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9.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  28. 11. 2019; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Jožica Mikulanc - SLS: 
 

Problematika košnje občinske parcele v mestu Krško 
Pod Ulico Slavka Rožanca se nahaja travnik na parc. št. 461/1, k.o. Stara vas, ki je v 
lastništvu Občine Krško. Dejansko se nahaja v naselju in meji na Stopinškovo in 
Petanovo parcelo .Vse okrog je urejeno, le-ta parcela je bila v letošnjem letu pokošena 
le enkrat. Danes je v obupnem stanju, trava je visoka in se vrašča v sosednje parcele. 
Včasih so ljudje tam veliko hodili peš - na sprehod - danes to ni več mogoče. Na tej 
lokaciji so se otroci veliko sankali in smučali in kako lepo je bilo poslušati ta vrvež po 
hribu. Letos kot vse izgleda tega ne bo. Da ne bi mislili, da je to moja prva pripomba. 
Za košnjo parcele se trudim na vse načine že skoraj dva meseca, pa vendar 
neuspešno. Nikar se ne izgovarjajte na neugodno vreme, mesec oktober je bil lep, pa 
je spet nekdo pozabil. Vsi okoliški prebivalci smo ogorčeni, saj vendar živimo v mestu 
- ali ne - pa lahko le opazujemo tako neurejeno parcelo, ki med ostalim povzroča tudi 
dodatna dela neposrednim sosedom. Ponovno zahtevam in dajem pobudo, da se ta 
parcela pokosi predno zapade sneg. Tudi občani na tem koncu mesta bi radi živeli v 
urejenem okolju. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Travnik na parc. št. 461/1, k.o. Stara vas, ni opredeljena kot parkovna ureditev, zato 
se ne kosi tako pogosto kot zelenice. V jesenskem času, ko bi morali opraviti redno 
košnjo, je bilo zelo veliko dežja, in zaradi neugodne konfiguracije terena ni bilo možno 
izvesti košnje pravočasno. V zadnjem tednu novembra so vzdrževalci izkoristili tretji 
dan brez dežja in pokosili travnik. Zaradi neprijetnosti se tistim občanom, ki jih je to 
zmotilo, zahvaljujemo za razumevanje, za prihodnje sezone pa se bomo potrudili ter 
izvedli košnjo prej. 
 
 

Aleš Suša - Levica: 
 

Občinske razpise je potrebno debirokratizirati. Npr. razpis za delovanje kulturnih 
društev, ki je trenutno aktualen. Vsako leto uvajate neke novosti, ki v resnici otežujejo 
prijavo, ker je postopek vse bolj kompliciran. Letos se je potrebno prijaviti elektronsko 
v aplikaciji »tendee«. Na prvi pogled bi rekli, da je to bolj enostavno, vsaj za tiste, ki so 
vešči elektronskega poslovanja. Za starejše člane društev gotovo ne. Ker poznam 
poslovanje društev vam povem, da je poslovanje vse bolj zahtevno in je malo ljudi v 
društvih, ki imajo voljo ali so sploh sposobni izvajati postopke, ki so vse bolj 
zbirokratizirani. V zahtevani dokumentaciji razpisa v kulturi zdaj zahtevate ogromno 
nekih podatkov, ki jih prej ni bilo treba navajati. Imenik vseh članov, njihove rojstne 
podatke in naslove prebivališč. Zahtevate skeniranje kopice dokumentov, ki jih prej ni 
bilo treba. Statut, odločbo o statusu, odločbo iz vpisa v register (vse to sicer dobite v 
javnih evidencah), pogodbe društva z drugimi financerji, itd. Absurd pa je v tem, da je 
elektronska oddaja obvezna, kljub temu pa je potrebno sprintati neke obrazce in jih v 
fizični obliki oddati na pošto ali prinesti na vložišče. Za postopek se je potrebno 
registrirati, pridobiti kodo, geslo itd. Ko se bodo uporabniki z muko navadili na nov 
sistem, boste naslednje leto zopet nekaj spremenili, saj spreminjate vsako leto. Če je 
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elektronska prijava, naj bo samo elektronska prijava, ne pa, da je potrebno zraven še 
kaj printati, vstavljati v ovojnico, opremiti s kodo in nositi na pošto. Čemu služi ta 
birokratizacija, zbiranje nenujnih podatkov, si res težko odgovorim, razen, da hoče 
nekdo na Občini vse kontrolirati. Ker boste verjetno vztrajali pri novem sistemu, vas 
pozivam, da vsaj naslednjih 10 let ne spreminjate ničesar več. V zvezi s tem 
vprašujem še, koliko je občina plačala za aplikacijo »tendee«? Predlagam tudi, da se 
rok razpisa prestavi za en mesec, ker se pri izpolnjevanju »enostavne« aplikacije rado 
zatika, tehnično podporo pa zagotavljate samo v času uradnih ur, pozabljate pa, da te 
prijave na razpise pišejo prostovoljci, ki so v času vaših uradnih ur v službah. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Kar se uvedbe elektronske prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov tiče, smo jo že večkrat napovedali. Sprememba, ki je predvsem 
tehnične narave, naj bi bila ravno v pomoč in podporo prijaviteljem, kakor tudi občinski 
upravi pri obravnavi vlog. Podobno so, nekatere že pred desetletjem, uvedle 
elektronske prijave na javne razpise tudi številne občine po Sloveniji, ki se vse 
pohvalijo s pozitivnimi izkušnjami. Prvo leto je res malo več vnašanja in tudi več dela, 
tako za prijavitelje kot komisijo in občinsko upravo, je pa veliko dela prihranjenega v 
nadaljnjih letih, saj bodo določeni dokumenti in podatki uporabni tudi za prijave v 
naslednjih letih, izvedba postopkov pa hitrejša in racionalnejša. Novost je res zgolj v 
zvezi s kriterijem, ki se nanaša na vključevanje mladih z območja občine Krško, za kar 
so potrebni podatki o starosti članov in kraju bivanja, pobuda za to pa je prišla s strani 
mladih v času evalvacije in priprave novega strateškega dokumenta za mladino. 
Neveščim elektronskega poslovanja smo bili ves čas razpisa na voljo tako v okviru 
občinske uprave kot tudi pisarne JSKD, v začetku decembra 2019 smo izvedli tudi 
predhodno usposabljanje, na katerem smo marsikatero nejasnost in vprašanje tudi 
rešili, rok za oddajo vlog je bil podaljšan za 14 dni v primerjavi s prejšnjimi leti, 
omogočeno je tudi dvofazno dopolnjevanje (formalno in deloma tudi vsebinsko pri 
dokazilih o izvedbi programa preteklega leta),… Odzivi s strani prijaviteljev (tudi s 
strani starejših) pa so bili tudi zelo pozitivni, saj v tej aplikaciji vidijo tudi orodje za 
sprotno shranjevanje podatkov in dokumentov, kar pride prav tudi za druge potrebe, 
ne zgolj za prijavo na občinske razpise. Gotovo pa elektronski način prihrani precejšnje 
količine papirja, saj se po novem v papirni obliki oddaja zgolj kontrolni obrazec s 
podpisom odgovorne osebe prijavitelja. Povsem elektronskega oddajanja vlog ne 
zahtevamo zgolj iz razloga, ker bi morali prijavitelji potem imeti še digitalna potrdila, 
kar bi pa marsikoga še dodatno obremenilo. Aplikacija »tendee« je sicer živa zadeva 
in jo bomo po prvem letu uporabe poskušali še bolj racionalizirati in približati 
uporabnikom, za kar ponovno vabimo k sodelovanju, s prijavitelji pa načrtujemo tudi 
evalvacijsko srečanje. Sprememb v prihodnje ne bo, razen, če ne bo prišlo do pobud 
s strani vrst prijaviteljev. Aplikacija je skupno stala 15.000 EUR (od tega licenca 3.500 
EUR, asistenca, nastavitev obrazcev ipd. pa preostalo). 
 
Glede razpisa za najem dvoran Kulturnega doma Krško ter vseh ostalih prostorov v 
upravljanju KDK-ja (grad, muzej) imam še pomislek, da verjetno način brezplačnega 
oddajanja prostorov kulturnim in drugim društvom (npr. Turistično društvo Brestanica) 
s sedežem v občini Krško preko javnih razpisov morda ni zakonit, ker goljufamo državo 
pri plačilu davka. Namreč, KDK po statutu oddaja prostore (to je opravljanje dejavnosti 
na trgu) in s temi prihodki krije del svojih stroškov. Najem javne kulturne infrastrukture 
je že po ZUJIK-u (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo) za kulturna 
društva ugoden. Domačim kulturnim društvom pa dajemo kulturno infrastrukturo preko 
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razpisov v celoti v brezplačno uporabo, s tem manjšamo število najemov v korist KDK, 
davka za storitev pa se ne plača. Vprašujem, ali je to v skladu z zakonodajo? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Občina Krško za namen kritja dodatno nastalih stroškov v zvezi z uporabo dvoran s 
strani kulturnih društev Kulturnemu domu Krško vsako leta zagotavlja za to dodatna 
sredstva v okviru letne pogodbe. Brezplačna uporaba je bila tudi predmet pregleda 
notranjih revizij, pri čemer v zvezi s tem, podano samo priporočilo, da morajo biti 
uporabniki prostorov izbrani na transparenten način. To je strojeno z vsakoletnim 
razpisom, na podlagi katerega se uporaba dvoran Kulturnega doma Krško ter vseh 
ostalih prostorov v upravljanju KDK omogoči društvom. Gre dejansko za največ 10 
koriščenj na leto za brestaniška društva, ki so v letih, preden je grad Rajhenburg prešel 
v upravljanje javnega zavoda, vzorno skrbela za objekt in tudi sicer predstavljajo tako 
ciljno publiko kot programske partnerje javnemu zavodu pri oblikovanju programa na 
gradu. Ostalim kulturnim društvom pa je na razpolaga skupno 8 uporab - večinoma 
velike dvorane Kulturnega doma Krško - zlasti večjim sestavom kot so orkestri in 
gledališke skupine, ki svojih letnih produkcij ne morejo predstaviti v drugih prostorih. 
Čeprav gre za brezplačno uporabo dvoran, pa prijavitelji Kulturnemu domu plačujejo 
druge nastale stroške v povezavi s prireditvijo (npr. prodaja vstopnic…). Glede goljufanja 
države pa je potrebno povedati, da smo pri Investiciji v obnovo velike dvorane v celoti 
plačali DDV in nismo koristili pravice do odbitka DDV, ravno iz razloga, ker iz uporabnin 
glede na Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ne bi uspeli ustvariti 
obdavčenih prihodkov, ki bi na dolgi rok pokrili odbiti DDV. Iz pojasnila DURS, št. 4230-
57066/2011-2 izhaja, da bi v primeru odbijanja bili dožni tudi v primeru brezplačne 
uporabe obračunati DDV, čemer pa v našem primeru ni tako. Občine si praviloma ne 
moremo odbijati DDV, kar je v zadnjih letih pogosto pomenilo, da smo pri veliko 
investicijah velik delež prejetih evropskih in državnih sredstev namenili za plačilo DDV. 
 
Pred dnevi me je ogovorila stanovalka iz CKŽ, ki se vsako jutro s kolesom pelje v 
službo v NEK. Izpostavila je slabe kolesarske poti, vse, na kar opozarjamo že dobro 
desetletje. To me je dodatno vzpodbudilo, zato dajem pobudo, naj se skliče posebna 
seja Odbora za krajevne skupnosti in komunalno infrastrukturo za ta namen. Po mojem 
opažanju se k izgradnji kolesarskih povezav, kljub dolgoletnemu opozarjanju, še vedno 
ne pristopa pravilno. Rekonstrukcija glavne ceste skozi Leskovec bo brez kolesarske 
steze, Cankarjeva ulica ravno tako, itn. Usmeritev Občine bi morala biti naslednja: Ker 
nikoli ni dovolj prostora za posebno kolesarsko stezo (prva prioriteta je vedno avto, 
potem pločnik), je potrebno iskati rešitve za skupne površine, namenjene pešcem in 
kolesarjem. Pešcev ni veliko, sploh v manj urbanih območjih, večja je nevarnost, da 
bo avto povozil kolesarja, kot, da bo kolesar povozil pešca. Torej samo malo širše 
pločnike, izvedba brez valovanja itd. Tukaj boste verjetno odgovorili, da vas ovira 
zakonodaja, ampak že po Sloveniji vidimo toliko različnih rešitev, kar kaže na to, da je 
zakonodaja vseeno dovolj fleksibilna. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško se že več let trudi vzpostaviti pogoje za trajnostno mobilnost, tudi za 
kolesarje in pešce. Izdelana je bila Študija kolesarskih povezav, ki obravnava celovito 
mrežo kolesarskih poti v občini Krško. Sprejeta je tudi Celovita prometna strategija, ki 
določa smeri razvoja trajnostne mobilnosti. Na omenjeni trasi od CKŽ do NEK imajo 
kolesarji večinoma urejeno kolesarsko povezavo. Kolesarska povezava manjka le na 
delu Vrbinske ceste, kjer je predvidena rekonstrukcija v sklopu projekta medmestne 
povezave Krško - Brežice. Tudi sicer se trudimo narediti kolesarske povezave povsod, 
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kjer je to mogoče. Tako smo uredili kolesarsko povezavo na starem mostu, ob izgradnji 
obvoznice, na novem mostu. V gradnji je odsek kolesarke na Senovem, od Spara do 
Senovškega potoka. Tudi v bodoče želimo obdržati to smer razvoja kolesarske mreže. 
Trenutno so v pripravi trije novi projekti kolesarskih povezav, Krško - Kostanjevica na 
Krki, kolesarka v Soteljskem, kolesarka Koprivnica - Kozje. Vsi trije projekti bodo 
sofinancirani z evropskimi sredstvi. Pobuda o sklicu posebne seje odbora za KS in KI 
je bila predstavljena predsedniku odbora, ki se strinja s predlogom, zato bo v začetku 
naslednjega leta sklican odbor, kjer bo obravnavana ta tematika. 
 
