
 
 
 
 
Številka: 032-14/2020-O305 
Datum:  14. 5. 2020 13. / 3. 
 seja / točka 

 
 
 
 
Zadeva: Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi 

članov Občinskega sveta - 12. seja Občinskega 
sveta (5. 3. 2020)  
 
 
 

 mag. Miran Stanko, župan Občine Krško 
 
 
 

Pripravila: Občinska uprava Občine Krško 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mag. Miran Stanko, l.r. 
župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

12.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  5. 3. 2020; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Anton Petrovič - SD: 
 

Opozarjam na uničevanje gozda na Bohorju. Težko me bo kdo prepričal, da gre za 
urejanje gozdnih površin, saj iz gozda, Knapi bi rekli: »ravbajo« zdrav les, vse ostalo 
pa puščajo. Prilagam tudi fotografije stanja: 
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Pri tem so uničili dobršen del poti proti vrhu Javornika, Velikega Koprivnika in Debelega 
hriba s potmi proti zaselku Jevša. Nekdaj urejene pohodniške in kolesarske poti so 
sedaj neprehodne. Kar me pa skrbi je dejstvo, da bo po ravbanju ostalo vzdrževanje 
poti zopet breme entuziastov pri TD Senovo ali PD Bohor Senovo. Dajem pobudo, da 
pristojne službe pregledajo situacijo in ustrezno ukrepajo.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Za odgovor smo zaprosili Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Brežice, 
katerega prilagamo (priloga 1). 

 
Dajem pobudo za ponoven sprejem odloka o rastišču navadne jarice na Bohorju. 
Začasni odlok, ki je bil sprejet leta 2002 je veljal dve leti. Glede na prejšnjo pobudo, bo 
to nujen ukrep, če želimo zavarovati /ohraniti redko (endem) in ogroženo rastlinsko 
vrsto. V preteklem odloku je podrobno opisano kje in kako se bi izvajal ukrep zaščite. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
V zvezi s pobudo o zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju je Občina Krško 
zaprosila za mnenje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto 
Novo mesto. Mnenje, ki ga je prejela Občina Krško prilagamo (priloga 2).  
 
Pa seveda najlepša hvala za posredovane odgovore na vprašanja in pobude prejšnje 
seje. Res me veseli odzivnost in smo en del že pregledali tudi na terenu. Za drugo 
aktivnost -klančine za invalide, pa že tudi tečejo usklajevanja. 
 
 

Dušan Šiško - SNS: 
 

V imenu krajanov mesta Krško in ostalih, ki parkirajo na Cesti krških žrtev pri Občini 
Krško oz. natančneje pri gostilni Saša in pri starem Univerzalu vprašujem, zakaj ne 
delujejo parkirne ure? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Omenjena parkomata sta res v okvari, zato predlagamo, da se do popravila za označitev 
časa prihoda uporabljata ročna parkirna ura ali listek z označbo časa prihoda.  
 
 

Jožica Mikulanc - SLS: 
 

Občina Krško je lastnica parcele v Stari vasi, kjer se nahaja igrišče (za nogomet in 
odbojko). Vprašujem, komu oz. čemu služi to igrišče? Prebivalci imajo občutek, da je 
igrišče in objekt, ki je tudi na tej parceli, v zasebni lasti, zato zahtevamo, da se to 
nevzdržno stanje čimprej uredi in da bo služilo svojemu namenu, kajti že nekaj let se 
na tej lokaciji nič ne dogaja. Veliko je mladine in odraslih, ki bi to igrišče s pridom 
uporabljali. Bliža se tudi konec šolskega leta in me zanima, ali bodo starši morali 
zaključke zopet organizirati v Spodnjem Starem Gradu? Res je žalostno. Vsi odgovorni 
ste bili s to problematiko že večkrat seznanjeni, vendar je stanje nespremenjeno oz. 
vedno slabše. Koga se bojimo? Ali ni bolje, da se mladi družijo, samo možnost jim je 
potrebno dati. Bolje kot pa, da so cele popoldneve pred računalniki. Zahtevam oz. 
predlagam, da se stanje uredi še pred koncem šolskega leta, da bodo zaključki šol in 
vrtca na domačem igrišču in da ga bodo lahko uporabljali vsi občani. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občina Krško je lastnica zemljišč v katastrski občini Stara vas s parcelnimi številkami 
285/1, 285/4, ki v naravi predstavljajo nogometno igrišče ter s parcelnimi številkami 
756/1 in 332/4, ki predstavljajo dostop do igrišča. Igrišče se je vrsto let upravljalo s 
strani Krajevne skupnosti mesta Krško. Za rednost vzdrževanje igrišča in okolice so 
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skrbeli člani Športnega društva Stara vas, kar je tudi praksa po drugih krajevnih 
skupnostih. V zadnjem času pa smo bili seznanjeni, da se opisani način upravljanja in 
vzdrževanja ne izvaja več, predvsem zaradi težav na strani članov športnega društva. 
Izvedeni so bili razgovori s predstavniki krajevne skupnosti ter predstavnikom 
športnega društva. Glede na zaključke razgovorov smo se odločili, da Občina Krško 
prevzame upravljanje s predmetnimi nepremičninami ter skladno z Zakonom o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti izvede postopek 
oddaje v najem oziroma brezplačno uporabo. Navedeno razpolaganje z zemljiščem se 
bo v prvi fazi izvedlo za obdobje enega leta. V tem času bomo spremljali način in 
kvaliteto gospodarjenja z zemljiščem tem možnost uporabe igrišč s strani 
zainteresiranih občanov. Z navedenim ukrepom bomo sledili načelom gospodarnega 
ravnanja s premoženjem, kot tudi k enakopravni možnosti uporabe igrišča za vse 
krajane oziroma občane.  
 
