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11.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  17. 12. 2015; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Ko ob koncu leta pregledujem svoje pobude in njihovo realizacijo, bi se osredotočil na 
dve. Na odgovor glede izobešanja zastav na pokopališčih (8. seja), bi še enkrat 
predlagal, da se namesti nov drog z novo zastavo (stroški cca 800,00 €) na pokopališču 
na Senovem, saj je v takšni obliki sramotenje zastave, kar je tudi zakonsko kaznivo. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na pokopališču Senovo bomo zamenjali dotrajan drog za zastave v letu 2016. 
 
Vprašujem, ali ste že prejeli odgovor upravljavcev vodotokov skozi Senovo glede 
urejanja struge Reštanjskega (Belskega) potoka od sotočja Ravenskega in Belskega 
potoka (trg Rudarjev) do sotočja Reštanjskega in Dovškega potoka. Vprašanje se 
nanaša na odgovore podane na 9. seji, podan je bil odgovor samo v zvezi z mostom na 
Titovi cesti (pri Gostilni Senica). 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Glede urejanja vodotokov pod premostitvenimi objekti na tem odseku, ki se nanaša na 
vzdrževalna dela pod premostitvami, je za izvedbo vzdrževalnih del, po zagotovilih 
vodarjev, pristojen vzdrževalec javne ceste. Trenutno se dogovarjamo z DRSI kot 
nadzornikom državnih cest o možnih rešitvah in vas bomo o dogovoru in možnih rešitvah 
obvestili takoj, ko bomo prejeli odgovor. 
 
Pohvalil bi še podjetje Rudar (v občinski lasti), ki z občutkom skrbi za urejenost objektov 
in bi jim v turističnem slogu pripel turistični nagelj, Občini Krško pa bodečo nežo za 
neurejenost parcel nasproti upravne stavbe omenjenega podjetja (med CKO in Belskim 
potokom, parc.št. 17/10 in 127/10, k.o. Senovo). Predlagam, da to uredite. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
V skladu s podano pobudo svetnika smo pristopili k pregledu omenjene lokacije z 
nameno ugotovitve dejanskega stanja. Ugotovljeno je bilo, da je zemljišče neurejeno in 
potrebno čiščenja in ureditve. Vsled navedenega smo prav tako kontaktirali podjetje 
Rudar d.o.o., da glede na lastništvo bližnjega večstanovanjskega objekta na naslovu 
Cesta kozjanskega odreda 1, Senovo, katerega prebivalci delno koristijo zemljišča kot 
funkcionalno zemljišče, skupno pristopimo k ureditvi in dorečemo nadaljnje aktivnosti za 
trajno urejenost teh zemljišč. Čiščenje je predvideno v začetku februarja 2016. 
Prav tako naj še omenimo, da je Občina Krško prav zaradi takšnih in podobnih primerov 
vzpostavila spletno aplikacijo Pobude občanov, ki je dostopna na spletni strani Občine 
Krško, preko katere lahko občanke in občani Občini Krško posredujejo predloge, pobude 
in vprašanja, o projektih, o tem, kaj pričakujejo v svojem kraju, krajevni skupnosti, ulici, 
opozarjajo na določene pomanjkljivosti in podobno, s tem pa pristojnim na Občini 
pomagajo aktivno reševati težave v prostoru. 
 
 

Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Zahvaljujem se za odgovor, ki sem ga prejela na pobudo, dano na prejšnji seji 
Občinskega sveta. V drugem delu odgovora, ki se tiče izobraževanja strokovnega kadra 
in sredstev namenjenih za strokovno izobraževanje v vrtcih, kjer se navaja, da je v ceni 
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vrtcev zajeto tudi izobraževanje strokovnega kadra, pa z odgovorom nisem zadovoljna. 
Zavedam se, da je v ceni vrtcev že zajeto izobraževanje, če sem prav seznanjena, se je 
ta postavka pred dvema letoma razpolovila in tako sedaj namenjamo za izobraževanje 
polovico manj denarja, kot smo ga pred tem obdobjem. Številka, ki jo navajate za 
izobraževanje je 33.576,72€ na letni ravni. Če to razdelimo na 71 oddelkov, ki trenutno 
delujejo v občini Krško, na oddelek na letnem nivoju zagotavljamo 472,91€. Običajno 
imamo v oddelku vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, kar pomeni, da vsaki 
zagotavljamo 236,45€ letno za izobraževanje. V to postavko pa štejemo tako kotizacije 
za seminarje, kot tudi potne stroške za prevoze na seminarje in hospitacije in vse 
članarine za mreže, v katerih so vrtci vključeni, (skupnost vrtcev Slovenije, mreža vrtcev 
po metodologija KzK, Zavod za šolstvo in seveda še ostale) strokovno literaturo, vsa 
usposabljanja za tehnični kader, kot so higienski minimum, izobraževanja za 
računovodske delavce, požarno varstvo, prehranski režim, posveti za ravnatelje, 
svetovalno delo, prva pomoč itd. Nekatera od teh izobraževanj so zakonsko periodično 
predpisana in jih je v določenih terminih nujno izvajati. Torej je postavka po oddelku še 
veliko nižja. Verjetno izračun ni povsem točen, saj predvidevam, da vrtci z več oddelki 
dobijo več sredstev, tisti, ki imajo oddelkov manj pa tudi manj sredstev, kaže pa na 
izredno nizka sredstva, ki jih namenjamo za to, da bi bili naši vrtci bolj kakovostni. Vse 
to kaže tudi na to, da ima posledično strokovni kader precej slabe možnosti za 
izobraževanje, saj je verjetno, da se izbira cenejša izobraževanja na bližnjih lokacijah, 
za vključevanje v nove mreže, ki bi definitivno doprinesle k dvigu kakovosti dela 
strokovnega kadra, pa zmanjka sredstev. Menim, da je izobraževanje strokovnih 
delavcev ravno tako pomembno, če ne še bolj, kot prostori, v katerem vrtec deluje, zato 
se mi zdi več kot smiselno in tudi nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva za dvig 
kakovosti predšolske vzgoje. Seveda enako velja tudi za osnovno šolstvo, vendar pa je 
to v domeni ministrstva. Glede na to, da ima naša občina to možnost, da dodatna 
sredstva zagotavlja iz NORP-a, predlagam, da to tudi storimo, saj bomo s tem veliko 
doprinesli k dvigu kakovosti predšolske vzgoje, saj gre za obdobje vzgojnega procesa, 
ki je za otroka najpomembnejša popotnica v kasnejše vzgojno izobraževalne procese. 
Seveda pa bi bilo nujno, da je občina, kot plačnik, seznanjena z letnim planom 
izobraževanj vrtcev, ki bodo temeljila na kolektivnih in individualnih ciljih in bodo 
povezana z razvojnimi cilji in kot plačnica tudi obveščena o realizaciji. Nenazadnje smo 
pred leti, po sprejetju sklepa, uvedli dodatne subvencije za starše, čeprav jih država že 
predpisuje in to progresivne. Zato ne vidim razloga, da ne bi namenjali dodatnih sredstev 
za dvigovanje kakovosti vzgoje na nivoju predšolske vzgoje, čeprav je to že opredeljeno 
v ceni vrtca, saj kot vidimo, je teh sredstev občutno premalo, da bi lahko bistveno 
prispevala k kakovostnejšim programom. Zato ponovno predlagam, da se 3 - 5% 
sredstev, ki bi jih z ukinjanjem subvencij pridobili, nameni za izobraževanje strokovnega 
kadra v vrtcih, katerih ustanoviteljica je Občina Krško. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Za namen odgovora na predlog, smo vsem vrtcem naše občine posredovali vprašalnik 
oz. tabelo, ki se nanaša na dodatno strokovno izpopolnjevanje oz. izobraževanja kadra 
v vrtcih. Ko bomo prejeli vse odgovore, bomo tabele ter predloge vrtcev proučili, na 
podlagi česar bomo pripravili odgovor na navedeni predlog.  
 
 

Tamara Vonta - SD: 
 