Razglasitev podnebne krize 
Zemljo in življenje na njej ogroža podnebna kriza. Na to že leta opozarjajo številni 
znanstveniki. Rezultati nedavne švicarske študije so pokazali, da se bodo do leta 2050 
temperature v večini svetovnih mest močno povišale. Ukrepanje v boju proti podnebni 
krizi je odgovornost celotne družbe. Tudi lokalna skupnost lahko poskrbi za določene 
pomembne sistemske ukrepe, s katerimi lahko zavre ali vsaj ublaži posledice 
podnebnih sprememb. Zato mesta po vsem svetu pripravljajo in sprejemajo drzne 
strategije za razogljičenje, blaženje posledic podnebnih sprememb in ohlajevanje. Več 
kot tisoč tako lokalnih kot državnih oblasti po celem svetu je že razglasilo podnebno 
krizo. Občina Krško naj poziva in daje zgled k spodbujevanju večje varčnosti in 
spremembi ustaljenih vsakodnevnih navad in razvad - prehranskih, potrošniških in 
potovalnih. Predlagam, naj strategija vsebuje konkretne ukrepe: 

̵ čim hitrejše razogljičenje energetske oskrbe v mestu, energetske sanacije, 
energetske učinkovitosti;  

̵ zavzemanje za gradnji toplovoda iz NEK, za ogrevanje stavb  
̵ povečanje učinkovitosti in dostopnosti javnega potniškega prometa, omejevanje 

izpustov iz avtomobilskega prometa, spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, 
veliko pozornost na gradnji uporabnih kolesarskih povezav;  

̵ zmanjšanje uporabe službenih avtomobilov in službenih letalskih potovanj, 
namesto tega se uporablja javni prevoz;  

̵ skrb za ohranjanje in širitev zelenih površin, vključno z drevesi, tako v javni kot 
zasebni lasti;  

̵ spodbujanje povečanja samooskrbe s hrano rastlinskega izvora; 
̵ obvezno vegansko ponudba na protokolarnih dogodkih in v javnih kuhinjah;  
̵ prepoved uporabe plastike za enkratno uporabo v vseh javnih ustanovah, …  

Seveda mora sprejeti strategiji slediti tudi proračun, zato je nujno, da so za ukrepe 
predvidena tudi zadostna sredstva. Občina Krško naj bo tudi podpisnica nujnega 
poziva Vladi RS, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo. Zato naj se 
na območju občine Krško razglasi podnebna kriza in naj se takoj začne izvajati 
konkretne ukrepe za boj proti njej in za blažitev njenih posledic. Dajem pobudo, da 
napišemo deklaracijo o boju proti podnebnim spremembam skupaj in jo na eni od sej 
Občinskega sveta sprejmemo. V deklaracijo naj se zapiše, da bo Občina Krško 
konkretno delovala na področjih, ki sem jih nekaj naštel v pobudi, lahko pa se tudi še 
kaj doda. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, Oddelka za 
gospodarsko infrastrukturo in Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Podnebne spremembe in podnebna kriza predstavljata ogromen problem in izziv za 
človeštvo, s katerim se še ni srečalo. Svetovni in evropski trendi podnebne krize v 
zadnjih 30 do 40 letih so tako negativni, da bo cilje o izboljšanju stanja možno doseči 
le, če bodo na svetovni in tudi ravni EU ter vseh držav sprejeli odločne in hitre ukrepe 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter druge vzporedne in nujno potrebne 
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okoljske ter razvojne ukrepe. Podnebne spremembe se lahko uspešno rešujejo le ob 
sodelovanju vseh držav na svetovni ravni. Ena od prvih nalog nove Evropske komisije 
je sprejem evropske podnebne strategije oziroma zelenega dogovora, s katerim naj bi 
Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Tudi na območju 
Slovenije se pripravljajo ukrepi za reševanje podnebne krize. V fazi sprejemanja je 
predlog Zakona o podnebni politiki. Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do 
sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki 
temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov, obnovljivih virih energije, 
trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter koreniti spremembi 
našega razmišljanja in življenjskega sloga. V pripravi je Odlok o programu porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020, čigar sredstva imajo namen 
prispevati k blaženju (zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb 
in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih sprememb). Predlagana višina sredstev 
znaša 184 mio EUR. V izdelavi je tudi nacionalni energetsko podnebni načrt, ki je 
akcijsko strateški dokument. Ta za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa 
cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije, to je razogljičenje, 
energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave inovacije in 
konkurenčnost. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja podnebno strategijo, in sicer 
do leta 2030 in do leta 2050. Podnebna strategija predstavlja največji projekt naše 
države po njeni osamosvojitvi. Problematika je kompleksna in horizontalna, največji 
problem pri reševanju podnebna krize v Sloveniji pa predstavljata energetika in promet. 
Zaradi naraščajoče pogostosti in intenzivnosti ekstremnih vremenskih dogodkov, se 
mnoge slovenske občine soočajo s tem novim izzivom. Prav tako si postavljajo 
vprašanje, kako lahko s konkretnimi ukrepi na lokalnem nivoju prispevajo k uspešnemu 
blaženju podnebnih sprememb. Pri tem se srečujejo s pomanjkanjem celovitih politik 
in podpornega okolja ter omejitvami lastnih virov, tako kadrovskih kot finančnih. 
Posledica tega je, da po informacijah Skupnosti občin Slovenije občine nimajo sprejetih 
občinskih strategij prilagajanja na podnebne spremembe. S tem namenom je Skupnost 
občin Slovenije podala predlog Vladi republike Slovenije, da skupnost v skladu s 
strateškim okvirjem prilagajanja podnebnim spremembam, ki ga je vlada sprejela na 
svoji seji 7.12.2016, prevzame vlogo koordinatorja med občinami z vzpostavitvijo 
kontaktne točke, kjer bi občinam nudila podporo pri pripravi strokovnih podlag, 
strateških in izvedbenih načrtov za prilagoditve s podlagami, smernicami in sredstvi.  
Da je ukrepanje v boju proti podnebni krizi odgovornost celotne družbe, se v tudi 
v občinski upravi Občine Krško zavedamo že desetletja, tako smo že poskrbeli 
za določene pomembne sistemske ukrepe. Sprejeli smo razne strateške 
dokumente in ukrepe ter izvajali projekte, ki vplivajo za razogljičenje, blaženje 
posledic podnebnih sprememb in ohlajevanje, in sicer: 

1. Lokalni energetski koncept - LEK 
Lokalni energetski koncept je program ravnanja z energijo v samoupravni lokalni 
skupnosti. Vsaka samoupravna lokalna skupnost mora imeti veljaven lokalni 
energetski koncept. Samoupravna lokalna skupnost mora na podlagi nacionalnega 
energetskega programa (NEP) in nacionalnega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti ter nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire opredeliti cilje 
lokalne skupnosti ter ukrepe za doseganje teh ciljev. Na podlagi ciljev in ukrepov iz 
lokalnega energetskega koncepta se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne 
skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba 
energije in njeno varčevanje ter uporaba obnovljivih virov energije na območju lokalne 
skupnosti. Lokalne skupnosti so dolžne svoje prostorske akte usklajevati z lokalnim 
energetskim konceptom. Prostorski akti se v delih, ki so neskladni z lokalnim 
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energetskim konceptom, ne smejo izvajati. Lokalni energetski koncept sprejme 
predstavniški organ lokalne skupnosti na vsakih pet let oziroma tudi pogosteje, če se 
z NEP ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi, predvidenimi v energetskem 
konceptu. Leta 2004 je občina izdelala Energetsko zasnovo občine (prvi energetski 
koncept). Prvo novelacijo energetskega koncepta smo izdelali in sprejeli na 
Občinskem svetu leta 2012. Naslednja novelacija LEK-a je bila sprejeta leta 2018. 
Zaradi spremembe zakonodaje, pa bo potrebno v letu 2020-2021 izdelati naslednjo 
novelacijo oziroma nov Energetski koncept. Tudi v LEK-u se zavzemamo za gradnjo 
toplovoda iz NEK, predvsem v primeru gradnje eventualnega drugega bloka.  

2. Ustanovitev Lokalne energetske agencije (LEA) Dolenjska - LEAD 
Leta 2007 smo ustanovili Lokalno energetsko agencijo (LEA) Dolenjska - LEAD, ko 
smo uspešno kandidirali na razpisu Evropske unije, in sicer v  okviru programa 
Inteligentna Energija Evropa (Intelligent Energy - Europe), Call for proposals 2005, 
Creation of the new local/regional energy management agencies (“Type 2 Action”).  

3. Konvencija županov in SEAP 
Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne 
oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi 
obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da 
bodo izpolnili in presegli cilj Evropske unije 20 % znižanja emisij CO2 do leta 2020. 
Pobudi Evropske komisije - Konvenciji županov se je v letu 2012 pridružila tudi Občina 
Krško. S podpisom Konvencije županov se lokalne oblasti in s tem tudi mi, zavezujejo, 
da bodo pripravile in v enem letu od podpisa oddale akcijski načrt za trajnostno energijo 
(SEAP). Akcijski načrt je ključen dokument, ki kaže, kako bodo lokalne oblasti dosegle 
cilj znižanja emisij CO2 do leta 2020. Zavedati pa se moramo, da je poraba energije in 
količina emisij CO2 na lokalni ravni odvisna od številnih dejavnikov: gospodarske 
strukture, ravni gospodarske dejavnosti, naseljenosti, gostote, značilnosti stavbnega 
fonda, uporabe in ravni razvoja različnih vrst prevoza, odnosa občanov, podnebja, zato 
je nujno, da se SEAP nanaša na celotno geografsko območje občine. Glavni cilji 
Akcijskega načrta SEAP so:  

- znižanje emisij CO2 na vseh področjih z izvajanjem ukrepov učinkovite rabe 
energije (URE), izkoriščanjem obnovljivih virov energije (OVE), učinkovitim 
upravljanjem in nadzorom nad energijo, izobraževanjem lokalnega 

  prebivalstva in tudi lokalnih oblasti in uprave, 
- znižati rabo energije v javnem sektorju: v javnih zgradbah, prometu in javni 

razsvetljavi, 
- zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo in raznolikost energetskih virov. 

Glavne in okvirne vsebine SEAP za občino pa so: 
- analiza rabe energije v občini Krško v letu 2005 (javni in zasebni sektor, javna 

razsvetljava ter promet);  
- načrt ukrepov in aktivnosti za znižanje emisij ogljikovega dioksida do leta 2020 

(rekonstrukcija javnih zgradb, vgradnja in izkoriščanje obnovljivih virov energije, 
sistemi soproizvodnje topotne in električne energije, rekonstrukcija javne 
razsvetljave, zmanjševanje emisij CO2 v prometu); 

- časovni in finančni okvir izvedbe ukrepov in aktivnosti (časovni okvir izvajanja 
aktivnosti do leta 2020); 

- ocena zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida do leta 2020 (javni sektor: 
zgradbe, razsvetljava in promet; ocena znižanja emisij v zasebnem sektorju); 

- mehanizmi financiranja izvedbe ukrepov in aktivnosti (pregled možnosti 
financiranja aktivnosti v okviru proračunskih zmožnosti, nacionalnih in EU 
razpisov). 
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Zgradbe so tisti sektor, ki smo in mu bomo morali v prihodnosti posvetiti največ 
pozornosti, zato je Akcijski načrt za trajnostno energijo v občini Krško usmerjen 
predvsem v energetsko učinkovito rabo, trajnostno gradnjo, energetsko učinkovito 
obnovo javnih zgradb in izkoriščanja obnovljivih virov energije v zgradbah. Ukrepi za 
znižanje rabe energije zgradb v javni in zasebni lasti so izboljšanje toplotne izolacije, 
zamenjava stavbnega pohištva, rekonstrukcija ogrevalnih sistemov, prehod na 
ogrevanje z obnovljivimi viri, uporaba energetsko učinkovitih strojev in naprav ter 
splošno informiranje in osveščanje prebivalcev o učinkoviti rabi energije (URE) ter rabi 
obnovljivih virov energije (OVE). V letu 2008 smo za vse javne objekte v občini izdelali 
»energetske preglede«, ki nas že od takrat vodijo k izvajanju energetskih sanacij, ki jih 
tudi sedaj izvajamo, seveda skladno s finančnimi zmožnostmi. Večino vseh 
energetskih sanacij na več kot 20 objektov smo že izvedli. Trenutno se zaključuje 
investicija na objektu OŠ Koprivnica, ki vključuje tudi nov ovoj stavbe. Izkoristili smo 
tudi zadnji poziv Ekosklada in za gradnjo skoraj nič energijske stavbe nove knjižnice v 
Krškem in novega  vrtca na Senovem pridobili več kot 800.000 EUR nepovratnih 
sredstev. Poleg vložkov v investicijo pa bo potrebno bistveno več pozornosti nameniti 
tudi upravljanju zgradb, saj ugotavljamo, da zavodom učinkovita raba energije ni prva 
prioriteta. 
V sektorju prometa smo veliko pozornosti namenili izboljšanju prometnega režima, 
večanju rabe javnega potniškega prometa ter nakupu okolju prijaznih vozil: vozila z 
nizko porabo goriva in posledično nižjim specifičnim izpustom CO2 na 100 km (pod 
120 g/ 100 km), hibridna in električna vozila. 
Področje javne razsvetljave predstavlja razmeroma nizek delež prispevnih emisij 
CO2 v skupni bilanci, vendar pa so prihranki pri zamenjavi veliki. Ukrepi na javni 
razsvetljavi so usmerjeni predvsem v zamenjavo energetsko neučinkovitih svetilk in 
njihovo regulacijo. V občini so že vse svetilke, več kot 4500 kom, energetsko učinkovite 
in skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, to je manj kot 44 
KW/prebivalca/leto. 