Ob glavni prometnici - Cesti 4. julija v Stari vasi (pred mostičkom) stoji razpadajoča 
hiša, ki je dobesedno že ruševina in neugledno gospodarsko poslopje. Celotno 
območje je zanemarjeno, kar zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja. Predlagam 
odgovornim službam, da si to čudo v našem mestu ogledajo in ukrepajo. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občina Krško je z lastnikom nepremičnin na naslovu Ob potoku 4, Krško, izvedla že 
več razgovorov. Lastnik se zaveda slabega stanja objektov, zaradi česar omenjene 
nepremičnine tudi prodaja. Le-te je tudi že večkrat ponudil v odkup ali menjavo Občini 
Krško, vendar smo nakup zavrnili, saj nepremičnin ne potrebujemo za potrebe 
izvajanja nalog iz svoje pristojnosti. Za Občino Krško je podoba naselij in krajine zelo 
pomembna. Z namenom sankcioniranja kvarnega izgleda posameznih nepremičnin 
smo v letu 2015 izvedli spremembo in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Krško. V odlok smo vnesli možnost dodatnega povečanja 
plačevanja nadomestila za zavezance, ki imajo neprimerni nivo vzdrževanja okolice 
objekta, stavbe ali nezazidanih stavbnih zemljišč. Namen ukrepa je bil vršiti pritisk na 
omenjene zavezance, da jih z višjim nadomestilom prisilimo v vzdrževanje svojih 
nepremičnin. Kljub dobrim namenom smo morali s naslednjo spremembo Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško naveden ukrep odstraniti, 
saj je Ministrstvo za okolje in prostor menilo, da za to nimamo pravne osnove. Občina 
Krško prav tako sodeluje v projektu Skupnosti občin Slovenije za pripravo kakovostnih 
odlokov o urejanju podobe naselij in krajine. Z navedenim odlokom bomo lahko 
regulirali prostorski razvoj na praviloma že izgrajenih območjih naselij, s poudarkom 
na urejeni podobi ter usklajeni in medsebojno dopolnjujoči rabi javnih in zasebnih 
površin, ter urejali in varovali podobo krajine. V odloku bodo podani tudi pogoji za 
vzdrževanje objektov v delu, ki se nanaša na njihov zunanji izgled. Z navedeno pravno 
podlago bomo lahko regulirali tudi objekte, ki jih navajate v vašem vprašanju. Projektna 
skupina, ki deluje na omenjenem odloku zaradi izrednih razmer trenutno ne deluje, bo 
pa nadaljevala z delom takoj, ko bodo za to podani pogoji. 
 
 

Aleš Suša - Levica: 
 

Žal mi je, da ni pripravljenosti sprejeti deklaracije o boju proti podnebnim 
spremembam, v kateri bi na jasen in kratek način, vsem razumljivo, potrdili resnost 
stanja in opredelili jasne ukrepe, kako konkretno zmanjševati naš ogljični odtis, ki je 
velik. 
 

