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14.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  14. 4. 2016; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 

Franc Lekše - SLS: 
 

Ureditev križišča 
Dajem pobudo, da se ob izvedbi asfaltacije lokalne ceste Veliki Trn - Smečice; ki je 
predvidena, izvede tudi ureditev križišča cest LC191171 in LC 191151. V križišču je 
nujna preplastitev in ustrezna označitev križišča, ki bo omogočila tudi umiritev 
prometa. Hkrati s tem je potrebno pristopiti tudi k čiščenju parcel 834/3 in 834/1, k.o. 
Veliki Trn, saj izrazito kazita videz urejenosti krajevne skupnosti prav v njenem 
središču. Ureditev parcele bi hkrati deloma pripomogla tudi k rešitvi urejanja križišča. 
Predlagam ogled strokovnih služb na terenu. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Omenjeno zemljišče je v privatni lasti, zato je možno izvesti dela v času realizacije 
ceste po pridobitvi ustreznega soglasja. Pred tem urejanje celotnega križišča ni 
racionalno.  
 
Sanacija plazu v Kalcah 
Na lokalni cesti LC 191171 je na odseku Kalce - Veliki Trn nastal nov plaz, ki je 
poškodoval vozišče ceste. Ker gre za plazovit teren, ki ga bo težko utrditi. Predlagam, 
da strokovne službe preučijo možnost prestavitve cestišča. S tem bi cestišče skrajšali 
in se izognili tudi dvema ostrima ovinkoma. Krajevna skupnost Veliki Trn je že opravila 
telefonsko poizvedbo glede stališča lastnikov parcel, po katerih bi želeli speljati nov 
cestni odsek, to je med parcelo 1307/3, k.o. Veliki Trn in parcelo št. 1307/15, k.o. Veliki 
Trn. Lastniki so za namen ureditve cestišča del svoje parcele pripravljeni prodati. Z 
navedenim posegom bi se na odseku izboljšale vozne razmere, predvsem v zimskem 
času. Strokovne službe naj tudi preučijo finančne posledice izgradnje novega odseka 
ceste in sanacije zdajšnjega plazu, pri čemer je potrebno upoštevati visoko verjetnost 
ponovitve plazu, kakor se je to zgodilo na odseku ceste malo višje. Nov odsek ceste 
bi speljali na lokacijo prvega plazu, ki je bil saniran v letu 2015 in še vedno čaka na 
asfaltacijo. Hkrati s tem vprašujem, kdaj je asfaltacija predvidena? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Ocena sanacije plazu z dvema globokima kamnitima drenažnima rebroma ter 
drenažami z odvodnjo v dolino preko spodnjega dela ceste je ocenjena med 30.000,00 
in 40.000,00 EUR. Strošek izvedbe nove trase je večji od predvidene sanacije. Poleg 
tega bi imel ta del trase v času zimskih razmer bistveno poslabšane pogoje, večji 
klanec, sredi gozda. Predlagana trasa bi omogočala tudi višje hitrosti (večja 
preglednost). Zaradi vsega navedenega nismo naklonjeni k prestavitvi trase ceste, 
ampak bolj sanaciji obstoječe ceste. 
 
Prometna signalizacija 
Dajem pobudo, da koncesionar oziroma vzdrževalec občinskih cest v Krajevni 
skupnosti Veliki Trn pregleda stanje prometnih znakov, saj jih je precej, ki so zaradi 
dotrajanosti potrebni zamenjave. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Stanje signalizacije se je pregledalo in manjkajoča in dotrajana prometna signalizacija 
je naročena in bo izvedena v skladu s terminskim planom. 
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Tadej Radkovič - ROK: 
 

