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13.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  28. 5. 2020; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
 
Anton Petrovič - SD: 
 

Lepo vas je ponovno videti, ker to pomeni, da smo vsi zdravi! Najprej se zahvaljujem 
za posredovane odgovore, ki so korektni in ne potrebujejo nadaljnjih aktivnosti.  
 

Pred časom sem dal pobudo, da se med Občino Krško in podjetjem Kostak, d. d. 
izvede ustrezna zamenjava zemljišč tako, da bo zemljišče, na katerem je muzejska 
zbirka tehniške dediščine v Ravnah prešla v lastništvo Občine Krško (parc. št. 103/34 
in parc. št. 103/6, k.o. Reštanj). To sem takrat tudi ustrezno utemeljiv in vem, da 
aktivnosti že tečejo. Zadevo dopolnjujem in dajem pobudo, da se izvede tudi 
zamenjavo zemljišča s parc. št. 103/37, prav tako k.o. Reštanj v lasti podjetja Kostak, 
d. d. z ustreznim zemljiščem v občinski lasti. To utemeljujem s tem, da je na tej parceli 
objekt nekdanje kompresorske postaje. Tudi tu gre za izjemno enoto tehniške 
dediščine. V objektu so kompresorji Chicago Pneumatics, ki so delovali od leta 1929 v 
zapihovalni postaji Zaklo, od leta 1947 pa v Ravnah ter so v bistvu konzervirani in z 
manjšimi vložki primerni za nadaljnje delo ali pa učni prikaz delovanja kompresorskih 
naprav. Sam objekt bi dopolnil dosedanjo zbirko v Ravnah. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občina Krško že od meseca novembra 2019 izvaja aktivnosti v smeri menjave zemljišč 
na območju naselja Reštanj, s katerimi imamo namen pridobiti zemljišče, kjer se 
nahaja tehnična dediščina rudarstva v občini Krško. Izvedenih je bilo več razgovorov 
s predstavniki lastnika, vendar sporazumnega dogovora glede menjave še nismo 
dosegli. Glede na podano pobudo bomo preučili tudi smotrnost in zmožnost nakupa 
omenjene kompresorske postaje ter skladno z odločitvijo tudi nadaljevali pogovore z 
lastniki zemljišča. 
 