Mestni avtobus 
Navajate, da brezplačni javni prevoz ne pripomore k zmanjšanju prometa z osebnimi  
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vozili, ampak je potrebno zmanjšanje števila parkirišč, zaprte cone za promet. 
Vprašujem, ali že imate načrt, kje se bo realiziralo zmanjšanje števila parkirišč in kje 
se planirajo nove peš cone, kjer se bo promet z osebnimi vozili omejevalo? V zvezi s 
tem, dajem pobudo, da se ukine ali izbriše štiri parkirna mesta nasproti trgovine Tuš 
v starem mestnem jedru, ker so sedaj po izvedbi klančine na objektu CKŽ 44 prekratka 
in tako neuporabna. Še vedno so označena s črtami, marsikdo parkira in nevede 
blokira promet ter tako sproži negodovanje med bližnjimi prebivalci. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na Občini Krško pripravljamo novo študijo mirujočega prometa v starem mestnem 
jedru, skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo. Parkirne prostore pred trgovino 
Tuš pa bomo označili na novo, na način, da promet tam mimo ne bo oviran. 
 
Parkirišča ob avtocesti 
Odgovor Darsa je slab in ne daje upanja, da se Slovenija v prometu resno loteva težav 
prevelikih izpustov toplogrednih plinov v osebnem in tovornem prometu. Prosim, da 
moj odgovor posredujete Darsu. Občini Krško bi moralo biti v interesu, da na svojem 
območju dobi primerno infrastrukturo za promet in povezavo s centrom Slovenije. 
Predvsem v skladu s trajnostno mobilnostjo. Naj na kratko obnovim: cestninska postaja 
Drnovo je bila zgrajena za velik denar, en nadvoz je bil namenjen samo cestninjenju. 
Pet ali šest let kasneje se je cestninjenje opustilo, pred leti pa se je vse zrušilo in uredilo 
na novo. Velike asfaltirane površine so ostale, čeprav za njih ni več potrebe, lahko pa 
bi se namenile za namene, ki so izziv prihodnosti. To so parkirišča za uporabnike, ki si 
delijo prevoz po avtocesti in npr. avtobusno postajališče za hitri avtobus. Na žalost 
Dars ničesar od tega ni planiral in na žalost tudi Občina Krško ni pravočasno pokazala 
interesa sodelovati pri planu rekonstrukcije cestninske postaje. Da načrtovalci iz Darsa 
niso pomislili na parkirišče za uporabnike, je nedopustno! Tu se kaže neprimeren 
odnos do trajnostne mobilnosti! Da ne bo kdo rekel, da so pozabili na ta parkirišča, naj 
spomnim, da so kmalu po izgradnji cestninske postaje leta 2005 postavili rampo, še 
prej pa angažirali policijo, da le ne bi kdo parkiral na parkirnih prostorih, ki so jih zgradili 
zase. Ker od Darsa očitno ne moremo pričakovati rešitve tega problema, dajem 
pobudo, da ena najbogatejših občin v Sloveniji, z vsemi priznanji »okolju in uporabniku 
prijazna«, omogoči parkirišče za večje število vozil, lahko je tudi makadamsko, samo 
naj bo vzdrževano. Ker parkirišče, ki ste ga navedli v prejšnjih odgovorih, ni primerno. 
Je premajhno, nevzdrževano in polno lukenj. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Predvsem se ne strinjamo s trditvijo, da je makadamsko parkirišče, ki ga je pred 
izvozom na avtocesto vzpostavila Občina Krško, premajhno. Po naših podatkih 
parkirišče ni nikoli polno. Spodnja fotografija je bila posneta v sredo, 23. 10. 2019, med 
13.30 in 14. uro. 
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Že pred časom pa smo se zavezali, da bomo parkirišče bolj redno vzdrževali, zato 
koncesionar na dva meseca pregleda in po potrebi izvede popravilo makadama. 
 
Vipap 
Od prebivalcev sem dobil fotografijo dimnika Vipapa, z vprašanjem, kaj se kuri v peči. 
Na to vprašanje ste sicer že nekajkrat odgovorili, vseeno pa predlagam, da pridobite 
nov odgovor. Problem je vedno aktualen, mogoče so na voljo kakšni novi podatki. 
Nadalje vprašujem, ali ste seznanjeni z načrti, ali informacija sploh drži, da naj bi se 
na prostoru Vipapa planirala sežigalnica odpadkov za potrebe Slovenije. O tem je v 
intervjuju govoril bivši minister za okolje. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Vprašanje smo naslovili na družbo Vipap Videm Krško, d.d.. Odgovor posredujemo 
takoj, ko ga prejmemo. 
 