4. Celostna prometna strategija - CPS 
Maja 2017 je Občina Krško v sodelovanju s širšo javnostjo pripravila dokument 
Celostna prometna strategija, ki je in bo osnova za nadaljnje projekte na področju 
prometa ter za uspešno kandidaturo na različnih razpisih s področja urejanja prometa. 
Naš osnovni cilj je, da nadaljujemo delo po poti trajnostne mobilnosti, pri čemer bomo 
kot prednostno nalogo obravnavali povečanje prostora, namenjenega pešcem in 
kolesarjem, ter optimizacijo in integracijo javnega potniškega prometa. Z ukrepi s 
področja prometnega sistema želimo uravnotežiti prometno ponudbo, vzpostaviti 
visoko raven prometne varnosti in vzpostaviti okolje, privlačno za življenje, delo, 
gospodarstvo in turizem. Prepričani smo, da nam bo s sodelovanjem uspelo uresničiti 
zastavljene cilje v smeri trajnostne mobilnosti. Vsem pa je skupno, da gre za širši 
sistem, ki ga ni mogoče rešiti zgolj z enim ukrepom. Celostno prometno načrtovanje je 
način, ki izhaja iz izkušenj dobro delujočih praks mnogih evropskih mest in regij, kjer 
se z izzivi prometa ukvarjajo že dalj časa ter uspešno uresničujejo njegova ključna 
načela. Proces se je oblikoval po vzoru te preizkušene metode. Pomeni nov način, ki 
uravnoveša gospodarski razvoj, socialno pravičnost in kakovost okolja, upošteva 
prakse in politike različnih sektorjev in ravni oblasti. Z vključevanjem javnosti v vseh 
fazah načrtovalskega procesa se je izoblikovala jasna vizija in cilji, katerih doseganje 
bo merljivo. Osrednji element celostnega prometnega načrtovanja je Celostna 
prometna strategija. Nastala je na podlagi dokumentov in smernic EU ter Ministrstva 
za infrastrukturo. Celostna prometna strategija je dokument, v katerem je Občina Krško 
zarisala zaporedje ukrepov na področju prometa, katerih uresničevanje bo pomagalo 
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doseči celostne spremembe in višjo kakovost bivanja. Ključ za spremembo je v 
drugačnem načrtovanju prometa. Celostna prometna strategija ponuja možnost za 
prehod v sodobno in celovito načrtovanje prometa. Celostno načrtovanje prometa ne 
zavrača, temveč nadgrajuje sedanje načrtovalske prakse in ima dolgoročno in 
strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti. Usmerjeno je v privlačen javni potniški 
promet, razvejano mrežo varnih kolesarskih stez in dobre razmere za hojo. Središče 
pozornosti je urejen, privlačen, dostopen in varen mestni prostor. Občina Krško 
nadgrajuje prostorske akte v strateškem delu, kar vodi v celovitejše načrtovanje in 
vključitev prometne strategije v planske akte občine. Tako se bo strategija uveljavila v 
prostoru in vplivala na mobilnost ter celovito načrtovanje prometa v tesni povezavi s 
prostorskim razvojem občine. Dokument je začel nastajati v letu 2016. Vsebuje analizo 
sedanjega stanja na področju prometa v mestu in okolici, vizijo razvoja prometnega 
sistema in strateške cilje. Pomeni ključno podlago za podrobnejši akcijsko-proračunski 
načrt do leta 2022 in je osrednji del strategije. Sprejem strategije na občinskem svetu 
ne pomeni njenega zaključka, ampak prehod v izvajanje. Izhodišče dokumenta je 
dolgoročna vizija, medtem ko so cilji opredeljeni srednjeročno (do leta 2025). 
Operativna razdelava dokumenta z akcijsko-proračunskim načrtom je predvidena za 
petletno obdobje (do leta 2022). Po tem obdobju je načrtovana revizija Celostne 
prometne strategije in njena osvežitev. Na vsaki dve leti bo izdelano poročilo o 
napredku, ki bo vsebovalo spremljanje in vrednotenje kazalnikov mobilnosti. Celostna 
prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje sedanje strateške 
dokumente občin. Gre za nov način razmišljanja oziroma načrtovanja, ki pomeni korak 
naprej k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v regiji – v skladu s sodobnimi 
usmeritvami in priporočili smernic Ministrstva za infrastrukturo. Pri pripravi je 
sodelovala interdisciplinarna skupina strokovnjakov s področja prometa in prostora. 
(Vir: Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost Smernice za pripravo Celostne 
prometne strategije, M z I P, 2 0 1231. 1. 201730. 6. 201730. 9. 2016, Trajnostna 
mobilnost za uspešno prihodnost Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 
MzIP, 2012). Izgradnja obvoznice Krško, ki je bila 16. 12. 2019 v celoti predana 
namenu, je pomemben projekt, ki bo v prihodnje vplival na prometne rešitve v samem 
mestu Krško, saj daje osnovo za vse aktivnosti, zapisane v CPS. V letu 2019 so bili 
izvedeni ukrepi, ki so podani v nadaljevanju, in sicer: 
PEŠAČENJE: 

- Pešpot Črnile do OŠ Leskovec pri Krškem: Na območju OŠ Leskovec je urejena 
pešpot z naselja Črnile do OŠ Leskovec, ki poteka ločeno od prometnic in 
omogoča varen dostop učencev v šolo.  

- Postavitev tabel K + R od tu dalje grem peš v okolici vseh osnovnih šol v občini 
Krško: S postavitvijo tabel K+R smo že v letu 2018 vzpostavili sistem, kjer starši 
odložijo otroke, od tam dalje pa gredo po varni (označeni s barvnimi pikami) poti 
v šolo. V letu 2019 smo postavili tri dodatne table K + R in označili varno pot v 
šolo, tokrat na bolj oddaljenem mestu od šole. 

- Odprava arhitektonskih ovir v mestu za lažji dostop gibalno oviranim: Vsako leto 
v mestu odpravimo nekaj ovir za gibalno ovirane, na katere nas opozorijo v 
tednu mobilnosti s svojim prihodom pred občino, ko pogledamo njihove 
predloge za odpravo novih ovir. V letu 2019 smo odpravili vse ovire od novega 
mostu do glavne ceste G1-5  in tako omogočili gibalno oviranim boljše 
infrastrukturne pogoje. 

- Pešpovezava preko tirov pri železniški postaji v Krškem: V Krškem smo uredili 
nadhod preko železniških tirov pri ŽP v Krškem in s tem omogočili varno 
prečkanje železniških tirov. 
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- Obnova in novogradnja pločnikov: Izgradnja dvostranskega pločnika na 
Cankarjevi ulici v Krškem. Ulico smo uredili v smislu mirujočega promet, in sicer 
tako, da imajo pešci pohodne površine ravne, ob pločnikih je nameščena 
urbana oprema in zasajeno drevje. 

- Pešbus: Pešbus so na posameznih osnovnih šolah izvajali  v tednu mobilnosti. 
Na OŠ Jurija Dalmatina pa se  projekt PEŠBUS izvaja redno v lepem vremenu 
in skozi celo leto in tako postaja trajni ukrep. V letu 2019 smo zato sodelujočim 
učencem razdelili  odsevne rutke z oznako Pešbus. 

KOLESARJENJE: 
- Nadaljevanje povezave med Brestanico in Senovim: V letu 2018 smo povezali 

del večnamenske poti skozi naselje Brestanica in tako dobili povezavo Krško - 
Brestanica - Senovo (Spar). Tej povezavi dodajamo v letu 2019 tudi povezavo 
Spar Senovo - center naselja Senovo in tako bodo občani Senovega imeli varno 
kolesarsko povezavo vse od Krškega do Senovega in jo bodo lahko uporabljali 
tudi za dnevno migracijo. 

- Kolesarske, večnamenske poti in povezave: ob izgradnji novega mostu in 
obvoznice smo zgradili tudi kolesarske povezave. Povezali smo večnamensko 
pot ob Savi pri prvem mostu v Krškem s kolesarsko povezavo pri tretjem mostu 
v Krškem. Tako imamo z večnamensko potjo povezane vse dele mesta in vse 
tri mostove preko reke Save, ki združujejo staro mestno jedro, Videm in del 
mesta, kjer se nahajajo poslovne cone in trgovski centri. 

- Vzpostavitev sistema označenih cestnih pasov (»sharrow«): sistem sharrow 
smo predhodno uredili na regionalni cesti mimo OŠ Jurija Dalmatina, sedaj pa 
smo s sistemom sharrow povezali Zdolsko cesto z mostom v Krškem, ki smo ga 
obnovili in na njem uredili kolesarske pasove. 

- Avtomatizirana izposoja koles: v septembru 2017 smo postavili tri postaje za 
avtomatizirano izposojo koles, tako da smo omogočili prebivalcem posameznih 
delov občine, da lažje potujejo po mestu. V letu 2019 smo nadaljevali z 
nadgradnjo sistema izposoje koles in sicer smo postavili še dodatne štiri postaje 
za izposojo koles in tako omogočili občanom, da si sedaj lahko izposodijo kolesa 
na sedmih vstopnih mestih in jih uporabljajo za rekreativne namene in dnevno 
migracijo. Za avtomatizirani sistem izposoje koles smo pridobili tudi EU sredstva. 

- Parkirišča za kolesa: postavili smo novo nadstrešnico za 20 koles pri OŠ Jurija 
Dalmatina Krško. 

- Kolesarski poligon: Občina Krško je v letu 2019 pričela z aktivnostmi in z gradnjo 
kolesarskega poligona na območju nekdanjega doma starejših občanov na 
Vidmu. Steza na površini 320 m2 asfaltne vozne površine je primerna za vse 
vrste koles, rolke, rolerje in skiroje. 

JAVNI POTNIŠKI PROMET: 
- Ureditev avtobusnih postajališč: Postavili smo dve novi nadstrešnici na 

obstoječih avtobusnih postajah v občini Krško. Skupaj z lastniki TC Krško pa 
smo postavili tudi nadstrešnico na parkirišču  trgovskega  centra na obrobju 
mesta Krško, kjer poteka tudi linija mestnega avtobusa. Na treh postajališčih 
mestnega avtobusa v starem mestnem jedru, kjer ni bilo možno postaviti 
nadstrešnice, pa smo postavili urbano opremo, da občani lažje počakajo na 
prihod avtobusa (klop in koš). 

- V sklopu prireditev v občini Krško organiziramo brezplačni mestni avtobus v 
času prireditve (vozni red se prilagodi začetku in koncu posamezne prireditve). 
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OPTIMIZIRANJE MOTORNEGA PROMETA IN ODPRAVA NEVARNIH TOČK Z 
UREDITVIJO MIRUJOČEGA PROMETA : 

- Vzpostavitev območij omejene hitrosti: V letu 2019 smo uredili cone umirjanja 
prometa v naselju Krško in sicer na Cankarjevi ulici, ulici Slavka Rožanca, na 
Papirniški ulici, na Resi. 

- Zmanjšanje števila parkirnih mest v mestu: V zadnjem obdobju smo zmanjšali 
število parkirnih mest in sicer smo na ulici CKŽ v starem mestnem jedru, na 
štirih parkirnih mestih postavili teraso in tako zmanjšali parkirne prostore.  

- Vzpostavitev polnilnih postaj za e-vozila: Skupaj z lokalnimi ponudniki smo v 
letu 2019 postavili tri nove polnilne postaje in sicer pri gostilni Kunst in  pri 
gostilni Tri Lučke  v Krškem ter  gostilni Silvester na Raki.  

- Uvedba projekta SOPOTNIKI: V letu 2018 smo uvedli tudi Sopotnika in tako 
starejšim omogočamo prevoz na klic in po potrebi. Projekt vsako leto v tednu 
mobilnosti predstavimo širši javnosti. Skupaj s Centrom za socialno delo smo 
pridobili nove prostovoljce in uporaba Sopotnika se širi. 

PROMOCIJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI: 
V letu 2019 smo organizirali več oblik skupinskega kolesarjenja in pešačenja. Na 
Občini Krško smo vsako leto pobudniki in organizatorji regijske povezave »S kolesom 
ob Savi od Radeč do Brežic«, tako je bilo tudi v letu 2019 z več kot 100 udeleženci. 
Skupaj z OŠ Jurija Dalmatina Krško organiziramo kolesarjenje po občini Krško, v 
sodelovanju z Podjetniškim centrom pa organiziramo spomladanski in jesenski 
pohodniški festival, v okviru katerega je več organiziranih pohodov in kolesarjenja. Vse 
navedene aktivnosti promoviramo preko obvestil občanom v Posavskem obzorniku in 
mesečnim napovednikom, preko spleta in z vabili ciljnim skupinam preko e pošte. 
Potrebno je tudi poudariti, da Občina Krško že več let aktivno izvaja ukrepe in 
promocijo le teh v Evropskem tednu mobilnosti, ki traja vsako leto od 16. do 22. 9. Že 
četrto leto se uvrščamo med najboljših pet občin v RS, v letu 2017 pa smo prejeli 
nagrado kot najaktivnejša občina na področju izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti.  
Vsi ti dosežki kažejo, da smo na pravi poti, žal pa je takšna sprememba dolgotrajen 
proces. 
Skrb za ohranjanje in širitev zelenih površin, vključno z drevesi, tako v javni kot 
zasebni lasti 
Cilj Občine Krško je, da se ohranjajo in povečujejo zelene površine. Prav tako skrbi za 
ohranjanje dreves. V sklopu javne infrastrukture ima občina zelene površine na njenem 
celotnem območju, še zlasti pa v središčih mesta in večjih krajih. V okviru tega je 
prvenstvena naloga skrb za redno košnjo ter vzdrževanje mestnih in krajevnih zelenic. 
Občina nadgrajuje urbano opremo v parkih in ob rekreacijskih točkah. Zadnja leta je v 
občinskem proračunu oblikovana posebna postavka »Posadi drevo«, iz katere se 
sredstva uporabljajo za obnovo in sadnjo na najbolj kritičnih lokacijah ter povečevanje 
površin mestnega zelenja. Pri pridobivanju evropskih sredstev je bila Občina uspešna 
pri projektu Revizen - Zelena doživetja Posavja. S sredstvi tega projekta je bilo na 
območju mestnega jedra Krškega poskrbljeno za revitalizacijo štirih območij z 
različnimi zasaditvami ter novo urbano opremo, in sicer park pri občinski stavbi, žepni 
park (pri Hiši narave), park za objektom Fakultete za energetiko in manjša zasaditev 
ter ureditev vzdolž Jermanove gase. Posebno pozornost namenjamo temu, da se 
poleg zakonsko predpisanih deležev zelenih površin, predvidijo tudi dodatne 
ozelenitve, kot so zelene površine med prometnimi površinami in zastiranje pogledov 
na industrijske objekte z drevesnimi zasaditvami. Zavedamo se pomembnosti zelenih 
površin in tako se področjem, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem, obnovo in širitvijo zelenih 
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površin, namenja vsako leto več sredstev in posledično so zelene površine ter drevje 
vsako leto bolj urejeni.  
Spodbujanje povečanja samooskrbe rastlinskega izvora 
Kmetijstvo je gospodarska panoga z izrazitimi multiplikativnimi učinki. V vsej svoji 
večnamenski vlogi je panoga, kot je zapisano v Resoluciji »Naša hrana, podeželje in 
naravni viri po 2021«, v presečišču, ki že deloma izpolnjuje družbena pričakovanja 
vezana na hrano, naravne vire in podeželje. Z namenom okrepiti to družbeno vlogo in 
obenem narediti kmetijstvo odporno, konkurenčno, ekonomsko zanimivo, okoljsko 
vzdržno, podeželje pa privlačno za življenje širokega kroga prebivalstva v sožitju, je 
potrebno pristopiti k prenovi razvojnega koncepta slovenskega kmetijstva, verig 
preskrbe s hrano in slovenskega podeželja. Potrebno je  prilagoditi in izboljšati 
kmetijsko politiko, da bo sposobna odgovarjati na nove izzive in podpirati potrebe 
družbe, kmetijstva, živilstva in podeželja. Osnovno izhodišče RS za skupno kmetijsko 
politiko po letu 2013 je zagotavljanje prehranske varnosti, povečanje konkurenčne 
sposobnosti kmetijstva, trajnostna raba proizvodnih potencialov, zagotavljanje razvoja 
podeželja (vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano). 
Razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško 
Z lokalno politiko in ukrepi sofinanciranja občina spodbuja razvoj kmetijstva in 
dopolnilnih dejavnosti, ohranja značilno krajino in s tem dviga kakovost življenja na 
podeželju. Ukrepi, ki se sofinancirajo iz letnega proračuna občine, so: investicijska 
vlaganja v kmetijska gospodarstva, kot osnovno dejavnost in dopolnilno dejavnost na 
kmetiji, ki ima za posledico zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, 
sofinanciranje izobraževanj nosilcev kmetijskih gospodarstev preko Kmetijskega 
zavoda, Kmečke zadruge ali društev in promocije ponudbe, ki se izvajajo preko društev 
ali dogodkov na tržnici. Kmetje kot tržni pridelovalci hrane so na eni strani kot  izvajalci 
in načrtovalci urbanih naselij in cestne infrastrukture, na drugi strani pa se poraja 
vprašanje, kako racionalizirati proizvodnjo in s tem ostati konkurenčen pred vse bolj 
agresivnim in cenovno ugodnejšim ponudbam izdelkov iz drugih držav Evropske 
skupnosti, ki pa niso vedno enake kvalitete kot pridelki domačih proizvajalcev. Zavedati 
se moramo, da je kmet hkrati tudi najcenejši in najboljši vzdrževalec krajine. Kot ukrep 
izboljšanja posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja 
kmetovanja in zaraščenosti kmetijskih površin, je občina v zadnjem desetletju izvedla 
s pomočjo sofinanciranja državnih sredstev in sredstev EU agrarne operacije na 
Krškem polju ter Pijavškem polju, kot so: komasacije in agromelioracije kmetijskih 
zemljišč na 1042 ha površin; sledijo naložbe v povečanje namakalnih površin in 
gospodarnejšo rabo vode iz reke Krke, na površini 265 ha na območju Kalce Nakla, s 
pretežno proizvodnjo zelenjave na prostem in v pokritih površinah, sledi proizvodnja 
jagodičevja, poljščine, trsnice in matičnjak. Površine so izkoriščene maksimalno, prav 
tako je izkoriščen vodni potencial reke Krke. Dve kmetiji sta registrirali prodajo 
zelenjave na domu in povečali so samozaposlitev. V letu 2016 je občina pristopila k 
»Analizi potencialnih uporabnikov vode in potrebe po namakanju kmetijskih zemljišč 
na Krškem polju, od reke Save do reke Krke«. Na območju Krškega polja je 
prevladujoča kmetijska dejavnost poljedelstvo in živinoreja. Na območju ima 6 kmetij 
urejeno namakanje (4 iz vrtine, 1 iz podtalnice in 1 iz vrtine in meteorne vode); 28 
kmetijskih gospodarstev si dolgoročno želi urediti namakanje za kulture, ki jih 
pridelujejo; 3 kmetijska gospodarstva se prilagajajo danim tržnim razmeram in 
nasledstvu kmetijskega gospodarstva. Največ zanimanja je za namakanje poljščin 26 
kmetij in vrtnin 11 kmetij. Predlagana vizija Občine Krško o namakanju kmetijskih 
zemljišč je, da glede na razpoložljiv vodni potencial reke Save in Krke pridelovalcem 
omogoči vpeljavo namakanja kmetijskih zemljišč glede na proizvodne usmeritve na 
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območju Krškega polja. Razlogi za spodbujanje in sofinanciranje tega ukrepa so tudi 
v zmanjševanju škode, ki nastajajo zaradi vedno pogostejših podnebnih sprememb, 
kontrolirani porabi vode in kontroliran vnos hranil ter povečanje samooskrbe, ki je bila 
pred desetletji na ravni države 60 %, danes pa le dobrih 30 % (tudi na območju občine). 
Ekološko kmetijstvo 
V Sloveniji se je leta 2017 z ekološkim kmetovanjem ukvarjalo približno pet odstotkov 
vseh kmetij v državi ali 3635 od okoli 70.000 kmetij, razprostirale so se na 46.276 
hektarjih ali 9,6 odstotka vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Povprečna velikost 
ekološke kmetije je 12,73 hektarja, kar je približno šest hektarjev več od povprečne 
konvencionalne kmetije. Slovenija je v primerjavi z drugimi članicami EU na osmem 
mestu po številu kmetij, ki so vključene v ekološko kontrolo. Ekološko kmetovanje se 
iz leta v leto povečuje. Glede na leto 2017 je bila v letu 2018 površina ekoloških 
kmetijskih zemljišč v uporabi večja za 7 %. V sistem kontrole ekološkega kmetovanja 
je bilo vključenih za 4 % več v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 (vir: KIS, 2018). Na 
območju občine Krško se vse več kmetijskih gospodarstev usmerja v ekološko 
kmetijstvo. Po podatkih Kmetijsko svetovalne službe Krško je delež kmetijskih 
gospodarstev, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom, 5 % ali 69 kmetij. Vseh kmetij, 
ki so oddale vlogo za subvencije v letu 2019, pa je evidentiranih 1339. 
Mestni vrtovi 
Občina Krško je pristopila k celovitemu načrtovanju urbanih vrtov na zemljiščih, ki so 
v lasti Občine Krško. Zemljišča so urejena po enotnem principu, idejni zasnovi, vendar 
prilagojena lokaciji in velikosti zemljišča, in sicer na treh lokacijah  v Krškem in eni 
lokaciji na Senovem. Namen je urediti zemljišča kot urbane vrtove, jih uporabiti za 
vzgojo enoletnih ali dvoletnih zelenjadnic, dišavnic in sadja, s poudarkom na 
samooskrbi, predvsem za uporabnike s socialnim statusom in mlade družine.  
Tržnica Videm 
Obnovljeni prostori Tržnice Videm nudijo lokalno pridelano in predelano hrano. 
Ponudniki imajo na voljo hladilnike, prodajne pulte in drugo opremo, ki zagotavlja 
varnost potrošniku in ponudnikom primerno ter dostojno prodajo. Tržnica Videm pa s 
strani ponudnikov, ki tržijo na organiziranih sejmih in občasno, velja za eno najbolje 
opremljenih tržnic. Na tržnici se prodajajo izdelki preverjene lokalne kakovosti, mnogi 
proizvajalci imajo certifikate ekološke proizvodnje, nekateri med njimi različna 
priznanja in znake kakovosti, ki so jih pridobili na nacionalnih ocenjevanjih. Mnogi 
potrošniki se želijo srečati in spoznati kmete, kmetice, podjetnike, ki za njih pridelajo 
zelenjavo, mleko, jogurte, sokov, ... Občina na letni ravni s finančnim prispevkom 
sodeluje pri organizaciji in izvedbi vsebinskih dogodkov in promociji. Ključno je 
prepoznavanje že obstoječih prednosti ter novih priložnosti večnamenskega 
kmetijstva, od trajnostnih kmetijskih praks, raznolikosti kmetijskih gospodarstev, 
pridelave, prireje in kmetijskih proizvodov, tradicije in navezanosti na zemljo, do 
obdelanosti kmetijske krajine in podeželja. Tržnica Videm je postala družabno stičišče 
ponudnikov, rokodelcev, potrošnikov, različnih društev, zvez in kulturnih ustvarjalcev. 
V zadnjih treh letih je tržnica gostila preko 100 različnih ponudnikov in drugih 
ustvarjalcev, prodajna mesta pa so bila zasedena več kot 500 krat. Občina Krško skuša 
približati kakovostno ponudbo potrošnikom, saj se lahko ponudniki brezplačno 
predstavijo in prodajajo na organiziranih dogodkih. Pri tem Občina Krško spodbuja 
podjetništvo in razvoj kmetijstva, predvsem je to pomembno za mlade, ki šele 
začenjajo s svojo dejavnostjo. Kar nekaj ponudnikov in mladih ustvarjalcev je na 
podlagi začetkov na tržnici razvilo svojo dejavnost. Vsekakor je še veliko prostora za 
razvoj ponudbe na tržnici, mogoče se bo v prihodnosti, ob zadostni prodaji na tržnici, 
razvila tudi prodaja preko spleta, kar je odvisno od ponudbe in povpraševanja. Občina 
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Krško bo tudi v prihodnje spodbujala razvoj kmetijstva in lokalno ponudbo hrane v 
skladu z zastavljenimi cilji in strategijami in se prizadevala, da bi se kmetijska 
gospodarstva vključevala v mrežo tako imenovanega »zelenega naročanja«. Tržnica 
bo živela le, ko jo bomo podpirali občani z nakupi dane ponudbe in ko bomo bili 
pripravljeni plačati domače produkte dražje, kot ponujajo trgovski centri, ko bomo 
pripravljeni peljati se kilometer ali dva ter na kmetiji kupiti lokalno in sezonsko pridelano 
zelenjavo in druge produkte. 
Obvezna veganska ponudba na protokolarnih dogodkih in v javnih kuhinjah 
Občina Krško sledi trendom pri ponudbi hrane na protokolarnih dogodkih in je ob teh 
priložnostih na razpolago tudi vegetarijanski meni. Bo pa sledila tem trendom tudi v 
prihodnje.  
Prepoved uporabe plastike za enkratno uporabo v vseh javnih ustanovah 
Zakonodaja na tem področju gre v to smer in se pričakuje, da bo to v kratkem v veljavi, 
ne samo v javnih ustanovah, temveč na vseh področjih. 
Spremljanje zgoraj opisanih zastavljenih ciljev skozi sistem ISO 9001:2015  
V sistemu ISO 9001:2015 skozi spremljanje kazalnikov vsakoletno spremljamo 
dosežene zgoraj zastavljene cilje, in sicer na naslednjih področjih: 

- količina odloženih odpadkov na deponiji v Novem mestu, 
- količine odpadkov oddanih na sosežig, 
- delež vodne izgube za pitno vodo (glede na načrpano vodo in prodano vodo), 
- dolžina zgrajenih kolesarskih poti, 
- dolžina zgrajenih - obnovljenih pločnikov, 
- število prodanih kart za subvencioniran mestni avtobus, 
- delež pokritosti izgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja  glede na 

obveznost iz nacionalnega programa, 
- količina ločeno zbranih odpadkov, 
- letno zmanjšanje porabe električne energije, 
- število priključenih gospodinjstev na javni kanalizacijski sistem, 
- zmanjšanje izpustov CO2,  
- izgradnja peščevih površin skladno s CPS.  

Da smo že vrsto let na pravi poti k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi 
obnovljivih virov energije na svojih območjih in s tem učinkoviti v boju proti podnebnim 
spremembam, pričajo priznanja, ki smo jih prejeli na nivoju države, in sicer: 

- Najučinkovitejša energetska En Občina v Sloveniji v svoji kategoriji leta 2013, 
- Finalisti En Občina v Sloveniji v svoji kategoriji leta 2017, 
- Planetu prijazna občina v letih 2012 - 2019, 
- Evropski teden mobilnosti (ETM) - nagrada za najaktivnejšo občino v Sloveniji 

v kategoriji nemestnih občin v 2018, v 2019 med finalisti. 
- Na tekmovanju Lige prvakov junija 2014 posebna nagrada OVE v kategoriji 

novih članic. Komisijo je v Bruslju prepričala predvsem s svojim akcijskim 
načrtom za trajnostno energijo, ki ga je pripravila v sodelovanju z Lokalno 
energetsko agencijo za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino (LEAD). 

Vsako leto se v marcu pridružujemo akciji Ura za zemljo - z ugašanjem javne 
razsvetljave. 
Občina Krško je torej že izvedla in izvaja vrsto aktivnosti za blaženje podnebnih 
sprememb in zmanjševanje onesnaženosti okolja. Ker pa se podnebne spremembe 
ne končajo na meji občine in ker je smiselno, da ukrepi pridejo od zgoraj ter veljajo za 
vse, bo v skladu s sprejetimi usmeritvami in strategijami države oziroma širše skupnosti 
tudi sama sprejemala strategije ter izvajala ukrepe za reševanje podnebne krize. 
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Nacionalizmi vseh vrst mi grejo na živce, pa naj za njimi stojijo Slovenci ali kdo drug. 
Dajem pobudo, da na avtobusni postaji Krško nekdo prebarva velike grafite, ki so jih 
napisali razgreti pubertetniki. Prosim, ne me odpraviti z odgovorom, da Občina Krško 
nima sredstev za to, tudi velik grafit, ki ga je pred časom napisal slaboumnež na škarpi 
ob Savi, ste zbrisali. Avtobusna postaja je vstopna točka v mesto, zato je treba biti 
posebej pozoren na urejenost. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Objekt avtobusne postaje je last podjetja Nomago. Kontaktirali smo jih o pobudi in 
izvedeli, da so pred nedavnim namestili varnostne kamere, da bi preprečili podobne 
vandalizme ali vsaj ugotovili, kdo so povzročitelji. Tudi objekt bo očiščen v kratkem 
času. 
 