Del Krškega »Zaton« je sicer lepo urejen. Tudi obvoznica je urejena, žal pa je zaradi 
utesnjenosti postala v praksi zelo nevarna. Predlagam, da se prouči možnost, da se 
cestišče razširi oziroma rekonstruira, mogoče vsaj v smislu, da se »spustijo« robniki, 
kar bo omogočalo večjo pretočnost in varnost. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Del obvoznice na relaciji CKŽ proti Zatonu je urejen skladno s projektno dokumentacijo 
in pridobljenimi dovoljenji in soglasjem upravljalca ceste Direkcije RS za ceste (zdaj 
DRSI). Upoštevani so bili vsi strokovni in tehnični predpisi za varno odvijanje prometa. 
Dejansko je na tem delu ureditev izveden zaradi umiritve prometa in hkrati že vključuje 
elemente možnega dostopa peščev in kolesarjev na predviden nov peš most preko 
Save. Dodatno je na tem odseku prometni režim urejen s prometnimi znaki, ki 
predvidevajo delno preusmeritev prometa na obvoznico kar pomeni, da ja tranzitni 
tovorni promet iz smeri Drnovega v rondoju pri mostu preusmerjen na most v smeri 
Vidma in proti Vipapu ter nato na nov del obvoznice v smeri proti HE Krško.  
Skladno s pravili v cestne prometu pa je potrebno upoštevati postavljeno cestno 
prometno signalizacijo, a je v praksi, kot ugotavljamo na terenu, možno ugotoviti, da 
mnogi udeleženci v prometu tega ne upoštevajo dovolj dosledno in še vedno vozijo 
tam, kjer jim to ni dovoljeno. 
 
Dajem pobudo, katero smo v naši svetniški skupini že v prejšnjih mandatih večkrat 
izpostavili. Nujno bi bilo potrebno pričeti z iskanjem prostorskih možnosti za umestitev 
novega mosta preko reke Krke v krajevni skupnosti Podbočje. Ker se zavedamo, da 
bo kar nekaj vode preteklo po Krki preden bo prišlo do izgradnje mostu, moramo pričeti 
to čim prej, da bi se, recimo čez 10 let, že zapeljali po novem mostu. Da bi bilo lažje 
predlagam, da bi most umestili na Dobravi in na levem bregu premostili vas Gazice v 
Brežiški občini. Na ta način bi lahko zgradili en most za obe krajevne skupnosti oziroma 
občini. To bi bilo tudi ekonomsko bolj upravičeno in dober argument v razgovoru z 
državnimi načrtovalci. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V skladu s podano pobudo svetnika smo pristopili k pregledu že izvedenih aktivnosti 
na temo umestitve novega mostu preko reke Krke na območju KS Podbočje. Občina 
Krško je že pred leti na Direkcijo RS za ceste naslovila pobudo po umestitvi novega 
mostu preko reke Krke na cesti R3-2237 Križaj - Podbočje - Šutna. Pobuda se je 
nanašala na umestitev mostu, ki bi prenesel večje osne obremenitve, kot to dopušča 
obstoječi leseni most. S strani Direkcije RS za ceste smo prejeli negativni odgovor. V 
pobudi svetnika je bil predlagan most v naselju Dobrava oziroma Pristava ob Krki. Le 
ta bi povezoval dve sosednji občini (Krško in Brežice). Glede na to, da gre za investicijo 
državnega pomena saj gre za gradnjo ceste in mostu regijskega značaja, bi bilo 
potrebno pridobiti interes Občine Brežice, kot tudi Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, 
da skupno pristopimo k pripravi pobude po umestitvi mostu. Pobudo bi bilo potrebno 
utemeljiti s študijo oziroma strokovno podlago, ki bi upravičila nujnost umestitve nove 
cestne povezave in mostu, prav tako pa bi bila podlaga za spremembe in dopolnitve 
prostorskega akta obeh občin. Občina Krško bo pred navedenimi postopki, ki bi 
pomeni nov poseg v prostor in morebitne spremljajoče nezaželene učinke, ponovno 
preverila pripravljenost upravljalcev državnih cest po umestitvi betonskega mostu 
preko reke Krke na cesti R3-2237 Križaj - Podbočje - Šutna. 
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Ivan Umek - SLS: 
 