Dobivam vprašanja od mnogih krajanov iz Velikega Trna in Črešnjic in vprašujem, 
zakaj je cesta Gornje Pijavško - Veliki Trn še vedno zaprta in kdaj bo odprta? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V času priprave odgovora je zapora ceste JP1 694511 Gornje Pijavško-Črešnjice-
Veliki Trn odstranjena in cesta je ponovno prevozna. Zaradi prometne nesreče, ki se 
je zgodila na tej cesti, ter potencialne nevarnosti za varnost prometa, katere vzrok je 
bila sečnja lesa, je bila cesta s strani upravljalca popolnoma zaprta. Po odstranitvi 
nevarnosti so cesto dne 26. 3. 2020 odprli za promet. 
 
Racionalna raba sredstev iz jedrske rente. 
Vnovič obujam pobudo o enotnem znesku 30 EUR za doplačilo vrtca, namesto 
sistema, po katerem iz občinskega proračuna plačujemo večji znesek za bogate in 
manjši za tiste z manj prihodki. Takšna delitev sredstev iz jedrske rente je 
neracionalna. Zamislite si, da bi denar, ki ga iz jedrske rente namenjamo za letovanje 
otrok, porabili tako, da bi premožnejšim plačali višji znesek, revnejšim pa nižji! Moj 
predlog, da se za dodatno plačilo vrtca nameni enak znesek 30 EUR za vse, je na 
kolegiju podprla stranka ROK, Dobra država in SD pa sta bili proti. Desus je bil vzdržan. 
Za mnenje Stranke modernega centra, N.Si, SNS in Slovenske demokratske stranke 
ne vem, ker so bili odsotni. SLS pa, če sem prav razumel, se bo prilagodila mnenju 
večine. Dajem pobudo, da Oddelek za družbene dejavnosti pripravi osnutek odloka, 
kot sem predlagal, za vse enak znesek 30 EUR, da se lahko začnemo vnovič 
pogovarjati o tej temi. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Na temo sofinanciranja plačil staršev za programe v vrtcih oz. zagotavljanje razlike v 
ceni med ceno programa vrtca in plačilom staršev ter znižanja plačil vrtca sta bila 
svetniku že pripravljena dva obširna odgovora in sicer dne 14. 2. 2019 in 12. 3. 2019. 
Plačilo staršev določijo centri za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 
devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih članov. V 
posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa 
(v skladu z ZUPJS predstavlja 77% plačilo polne cene programa), razliko krije občina 
zavezanka. Ker je lestvica že progresivna, starši z višjimi dohodki plačajo višji odstotek 
plačila, medtem ko starši z nižjimi dohodki plačajo nižji odstotek plačila vrtca ali so 
plačila vrtca v celoti oproščeni. Podlaga za dodatno znižanje plačil staršev pa je dne 
27. 5. 2010 sprejet Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe, ki je 
bil v juliju 2012 tudi spremenjen. Sklep določa, da se plačila staršev za programe v 
vrtcih za otroke občine Krško, določenih na podlagi veljavnih predpisov, ki so vključeni 
v vrtce, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, dodatno zniža do 50%. Odstotek 
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dodatnega znižanja plačil staršev praviloma Občinski svet sprejme ob sprejemu 
sistemizacij in določitve cen vrtcev na junijski oziroma julijski seji. Odstotek velja za 
eno šolsko leto in se določi na podlagi podatkov iz zaključnega računa občine 
preteklega koledarskega leta za prihodnje šolsko leto. Pobudo svetnika je mogoče 
udejanjiti s spremembo sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe. 
V tem trenutku je že zaključen razpis za vpis otrok v vrtce, vrtci so začeli z oblikovanjem 
oddelkov in pripravo predlogov sistemizacij. Na osnovi teh podatkov bo pripravljen in 
ovrednoten tudi predlog enotne olajšave 30 EUR za vse tiste starše, ki bi na podlagi 
zakonsko določenega izračuna centra za socialno delo plačali 60 EUR ali več. 
 