Sem zelo vneta navijačica Krškega nogometa in tudi domislica, da kip Matije Gubca 
oblečemo v majico krškega kluba se mi zdi simpatična, a vendar delim mnenje mnogih, 
ki so me opozorili na to, da je stalna oprava imenitnega dela kiparja Toneta Kralja malce 
neprimerna. Zato predlagam, skupaj s tistimi Krčankami in Krčani, ki menijo isto in jih ni 
tako malo, da puntarja vendarle slečemo iz sprane majice. 
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Sporočilo navijaške skupine NK Krško -  Nuclear power boys: 
Navijaška skupina NK Krško - Nuclear power boys je sporočila, da je bila istega dne - 
17. 12. 2015 - majica (dres slovenske nogometne reprezentance s št. 12) - s kipa Matije 
Gubca odstranjena. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za 
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, v katerega je moč uvrstiti tudi 
t.i. projektno vključevanje mladih. Glede na številne pripombe, ki so bile dane v tem 
Občinskem svetu, pa tudi širše, se mi zdi razpis zelo primeren za pridobitev sredstev za 
programe, s katerimi bi lahko bolje vključili v družbo mladostnike iz različnih ranljivih 
skupin (otroci družin, ki so se priselile v Slovenijo, za njihovo uspešnejšo vključitev, 
premagovanje jezikovnih ovir,…). Predlagam, da Občina Krško vzpodbudi primerne 
institucije (denimo Center za socialno delo Krško in Ljudsko univerzo Krško) za pripravo 
projekta (programa) in prijavo. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti in Oddelka za javna naročila in črpanje 
EU sredstev: 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je objavilo javni razpis 
za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, katerega predmet je 
sofinanciranje zgoraj navedenih programov, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske ter 
humanitarne organizacije. Ti so tudi upravičeni prijavitelji. V razpisu je jasno navedeno, 
da bo v primeru, da bo prijavitelj samostojni podjetnik, gospodarska družba ali občina, 
prijava zavržena. 
Razpis določa, da bodo sofinancirane vsebine na devetih področjih in sicer: 

- Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s 
povzročitelji nasilja; 

- Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom 
prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi 
alkoholizma, motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti; 

- Programi na področju duševnega zdravja; 
- Programi za brezdomce; 
- Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter 

programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju; 
- Programi za starejše ljudi - osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo 

podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju; 
- Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za 

organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov; 
- Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov; 
- Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu 

vključevanju ranljivih skupin prebivalstva. 
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za leto 2016 je 4.000.000,00 EUR za vse 
programe skupaj. 
Strinjamo se s pobudo, da se predlagane zavode in tudi ostale organizacije spodbudi k 
prijavi na navedeni in tudi ostale sorodne razpise in po predhodni ureditvi registracije 
dejavnosti oz. temeljnih aktov ter ob predpostavki, da gre med posameznimi prijavitelji / 
izvajalci za usklajeno/povezano delovanje.  
Sredstva za navedeni zametek programa »projektno vključevanje mladih«, je l. 2015 za 
2-letni pripravljalni projekt pridobil Mladinski center Krško skupaj s partnerji iz tujine iz 
razpisa Erasmus + Strateška partnerstva. Prav tako je bil leta 2015 MC Krško uspešen 
tudi na razpisu za sredstva Norveškega mehanizma s projektom Preventivni mozaik 
Posavja. To je regijski preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih 
z življenjskim slogom s poudarkom na alkoholni problematiki, in bo potekal do aprila 2016 
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na območju spodnje-posavske regije. Programe psihosocialnega svetovanja po telefonu 
otrokom izvaja v okviru programa TOM telefon tudi ZPM Krško (program je sofinanciran 
tudi v okviru občinskega javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in 
mladino). 
Razpis MDDSZ od prijaviteljev zahteva določene pogoje - t.j. ustrezno registracijo za 
opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 - socialno 
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 - socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 - 
dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma status humanitarne organizacije ali status invalidske 
organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status 
društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma so registrirani za 
opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v 
statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije - ob tem pa za posamezna področja še 
dodatne pogoje (Npr. B programi morajo imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice 
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2016, ali veljavno listino o verifikaciji Socialne 
zbornice Slovenije, C programi pa med drugim izvajanje vsaj že 3 leta in strokovnega 
vodjo oz. pogoje, zapisane v 69. členu Zakona o socialnem varstvu). 
Ljudska univerza Krško za prijavo na navedeni razpis ne izpolnjuje dveh osnovnih 
pogojev, namreč kot javni zavod ni registrirana za področje socialnega varstva, ravno 
tako nimajo zaposlenega ustreznega kadra (socialno delo ali strokovni izpit iz socialnega 
varstva in 5 oz. 10 let delovnih izkušenj na področju, za katerega se prijavljaš). Glede na 
to smo Ljudsko univerzo Krško pozvali, da pripravi spremembo odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda z namenom doregistracije dejavnosti. S tem bi se jim razširile možnosti 
prijavljanja na razpise MDDSZ, kjer bo kar nekaj možnosti za projekte s področja ranljivih 
ciljnih skupin. 
 