Name se je v zadnjih dneh obrnilo veliko krajanov, ki zgroženi in zaskrbljeni sprašujejo, 
kaj bomo naredili glede poslovalnice NLB na Senovem, ki naj bi s 15. 6. zaprla vrata! 
Naj bi, ker je poslovalnica dejansko zaprta že od sredine marca. Argument NLB: 
https://siol.net/posel-danes/novice/nlb-zapira-deset-poslovalnic-preverite-katere-526240. 
V NLB že dalj časa opažajo, da se uporabniške navade strank spreminjajo in da 
uporabniki vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja, ki so postali še bolj 
priljubljeni v zadnjih mesecih zaostrenih zdravstvenih okoliščin. »Te spremenjene 
navade bodo prav zagotovo tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk naših 
poslovalnic, zato smo se po analizi ključnih meril, kot so rentabilnost, potencial za 
širitev in geografska umeščenost, ter predvidenih razmer na trgu odločili, da 
nadaljujemo optimizacijo svoje poslovne mreže« so za STA navedli pri NLB. O sveta 
preproščina! Po vrsti argumentov: Seveda smo bili prisiljeni spremeniti svoje navade, 
če pa je bila poslovalnica zaprta. Pa ne vsi. Če bi gledali vrste pred NLB v Krškem, ki 
se je ob dnevih izplačil pokojnin in plačil položnic vila od vhodnih vrat na spodnje in 
zgornje parkirišče, bi vedeli, da je to posledica »nespremenjenih« navad nekaterih, ki 
navade že zaradi neuporabe spletnega bančništva (zaradi različnih vzrokov - ker 
nimajo računalnika, omrežja, ne obvladajo dela z njimi) ne morejo spremeniti. 
Potencial za širitev: V poslovalnici na Senovem je bilo preko 2.400 imetnikov računov, 
uporabljal se je nočni sef, koristil bankomat. Res ne vem, če bi se lahko še širili. Ampak 
ima v tem primeru dobiček prednost pred ljudmi. Leta 2013, ko je Vlada RS (18. 
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december) za dokapitalizacijo petih bank (NLB, Nove KMB, A banke, Probanke in 
Factor banke) namenila 3,2 milijarde evrov, od tega skoraj polovico 
davkoplačevalskega denarja, ni nihče vprašal davkoplačevalcev glede tega. Naj banke 
vrnejo ta denar v proračun in ta se naj potem razdeli med davkoplačevalce! /cinično/ 
pa nam bo potem popolnoma vseeno, ali še bo poslovalnica na Senovem ali ne. Ker 
če bomo že šli na banko v Krško, to zanesljivo ne bo več NLB. Naslednji argument je 
geografska umeščenost: Res je Senovo blizu Krškega, niso pa blizu Kozje, Podsreda, 
Koprivnica in zaselki okoli teh naselij. Med Podčetrtkom in Krškim ni bančnih 
poslovalnic. Vem, da noben argument v Ljubljani ne bo slišan, lahko pa ga kdo tja 
prenese. V tem svetu je bilo nekajkrat slišano - pozivamo člane strank, katerih stranke 
so v vladi, da poskušajo vplivati na spremembo odločitve. Vlada je 25% lastnica NLB, 
vendar pa vsi vemo, da politika imenuje vodstvo, nadzor in s tem lahko vpliva tudi na 
takšne odločitve. Predlagam, da se poišče način dogovora in da se vpliva na to, da se 
odločitev o zaprtju poslovalnice NLB na Senovem prekliče! Ob tem bi opozoril tudi na 
dejstvo, da so starejši ljudje težje mobilni, zato lahko pričakujemo več klicev na 
Sopotnika in tudi računamo na potrebo, da bo primestni avtobus moral povečati število 
voženj (ob dnevih prejema pokojnin in plačila položnic), kar pa bo bremenilo tudi 
proračun Občine Krško! 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občina Krško je v svojem imenu in imenu Krajevne skupnosti Senovo že pred 
zastavitvijo svetniškega vprašanja poslala dopis na NLB in ostro nasprotovala zaprtju 
poslovalnice na Senovem in banko zaprosila, da se tudi v nadaljnje zagotavlja 
nemoteno delo izvajanja dosedanjih bančnih storitev. Občina Krško je v dopisu 
poudarila, da je Krajevna skupnost Senovo drugi največji kraj v občini Krško s skoraj 
4.000 prebivalci in bi bilo neprimerno, da tako velik kraj nima bančne poslovalnice. 
Izrazili smo nestrinjanje z ugotovitvami banke glede pomanjkanja strank, saj je znano 
dejstvo, da je bilo v odpiralnem času na banki velikokrat polno ljudi, ki čakajo v vrsti, 
da lahko koristijo bančne storitve. Izpostavili smo, da je na Senovem registriranih veliko 
podjetij in družb, poslovalnice pa se poleg njih in lokalnega prebivalstva poslužujejo 
tudi prebivalci iz sosednjih krajevnih skupnosti. Omenili smo tudi, da je na tem območju 
veliko starejših in socialno ogroženih ljudi, ki po našem mnenju ne koristijo nove 
informacijske tehnologije za opravljanje bančnih storitev, temveč le-te opravijo na 
banki sami. Omenjeno prebivalstvo tudi ni mobilno in bi jim pot v najbližjo bančno 
poslovalnico (to je v Krško) predstavljala dodatne stroške in dodatno organizacijo za 
en sam obisk banke. Dne 2. 6. 2020 je NLB poslala odgovor na dopis, ki ga prilagamo 
(priloga 1). Zaradi dodatnih razjasnitev in iskanja rešitev je konec meseca junija 
sklican sestanek s predstavniki banke, na katerem bosta prisotna tudi direktorica 
občinske uprave in župan. O dejstvih, dogovorjenih na sestanku, vas bomo seznanili 
naknadno. 
 