 

Damjana Pirc - DD: 
 

Prostorska stiska Osnovne šole Raka 
Osnovna šola Raka se že več leta sooča s prostorsko stisko. Res je, da sta šola in 
vrtec bila dograjena in obnovljena v letu 2011, vendar je OŠ Raka, glede na vpisano 
število učencev, klub temu premajhna. Zaradi povečane rodnosti in trenda 
priseljevanja, na katerega močno vpliva tudi zgrajena avtocesta proti Ljubljani, so vse 
učilnice v OŠ Raka že več let zasedene. Poleg učilnic se šolski pouk izvaja tudi v 
knjižnici, zbornici ter zadnji dve šolski leti tudi v prostorih Krajevne skupnosti Raka. 
Otroci vsak dan, tudi večkrat na dan, peš prečkajo regionalno cesto ter ozko grlo na 
neurejenem trgu Raka, kjer je zabeležena tudi povečana količina tovornega prometa 
zaradi dostave do skladišča podjetja Zrno Raka. Takšno prehajanje učencev iz šole, 
kjer jih odložijo starši, do njihove matične učilnice, ki je v prostorih Krajevne skupnosti 
Raka, je zelo nevarno. Gre namreč za učence 2. razreda, torej 7-letnike, ki še niso 
vešči obnašanja v prometu. Takšno izvajanje pouka pomeni tudi vpliv na kvaliteto 
izvajanja pouka in je obremenjujoče tako za učence, kot tudi za učitelje. V prihodnjem 
šolskem letu pa se zopet predvideva namesto enega prvega razreda, kar za dva 
razreda prvošolčkov. Ob že obstoječi prostorski stiski je dodaten razred v prostore OŠ 
Raka nemogoče namestiti. Razumemo, da so potrebe na področju šolstva tudi v drugih 
krajevnih skupnosti in nekatere šole niti niso obnovljene in poteka pouk v slabih 
razmerah. Vendar je razlika ali poteka pouk v učilnici, kjer odpada omet ali pa te 
učilnice, kjer bi lahko potekal pouk, sploh ni. Sprašujemo se ali bomo na Raki otroke v 
naslednjih letih morali poučevati kar na ulici? Prav tako mora imeti šolanje otrok, ki je 
zakonsko obvezno, prednost pred vrtci, ki niso obvezni. V preteklih letih so bile 
preučene variantne rešitve možnosti reševanja prostorske stiske OŠ Raka. S strani 
Občine Krško in šole je bila sprejeta odločitev, da je najustreznejša nadzidava šole. Za 
to rešitev je tudi že izdelana statična presoja in projektna dokumentacija. Prav tako je 
izdelana projektantska ocena investicije nadzidave šole. Zahtevam oz. dajem 
pobudo, da se ocenjeni znesek investicije vključi v proračun za leto 2020, saj drugače 
v šolskem letu 2020/2021 OŠ Raka ne bo mogla izvajati pouka za šolarje, ki jim po 
zakonu pravica do šolanja v lastnem šolskem okolišu pripada. Ocena prostorske 
stiske, s katero se sooča OŠ Raka, se lahko ocenjuje že z vpisom v vrtec, vendar ti 
podatki niso točni, saj vsi šoloobvezni otroci niso vključeni v vrtec, nekatere družine pa 
se na Rako priselijo tudi tik pred vstopom otrok v osnovno šolo. Ob tem naj povem še, 
da demografija ni edini pokazatelj predvidene rasti števila otrok. Krajevna skupnost 
Raka se od ostalih krajevnih skupnosti na območju občine Krško razlikuje zaradi svoje 
lege ob avtocesti. V zidanice, ki so v lasti ljudi, ki živijo v Ljubljani ali v Novem mestu 
se priseljujejo otroci lastnikov z mladimi družinami. Prav tako je še veliko prostih 
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nezazidanih parcel, ki omogočajo stanovanjsko gradnjo, prodajajo pa se tudi opuščene 
kmetije s stavbnih zemljiščem. Proste površine za gradnjo in obnovo starih objektov 
na območju KS Raka omogočajo po moji oceni priselitev vsaj 50 družin v naslednjih 
10. letih. Glede na to, da v drugih občinah površin za gradnjo primanjkuje in da imajo 
nepremičnine na našem območju še vedno zelo nizko ceno, se to lahko zgodi še prej. 
Ljudje se na Rako priseljujejo predvsem zaradi dobre prometne dostopnosti, saj so v 
pol ure lahko v službi v Novem mestu, v slabi uri pa v Celju ali v Ljubljani. V Posavju 
in ob dolenjski avtocesti pa se odpirajo tudi nova delovna mesta. Pri tem se je treba 
zavedati da vsaka preselitev mlade družine na območje KS Raka zahteva tudi mesto 
ali več v vrtcu in nato v osnovni šoli. Predvidevanja, da OŠ Raka čez 5 let ne bo imela 
več prostorske stiske niso realna, saj ne upoštevajo faktorja priseljevanja. Poudarila bi 
tudi rada, da je v redni program osnovne šole vključenih tudi vse več otrok s posebnimi 
potrebami, ki skladno z zakonom obiskujejo redni program osnovne šole, vendar imajo 
zaradi odločbe določene prilagoditve, ki pa velikokrat zahtevajo tudi zniževanje števila 
otrok v razredu. Žal število tovrstnih primerov narašča in ne upada. K reševanju 
prostorske stiske OŠ Raka moramo pristopiti takoj, ne čez tri leta, saj stiska iz leta v 
leto postaja večja in ni samo nevzdržna ampak je postala takšna, da osnovna šola ne 
bo več mogla opravljati naloge, ki ji je določena z zakonom: torej šolanje vseh 
šoloobveznih otrok v šolskem okolišu Raka. Na koncu bi rada še pohvalila delovanje 
Osnovne šole Raka, ki kljub težavam, s katerimi se sooča, na nacionalnih preverjanjih 
in šolskih tekmovanjih še vedno dosega nadpovprečne rezultate. Vendar dobri rezultati 
učencev in njihovih učiteljev ne smejo biti izgovor za nerešitev prostorske 
problematike, ampak bi morali biti celo razlog, da se takšni šoli omogoči delovanje še 
naprej. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Glede na podani amandma s podobno vsebino k predlogu Odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2020 je odgovor podan v opredelitvi do amandmaja. 
 
 

Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

Dajem pobudo za posredovanje pristojnemu organu, ki upravlja s signalizacijo na 
regionalni cesti Brestanica - Podsreda št. 1333, da se spremeni režim omejitve hitrosti 
na 50 km/h. Trenutne razmere ne ustrezajo varnemu vključevanju na regionalko. 
Stanovalci naselja Mali Kamen v smeri Podsreda - Senovo od hišne številke 37, 67, 
31a, 31, 36c, 36, 36b, 30a, 30 do številke 29a, imajo resne težave zaradi znatno 
preseženih hitrosti v prometu, saj je na tem odseku zaznati hitrosti tudi do 100 km/h. 
Na nekaterih priključkih je že bila dodana dodatna oprema, nameščena so bila 
ogledala, vendar ta rešitev ni primerna, saj zaradi same konfiguracije terena cestišče 
ni pregledno. Povečana hitrost, ki je zaznana, izniči preglednost, s tem se pa enormno 
poveča grožnja za nepredviden dogodek. Smiselna bi bila tudi prestavitev obeh oznak 
za naselje Mali Kamen za cca 350 m v smeri Podsreda, to je cca 100 m severovzhodno 
od priključka za Okrog. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na omenjeni cesti je bil že pred časom izveden ogled predstavnika, zadolženega za 
postavitev prometne signalizacije na državnih cestah. Predlagal je, da se prestavi znak 
za naselje in tako podaljša cona omejitve hitrosti 50 km/h. Občina Krško je k predlogu 
dala soglasje. Izvedba pa na žalost ni bila realizirana. Na podlagi vaše pobude smo na 
DRSI ponovno poslali predlog oziroma urgenco za prestavitev table za naselje Mali 
Kamen, s predlogom, da se tabla prestavi v skladu z vašim predlogom. Dobili smo 
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odgovor, da je bilo ponovno ugotovljeno, da se strnjeno naselje zaključi pri 
individualnem priključku 36a in 31a. Od tega priključka do priključka občinske ceste v 
km 8,055 je 270 m kmetijskih zemljišč, kar je razpršena poselitev, zato prestavitev 
table v km 8,000 ni mogoča. zato predlagajo prestavitev v km 8,200, za kar so že izdali 
delovni nalog. 
 
Jože Olovec - SDS: 
 

Odkup zemljišča 
V 7. odstavku 80. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško je 
zapisano, da se, za potrebe izgradnje novega vrtca v Leskovcu, namenijo površine ob 
gasilskem domu. V tem smislu vprašujem, zakaj pristojni zavračajo nakup potrebnega 
zemljišča? V javnosti se pojavljajo govorice o možni stanovanjski gradnji na tem 
zemljišču in tako delujejo v nasprotju s sprejetimi prostorskimi akti ter posledično 
povzročajo ekonomsko škodo lastnici. Na zemljišču je plomba, ki omejuje prosto 
razpolaganje z lastnino, ki si že več let neuspešno prizadeva za prodajo tega 
namenskega prostora, ki je za kraj Leskovec izjemnega pomena v vseh pogledih in ki 
bi kraju kot središču šolskega okoliša in skupnosti, polega samega vrtca, omogočil 
ureditev številnih zagat, za katere se ni našlo ne ideje, ne lokacije in ni bilo volje v 
preteklih desetletjih. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško v členu, ki ga navaja svetnik, 
podaja usmeritve razvoja naselja Leskovec pri Krškem. Skladno z namensko rabo 
prostora in določbami prostorskega akta se predmetno zemljišče lahko nameni tudi za 
gradnjo vrtca, saj se je v času priprave prostorskega akta lokacija izkazala, kot ena 
izmed možnih za omenjeno gradnjo. V času od priprave prostorskega akta pa do danes 
pa je bilo na področju vrtčevske dejavnosti v naselju Leskovec pri Krškem izvedenih 
že več aktivnosti v smeri reševanja prostorske stiske, kot tudi obnove prostorov. 
Dejavnost vrtca se je razvijala na območju osnovne šole ter v objektu Vila Leskovec. 
Glede na navedeno bi bil nakup predmetnega zemljišča za potrebe gradnje vrtca 
zemljišče nesmiseln. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti v 44. členu določa, da se nepremično premoženje, katerega lastnik postane 
samoupravna lokalna skupnost, lahko pridobiva v takem obsegu in taki kakovosti, ki 
zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje nalog samoupravne lokalne skupnosti. 
Prav tako navaja, da se nepremično premoženje ne pridobiva na zalogo. Krajevna 
skupnost Leskovec pri Krškem je v mesecu januarju 2020 na Občino Krško naslovila 
dopis, v katerem ponovno navaja potrebo po gradnji vrtca na predmetnem zemljišču, 
večnamenskega doma in ureditev večnamenskega parkirišča. Nakup zemljišča je v 
dopisu naveden, kot prioritetna naložba v kraju. Skladno z navedenim dopisom 
Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem bo Občina Krško lastniku predmetnega 
zemljišča podala ponudbo za odkup zemljišča za potrebe gradnje večnamenskega 
parkirišča, izgradnjo avtobusnega postajališča in izposojevalnice koles, v skladu s 
sprejetimi sklepi Občinskega sveta.  
 
Javna razsvetljava 
Vprašujem, ali je na novo zgrajena javna razsvetljava koruznih polj v Dolenji vasi in 
na Jelšah v programu izgradnje javne razsvetljave v občini Krško? Če je temu tako, 
kako je potem možno, da se ovira izgradnja javne razsvetljave v gosto naseljenih 
naseljih, kot je to primer v krajevni skupnosti Leskovec, kjer nekateri občani čakajo na 
razsvetljavo že 40 in več let? 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Javna razsvetljava je del javne infrastrukture, kot je tudi vodovod, telefon, kanalizacija, 
elektro napeljave in drugo. V primeru izgradnje novih infrastrukturnih projektov, kot je 
opremljanje stanovanjskih in poslovnih območij, je javna razsvetljava sestavni del 
izgradnje infrastrukturne opreme območja. Podoben pristop smo imeli tudi v 
preteklosti, ko smo opremljali stavbna zemljišča, na primer na Polšci, v poslovni coni 
Vrbina, kot tudi pri izvedbi kompletnih obnov komunalne infrastrukture (projekt Dorc, 
Velika vas, Drnovo, Gorica - Jelše in drugi). V primerih širitve javne razsvetljave v 
ulicah ali v naseljih, kjer le-te doslej ni bilo, in kjer je predmet izključno izgradnja nove 
javne razsvetljave, smo leta 2010 izdelali elaborat širitve javne razsvetljave. Cilje tega 
elaborata zasledujemo oz. izpolnjujemo postopoma, v okviru zagotovljenih sredstev v 
proračunu, namenjenih širitvi JR, torej namenskih sredstev za širitev JR. Elaborat 
širitve JR je bil izdelan v soglasju s posameznimi krajevnimi skupnostmi. 
 
Delovanje Kulturnega doma Krško 
Vprašujem, koliko stane javno blagajno delovanje zavoda Kulturni dom Krško na 
letnem nivoju in kolikšen delež vseh stroškov pokrije zavod s svojim delovanjem na 
trgu? Prosim za podatke za leta od 2016 do 2018. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Kulturni dom Krško je javni zavod, ki svojo dejavnost izvaja na več lokacijah oz. v več 
enotah, in sicer:  
1. Kulturni dom Krško 
2. ploščad pred kulturnim domom 
3. Mestni muzej Krško (Valvasorjev kompleks v deležu 93 %, izvzet prostor kavarne) 
4. Mencingerjeva hiša (muzejski del objekta) 
5. Galerija Krško 
6. Grad Rajhenburg  
7. Moserjeva hiša ter  
8. Hočevarjev mavzolej (od leta 2019).  
Naloga zavoda je skrbeti za izvajanje javnega kulturno-umetniškega, muzejskega in 
galerijskega programa, del tega se obiskovalcem ponuja brezplačno, večji del pa preko 
sistema vstopnic. Občinski viri omogočajo, da v vseh enotah našega zavoda ponujamo 
raznovrsten kulturno-umetniški in muzejski program, za kar je zavod tudi primarno 
ustanovljen, po dostopnih cenah za obiskovalce. Zavod opremo in prostore, ko ta ni v 
rabi za programe v organizaciji zavoda, ponuja v uporabo drugim ustvarjalcem na 
področju kulture (kot npr. lokalnim kulturnim društvom), prav tako vstopamo v 
soorganizacijo z drugimi izvajalci, glede na javni interes na področju kulture. Prostori 
in storitve zavoda pa so na voljo v prostih terminih tudi drugim zainteresiranim 
uporabnikom (kot npr. podjetjem, društvom, ustanoviteljici, ... za izvedbo kongresov, 
strokovnih predavanj, občnih zborov, dogodkov ob raznih obletnicah poslovanja, za 
izvedbo proslav - občinskih, regijskih in tudi državnih oz. na državni ravni), ki prav tako 
prinašajo potrebne prihodke za kritje stroškov primarne kulturne dejavnosti zavoda. S 
prihodki ustanoviteljice in prihodki na trgu zavod pokriva naslednje stroške javne 
službe na področju kulture: 
- stroške dela 
- splošne materialne/obratovalne stroške 
- programske stroške 
- tekoče vzdrževanje  
- investicije in investicijsko vzdrževanje 
- zbirke za muzej in grad (NRP). 
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Tabela: prikaz prihodkov zavoda za obdobje 2016-2018  
Zap. VRSTA PRIHODKA (denarni tok)       
št. SKUPAJ ZAVOD VSE ENOTE 2016 2017 2018 

        

1. Prihodki iz sredstev javnih financ: 693.361 642.648 713.824 
1.1. Proračun Občine Krško 663.204 622.393 703.677 
1.2. Drugi javni viri 30.157 20.255 10.147 
          

2. LASTNI PRIHODKI 253.118 226.563 236.667 
          

  SKUPAJ PRIHODKI (1.+2.) 946.479 869.211 950.491 
Vir podatkov: letna poslovna poročila zavoda Kulturni dom Krško. 
 