Glede mostu za pešce, sem osebno še vedno mnenja, da ni optimalno umeščen v 
prostor, zato most ne bo uporabljalo toliko ljudi, kot če bi bil umeščen boljše. 
Predlagam, da ima javnost več možnosti sodelovati pri projektu v fazi projektiranja in 
umeščanja. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Most za pešce in kolesarje preko reke Save v Krškem je namenjen povezavi starega 
mestnega jedra Krškega na desnem bregu z zahodnim delom Krškega - Vidma, na 
levem bregu Save. Most bo lociran na mestu, kjer bo povezal dve pomembni točki na 
obeh bregovih. Na desnem se bo pripel na vhod v staro mestno jedro, na levem pa na 
lokacijo Ceste 4. julija. Os predvidene povezave je definirana s temeljem na desnem 
bregu Save, ki je bil zgrajen v sklopu gradnje protipoplavnega zidu v letu 2016. Ne 
glede na predhodno že definirano os je bila v fazi izdelave projektne dokumentacije 
preverjena tudi varianta prečkanja Save cca. 100 m dolvodno. Ugotovljeno je bilo, da 
je ta lokacija hidrološko manj primerna, saj leži večnamenska pot na nižji koti terena in 
je zato poplavno bolj izpostavljena, tako da bi bilo potrebno niveleto konstrukcije 
dvigniti za okoli 3 m nad obstoječo večnamensko potjo, kar pomeni tudi nadvišanje 
nivelete večnamenske poti, kar pa v poplavnem območju ni dovoljeno. Prav tako se na 
tej lokaciji Sava razširi, tako da bi premoščanje zahtevalo konstrukcijo s približno 20 m 
večjim razponom, okoli 120 m. Pri izbiri nivelete mostu je upoštevana višina gladine 
Save pri pretoku poplavne stoletne vode (Q100), ki znaša 158,65 m z varnostno višino 
1,90 m do spodnjega roba konstrukcije v sredini razpona ter 1,15 m na desnem oz. 
0,90 m na levem bregu.  

 
Prikaz lokacije peš brvi 
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Most se na obeh bregovih naveže na obstoječe kolesarske in pešpoti, v fazi izdelave 
projektne dokumentacije pa smo konceptualno preverili več možnih povezav nove brvi 
do Vidma, s prečkanjem obvoznice in železnice. Po prehodu reke trči most na levem 
bregu na dve zapreki, ki preprečujeta zvezno nadaljevanje poti proti Cesti 4. julija. Prva 
je javna cesta za motorni promet in druga dvotirna železniška proga. Most se nasloni 
najprej na obalno promenado od koder smo proučili tri možnosti prehoda preko ceste 
oziroma železnice izmed katerih je izbrana 2. varianta. 

 
Variante prehoda ceste in železnice 

 

Varianta 1 omogoča povezavo mostu s Cesto 4. julija, kjer je že zgrajen podhod pod 
cesto, ki ga je mogoče uporabiti. Potrebna pa je izgradnja nadaljevanja podhoda pod 
železnico ter novo dostopno izstopno stopnišče z dvigalom za invalide in kolesarje ob 
Cesti 4. julija. Večjo oviro in slabost te variante predstavlja nadaljevanje poti ob Cesti 
4. julija, ki pa ima zelo ozek cestni profil in še nekaj dodatnih zožitev.   
Varianta 2 omogoča dostop iz mostu do Ceste 4. julija preko obalne promenade s 
podnivojskim prečkanjem ceste in železnice v osi Savske poti, ki poteka od Ceste 4. 
julija, ob župnišču. Ta lokacija omogoča dodatno, razmeroma kratko, navezavo na 
novo urejeno Tovarniško ulico. Na ta način se bo izvedba prehoda lahko po potrebi 
izvajala v dveh fazah, najprej se zgradi podhod pod cesto in kasneje še pod železnico.  
Varianta 3 predstavlja možnost uporabe obstoječega stopnišča na most iz Tovarniške 
ulice. Potrebno bi bilo zgraditi novo dvigalo za invalide in starejše uporabnike, medtem 
ko bi kolesarji uporabili obstoječe navezave na Prešernovo ulico. Po tej varianti se 
dostopa iz novega mostu na Videm (in obratno) preko obalne promenade. Ta varianta 
omogoča takojšnjo povezavo mostu z obema mestnima predeloma in je dopolnitev bolj 
neposredni povezavi s podhodi.  
Kot najugodnejša je bila prepoznana varianta 2, navezava na Savsko pot. 
 
 

Matjaž Gomilšek - SDS: 
 

V imenu stanovalcev na Gubčevi cesti in stanovalcev starega mestnega jedra 
vprašujem, zakaj se tovorni promet še vedno odvija po cesti Sevnica - Drnovo mimo 
starega mestnega jedra in mimo stadiona Matije Gubca, to je po desnem bregu Save, 
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kljub temu da imamo po levem bregu Save že tri mesece obvoznico? Kdaj se bo tovorni 
tranzit preusmeril na obvoznico, ali pa morda ni pravilno postavljena signalizacija? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Takoj po odprtju obvoznice Krško smo DRSI obvestili o pomanjkljivi in neskladni 
prometni signalizaciji ter vodenju tranzitnega prometa skozi Krško. Direkcija je proučila 
trenutno situacijo in izdala nalog za postavitev nove signalizacije vzdrževalcu in 
upravljalcu ceste družbi CGP Novo mesto. Dne 24. 4. 2020 je bil postopek zamenjave 
smerokazov izveden, v kratkem pa bo zamenjana tudi velika obvestilna tabla. S tem 
bodo bistvena neskladja glede usmerjevalne signalizacije pri HE Krško odpravljena. 
 