 

Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

Dajem pobudo za spremembo voznega reda mestnega avtobusa Krško. Izpostavljam 
problem voznega reda avtobusa in predlagam, da se spremeni tako, da avtobus pride 
na železniško postajo pravočasno, da imajo potniki možnost nadaljevanja potovanja z 
vlakom. Prilagam veljavni vozni red avtobusa in vlaka, katere sem podčrtala. Razvidno 
je, da vozna reda nista usklajena. Za prenos pobude me je zaprosil tudi ravnatelj 
Srednje šole Sevnica Matjaž Prestor. Priloge:  

 vozni red mestnega avtobusa Krško (priloga 2), 
 vozni red vlakov (priloga 2), 
 pobuda SŠ Sevnica (priloga 3). 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Trenutno veljavni vozni red je bil prilagojen na pobudo predstavnikov srednje šole 
oziroma občinskih svetnikov pred dobrim letom dni. Vozni red je prilagojen na način, 
da avtobus čaka dijake, ki pridejo z vlakom iz smeri Sevnice, ob 6.39. Te dijake avtobus 
tudi čaka, če je to potrebno. V primeru, da bi moral biti avtobus v tem istem krogu nazaj 
na železniški postaji tako, da dijaki ujamejo vlak za Sevnico ob 7.22, bi moral krog, ki 
traja 52 minut, opraviti v 44 minutah oziroma še manj zaradi časa za prestopanje. To 
pa fizično ni mogoče in bi bilo potrebno zagotoviti dodatni avtobus. Ne glede na to 
bomo skupaj s prevoznikom še dodatno preučili možnosti, da ustrežemo potrebam 
dijakov.  
 
 

Aljoša Preskar - N.Si: 
 

Občine so dobile dodaten denar za delo v zdravstvu in za delo v drugih zavodih v času 
epidemije. Vlada je obljubila, da bodo vsi zdravstveni delavci, ki so bili prekomerno 
obremenjeni v času epidemije prejeli dodatna sredstva. Vprašujem glede patronažne 
službe, ki jo opravljajo tudi medicinske sestre koncesionarke. Redno so opravljale 
javno zdravstveno službo v času epidemije, bile so nadpovprečno izpostavljene 
tveganju za svoje zdravje in bile so prekomerno obremenjene zaradi njihove narave 
dela. Vprašujem, koliko sredstev bodo iz omenjenega naslova prejele patronažne 
medicinske sestre, ki so koncesionarke. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občini Krško je bil v skladu s Sklepom Vlade RS, št. 10007-46/2020/5, z dne 22. 4. 
2020, določen obseg razpoložljivih sredstev za financiranje oz. izplačilo dodatka na 
podlagi 71. člena ZIUZEOP za mesec marec in april 2020 za Občino in njene posredne 
proračunske uporabnike (javne zavode) in v skladu s Sklepom Vlade RS, št. 10007-
52/2020/2, z dne 11. 6. 2020, določen obseg sredstev za financiranje oz. izplačilo 
dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP za javne zavode iz področja zdravstvene 
dejavnosti. Javni zavodi so v skladu s pripadajočo kvoto zahtevke naslovili na Občino 
Krško, le-ta pa je zbirni zahtevek posredovala na Ministrstvo za finance. Nekateri javni 
zavodi so za mesec marec in april oddali tudi zahtevke v skladu z 11. točko prvega 
odstavka 39. člena veljavne Kolektivne pogodbe za javni sektor. Za ta dodatek obseg 
sredstev ni bil vnaprej določen, je pa ZIUZEOP določil, da se sredstva pokrijejo iz 
proračuna Republike Slovenije. Trenutno Občina Krško zbira podatke za oddajo 
zahtevkov še za mesec maj in sicer za javna zavoda s področja zdravstva, kakor je 
določeno s sklepom Vlade RS. Šesti odstavek 71. člena ZIUZEOP pa določa, da se 
za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke prvega odstavka 39. 
člena veljavne Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS) zagotovijo 
sredstva v proračunu Republike Slovenije tudi zasebnim izvajalcem zdravstvenega 
varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe (v nadaljevanju: 
koncesionarji). Predvideno je, da bodo koncesionarji za dejavnosti, ki jih opravljajo na 
podlagi podeljene koncesije občine za opravljanje javne zdravstvene službe na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti, zahtevke oziroma račune za izplačilo dodatka 
za delo v rizičnih razmerah posredovali Občini, ki jim je podelila koncesijo, čeprav 
postopki še vedno niso dorečeni. Občina Krško je pripravila poziv koncesionarjem za 
pripravo zahtevkov z obrazložitvijo, ves čas pa spremljamo tudi objave pristojnih 
ministrstev glede vsebin, vezanih na ta dodatek. Kvota za dodatek po KPJS ni 
določena tako za lokalne skupnosti, kot tudi ne za javne zavode in koncesionarje. 
Zahtevke je potrebno pripraviti v skladu z veljavnimi predpisi, pri pripravi pa 
upoštevajte navodila Ministrstva za zdravje in priložene obrazce. Zahtevki morajo biti 
namreč utemeljeni in skladni s predpisi, kar pomeni, da je koncesionar odgovoren za 
pravilno in zakonito določitev dodatka in za izstavitev zahtevka. Ker je višina dodatka 
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in upravičenost do dodatka stvar odločitve delodajalca v skladu z izpolnjenimi pogoji 
po KPJS in glede na merila, ki jih je določilo ministrstvo, vam na del vašega vprašanja, 
ki se nanaša na to, koliko sredstev bodo prejele patronažne medicinske sestre, ki so 
koncesionarke, ne moremo odgovoriti. (Odgovor Ministrstva za javno upravo, 
Direktorata za javni sektor priloga 2). 
 