Vodonosnik 
V Ljubljani nameravajo speljati kanalizacijo preko vodonosnika, o čemer je razpravljal 
celo Državni zbor RS in sprejel sklep o ustavitvi gradnje. Vprašujem, kako je to v 
našem okolju in ali nismo postorili ravno to in speljali fekalno kanalizacijo preko 
vodonosnika in tako trajno ogrozili naš največji vir pitne vode na Belem bregu? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Režim gradnje na vodovarstvenih območjih urejata Zakon o vodah - ZV-1(Uradni list 
RS, št. 67/02) in Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni 
list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). Obvezo izgradnje kanalizacije in čiščenje 
odpadnih voda ureja Zakon o varstvu okolja, Direktiva 91/271/EGS o čiščenju 
komunalne odpadne vode, Državni Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). Za izgradnjo kanalizacije na aglomeracijah po 
vaseh Krškega polja v neposredni bližini vodnih virov Drnovo (Beli breg) in Brege, smo 
pridobili vsa potrebna dovoljenja in soglasja (gradbeno dovoljenje, vodno soglasje, 
druga soglasja k projektni dokumentaciji, uporabna dovoljenja). S tem smo in še 
izvajamo zahteve zgoraj opisane zakonodaje in tako prispevamo k izboljšanju stanja 
varstva okolja. 
 
Komunalni odpadki 
Vprašujem, ali predstavlja količina odpadkov, podana v poročilu o delu gospodarskih 
javnih služb (GJS), v višini 9.800 ton, odpadke, ki jih pridelamo v občini ali so v tej 
količini zajeti tudi odpadki, ki jih v Vrbino pripeljejo iz drugih delov države in celo iz 
drugih držav? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Družba Kostak, d. d., po določilih sklenjene koncesijske pogodbe, pripravlja letni 
program in poročila o poslovanju gospodarskih javnih služb ter elaborate o oblikovanju 
cen storitev gospodarskih javnih služb individualne rabe. Tako elaborat za dejavnost 
zbiranja in obdelave odpadkov v občini Krško vključuje podatke samo za področje 
gospodarske javne službe, torej za občino Krško in so v njem vključeni samo odpadki, 
ki so zbrani na območju občine Krško.  
 
Plače 
Iz podanih podatkov o delu GJS je razvidno, da plače zaposlenih v naši gospodarski 
družbi zaostajajo za 30% od povprečja v branži. Vse to ob podatku, da cene storitev, 
pri izvajanju javnih gospodarskih služb, presegajo povprečje tudi do 38%. Vprašujem, 
zakaj je temu tako? 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Vprašanje smo posredovali družbi Kostak, d. d. Krško. Odgovor: 
 
Odgovor koncesionarja družbe Kostak, d.d. Krško: 
Delno smo vam na svetniško vprašanje odgovorili že na seji 9. Občinskega sveta, dne 
28. 11. 2019, pisno vam podajamo še dodatne obrazložitve. 
Plače delavcev v družbi Kostak, d.d. Krško so v poprečju primerljivih plač med 
komunalnimi podjetji v Sloveniji in v regiji. Najvišja povprečna plača v komunalnem 
podjetju v jugovzhodni regiji je v letu 2017 znašala 1.956,40 €, najnižja 1.320,41 €, 
povprečna plača v družbi Kostak d.d, je znašala 1.543,54 €. Podobno razmerje v 
povprečnih plačah med komunalnimi podjetji je bilo tudi v letu 2018.  
V GZS - Zbornici komunalnega gospodarstva (ZKG) se že vrsto let pripravlja 
primerjalna analiza izvajanja GJS Oskrbe s pitno vodo, Odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda in Ravnanja z odpadki. V primerjalno analizo je vključenih več kot 75 % 
komunalnih podjetij in prebivalstva Republike Slovenije. V primerjalni analizi so 
predstavljeni vsi relevantni podatki o izvajalcih GJS, o velikosti območij, opremljenosti, 
količinah in cenah. Družba Kostak, d.d. Krško in Občina Krško redno spremljata vse 
podane rezultate v primerjalni analizi in jih vsako leto tudi detajlno pregledata in podata 
usmeritve za nadaljnje izvajanje storitev GJS. Po natančnem pregledu lahko 
ugotovimo, da družba Kostak d.d., dejavnosti GJS v občini Krško izvaja na visokem 
nivoju, cene za izvajanje GJS v primerljivih območjih so pa nižje od povprečja. 
 
Večnamenski dom v Leskovcu 
V Programu kulture občine Krško 2015 do 2020 je zapisano, da se bo večnamenski 
dom v Leskovcu zgradil do leta 2020. Do danes pa praktično nimamo niti lokacije, 
pristojni pa se izogibajo predlogu nakupa zemljišča na optimalni lokaciji. Zato imam 
občutek, da gre za zavajanje in zapravljanje časa vsega hudega navajenih krajanov. 
Vprašujem, kako svoje delo, ko v nasprotju s sprejetimi akti Občine Krško, zagovarjate 
v primeru neizgradnje večnamenskih prostorov v kraju, na katerega recimo že samo 
zaradi šolskega okoliša gravitira cca do 8.000 občanov iz sedmih krajevnih skupnosti, 
kraju, ki premore 14 delujočih društev in ob vsem tem gradite nove domove v okoljih, 
ki ne premorejo niti desetine navedenega ter se pri tem sklicujete na prioritete mimo 
zapisanih in potrjenih sklepov? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
V Lokalnem programu kulture občine Krško 2015 do 2020 smo med ukrepi v  poglavju 
3.7. LJUBITELJSKA KULTURA zadali »Zagotoviti prostorske pogoje za potrebe 
ljubiteljske kulture v Leskovcu«, med ukrepi v poglavju 3.8. KULTURNA 
INFRASTRUKTURA IN INVESTICIJE pa »Izgradnja dvorane v Leskovcu (obdobje 
2018-2020)«. V ta namen so bili izvedeni različni pogovori s predstavniki KS Leskovec 
in ostalimi zainteresiranimi skupinami, v opciji različne lokacije in rešitve od lokacije pri 
gasilskem domu do lokacije pri župnišču. Nazadnje je bila podana ideja, da se dvorana 
umesti na območje OŠ Leskovec na lokacijo športnega igrišča, za kar je bila narejena 
idejna arhitekturna zasnova, ki pa je v šoli ne podpirajo. Predpogoj za realizacijo je 
najprej umestitev v prostor, temu pa potem sledi tudi odločitev Občinskega sveta, saj 
so bili s strani določenih občinskih svetnikov izraženi pomisleki o smiselnosti gradnje 
dvorane, ki je od največje kulturne dvorane oddaljena nekaj več kot 2 km. 
 
Realizacija Programa kulture 
Danes je že jasno, da bo realizacija izgradnje infrastrukture na področju kulture, sila 
skromna, saj bomo, v petletnem obdobju, od načrtovanih del izvedli le prenovo 
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Hočevarjevega mavzoleja, kar po moji oceni ne predstavlja niti 15% vrednosti 
zapisanega in sprejetega. V čem je smisel sprejemanja načrtov za prihodnost, če pa 
je naša sposobnost za izvedbo, ne gre za pomanjkanje sredstev, tako skromna? Ali 
pa vmes gradimo nekaj, kar ni v planu oz. le-tega za sproti prilagajamo trenutnim 
potrebam ali zahtevam? Vprašujem za razloge, zakaj se je tako zalomilo? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
V Lokalnem programu kulture občine Krško 2015 do 2020 smo si med investicijskimi 
ukrepi zadali naslednje: 

 Izgradnja oz. obnova obstoječih občinskih prostorov za novo knjižnico 
(obdobje 2017-2020) 

 Izgradnja dvorane v Leskovcu (obdobje 2018-2020) 
 Celovita obnova Spodnjega gradu v Brestanici (obdobje 2017-2020) 
 Obnova Hočevarjevega mavzoleja v Krškem (obdobje 2017-2020) 
 Prezentacija najpomembnejše arheološke dediščine na območju občine 

(obdobje 2017-2020) 
 Obnova drugih objektov kulturne javne infrastrukture oz. kulturne dediščine 

(obdobje 2017-2020) 
Lokalni program kulture je bil izdelan in sprejet v času, ko še ni bila natančno znana 
vsebina sedanje finančne perspektive. Žal je v tem trenutku že jasno, da z evropskih 
sredstev za gradnjo kulturne infrastrukture ni na voljo. Navedbo o skromni sposobnosti 
izvedbe kot razlogu za nerealizacijo lokalnega programa demantirajo rezultati 
minulega dela, ko je Občina Krško kot ena redkih slovenskih občin iz naslova obnove 
kulturnih spomenikov prejela 3 mio EUR za celovito prenovo gradu Rajhenburg. V 
minulih letih smo plane res prilagajali možnostim sofinanciranja in razpisom in na ta 
način v izdihljajih minule perspektive zaradi pozitivnih referenc na Ministrstvu za 
kulturo in kvalitetno pripravljene prijave prejeli še 1,4 mio EUR za prenovo KD Krško, 
ki v času pred razpisom ni bil v nobenem planu. Hitra reakcija občinske uprave in 
razumevanje Občinskega sveta sta omogočila obnovo centralnega kulturnega hrama 
v občini, ki v takem obsegu še dolgo ne bi bil obnovljen. Razlog za nerealizacijo leži 
torej izključno v finančni zmožnosti občinskega proračuna in določanju prioritet na 
posameznem področju, ki pa je seveda vezano tudi na možnost sofinanciranj. Ne 
glede na trenutno realizacijo, je v aktualnem programskem obdobju Občina Krško 
izvajala različne aktivnosti za realizacijo večino zadanih ukrepov. Prioritetno smo si 
zadali izgradnjo nove knjižnice oz. zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v skladu 
s sodobnimi knjižničnimi standardi. Projekt je že v teku, pridobljena so tudi sredstva 
Ekosklada. Zamuda pa gre zlasti na račun zahtevnih rešitev umešanja v območje 
kulturne dediščine, obsežnih predhodnih arheoloških raziskav, in kot rečeno tudi na 
zahtevnem pridobivanju sofinancerkah sredstev. Gradbena dela se bodo začela v l. 
2020 in v kolikor bo zagotovljenih dovolj sredstev, bosta obe fazi končani v letu 2023. 
Za celovito obnovo Spodnjega gradu v Brestanici smo načrtovali pridobiti EU sredstva 
preko razpisa Interreg, žal zaradi velike konkurence tudi v več poskusih prijav nismo 
bili uspešni. Pri obnovi Hočevarjeva mavzoleja so za 1. fazo obnove v letu 2017 prejeli 
sredstva iz državnega proračuna, preko javnega razpisa Ministrstva za kulturo. Kar se 
prezentacije najpomembnejše arheološke dediščine tiče, sta se na območju 
Neviodunuma postavili dve informativni tabli, nadaljnja prezentacija pa je pogojena s 
predhodnim sprejmemo odloka o razglasitvi tega najdišča za kulturni spomenik - kjer 
pa se soočamo z zadržki posameznih lastnikov zemljišč na tem območju. Pri 
arheološkem spomeniku Ajdovska jama pri Nemški vasi pa so se prav tako postavile 
nove informativne table, pripravljena je tudi projektna dokumentacija, s katero se po 
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prvem neuspelem poskusu ponovno načrtujemo prijaviti na različne javne pozive za 
sredstva EU (Life, CLLD). Občina Krško vsako leto preko javnega razpisa namenja 
tudi cca 40.000 EUR za obnovo kulturnih spomenikov v lasti fizičnih in pravnih oseb (6 
do 8 objektov na leto). Kot zapisano je uspešnost realizacije zadanih projektov v veliki 
meri odvisna od uspešnosti pridobivanja dodatnih virov, saj so sredstva proračuna 
Občine Krško ob vse več obveznih nalogah omejena. Programskega obdobja pa še ni 
povsem konec in upamo, da bodo odločevalci na državni ravni spoznali, da bo 
potrebno vsaj nekaj časa vlagati tudi še v beton in obnove, saj z mehkimi vsebinami 
na državni ravni ne zmoremo počrpati vseh sredstev. Ob zaključku leta 2020 bomo 
podrobneje predstavili tudi uspešnost realizacije tega strateškega dokumenta. 
 
 

Anton Petrovič SD: 
 

Glede na to, da ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve na Senovem niso 
bile izobešene državne zastave, vprašujem, kdaj (ob katerih priložnostih) je skladno 
s pogodbo določeno izobešanje zastav na drogovih javne razsvetljave, predvsem na 
Senovem? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Zastave obešamo v skladu z določili 13. člena Zakona o grbu, zastavi in himni 
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), ki določa, 
ob katerih državnih praznikih se obesijo zastave in sicer: 
- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 
- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju, 
- na dan 1. in 2. maja, praznik dela, 
- na dan 25. junija, dan državnosti, 
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti. 
Ti datumi so navedeni tudi kot navodilo koncesionarju, kdaj mora obvezno razobesiti 
zastave. 
 
 

Aleš Zajc - SMC: 
 

Pobuda za spremembo prometnega režima 
Dajem pobudo za spremembo prometnega režima in sicer za dve križišči: na cesti LC 
191111, ki gre mimo NEK proti zbirnemu centru oziroma Racelandu - križišče NEK ter 
na cesti LC 024681, ki gre ob železnici mimo Pesjega proti Zgornjem Obrežu - križišče 
Pesje. Predlagam, da sta obe cesti prednostni, torej tako, da se spremeni križišče pri 
NEK in križišče pri vhodu v Pesje in je smer »naravnost« prednostna. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Predlogov za spremembo prometnega režima na obeh omenjenih križiščih je bilo že 
veliko. Obravnavali so jih na sejah sveta SPV, na terenu pa je bila tudi komisija, ki je 
določena za postavitev prometne signalizacije. V križišču pri NEK se prednostni režim 
ne more spremeniti, zaradi intervencijske poti iz NEK. Za križišče v Pesjem pa so bile 
spremembe prometnega režima že večkrat predlagane, tudi s strani SPO, vendar se 
krajani niso strinjali s spremembo, zato je bilo izvedenih nekaj dodatnih ukrepov za 
varnost v tem križišču. 
 