Podal bi pohvalo in pobudo v vezi državne ceste Senovo - Koprivnica.  
Pohvala gre za končano sanacijo odseka Senovo - Mali Kamen. Ta zahteven odsek 
je bil dolga leta samo krpan, sedaj pa je bila izvedena celovita sanacija dveh plazov in 
celotna preplastitev. Upam, da je to tudi kvalitetna sanacija, saj je omenjena cesta zelo 
obremenjena, ker je to najbližja povezava med Posavjem in Mariborom. Je pa tudi 
priljubljena trasa za voznike tovornih vozil, ki se hočejo izogniti plačilu cestnine za 
avtoceste. Ker se je pristopilo k temeljiti sanaciji tega odseka, je moč sklepati, da v 
bližnji prihodnosti ne bo prišlo do celovite rekonstrukcije ceste in obcestne 
infrastrukture, zato dajem pobudo, da se nujno izvede tudi sanacija še ostalih 
odsekov, ki so še ostali in so popolnoma razpokani, oziroma nekvalitetno pokrpani. Po 
moji oceni je teh odsekov še za cca 1 km. Ta dodatna preplastitev bi vsaj za nekaj 
časa zadostila potrebam in bi popravila sedanjo nelogično preplastitev, ko je kakšen 
km saniran in potem zopet par sto metrov ne. Prosim, da se ta dopis posreduje Direkciji 
za ceste RS, na podano pobudo pa pričakujem tudi ustrezen odgovor. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pobudo smo posredovali Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). 
 
 

Marija Stopinšek - SLS: 
 

Pobude za ureditev zadev občinskega pomena v Krajevni skupnosti mesto 
Krško, predel Stara vas  
Svet krajevne skupnosti mesta Krško je na Občino Krško že v decembru 2014 s 
posebnim dopisom (zap.št.: 909-38/2014 ID30) posredoval seznam pobud za ureditev 
zadev na področju Krajevne skupnosti mesta Krško, ki pa so občinskega pomena, zato 
je njihova izvedba v pristojnosti Občine Krško. Ker večji del pobud ni bil realiziran, kot 
članica Občinskega sveta dajem pobudo temu organu, da v okviru svojih pristojnosti 
obravnava in predlaga rešitve ter jih posreduje v izvedbo za spodaj navedene zadeve 
občinskega pomena, ki se nahajajo v Stari vasi: 

1. Ureditev ulic in cest: 
a. preplastitev Partizanske poti - umestitev v porabo v okviru pripadajoče mase 

za leto 2016; 
 

Odgovori Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Preplastitev Partizanske poti bo umeščena v program cest za obdobje 2017-2020. 
 

b. kategorizacija ulice Ob potoku za številki 5 in 7 - ustrezna dopolnitev odloka. 
Pobuda za kategorizacijo omenjene ulice je evidentirana. Kategorizacija bo realizirana 
ob prvi spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško. 
 

2. Postavitev javne razsvetljave: 
a. za ulico Ob potoku za hišne številke od 6 do 12; vključitev te pobude v 

elaborat za infrastrukturo.  
V letu 2012 smo v sodelovanju vseh Krajevnih skupnosti občine Krško izdelali Elaborat 
širitve JR v občini Krško. V tem elaboratu širitev JR za ulico Ob potoku od h.št. 6 do 
12 ni predvidena. Prav tako v obstoječem proračunu 2015 in 2016 ter NRP 2015-2019 
ni predvidena omenjena širitev JR. Vašo pobudo smo evidentirali. Ko bomo v novem 
programskem obdobju omenjene dokumente ponovno pripravljali, bomo ob 
upoštevanju prioritet in razpoložljivih finančnih sredstev, vključili tudi vašo pobudo. 
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3. Ureditev pločnikov skozi Staro vas: 
a. ureditev pločnikov ob regionalni cesti skozi Staro vas, ki so le mestoma 

ustrezno urejeni, sicer pa so v zelo slabem stanju (luknje, razpoke), kar 
otežuje varen prehod. 