 

Dušan Šiško - SNS: 
 

Zahvaljujem se za popravilo parkirnih ur v starem mestnem jedru. Bi pa rad opozoril, 
da parkirna ura ni pravilno datirana. Saj danes na izpisu piše 29. 5., smo pa 28. 5.. 
Predlagam, da se še to uredi. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Serviser je pri menjavi nadzorne plošče spregledal narobe nastavljen datum, vendar 
je naš vzdrževalec napako takoj odpravil. Hvala za opozorilo. 
 
Vprašujem, koliko Romov ima stalni ali začasni naslov na Cesti krških žrtev 14 - na 
Občini Krško. Na odboru, ki smo ga imeli na temo romske problematike, so mi povedali, 
da Romi niso več prijavljeni na Centru za socialno delo ampak na Občini Krško. 
Vprašujem, kako je z vročanjem pošte osebam, ki so prijavljeni na CKŽ 14.  
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Z letom 2016 in sprejetjem Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016; v 
nadaljevanju ZPPreb-1) je začela upravna enota, na podlagi 19. člena ZPPreb-1, 
določati posamezniku, ki stalnega prebivališča ne more prijaviti, t.i. zakonsko 
prebivališče, ki je prijavljeno na naslovu občine, na območju katere posameznik stalno 
prebiva. Občina Krško ima tako na svojem naslovu na današnji dan, na podlagi uradnih 
podatkov, prejetih s strani Upravne enote Krško, prijavljenih 14 posameznikov. Občina 
Krško pošte, ki je naslovljena na omenjene posameznike, ni dolžna prevzemati in tega 
tudi ne počne. 25. člen ZPPreb-1 namreč določa, da naslov za vročanje ne more biti 
na naslovu zakonskega prebivališča, določenega skladno z 19. členom ZPPreb - 1. 
Zakonsko prebivališče je torej le fiktivni naslov in ne predstavlja naslova za vročanje. 
S poštno pošiljko, ki je naslovljena na posameznika, ki ima na naslovu občine 
prijavljeno zakonsko prebivališče, je potrebno postopati po določbah, predpisanih za 
vročanje z javnim naznanilom oziroma po ostalih določbah, ki urejajo tovrstne situacije. 
 
 

Jožica Mikulanc - SLS: 
 

Križišče v Stari vasi med Partizansko in Kurirsko potjo je zelo nepregledno. Na tej 
relaciji je veliko prometa, veliko kolesarjev in sprehajalcev zato predlagam, da se, 
preden pride do kakšne nesreče, na križišču postavi ogledalo. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V Občinski upravi se zavedamo, da je križišče Partizanske in Kurirske poti 
nepregledno. Zato smo že pred časom naročili postavitev ogledala. Na edinem mestu, 
kjer bi ogledalo omogočilo preglednost, nismo dobili soglasja lastnika zemljišča. Na 
podano pobudo smo se ponovno sestali na lokaciji in dorekli možno rešitev in sicer: 
lastnik zemljišča, ki leži med obema cestama, bo znižal vegetacijo na polovico višine 
od zdajšnje, na delu Partizanske poti, kjer vanjo steka Kurirska pot, bomo zrisali 
sredinsko črto prednostne ceste, cono 30, ki se sedaj zaključi na ulici Slavka Rožanca, 
pa bi podaljšali do problematičnega križišča. O coni 30 bo odločila komisija SPV občine 
Krško. 
 