V imenu prebivalcev Spodnje Libne, ki živijo ob cesti Pohanca - Krško, in so že 
podpisali služnostne pogodbe o delu na njihovi zemlji vprašujem, kdaj se bo pričela 
izgradnja pločnika in kolesarske steze ob cesti Stari Grad - Krško v naselju Spodnja 
Libna? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pred kratkim smo imeli sestanek s predstavniki KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, 
kjer smo se dogovorili o potrebnih nadaljnjih ukrepih in zadolžitvah posameznikov. 
Bistveni problem je nestrinjanje nekaterih lastnikov zemljišč, pri čemer sodeluje tudi 
krajevna skupnost. V praksi se je pokazalo, da sosedje ali predstavniki krajevnih 
skupnosti lažje dosežejo strinjanje lastnikov s predvidenimi posegi, zato smo se na tak 
način lotili tudi tega projekta. Poleg tega je v teku recenzija projektne dokumentacije. 
Ko bo zaključena in bodo pridobljene vse potrebne služnosti, bo omogočena tudi 
izvedba, saj so finančna sredstva v proračunu zagotovljena. 
 

 
Jože Olovec - SDS: 
 

Žadovinek 
Že pred izgradnjo obvoznice, mimo naselja Žadovinek, sem izrazil pomisleke glede 
prekomernega hrupa v naselju kot posledica novonastalega tovornega prometa ob 
naselju. Danes, tri mesece po otvoritvi obvoznice, vprašujem, kakšni so rezultati 
meritev hrupa na tej lokaciji in kakšne so morebitne predlagane rešitve v smeri odprave 
oz. zmanjšanja obremenitve s hrupom? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Obvoznica Krško, ki poteka mimo Žadovinka je bila po dokončani gradnji s strani 
investitorja DRSI predana v upravljanje družbi CGP Novo mesto, ki upravlja in vzdržuje 
državne ceste v Posavju. V sklopu gradnje in priprave projektne dokumentacije za 
obvoznico je bila izdelana študija obremenitve s hrupom - izdelovalec EPI Spectrum 
d.o.o., iz katere izhaja da zaradi obratovanja obvoznice, niso potrebni dodatni 
protihrupni ukrepi. Ne glede na povedano smo na DRSI ponovno posredovali dopis s 
pobudo, da se ugotovi dejanska obremenitev s hrupom, kakšni so predvideni protokoli 
in možnosti ter kdaj in na kakšen način je možno izvesti meritve hrupa, ki ga povzroča 
obratovanje obvoznice Krško mimo naselja Žadovinek. 
 
Deževnica 
Predlagam, tako v smislu racionalne porabe javnih sredstev, kot v luči očitnih 
sprememb vremenskih vzorcev padavin, da, kot alternativo izgradnji dvojne 
kanalizacije, ponudimo občanom subvencije za vgradnjo lovilnih posod za zajemanje 
deževnice. Prepričan sem, da bomo morali, z ozirom na že omenjene spremenjene 
vremenske vzorce, v bodoče zajemati določeno količino meteornih voda za kasnejšo 
uporabo tako v gospodinjstvih kot pri pridelavi hrane in urejanju bivalnega okolja. Poleg 
vsega pa bi zajemanje meteornih voda imel neposredni vpliv na količine odpadnih voda 
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za čiščenje na čistilnih napravah in posledično seveda tudi na zneske na položnicah 
pri gospodinjstvih. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Izgradnja lovilnih posod za zajemanje deževnice ne predstavlja alternative, zaradi 
katere ne bi bilo potrebno zgraditi ločene meteorne kanalizacije, temveč je to lahko 
samo dodaten ukrep k racionalizaciji količin odpadnih voda. Izgradnja meteorne 
kanalizacije je v največji meri potrebna za odvod voda iz cestnih in drugih javnih 
površin. Vsekakor pa zajemanje deževnice predstavlja pozitiven učinek tako pri celotni 
hidravliki odpadnih voda, kot tudi za posameznika. Tako kot že navajate v predlogu, 
takšen ukrep predstavlja za posameznika zmanjšanje komunalnih stroškov (manjša 
poraba pitne vode, nižji stroški kanalščine) in s tem ekonomsko upravičenost. Veliko 
lastnikov stanovanjskih objektov zajem deževnice že izvaja in se jim pri komunalnih 
položnicah to že pozna. Subvencioniranja takšnih ukrepov pa Občina Krško nima v 
načrtih. Ker pa se zavedamo, da je takšen način ravnanja z meteorno vodo pozitiven 
za varstvo okolja, bomo pri pripravi strateških aktov tej temi posvetili večjo pozornost, 
s ciljem vzpodbujanja omenjenih ukrepov. 
 