Delna sanacija pločnikov v Stari vasi je bila izvedena pred dvema letoma. Na 
preostalem delu bomo izvedli ponovni pregled in na podlagi tega v letošnjem letu 
izvedli manjša sanacijska dela na pločnikih. 
 

4. Ureditev in redno vzdrževanje vodotokov: 
a. redno letno vzdrževanje potokov Potočnica in Drnik; prosim za podporo pri 

zahtevi, ki jo je Svet KS v letu 2015 posredoval na ARSO (Oddelek območja 
Spodnje Save) in v letu 2016 Direkciji za vode. 

Ureditev vodotokov je v pristojnosti ARSO. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, se 
dela ne izvajajo redno. Po naših večkratnih posameznih urgencah smo od pristojnih 
dobili zagotovilo, da lahko vsak posameznik oz. društvo ipd. izvede čiščenje vodotoka, 
ob predhodni pridobitvi soglasja ARSA. Vlogo je potrebno nasloviti na ARSO, Novi trg 
9, 8000 Novo mesto, le-ti pa bodo poslali ustrezno soglasje za poseg, ki ga boste lahko 
opravili sami. 
 

5. Kabliranje električnih vodov v Stari vasi. 
Za kabliranje električnih vodov je pristojno podjetje Elektro Celje, zato predlagamo, da 
pobudo posredujete njim. 
 

6. Dokončna izgradnja kanalizacijskega omrežja. 
Dokončanje izgradnje kanalizacije v Stari vasi je v planu do konca leta 2016. 
 

7. Regulacija potoka v Stari vasi. 
Struga Potočnice se bo urejala v sklopu gradnje HE Brežice in zagotavljanja poplavne 
varnosti, skladno s programom Infre. Dela so po terminskem planu predvidena v letu 
2017. Za zagotovitev poplavne varnosti naselij oziroma objektov se izvedejo ukrepi za: 
»Ureditev Potočnice v dolžini približno 550 m: za zaščito Stare vasi pred 20-letnimi 
vodami se gorvodno od železnice skozi naselje poveča pretočni profil in poglobi dno; 
za utrditev dna in razgibavanje vodnega toka se med nizke pragove vgradijo betonsko-
kamniti talni pragovi, za premagovanje višinske razlike pa zgradijo kamnite drče. 
Obstoječe premostitve in prepusti se ohranijo in preuredijo. Brežina se zavaruje z vipo, 
kamnometom ter kamnom v betonu in kamnito zložbo v betonu, pri čemer se izvedejo 
globoke fuge in zagotovi razgibanost dna. Desni breg ob Mlinščici gorvodno od Stare 
vasi se poviša, gorvodno od tod pa se ohranijo poplavne površine Potočnice. Uredi se 
tudi izlivni odsek Drnika z zgraditvijo večjega škatlastega profila v dolžini približno 208 
m v okviru cestišča obstoječe lokalne ceste, ki se po končani gradnji ponovno uredi, 
gorvodno pa se izvede sanitarni posek zarasti v strugi Drnika.« 
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Odvoz odpadkov 
Krajan Osredka se pritožuje nad (ne)odvozom odpadkov. Izvajalec gospodarske javne 
službe (GJS) ne odvaža odpadkov izpred stanovanjske zgradbe, pač pa zahteva, da 
jih krajan dostavi (v zabojniku) na zbirališče, ki je oddaljeno 300-400 metrov in v klanec. 
Dajem pobudo, da izvajalec GJS poskrbi za odvoz smeti, v kolikor je izdal položnico 
in za (ne)opravljeno delo pričakuje plačilo. Izvajalec GJS se mora prilagoditi pogojem 
na terenu z ustreznim vozilom in ne nalagati krajanom dodatnega dela. 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Odvoz odpadkov iz omenjene lokacije na Osredku, se izvaja z odjemnega prostora, ki 
je v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 33/07) od transportne poti lahko oddaljen največ 5 m. Cesta do 
krajanov na tem naslovu - na Osredku, je preozka in nima zagotovljenega oz. 
urejenega obračališča za smetarska vozila.Glede na to, da v omenjenem primeru 
dostop do objektov s smetarskimi vozili ni možen, mora biti na dan odvoza posoda za 
odpadke ob transportni poti smetarskega vozila.  
 