 5

Ponovno se na pobudo prebivalcev oglašam na temo košnje občinske parcele - 
travnika pod ulico Slavka Rožanca. Zavedam se, da to ni park, vendar se nahaja v 
središču urejenega naselja. Trava je visoka do pasu in se vrašča v sosednje vrtove 
oziroma parcele, zato povzroča dodatna dela neposrednim sosedom, istočasno pa 
daje slabo sliko celotnemu naselju. Predlagam, da se travnik nemudoma pokosi. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Parcelo pod ulico Slavka Rožanca smo vnesli v kataster zelenic. Predvideno je, da se 
kosi trikrat letno. Parcela je bila po urgenci pokošena v petek, 29. 5. 2020. Glede na 
režim vzdrževanja, bo v tem letu pokošena še dvakrat. 
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Pristojne na Občini Krško smo 27. avgusta 2019, dober mesec pred modernizacijo 
vozišča v Nemški gori (JP 2 693 885), obvestili o potrebi omejitve prometa s tovornimi 
vozili, ki presegajo 3,5 t skupne teže. Žal se do danes ni nič zgodilo oziroma gredo 
aktivnosti v smeri izogibanja omejitve oziroma se to prepušča krajevni skupnosti na 
relaciji z vozniki (družba Kostak d.d.) oz. z njim nadrejenim. To bi še nekako razumeli, 
če bi šlo za zasebno pot. V tem času je že prišlo do poškodb nove asfaltne prevleke, 
vozišče je široko zgolj 2,6 m, nakar smo vseskozi opozarjali. V imenu Krajevne 
skupnosti Leskovec Občini Krško predlagam, da preneha s takšno prakso in poskrbi 
za primeren odnos predstavnikov koncesionarja in za odpravo oz. sanacijo posledic. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pobudo za omejitev osne obremenitve na cesti JP2 693 885 - odcep Dimc, je Občinska 
uprava prejela dne 14. maja 2020 po telefonu in 19. maja 2020 po elektronski pošti. 
Iz korespondence je razvidno, da je volja uporabnikov kot tudi krajevne skupnosti, da 
se omenjeni odsek ceste ne uporablja za izvajanje javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov. Preverili smo aktualno zakonodajo in ugotavljamo, da se storitve izvajajo 
skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško. V 11. členu 
odloka je navedeno, da mora transportna pot, ki je kategorizirana občinska cesta, voditi 
do odjemnega mesta po svetli širini vsaj 3 m in svetli višini vsaj 3,6 m. Če dostopna 
oz. transportna pot v predpisanem merilu ni zagotovljena, se odjemni prostor določi na 
mestu, ki je še dostopno za smetarsko vozilo. Zakonodaja za komunalna vozila ne 
predvideva nobenih omejitev pri dostopu glede skupne teže. Ne glede na to bomo 
koncesionarju naročili, da se odjemno mesto prestavi na mestu, kjer to predlaga 
krajevna skupnost. To pomeni, da bodo morali uporabniki sami dostaviti posode do 
odjemnega mesta, kjer jih bodo komunalna vozila lahko nemoteno izpraznjevala. 
Hkrati je bil opravljen ogled lokacije in na podlagi dodatno prejetih informacij s strani 
pobudnika, je bil prometni znak za omejitev osne obremenitve, naročen ter bo tudi 
postavljen.  
 
