprej analiza obstoječega stanja (kaj, kje imamo), določitev 
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podrobnejših območij za opremljanje z urbano opremo (z usmeritvami za opremljanje) 
ter izbor urbane opreme in VKO (Katalog). Glede na to, da je razvoj tehnologije in 
sodobnih informacijskih komunikacijskih rešitev ponudil tudi izvedbo in uporabo urbane 
opreme, ki je v času priprave kataloga ni bilo možno predvideti, bo občinska uprava 
Občine Krško pristopila k posodobitvi kataloga. Razlog za posodobitev je tudi ponovna 
analiza že umeščene urbane opreme. Vsekakor pa je Občinski svet Občine Krško že 
ob sprejemu Kataloga urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško 
predvidel dopolnjevanje z opremo in objekti, ki še niso definirani v vsebini kataloga. 
Predvidena posodobitev bo sledila ustreznim kriterijem za vrednotenje, ki kritično 
presojajo umestitev v prostor, funkcionalno zasnovo urbane opreme ter ekonomičnost 
in vzdrževanje. V sklopu posodobitve bo presojan tudi podani predlog glede 
opremljanja klopi z leseno podlago za sedenje. 
 
Vprašujem, ali je avtomat za prižiganje javne razsvetljave nastavljen optimalno in ali 
avtomatika prižiganja luči vsebuje senzorje svetlobe? Dobil sem informacijo od 
občanke, da se je npr. 22. 11. 2019 javna razsvetljava v Zatonu prižgala že ob 15. uri. 
Drugi primer zastarelega sistema prižiganja luči: 5. 11. zjutraj, ko je bilo sončno in 
svetlo so bile vse luči prižgane, ob 16.30, ko je bilo oblačno in ko je že bistveno bolj 
tema, kot je bila zjutraj, pa so bile še vedno vse luči ugasnjene.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Vsa prižigališča javne razsvetljave v občini Krško imajo za vklop in izklop delovanja 
svetilk vgrajena astronomska stikala (AST1), ki so namenjena variabilnim vklopom (in 
izklopom) javne razsvetljave, preko koordinatnih vrednosti in astronomske mreže 
časov vzhoda in zahoda sonca. Izven rednih časovnih okvirjev delovanja javne 
razsvetljave (kot je opisano v prejšnjem odstavku) pa se javna razsvetljava prižiga le 
ob vzdrževalnih delih na posameznih odsekih JR. 
 
 

Aleš Zajc - SMC: 
 

Regionalna cesta Krško - Brežice 
Vprašujem, v kakšnem statusu je trenutno projekt predvidene nove regionalne ceste 
Krško - Brežice? 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Projekt obvoznice Krško - Brežice je projekt, ki tangira dve občini in je še vedno v fazi 
umeščanja v prostor z državnim prostorskim načrtom. Del trase je v občini Krško in ta 
je že usklajen ter potrjen. Drugi del trase poteka v občini Brežice, kjer pa trasa ceste 
še ni dokončna. V letu 2019 so bile v izdelavi strokovne podlage za primerjavo nove 
variante - variante 6 z ostalimi variantami na območju občine Brežice. V letu 2020 
pričakujemo odločitev ali se varianta 6 obdeluje na nivoju idejnega projekta? V primeru 
pozitivne odločitve se bo pristopilo k izdelavi idejnega projekta za ta del trase. 
 
Nadhod čez železnico pri Vipap-u 
Po besedah uporabnikov novega nadhoda čez železnico pri tovarni VIPAP, se 
pojavljajo določene pomanjkljivosti v zvezi z vzdrževanjem in kvaliteto nadhoda. 
Podest na nadhodu je že začel rjaveti, nadhod se ne vzdržuje in čisti redno. Ob 
nadhodu in na njem so smeti, ob jutranjih temperaturah, ko je zmrzal, ni soljen in je 
zelo spolzek. Ko so stopnice mokre, v celem delu iz zgornjih stopnic kaplja umazanija 
in voda uporabnikom na glavo ali po oblekah. Predlagam, da se nadhod redno čisti, 
soli in vzdržuje, potrebno pa bi bilo rešiti tudi problem kapljanja. Pokritje nadhoda bi 
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bila najboljša rešitev. Poleg tega vprašujem, ali ima most kakšno garancijo na 
prerjavenje? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
S predstavnikom izvajalca, ki je gradil nadhod, smo si most ogledali in ugotovili, da 
most ne rjavi, temveč so madeži nastali zaradi opilkov, ki so pristali na konstrukciji med 
montažnimi deli. Te madeže je možno odstraniti. Čiščenje in vzdrževanje nadhoda 
bomo uvrstili v program vzdrževanja.  
 
 