 

Dajem pobudo za »rešitev« pitne vode na Krškem polju 
Pred časom smo v KS Leskovec pri Krškem prejeli obvestilo oz. dopis izvajalca GJS 
Kostaka d.d. Krško, v katerem nas seznanja z razlogi za zaskrbljujoče stanje pitne 
vode na Krškem polju. Če vse našteto drži, potem nam kot družbi ni pomoči. Še bolj 
pa čudi namera, da bi breme nadzora prenesli kar na krajevno skupnost, ki je v vsej 
verigi najšibkejši člen. Oskrba s kvalitetno pitno vodo je pomembna družbeno 
odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki ne predstavlja le distribucije vode po 
vodovodnem sistemu v zadostnih količinah, temveč je združena s skrbjo in 
prizadevanji za ohranitev kakovosti vodnih virov. Tako vsaj piše v dokumentih izvajalca 
GJS. Kako si lahko potem razlagamo dejstvo, da je vodni vir Drnovo zaprt že od leta 
2010. In nenazadnje, tudi če je zakonodaja neusklajena ali je celo ni in so pristojnosti 
deloma prenesene na državo, bi občina in izvajalec GJS morala poskrbeti vsaj za tisto, 
kar velja že od leta 1985. Dejstvo je, da so vsi onesnaževalci iz domačega okolja, 
kakor je tudi dejstvo, da milo rečeno pretiravajo v vseh pogledih. Na vsaj nemoralno 
početje posameznikov opozarjajo celo zaposleni v podjetju Kostak d.d. Krško. Žal pa 
se odgovorni raje zatekajo k razlagam in opravičilom, kot pa k ukrepom. Kaj pa 
odgovornost o ISO standardu 9001? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Izvajalec javne službe je na KGZS - Zavod Novo mesto, Izpostava kmetijske 
svetovalne službe Krško, naslovil dopis št. 509-0040/2016, z dne 1. 4. 2016, s katerim 
je želel opozoriti na povišanje koncentracij nitratov na območju vodnih virov na Krškem 
polju. Izvajalec javne službe o problematiki kakovosti pitne vode na Krškem polju 
obvešča uporabnike in pristojne inštitucije, organiziral je tudi izobraževanje za lastnike 
kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, a ugotavlja, da izvedeni ukrepi niso 
zadostni. Naslovnik dopisa je strokovna inštitucija, ki sodeluje z lastniki kmetijskih 
zemljišč, zato jih je izvajalec javne službe pozval, da na problematiko opozorijo lastnike 
in uporabnike kmetijskih površin na območju Krškega polja in jim podajo strokovna 
navodila o kmetovanju na vodovarstvenih območjih ter jih pozovejo k odgovornejšem 
ravnanju. Dopis je bil z namenom seznanitve s problematiko posredovan tudi KGZS 
Novo mesto, Občino Krško, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje. Tako Občina 
Krško kot izvajalec javne službe ne prenašata bremena nadzora nad izvajanjem 
režimov na vodovarstvenih območjih na krajevne skupnosti ampak jih pozivata, da 
lastnike oz. uporabnike kmetijskih zemljišč seznanijo s problematiko in jih pozovejo k 
odgovornejšem ravnanju. Kot je izvajalec javne službe v navedenem dopisu zapisal, 
se nadzor nad Odlokom o varstvu podzemne pitne vode na območju varstvenih pasov 
črpališča vodovoda Krško (SDL št. 12, 1985) ne izvaja. Medobčinski inšpektorat Krško, 
ki je bil pristojen za nadzor nad navedenim odlokom ne obstaja več (od leta 1995), 
Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica pa za nadzor po navedenem odloku ni 
pristojen. Izvajalec javne službe je glede neustreznega gnojenja na Krškem polju podal 
prijavo tudi na Inšpektorat za okolje in Inšpektorat za kmetijstvo. Prejeli so odgovor, da 
je za ukrepanje potrebno čimprejšnje sprejetje Uredbe o zaščiti vodnih virov. Občina 
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Krško je naročila strokovne podlage za zaščito vodnih virov na območju celotne občine 
in jih septembra 2015 skupaj s Pobudo za priprava državne uredbe o zaščiti vodnih 
virov posredovala na Vlado Republike Slovenije. Dokumentacija je v fazi revizije na 
Geološkem zavodu Republike Slovenije. Predvidenega datuma sprejetje pa še niso 
sporočili. Tako Občina Krško kot izvajalec javen službe imata uveden mednarodni 
standard za vodenje kakovosti, sistem vodenja kakovosti ISO 9001. Izvajalec javne 
službe pa dodatno tudi sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004, sistem varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001:2007 in sistem upravljanja z energijo ISO 50001:2011 
in druge. Učinkovitost integriranih sistemov vodenja se vsako leto preverja s strani 
akreditiranih presojevalcev. Družba Kostak je v okviru ISO 14001:2004 kot ključni 
okoljski cilj prepoznala tudi Nadzor kakovosti podzemne vode, v sklopu katerega izvaja 
več programov (v letu 2015: Označitev vodovarstvenih območij s tablami, Spremljanje 
kakovosti (izčrpavanje) na vodnem viru Drnovo in okoliških piezometrih, Preverjanje 
kakovosti podzemne vode iz obstoječih piezometrov - pliokvartar, Izvedba 
piezometrične vrtine - novi vodni vir, Ozaveščanje lastnikov parcel na vodovarstvenih 
območjih in uporabnikov, Ozaveščanje otrok). Namen aktivnosti pa je ozaveščanje 
lastnikov parcel na vodovarstvenih območjih in uporabnikov.   
 