 

Dušan Dornik - SMC: 
 

Name so se obrnili občani in mi poslali slike, kako je neurejen ribnik na Vidmu 
(fotografije v prilogi 3). Vprašujem, kdo ima v upravljanju ribnik na Vidmu? Če ga ima 
Krajevna skupnost mesta Krško, potem vprašujem predsednico, zakaj je ribnik tako 
neurejen s polomljenimi klopcami in nesnago, kot se vidi na slikah? Vprašujem tudi, 
kaj se trenutno dela na ribniku in če sta Občina Krško in Krajevna skupnost mesta 
Krško seznanjeni, da je izvajalec pretrgal telefonski kabel?  
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Krajevna skupnost mesta Krško ima v upravljanju travnik nad ribnikom, kjer je 
postavljena trim steza, košnjo okoli ribnika izvaja Občina Krško v sklopu vzdrževanja 
zelenih površin, z ribnikom v smislu gospodarjenja z ribami pa upravlja Ribiška družina 
Brestanica-Krško.  
Trenutno so v izvajanju vzdrževalna dela na ribniku Resa, z namenom vzdrževanja in 
izboljšanja poplavne varnosti naselja Stara vas dolvodno od ribnika Resa. Obvestilo o 
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delih je bilo 13. 5. 2020 objavljeno tudi v Posavskem obzorniku, št. 10, stran 13. 
Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo obstoječega odvodnega kanala v dolžini 30 m, 
ureditev varnostnega preliva ob ribniku in odtočnega kanala v dolžini 68 m, nadvišanje 
makadamske poti na južnem delu ribnika in dopolnitev zavarovanja brežine ribnika v 
dolžini 80 m ter čiščenje mulja z dna ribnika. Urejene bodo tudi ostale ureditve, vključno 
z zamenjavo polomljenih klopi, tako da ribnik ne bo več dajal vtisa neurejenosti. Pred 
pričetkom gradbenih del se je na mestih, kjer poteka promet pešcev, kolesarjev in 
motornih vozil, gradbišče zavarovalo z zaščitno ograjo. Zaradi tega bo gibanje občanov 
na območju ribnika Resa do konca meseca julija delno omejeno. 
 

 

Da je bil telefonski kabel pretrgan, smo bili obveščeni naknadno, v sklopu rednih 
koordinacij na gradbišču, že po odpravljeni poškodbi. Razlog za pretrganje je bil v 
dejstvu, da predstavnik Telekoma, ki je bil pozvan na gradbišče, da pred začetkom 
gradbenih del zakoliči trase telekomunikacijskih vodov, tega kabla ni evidentiral oz. 
zakoličil. Stroške popravila kabla je zato kril Telekom.  
 
Predlagam, da se dovoz ceste pri pokopališču, zraven potoka, ki vodi po makadamski 
poti do novega mosta zapre. Vse več ljudi se namreč vozi z avtomobili po poti vse do 
obrežja reke Save in bi bilo pošteno, da ta pot ostane pešcem in kolesarjem in ne 
avtomobilom. Ker se lahko dostopa tudi preko velikega parkinga zraven tenis igrišča 
predlagam, naj se tudi tisti odcep zapre ali pa postavi znak, da je prepovedano za 
avtomobile. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Strinjamo se z mnenjem, da so poti za pešce in kolesarje namenjene prvenstveno 
temu in ne avtomobilskemu prometu. Makadamska pot, ki jo omenjate, je prvenstveno 
namenjena vzdrževanju bazena HE Brežice, zato prometa ne bo mogoče povsem 
izključiti. Smo pa za obe predlagani lokaciji naročili postavitev znaka za prepoved 
motornega prometa, z izjemo lastnikov zemljišč in vzdrževanja. 
 
Vprašujem, zakaj Občina Krško ne poda soglasja za oddajo v podnajem stadiona in 
pripadajočih igrišč Nogometnemu društvu Posavje Krško? Glede na poročilo 
Nadzornega odbora Nogometni klub Krško grobo krši pravila, kar pa ni nič 
nenavadnega. Vprašujem, zakaj Občina Krško krši 66. člen Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa:  
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»(1) Nepremično premoženje se lahko na podlagi predhodnega pisnega soglasja 
najemodajalca odda v podnajem, če se oddaja za krajše časovno obdobje ali v 
manjšem obsegu. Predhodno pisno soglasje najemodajalca mora biti podano k 
vsakemu konkretnemu pravnemu poslu posebej. 