Mirujoči promet v mestnem jedru 
Že pred leti sem predlagal obravnavo oz. uporabo drugod že preverjenih pravil pri 
urejanju mirujočega prometa v mestnem jedru. Do danes se praktično ni nič 
spremenilo, posledično pa so zagate vse večje in večje, kar pa, ob načrtovanih novih 
potrebah po parkirnih prostorih, obeta, da se bodo razmere še bistveno poslabšale za 
tam živeče občane, tam delujoče podjetnike, zaposlene in seveda tudi za obiskovalce. 
Zato predlagam, da v kolikor nimamo namena urediti mirujočega prometa z že 
predlaganimi in preverjenimi pravili oz. ukrepi, kot tudi v luči smotrne izrabe 
dragocenega prostora, ki ga imamo na voljo v mestnem jedru, da čimprej razmislimo 
o izgradnji podzemne ali nadzemne garaže ali garažne hiše. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na Občini Krško smo pričeli s pripravo nove študije mirujočega prometa v starem 
mestnem jedru Krškega. Podlaga za to študijo, je tudi dokument Celostne prometne 
strategije, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta v maju 2017. Le-ta pa ne 
predvideva novih parkirnih mest, ker spodbuja, da pridemo v mesto peš, s kolesom ali 
mestnim avtobusom. Zavedamo se problema, ki ga povzroča mirujoči promet v starem 
mestnem jedru, po drugi strani pa je dejstvo, da je na dvonivojskem parkirišču v Zatonu 
vedno dovolj prostih parkirnih mest, tako na plačljivem spodnjem delu, kot tudi na 
brezplačnem zgornjem platoju.  
 
 

Dušan Dornik - SMC: 
 

Vprašujem, koliko finančnih sredstev Občina Krško letno porabi za odvoz kosovnih 
odpadkov iz Kerinovega Grma?  
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Odvoz kosovnih odpadkov iz Kerinovega Grma se je izvajal v okviru akcij čiščenja 
okolja. Pri tem so se odstranjevali mešani odpadki, večji del pa so predstavljali kosovni 
odpadki. Odpadki so se nahajali na divjih odlagališčih, na parcelah, ki so v lasti Občine 
Krško in na parcelah v okolici Kerinovega Grma. Stroški odstranjevanja odpadkov so 
bili:  

 v letu 2015 - 3.382,53 EUR, 
 v letu 2016 - 2.685,18 EUR, 
 v letu 2017 - 5.250,01 EUR, 
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 v letu 2018 se je izvedla obširna čistilna akcija v kateri so aktivno sodelovali tudi 
prebivalci Kerinovega Grma - 9.854,08 EUR, 

 v letu 2019 se akcija čiščenja v Kerinovem Grmu ni izvajala.  
Stroški odstranjevanja kosovnih odpadkov iz Kerinovega Grma se krijejo tudi iz 
stroškov odvoza kosovnih odpadkov, in sicer do tri kubične metre na gospodinjstvo, 
kar je vključeno v ceno odvoza odpadkov, ki jih plačujejo gospodinjstva v Kerinovem 
Grmu. 
 
Vprašujem, ali se lahko postavijo ovire na cesto pri vrtcu v starem mestnem jedru 
Krškega.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Da, ovire se postavljajo izključno v okolici vrtcev in šol, zato je tu možno izvesti takšen 
ukrep, seveda pa je ob tem ukrepu nujno uvesti tudi cono 30. 
 