Pobuda za spremembo odlokov o lokalnih volitvah v občini Krško 
Dajem pobudo za novelacijo Odloka o določitvi volilnih enot za izvolitev članov 
Občinskega sveta Občine Krško in Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih 
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skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško. Za lokalne 
volitve imamo 5 volilnih enot, od tega imamo eno, ki je izrazito velika po številu volivcev 
in eno, ki je geografsko razpotegnjena od zahodne do vzhodne meje občine. Menim, da 
bi drugačno oblikovanje volilnih enot omogočalo bolj porazdeljeno zastopanost vseh 
delov občine v občinskem svetu. Tudi pri volitvah v krajevne skupnosti so kar velike 
anomalije, imamo namreč KS, ki imajo približno enako število prebivalcev (2.000) in 
enako število volivcev, pa imajo različno število volilnih enot in tudi različno število članov 
sveta KS. Prav tako imamo na eni strani KS, ki ima nekaj več kot 300 prebivalcev in ima 
3 volilne enote in KS z istim številom prebivalcev in eno volilno enoto. Predvsem so tu 
problematične volilne enote, volišča in tudi volilni odbori, saj je v majhnih KS težko dobiti 
toliko nevtralnih članov volilnih odborov, ki niso na nikakršen način povezani s kandidati. 
S tem problemom se sooča tudi OVK. Predlagam enoten in uravnotežen model volilnih 
enot in volišč za volitve v OS in svete KS. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občina Krško se je za odgovor obrnila na Občinsko volilno komisijo Krško, ki je na 
podano pobudo pojasnila, da je OVK Krško v svojem poročilu o delu na zadnjih lokalnih 
volitvah leta 2018 opozorila na preveliko število volišč ter prevelik razpon od najnižjega 
do najvišjega števila volivcev po posameznem volišču. Skladno s tem so v letošnjem 
letu župan in OVK Krško, ob prisotnosti podžupanov, dosegli dogovor, da se v prvi fazi 
pripravi osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih 
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, s katerim bi se zmanjšalo 
število volišč. Ob zmanjšanju števila volišč bo potrebno zmanjšati še število izvoljenih 
članov svetov v KS, v skladu s predpisanimi standardi Zakona o lokalnih volitvah. To 
se predvsem nanaša na pravilo, da enega člana voli enako število volivcev ter pravila, 
da se v vsaki volilni enoti lahko voli največ tri člane. Glede na to, da volivci volijo na 
istem volišču na vseh treh volitvah hkrati (župan, občinski svet, KS), se bo posledično 
za volitve župana in občinski svet samo zmanjšalo število volišč. Sprememb volilnih 
enot oziroma števila voljenih članov za volitve v občinski svet pa občinska volilna 
komisija v tej fazi ne načrtuje. 
 
Pobuda za oživitev lokalnega partnerstva 
Lokalno partnerstvo je v razvitih demokratičnih državah ena od mehkejših mehanizmov 
vključevanja zainteresirane javnosti pri oblikovanju politik in sprejemanju pomembnih 
odločitev za življenje lokalne skupnosti. Visok nivo razvitosti imajo lokalna partnerstva 
predvsem v državah z jedrskimi objekti, med katere spada tudi Slovenija. V času 
iskanja lokacije in umeščanja odlagališča NSRAO sta Občina Krško in ARAO 
podpisala Pogodbo o izvajanju lokalnega partnerstva, v kateri je bilo v 9. poglavju 
zapisano, da Lokalno partnerstvo traja v času umeščanja, obratovanja, neobratovanja 
in razgradnje jedrskih objektov v občini Krško. To partnerstvo pa je z potrditvijo lokacije 
odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina enostavno ugasnilo. Zaradi velikih odstopanj, ki 
se dogajajo z izgradnjo odlagališča NSRAO (zamude pri gradnji, problematika 
hrvaškega dela odpadkov), z raziskavami in razpravami za umeščanje drugega bloka 
JEK, ter tudi obratovanjem in napovedanimi posegi znotraj obstoječe JEK (suho 
skladišče izrabljenega jedrskega goriva), predlagam ponovno oživitev in nadaljevanje 
dela Lokalnega partnerstva Krško.  
 

Odgovor Kabineta župana: 
Lokalno partnerstvo Krško, ki je obravnavalo umeščanje lokacije odlagališča NSRAO, 
je bilo v občini Krško vzpostavljeno za določen čas, in sicer do sprejema državnega 
lokacijskega načrta za odlagališče NSRAO. V letu 2014 pa je župan sprejel Sklep o 



 23

imenovanju Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini, v katero 
so bili imenovani predstavnik strokovne javnosti, trije predstavniki Občinskega sveta, 
predstavniki KS mesta Krško, KS Dolenja vas, KS Spodnji stari Grad - Spodnja Libna 
ter dva predstavnika občinske uprave Občine Krško. Z nalogo spremljanja in nadzora 
nad potekom realizacije aktivnosti po terminskem planu izgradnje odlagališča, aktivno 
vključevanje in reševanje vseh odprtih vprašanj pri gradnji ter izvrševanje nalog, ki jih 
naloži Občinski svet Občine Krško v zvezi z gradnjo odlagališča NSRAO. 
 
Bazen Krško 
V NRP 2019-2023, ki smo ga sprejeli v sklopu proračuna za leto 2019, je bilo po letih 
za bazen Krško predvideno: 2019 - 2.000 EUR, 2020 - 202.000 EUR, 2021 - 1 mio 
EUR in 2022 - 2,5 mio EUR, zapisana je tudi vrednost investicije okrog 3.850.00 EUR 
Na 7. seji smo sprejeli osnutek Letnega programa športa za leto 2020, kjer je bilo 
zapisano, da bo šlo za Bazen Krško 202.000 EUR. V osnutku Proračuna za leto 2020, 
v NRP 2020 - 2024 ste zapisali, da bomo za bazen namenili v letu 2020 - 50.000 EUR, 
v letu 2021 - 50.000 EUR, v letih 2022 in 2023 - pa po 3 mio EUR. Iz tega torej sledi, 
da se za projekt računa več kot 6 mio EUR. Vprašujem, zakaj je do tega izračuna 
prišlo in tudi vzrok, zakaj se gradnja bazena odmika? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 - 2024 je za projekt Izgradnje novega 
bazena v Krškem res predvidenih 6,1 MIO EUR, projekcijo stroškov je svetnik 
predstavil v svojem vprašanju. V osnutku LPŠ za leto 2020 je bil predvideni znesek za 
leto 2020 enak znesku iz NRP-ja, ki je bil sestavni del proračuna za leto 2019 
(202.000,00 EUR). Ta se je pozneje tudi zmanjšal na znesek 50.000, ki je tudi usklajen 
s Predlogom LPŠ, ki je bil sprejet na zadnji seji OS in tudi za proračun za leto 2020. 
Sprejet proračun mora biti namreč uravnotežen, kar pomeni, da mora temeljiti na 
realno planiranih prihodkih in odhodkih. Zaradi uravnoteženja predloga proračuna so 
se torej zmanjšale tudi določene postavke iz osnutka LPŠ, med njimi tudi postavka 
Bazen Krško. Projekt je bil v NRP vnesen na osnovi DIIP-a, ki je upošteval podatke iz 
prehodnih ocen investicije. V vsakem primeru bo potrebno pred sprejetjem 
investicijske namere na Občinskem svetu naročiti izdelavo investicijske 
dokumentacije, ki bo temeljila na osnovi ustrezno izdelane projektne dokumentacije. 
Pred vsem tem je potrebno doseči dogovor o velikosti novega bazena. V začetku je bil 
to strogo 50 m bazen, pozneje se je športna sfera strinjala s 25 m bazenom. 
Investicijska dokumentacija iz leta 2007, ki jo je izdelal Savaprojekt Krško, je 
obdelovala 50 m bazen in je bila ocenjena vrednost projekta cca 7 MIO EUR. Za 25 m 
varianto imamo samo ocenjeno vrednost, ki se giblje do 3,5 mio EUR (izdelovalec 
Vitaaqua Maribor). Gradnja bazena se odmika predvsem zaradi enostavnega dejstva, 
da v tej perspektivi za nemestne občine ni na voljo evropskega denarja za športne 
objekte. Ker upamo, da se bo zaradi slabega črpanja EU sredstev politika države 
spremenila in bi bazene lahko z EU denarjem gradile tudi nemestne občine, smo v 
NRP uvrstili tudi ta projekt. Kompletna dokumentacija v zvezi izgradnje bazena v 
Krškem, od leta 2006 do danes, se nahaja na Oddelku za družbene dejavnosti in je 
vsem zainteresiranim na vpogled. 
 
 

Dušan Šiško - SNS: 
 

Urgenca 
Urgenca v Zdravstvenem domu Krško je zopet velikokrat zaprta in na vratih ponovno 
piše »pojdite v Brežice ali Novo mesto«. Zato vprašujem in zahtevam poročilo, kdaj 
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in koliko časa je bila urgenca zaprta v obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 4. 2019? Prosim 
za resnične podatke po mesecih in ne za prirejene. Upam, da se bodo ujemali z mojim 
podatki. Po pogovoru v Državnem zboru RS sem dobil odgovor, da je za delovanje 
Urgence v Zdravstvenem domu Krško odgovorna Občina Krško.  
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Oba temeljna zakona, ki urejata področje zdravstvenega sistema - Zakon o zdravstveni 
dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sta stara 
več kot 25 let in sta bila pisana pred uveljavitvijo lokalne samouprave. Današnje občine 
kot temeljne lokalne samoupravne skupnosti ne moremo enačiti z sistemom, ki je veljal 
v letu 1992 in 1993, to je bil sistem ozemeljsko velikih občin (komun) kot družbeno-
političnih skupnosti z močnimi državnimi funkcijami. Že sama ustava določa, da v 
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine. Za celotno področje zdravstvene dejavnosti lahko 
ugotovimo, da Zakon o lokalni samoupravi, ki je temeljni predpis lokalne samouprave, 
nalog s tega področja ne omenja, tudi dejansko občine tega področja ne urejamo 
samostojno. Občine nimamo nobenega vpliva na določanje nivoja storitve, ne 
financiramo dejavnosti, ne financiramo materialnih pogojev za delo, smo pa 
ustanovitelji zdravstvenih domov ter koncedent in kot taki zavodom zagotavljamo 
sredstva za investicije. Navedba, da je za delovanje urgence odgovorna lokalna 
skupnost je torej vzeta iz konteksta ZZDej, ki v 5. členu določa, da mrežo javne 
zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto. Ne 
glede na navedeno pa smo zelo jasno in argumentirano nasprotovali poskusu določitve 
mreže urgentnih centrov, ki je šel v škodo našemu zavodu in našim občanom. V 
nadaljevanju dodajamo odgovor Zdravstvenega doma Krško: 
 

Odgovor Zdravstvenega doma Krško: 
Posredujemo graf, ki prikazuje število ur/mesec zaprtja urgence. Podatki po dnevih so 
v evidencah naše urgence, čas odsotnosti obeh NRV in zdravnika se lahko dokaže 
tudi z dejanskimi intervencijami. Dejstva: 

- Sestavo ekip NMP določa pravilnik o NMP, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje.  
- Pravilnik v primeru ZD Krško predvideva 0,1 tima DS1, kar je dejansko 

ambulantni tim - v času delovanja DS1 ZD ni zaprt.  
- 2 tima NRV in zdravnik DS2 niso ambulantni timi, NRV so same po sebi mobilne 

enote, zdravnik DS2 pa se na poziv dispečerja priključi mobilni enoti NRV - kar 
pomeni, da obstaja možnost, da v bazi v določenem trenutku ne bo nikogar od 
sestave 2NRV in DS2. DS2 ne pomeni ambulantnega zdravnika (ali 
ambulantnega tima), temveč terenskega zdravnika - le oblika dela je zaradi 
pomanjkanja kadra plačana kot redno delo 7-20h, ostalo kot nadurno delo.  

- V kolikor občina smatra, da je 24 ur dnevno potreben ambulantni tim v ZD Krško, 
se mora zavzemati za okrepitev tima DS1. 

- Enotna metodologija delovanja urgentnih centrov v RS, ki jo je sprejel tudi 
Zdravstveni svet, predvideva obravnavo pokretnih bolnikov na mestu definitivne 
oskrbe, to pa je v urgentnih centrih (kar je popolnoma skladno z našim 
obvestilom na vhodu v urgenco, ki je prižgano, kadar so vse ekipe na terenu). 

- dopis ZZZS iz julija 2017, ki so ga objavili in namenili OBČANOM (seznanitev 
občanov s pravicami in pogoji, ki zavarovanim občanom dovoljujejo koriščenje 
storitev nujne medicinske pomoči). V dopisu ugotavljajo, »da občani niso 
dosledni pri upoštevanju pravil, ki so vezana na pravice iz nujne medicinske 
pomoči, da s svojim neodgovornim ravnanjem povzročajo težave v sistemu 
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delovanja NMP in potencialno škodujejo tistim, ki nujno medicinsko pomoč 
potrebujejo«. 

- Na količino časa zaprtja ZD Krško vplivajo tudi naše intervencije v sosednjih 
občinah (imamo evidenco!), ki smo jih primorani opravljati, ker sosednje NMP 
enote nimajo sestave ekip NMP, ki jih predvideva Pravilnik o NMP! 

- Da bi bil ZD čim manj zaprt, imamo jasna interna navodila za aktivacijo in izvoz 
druge ekipe NRV! 

- Ko bo NMP ZD Krško v celoti vključen v dispečerski sistem zdravstva (po 
neuradnih informacijah že leta 2020), in ko bo mobilne enote aktiviral na 
intervencije centralni dispečer v Mariboru, bo ZD še bistveno več časa zaprt! 

- Služba NMP ZD Krško in vodstvo ZD Krško sta z notranjo organizacijo in 
internimi navodili in pravilniki poskrbela, da urgenca v Krškem v danih 
okoliščinah, ki nam jih narekuje pravilnik o NMP (in finančna sredstva) ni nikoli 
po nepotrebnem zaprta. 