Mrliška vežica v Brestanici in njena okolica je v tako žalostnem stanju, da se svojci ne 
morejo dostojno posloviti od svojih dragih pokojnih. Pogosto se zgodi, da niso odpeljane 
niti smeti, ki zaradi polnih zabojnikov ležijo po tleh in v vrečah (hranim fotografije o 
dejanskem stanju). Glede na to, da so bile vežice obnovljene že skoraj v vsaki KS in ne 
le enkrat (z izjemo Krškega, kar pa je druga sramota), vprašujem: 

- kako je mogoče, da je stanje v Brestanici v toliko letih še vedno tako žalostno?  
- zakaj in na podlagi česa ocenjujete, da obnova še ni na vrsti? 

Ne zdi se mi namreč prav, da se obnavlja tam, kjer je posamezni občinski svetnik ali 
morda predsednik KS dober trgovec in na »pravi strani«, ampak bi moralo pri tem igrati 
največjo vlogo dejansko stanje in korist za vse krajane. Kolikor mi je znano, je bila 
dokumentacija pripravljena, a se že vrsto let ni zgodilo nič. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Mrliške vežice po pokopališčih krške občine se obnavljajo glede na dotrajanost in starost 
objektov ter glede na to, koliko je posamezna krajevna skupnost prispevala sredstev iz 
svojega programa. Primeri zadnjih novogradenj so bili tako izvedeni na tistih 
pokopališčih, kjer so bile krajevne skupnosti soudeležene pri financiranju. 
V predhodnem programskem obdobju je Občina izvedla več investicij na pokopališčih in 
mrliških vežicah. V letih 2003 gradnja nove mrliške vežice in širitev pokopališča v 
Leskovcu ter širitev pokopališča na Senovem, v letu 2007 širitev pokopališča v 
Brestanici, vzporedno so bila v okviru vzdrževalnih del na pokopališčih izvedena tudi 
večja investicijsko vzdrževalna dela (sanacija opornih zidov na pokopališčih v Koprivnici, 
na Raki, ureditev parkirišč in dovoza na Velikem Trnu ter postavitev nadstrešnice pri 
mrliški vežici na pokopališču Veliki Trn), v preteklem letu je Občina Krško v sofinanciranju 
s KS Podbočje zgradila novo mrliško vežico in razširila pokopališče v Podbočju ter pričela 
z izgradnjo prostora za raztros na pokopališču Krško. V vmesnem času smo izvedli 
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nakupe zemljišč za potrebe širitve na pokopališču Veliki Trn ter v Krškem, pripravljajo pa 
se še odkupi zemljišč na pokopališču v Leskovcu. 
Pred letom in pol je bila za pokopališče Brestanica izdelana dokumentacija za gradnjo 
nadstrešnice, na mestu sedanjega parkirišča med cerkvijo in pokopališčem ter 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt zajema še sanacijo pokopališkega zidu, 
prestavitve komunalne infrastrukture ter ureditev prostora pred vhodom v cerkev. 
Nadstrešnica je postavljena na dvignjeno ploščad, oblečena v kamen. Konstrukcija je 
jeklena, streha je steklena, v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Nadstrešnica bo služila kot poslovilni prostor od pokojnikov in prostor za obrede. 
Financiranje izvedbe je deloma vezano na pridobitev tujih virov. V pripravi je sporazum 
o sofinanciranju gradnje. Če bo sporazum sklenjen v načrtovanem roku, bo Občina Krško 
pričela z gradnjo v pričetku leta 2016. 
 
 

Boštjan Pirc - SLS: 
 

Dajem pobudo, da se križišče, ki vodi na pokopališče Krško in stadion Matije Gubca 
uredi v rondo. Na tem območju je v zadnjem obdobju veliko pešcev, ki prečkajo cestišče. 
Z rondojem bi promet umirili in upočasnili, kar bi pripomoglo k varnejšem prečkanju 
cestišča. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Obveščamo vas, da pogovori za ureditev omenjenega križišča pri pokopališču in ostalih 
križiščih že potekajo med predstavniki DRSI-ja in Občino Krško, vendar je potrebno 
povedati, da gre za glavno cesto G1-5 Sevnica - Drnovo in vsaka odločitev o spremembi 
prometnega režima mora temeljiti na predhodnih strokovnih podlagah, mnenjih in štetju 
prometa. 
 
 