Odgovorni na Občini Krško naj se ne bi strinjali z dokumentacijo, ki jo je pripravila 
podružnična Osnovna šola Veliki Podlog in naj bi s tem zamudili sredstva, ki jih je 
razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vprašujem za razloge tega 
nestrinjanja? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Pobude za gradnjo novega vrtca in šole so bile najprej podane s strani KS Veliki Podlog 
v letu 2011 s tem, da je krajevna skupnost želela nakup celotnih nepremičnin, ki jih je 
Občina Krško potrebovala za izgradnjo krožišča. Glede na slabo stanje šolskega 
prostora se je pristopilo k nakupu, ki je bil v letu 2015 tudi realiziran. Kljub temu, da v 
obstoječi finančni perspektivi evropska sredstva za novogradnje niso predvidena, se 
je v letu 2016 skupaj s šolo in krajevno skupnostjo sprejela odločitev o novogradnji in 
sicer v dveh fazah, najprej vrtec in potem še šola. Šola je predlagala, da iz presežka 
prihodkov nad odhodki preteklih let (108.230 EUR) sama naročil in financira projektno 
dokumentacijo za izgradnjo vrtca (1. Faza), za kar je pridobila tudi ustrezno soglasje 
župana. V januarju 2018 je po naročilu šole projektant izdelal prve osnutke PGD 
dokumentacijo za gradnjo 5 oddelčnega vrtca v prvi fazi in dogradnjo šole v drugi fazi. 
Predlog je bil s strani projektanta in šole na sestanku 24. 1. 2018 tudi predstavljen 
županu, občinski upravi in krajevni skupnosti. Glede na omejitve v prostoru (potrebna 
izdelava OPPN za drugo fazo) je bilo dogovorjeno, da projektant prouči možnost 
izvedbe tako vrtca kot šole v eni fazi na delu nepremičnine, kjer prostorski pogoji 
omogočajo gradnjo, s tem, da se v objekt umeščajo trije oddelki vrtca in štirje oddelki 
šole. V februarju 2018 pa je na podlagi proučitve možnosti šola dobila usmeritev glede 
nadaljevanja aktivnosti in sicer čimprejšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
izdelavo izvedbene in investicijske dokumentacije za gradnjo šole in vrtca v eni fazi. 
Če že lahko govorimo o kakršnemkoli nestrinjanju občinske uprave ali župana z 
izdelano dokumentacijo, le-ta datira v začetek leta 2018 in se nanaša na skupni interes, 
da se čimprej omogoči gradnja tako šole in vrtca pod isto streho. Od tega datuma je 
šola sama peljala aktivnosti, vezane na pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo 
končno pridobljeno v septembru 2019, s tem, da je bila s strani občinske uprave 
večkrat pozvana, da je potrebno za uvrstitev v Načrt razvojnih programov izdelati tudi 
PZI projektno dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo, za kar je bilo že v letu 
2016 dogovorjeno, da ju pokrije šola iz presežka preteklih let. Prošnje po čimprejšnji 
izdelavi dokumentacije pa so se začele stopnjevati, ko smo začeli dobivati informacije 
o načrtovanem razpisu ministrstva. O dejanskem stanju je bil obveščen tu svet zavoda 
šole. Ker tudi po več kot 2 letih občina kot prijavitelj ni imela na voljo vsega 
dogovorjenega, je bilo sedaj potrebnega ogromno truda, iznajdljivosti in sodelovanja. 
V času od februarja 2020 do danes se je z resnim in odgovornim pristopom šole, sveta 
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zavoda, krajevne skupnosti in občinske uprave zagotovilo, da se je pravočasno 
pripravila prijava na ministrstvo, uskladila projektna naloga in se trenutno izvaja javno 
naročilo za izbor izvajalca. Usoda razpisa ministrstva je v tem trenutku zaradi 
epidemije negotova, s tem pa tudi dinamika izvajanja gradnje objekta. 
 
 

Janez Barbič - SLS: 
 

Postajališče Veliko Mraševo 
Če je v daljinarju označeno postajališče v Velikem Mraševem, v naravi ni tako. 
Postajališče ni označeno, kakor tudi prehod za pešce ne. Kakor sem na predhodni seji 
opozoril, lastnik zemljišča, kjer otroci sedaj čakajo na avtobus, prepoveduje uporabo 
le-tega. Zato ponovno pozivam in predlagam, da se pristopi k takojšnji ureditvi tega 
problema. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško je že pred časom pristopila k rešitvam tega problema in naročila projekt 
avtobusnih postajališč ob regionalni cesti v Velikem Mraševem. Po ogledu na terenu, 
smo naročili projektno nalogo in po potrditvi le-te (potrdi jo DRSI, ker je cesta v njihovi 
pristojnosti) smo naročili tudi projekt, ki je izdelan skladno s potrjeno projektno nalogo. 
Pripravlja se postopek recenzije projekta. Pred izvedbo bo seveda potrebno še 
pridobiti pravico razpolaganja z zemljišči in zagotoviti financiranje. 
 
 