 
 
 

 
 
Vprašujem, kaj in na kakšen način boste v šolskem letu 2020/2021 razporedili 24 
albanskih otrok, ki so trenutno v vrtcih po krški občini. Ti bodo namreč drugo leto 
nastopili kot prvošolčki? Vprašujem tudi, kako to, da že sedaj nič ne ukrepate, ko pa 
vemo, da v vrtcih in šolah že zahtevajo prevajalce. Vprašujem tudi ali vse te družine, 
ki so in živijo v Krškem imajo tudi svoje moške doma v popoldanskem času? Ali se 
srečajo le takrat, ko pridejo iz dela v tujini? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Na problematiko, povezano z vključevanjem priseljencev v družbo, smo še posebej 
pozorni in nanjo ob vsaki priložnosti opozarjamo pristojna ministrstva. Žal bistvenih 
sprememb ne na področju prijave prebivališč kot tudi na področju socialnih transferov, 
ki dejansko generirajo množične preselitve, ni na vidiku. Ko smo v lanskem letu ob 
objavi javnega razpisa za socialno aktivacijo ugotovili, da za Posavje za SKLOP 2 
(priseljenci) in SKLOP 3 (Romi), sofinanciranje ni predvideno, smo takoj urgirali na 

2,72% 
odsotnost obeh ekip na terenu v 16 
mesecih Jan 2018 do  April 2019 

29,20% 
delovnega časa ekipe na terenu v 16 
mesecih Jan 2018 do  April 2019 

68,08% 
delovnega časa ekipe v ambulanti NMP v 
16 mesecih Jan 2018 do April 2019 
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pristojnem ministrstvu in dobili odgovor, da so bila s strani strokovnjakov izbrana 
območja z večjo koncentracijo romskega prebivalstva oziroma z večjim odstotkom 
priseljencev. Glede na navedeno stališče je dobrodošlo, da tudi v našem okolju 
izpostavljamo razsežnost izzivov na tem področju. Ker pa imamo lokalne skupnosti 
omejena pooblastila in pristojnosti na področju vpisa otrok v šole, smo za odgovor 
zaprosili dve največji šoli.  
 

Odgovor Osnovne šole Leskovec pri Krškem: 
Glede vpisa otrok v šolo je Zakon o osnovni šoli jasen in tu šole nimamo izbire. 
Vpišemo vse, ki imajo v našem šolskem okolišu stalno oz. začasno bivališče in 
narodnost oz. poznavanje slovenskega jezika ni pogoj. V OŠ Leskovec že leta 
vpisujemo v prvi razred romske otroke, ki ne govorijo slovensko, pa do sedaj to ni 
zanimalo nobenega svetnika. Albanske otroke sprejemamo in obravnavamo kot vse 
ostale, učitelji se maksimalno trudijo in poskušajo z njimi vzpostaviti odnos in poiščejo 
pot, da se sporazumejo. S strani ministrstva dobimo nekaj ur za učenje slovenskega 
jezika, smo tudi v projektu, ki postavlja sistemske rešitve glede vključevanja in učenja 
slovenskega jezika za učence priseljence. Res ni lahko ampak nekako gre. Najtežje 
je, če se otrok vključuje direktno iz tujine in to sredi šolskega leta in še to v višje 
razrede. V takem primeru so ti učenci največkrat učno neuspešni ob koncu šolskega 
leta in učenje slovenščine poteka počasi, potrebujejo ogromno dodatne pomoči. Lažje 
je, če je vključitev že v vrtec oz. v prvi ali drugi razred in še to na začetku šolskega leta. 
Res pa je, da potrebujemo prevajalca za sporazumevanje s starši, saj otrok ne more 
sam živeti in skrbeti zase, za to ima starše in šola je tista, kjer otrok preživi večina 
svojega časa. Učitelj otroka spremlja v njegovem razvoju, učenju, morda opaža tudi 
določene nezaželene vedenjske vzorce, dejanja in velikokrat za reševanje določenih 
zaznanih težav potrebuje sodelovanje staršev, ki pa ne razumejo slovensko. Trenutno 
imamo na šoli albanske, bosanske otroke, tri iz Moldavije, dva iz Grčije, dva iz 
Makedonije, dve iz Kitajske in enega iz Rusije. Skupaj 54 učencev priseljencev. V 
našem vrtcu so trije otroci priseljenci oz. tujci (dva letnik 2014 in eden letnik 2013), ki 
bodo septembra prvošolci. Eden od njih je rojen že v Sloveniji. Res imamo v vrtec 
vpisanih osem priseljencev, vendar to ne pomeni, da so vsi, ki obiskujejo vrtec, tudi 
bodoči prvošolci. Februarja vpisujemo letnik 2014 ali odložene, letnik 2013. Šole 
imenske sezname bodočih prvošolcev dobimo šele po 15. januarju. Sicer pa naša šola 
v mesecu marcu ponovno pripravlja lokalni posvet na temo vključevanja otrok 
priseljencev v vzgojno izobraževalni proces in se lahko takrat kdorkoli, ki meni, da ima 
kakšne rešitve, predloge, izboljšave, ... pridruži razpravi. Zagotovo vas povabimo. 
 

Odgovor Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško: 
Posredujem vam število učencev priseljencev, ki so v šolskem letu 2018/19 obiskovali 
Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško ter problematiko in izzive, s katerimi se 
srečujemo na šoli. V šol. l. 2018/19 je šolo obiskovalo skupno 787 učencev, od tega: 

- 67 učencev, ki izhajajo s Kosova (10 med njimi jih ima slovensko državljanstvo),  
- 19 učencev državljanov Bosne in Hercegovine,  
- 2 učenca državljana Hrvaške, 
- 2 učenca iz Iraka,  
- 1 učenec državljan Srbije in 
- 1 učenec državljan Severne Makedonije. 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je s številčnostjo in specifiko priseljencev, 
ki obiskujejo našo šolo, seznanjeno. Ravno od pristojnega ministrstva na osnovi števila 
priseljenih otrok vsako leto prejmemo število ur za dodatno pomoč, ki jo nudimo 
učencem. Tako na šoli izvajamo različne oblike dela, kjer učence priseljence načrtno 
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vključujemo v sam vzgojno-izobraževalni proces (tečaj slovenskega jezika za različne 
starosti otrok in različna predznanja, za novince pripravimo uvajalnico, učna pomoč, 
dopolnilni pouk, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, …). Povezujemo in 
sodelujemo z OŠ Leskovec pri Krškem (vključeni v projekt), s Šolskim centrom Krško 
- Sevnica (za dva nova priseljenca, brata, smo skupaj z njimi pripravili tečaj slov. 
jezika), v tem letu smo za mame izvajali tečaj slovenskega jezika, sodelujemo z 
Ljudsko univerzo Krško, z Mladinskim centrom Krško, pa tudi s Centrom za socialno 
delo Posavje - Krško in Policijo Krško (predvsem v smislu vzgojne problematike). Na 
pristojno ministrstvo vsako leto oddamo poročila realiziranih ur, izpolnjujemo razno 
statistiko. V šol. l. 2018/19 smo imeli na šoli obisk z Zavoda RS za šolstvo in MIZŠ, 
spregovorili smo tudi o problematiki priseljencev, ki jo zaznavamo - predvsem 
albanskih družin. Vsekakor bomo o problematiki še bolj opozarjali. V osnovni šoli 
sledimo smernicam za vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in 
izobraževanja, ki so objavljene na spletnih straneh MIZŠ, Zakonu o OŠ in pravilnikom, 
kjer so opredeljeni postopki vključevanja, ocenjevanja in napredovanja učencev 
priseljencev, prilagoditve. Vsa dokumentacija je razvidna na strani ministrstva: 
http://www.mizs.gov.si/si/varno_in_spodbudno_ucno_okolje/spodbudno_ucno_okolje
/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/ 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izo
brazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/ 
V prilogi: Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole - priloga I.; 
Posebno pozornost namenjamo postopku vključevanja otrok v šolo: informiranju in 
pripravi staršev, otrok in strokovnih delavcev, organiziramo intenzivni tečaj 
slovenščine, nekajkrat tudi že uvajalnico. Učenci imajo dve leti možnost vključitve v 
tečaj slovenščine (ure odobri MIZŠ vsako leto posebej na osnovi vloge šole). Izdela se 
individualni načrt aktivnosti (INA), kjer se opredeli cilje in standarde znanja za 
posameznega učenca v tekočem šolskem letu. Prvo leto šolanja v Sloveniji je lahko 
učenec pri kakšnem predmetu tudi neocenjen in napreduje v naslednji razred. Šola 
učence priseljence vključi tudi k dopolnilnemu pouku, k individualni in skupinski učni 
pomoči, če gre za učenca do vključno 5. razreda tudi k podaljšanemu bivanju in mlajše 
k jutranjemu varstvu. Na naši šoli učence tujce vključimo še k učni pomoči pred ali po 
pouku, ki jo izvaja delavka, zaposlena preko javnih del. Učno pomoč izvaja tudi delavka 
preko projekta Izzivi medkulturnega sobivanja (projekt OŠ Leskovec pri Krškem). Za 
zainteresirane matere je bil izveden tečaj slovenščine na naši šoli, ki ga je izvajala 
delavka, zaposlena preko projekta. Učence vključujemo k različnim dejavnostim, ki jih 
izvajamo v šoli, mlajše učence vključujemo v oddelke podaljšanega bivanja 
(socializacija, učenje jezika …) in spodbujamo njihovo aktivnost, v zavedanju, da bodo 
hitro napredovali v jeziku in medsebojnem sodelovanju. Pri obravnavi različnih vsebin 
pri jezikih, zgodovini, geografiji, prireditvah, … jih spodbujamo, da tudi oni nas učijo in 
nas seznanjajo z njihovo kulturo, z jezikom, značilnostmi njihove države, …  
Stanje 24. 6. 2019 po razredih je bilo sledeče: 
 

 Kosovo BIH Hrvaška Irak Srbija Severna 
Makedonija 

Skupno 

1. razred 14 3  1   18 
2. razred 6 1     7 
3. razred 12 3     15 
4. razred 9 1  1   11 
5. razred 6 2     8 
6. razred 2 1 1    4 
7. razred 8 3   1  12 
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8. razred 5 2 1    8 
9. razred 5 3    1 9 
Skupno 67 19 2 2 1 1 92 

 

Iz tabele je razvidno, da so na šoli v prav vseh 33 oddelkih vključeni učenci priseljenci,  
kar pomeni velik izziv za vse strokovne delavce šole, še posebej za učitelje, ki izvajajo 
vzgojno-izobraževalno delo in razrednike, ki sodelujejo z učenci in starši. V veliko 
pomoč vsem je svetovalna služba, ki sodeluje z učitelji, učenci in starši.  
Nekatera razmišljanja in videnja problematike: 
Med učenci tujci so velike razlike v predznanju, sposobnostih in v motivaciji za učenje. 
Prav tako imajo zelo različne spodbude od doma, pričakovanja njihovih staršev so zelo 
različna. Največ težav se pojavlja pri učencih, ki prihajajo s Kosova. Ne gre le za tiste, 
ki so prišli v zadnjih dveh letih, ampak imajo težave tudi nekateri otroci, ki so že rojeni 
v Sloveniji. V šoli zaznavamo problem v moteni komunikaciji z njihovimi starši, ki 
slovenskega jezika ne obvladajo, ali ga zelo malo. Zato starši velikokrat ne razumejo, 
kaj so naša pričakovanja, pravila in zahteve šole. V večini primerov so otroci tisti, ki na 
govorilnih urah in individualnih pogovorih prevajajo svojim staršem. V določenih 
primerih si na šoli pomagamo s prevajalko (mama našega bivšega učenca), ki se 
povabilu vedno prijazno odzove, vendar to ni njena obveza in delo, je zgolj pomoč nam 
in družini. Zavedati se moramo, da otrok ne more biti tisti, ki bo prevajal besede učitelja 
in starša. Tukaj govorimo o osebnih in uradnih podatkih, kjer je potrebno biti zelo 
previden. Hkrati pa tudi ne vemo, če otrok prevaja povsem pravilno. Iz izkušenj lahko 
povemo, da prevod ni bil vedno korekten in natančen. Kar v številnih primerih smo 
sčasoma ugotovili, da otroci niso prevedli vsega ali pa nepravilno.  
Nekaj konkretnih primerov težav, s katerimi se srečujemo: 

o učiteljica staršem pove, da mora učenec popraviti oceno, otrok prevede materi, 
da je oceno že popravil;  

o učenec doma ne pokaže staršem obvestila o ocenah ob polletju, mati pride v 
šolo in otrok ji prevede, da ta učiteljica ni dala obvestilo učencu; 

o učenca ni v šolo, ko se izvaja dan dejavnosti (športni dan, kulturni dan, tehniški 
dan, naravoslovni dan), starši predvidevajo, da so dnevi dejavnosti neobvezni 
del vzgojno izobraževalnega procesa;  

o učenec izostaja od pouka, učiteljica na govorilni uri to pove staršem. Kaj jim je 
njihov otrok povedal, ne vemo, odgovor učiteljici je bil, da je bil bolan. Čez nekaj 
dni pridejo starši z odraslo prevajalko in so začudeni, ker sploh niso vedeli, da 
otroka ni bilo v šoli; 

o učenec močno udari vrstnika. Materi reče, da so potem njega porivali drugi, kar 
je očitna laž, saj smo bili odrasli prisotni. Mati verjame svojemu otroku,  dogodka 
ji ne moremo razložiti in pojasniti; 

Izzivi: 
o kako skrajšati čas, da spoznamo otroka in da lahko strokovno 

»diagnosticiramo« vzroke učne neuspešnosti nekaterih učencev (neznanje 
jezika, sposobnosti, nemotiviranost, specifične učne težave, čustvene in 
socialne stiske priseljencev …); 

o kako izboljšati komunikacijo tukaj in zdaj med šolo in starši zaradi slabega 
znanja slovenščine številnih staršev; 

o grupiranje otrok po narodnosti; 
o medkulturni dialog - sistematične delavnice; 
o vključevanje otrok priseljencev v aktivnosti lokalnega okolja. 
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Predlogi: 
o zaposliti medkulturnega mediatorja - osebo, ki zna albansko in pozna kulturo in 

navade svojega naroda. Delavec bi pomagal pri vključevanju tujcev v novo okolje 
z nasveti, prevajal staršem in otrokom pri različnih pogovorih in dejavnostih; 

o povezovanje organizacij na lokalni ravni (šole, vrtci, krajevne skupnosti, občina, 
mladinski center, Ljudska univerza, … v zvezi z reševanjem problematike). 

 