(2) Splošno pogodbeno določilo najemne pogodbe o dopustnosti oddaje 
nepremičnega premoženja v podnajem je nično. Pravni posel o oddaji nepremičnega 
premoženja v podnajem brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca je ničen. 

(3) Najemnik je najemodajalcu dolžan izročiti neupravičeno pridobljeno 
premoženjsko korist, ki jo je prejel na podlagi oddaje v podnajem, ki je v nasprotju z 
določbami tega člena.«? 
Vprašujem tudi, ali je Nogometni klub Krško dobil kakšna sredstva, najemnino, od 
oddaje stadiona v podnajem ter je ta sredstva prenakazal Občini Krško na podlagi 3. 
odstavka 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti? Prosim, da tudi Nogometni klub Krško dostavi Občini Krško vse listine iz 
tega naslove, ki naj se posredujejo meni kot članu Občinskega sveta, da bom lahko 
seznanil organe pregona. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Ugotovitev, da Občina Krško krši določbo 66. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnost (ZSPDSLS-1) je napačna, saj predmet 
pogodbenega razmerja med Občino Krško in Nogometnim klubom Krško ni bil najem 
ampak brezplačna uporaba, ki jo navedeni zakon ureja v 68. členu. ZSPDSLS, ki je 
predhodnik ZSPDSLS-1 je v 30. členu institut brezplačne uporabe urejal nekoliko 
drugače, kot sedaj veljavni zakon in sicer ni vseboval določila o ničnosti podnajemov. 
V zvezi z sklenjeno pogodbo smo za mnenje vprašali tudi Ministrstvo za javno upravo 
in prejeli odgovor iz katerega izhaja, da novi zakon ne posega v obstoječa pogodbena 
razmerja. Vezano na vprašanje o oddajanju v podnajem in prejetih najemninah pa 
moramo poudariti, da o tem nismo bili obveščeni niti nismo zaznali, da bi se na 
stadionu Matije Gubca odvijala, dejavnost, ki bi imela znake najema oziroma 
podnajema (nekdo zaseda nepremičnino, kot bi bil njen lastnik in iz te pravice izključi 
vsako drugo osebo). Na zaprosilo smo od NK Krško pridobili določene listine, ki so 
vsem zainteresiranim na voljo pri g. Pilipoviču na Oddelku za družbene dejavnosti. 
 
Ponovno vprašujem, zakaj občinske seje ne potekajo v živo preko Ansata? 
 

Odgovor Kabineta župana: 
Prenašanje sej Občinskega sveta Občine Krško bi bilo tehnično izvedljivo, seveda z 
določeno višino dodatnih sredstev. Ocenjujemo pa, da prenašanje sej Občinskega 
sveta v živo ni potrebno. 
 
 

Damjana Pirc - DD: 
 

Dajem pobudo za ureditev parkirišč P+R ob izvozu AC Smednik. Na bencinskem 
servisu OMW Smednik veliko občanov pušča svoje avtomobile, ker se združujejo in 
potem z enim avtomobilom nadaljujejo pot. Ob bencinskem servisu so tako vsako 
dopoldne zaparkirane vse zelenice, avtomobile puščajo tudi že ob bližnjem ekološkem 
otoku. Po Sloveniji zasledujem, da OMW bencinske črpalke prepovedujejo tovrstno 
parkiranje na njihovem območju, zato je tudi na območju Smednika treba čimprej najti 
drugo rešitev za urejeno P+R parkirišče in s tem spodbujanje trajnostne mobilnosti. V 
bližnji okolici je nekaj stalnih površin, določenih za industrijsko gradnjo, na katerih bi 
vsaj kot začasno ureditev bilo možno urediti parkirišče P+R. Prilagam posnetek 
naključnega dne, kjer se vidi število parkiranih vozil, vendar je pogosto situacija se 
slabša in so vozila parkirana tudi v blatu na zelenici. 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško spodbuja trajnostno mobilnost, zato smo veseli dane pobude. Trenutno 
preverjamo prostorske pogoje za umestitev parkirišča, hkrati pa bomo s pobudo 
seznanili DRSI, upravljalca zemljišč ob bencinski črpalki, ki so v lasti RS, in katerih 
sodelovanje bo potrebno v primeru, da bo parkirišče možno zgraditi.  
 