 

Tamara Vonta - SD: 
 

Glede na to, da je naše mesto z okolico zgodovinsko zelo povezano z rojstvom 
slovenskega knjižnega jezika, kar bi moralo predstavljati eno od središčnih točk naše 
kulture in »ponudbe« kulture, obenem pa imamo v občini kar nekaj obnovljenih 
zgodovinskih stavb, kjer so v preteklosti ustvarjali največji možje slovenstva 
predlagam, da kakšen prostor namenimo za neko obliko »pisateljske rezidence«, kjer 
bi svoja literarna in druga umetniška dela ustvarjali sodobni slovenski, pa tudi tuji 
literati. Šlo bi za simbolno ceno najema prostora za ustvarjanje, lahko pa bi se odločili 
tudi za nekoliko širšo možnost ponudbe rezidence, z možnostjo bivanja umetnika. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Pobuda je zelo zanimiva in dobrodošla, odlično povezljiva z dediščino mesta in občine. 
Ob preučevanju možnosti umestitve umetniških rezidenc v navedene in tudi ostale 
objekte v mestu bi galerijski prostor s prostorom za pisateljsko in drugo ustvarjanje 
lahko našli v t.i. Mencingerjevi hiši, rezidenco, prostor za krajšo nastanitev umetnikov 
pa je možno najti v ostalih objektih v mestu, ki jih bo potrebno za ta namen še 
preurediti. Kot eno od možnosti za vzpostavitev umetniške rezidence smo v občinski 
upravi skupaj z vodstvom Valvasorjeve knjižnice Krško našli v delu objekta 
Kapucinskega samostana v Krškem, kamor se umeščajo dodatni prostori za izvajanje 
knjižnične dejavnosti. Za te vsebine je možno pridobiti tudi razvojna evropska sredstva, 
priprava projekta je v intenzivnem teku. 
 


