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8.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  16. 7. 2015; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Dušan Dornik - SMC: 
 

Obračam se na občinsko upravo v zvezi s pošto v starem delu Krškega. Po mojih 
podatkih naj bi se pošta v starem delu mestnega jedra v Krškem zaprla 1. 1. 2016. 
Glede na to, da so skoraj vsi državni in lokalni organi v starem delu Krškega - Občinska 
uprava, FURS, Davčna pisarna Krško, GURS - Geodetska pisarna Krško, Center za 
socialno delo Krško, Upravna enota Krško, Valvasorjeva knjižnica, odvetniške pisarne, 
notar, sodišče ter druga podjetja in samostojni podjetniki vprašujem, ali je imela 
Občinska uprava kakršnekoli pogovore s Pošto Slovenije, da se pošta v starem delu 
Krškega ne bi zaprla, ker imajo zgoraj omenjeni organi tudi svoje poštne predale. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občina Krško je v mesecu juliju 2015 prejela dopis, v katerem nas Pošta Slovenije 
d.o.o. seznanja, da je v fazi izvajanja optimizacije poslovanja, v okviru katere se izvaja 
tudi centralizacija na območju mesta Krško. V mesecu septembru je predviden obisk s 
strani njihovega predstavnika. Na sestanku bodo predstavljene načrtovane 
spremembe ter pripravljene novosti in rešitve. Ker se zavedamo pomena pošte v 
starem mestnem jedru za vse, ki delujemo v tem prostoru, bomo oblikovali stališče 
Občine Krško ter ga na sestanku posredovali predstavnikom Pošte Slovenije. O vseh 
aktivnostih vas bomo v nadaljevanju obvestili. 
 
Kinološko društvo Senovo izvaja svojo dejavnost na poligonu na Reštanju (parc. št. 
280/7, k.o Reštanj). Lansko leto je bila izvedena javna dražba zemljišča, ki je bilo do 
takrat v lasti Rudnika Senovo v zapiranju. Kljub (zavajajočim) zagotovilom nekaterih 
občinskih in krajevnih svetnikov, da bo Občina Krško pristopila k javni dražbi, se to ni 
zgodilo. Tako je zemljišče pristalo v rokah zasebnika. Kinološko društvo Senovo tako 
dobesedno ilegalno izvaja dejavnost na zemljišču, ki ga je z veliko truda in vloženimi 
finančnimi sredstvi spremenilo iz zapuščenega, neprehodnega zemljišča v občudovanja 
vreden park. Po navedbah članov Kinološkega društva Senovo poteka nekakšna 
korespondenca med Občino Krško in trenutnim lastnikom zemljišča v smislu nakupa s 
strani Občine. Vprašujem, ali in kako poteka korespondenca med Občino Krško in 
lastnikom omenjenega zemljišča, kdo jo vodi v imenu Občine in kakšni so doseženi 
dogovori (ali bi zasebnik prodal zemljišče, cena… itd)? Isti viri navajajo, da je Občina 
Krško obljubila, da naj bi bila sredstva za nakup zemljišča zagotovljena v proračunu za 
leto 2015, in da naj člani nič ne skrbijo, da je to dejansko že skoraj vse urejeno. 
Vprašujem, ali so sredstva za nakup zemljišča, na katerem izvaja Kinološko društvo 
Senovo svojo dejavnost, zagotovljena v Proračunu Občine Krško za leto 2015 in če so, 
pod katero postavko? Ali pa gre zopet za zavajanje članov Kinološkega društva Senovo 
s strani Občine Krško? Seveda pa ne izključujemo možnosti, da je prišlo do 
komunikacijskega šuma med Občino Krško in člani društva. Zato vprašujem, kako je 
potekala ta komunikacija in kakšna zagotovila so bila dejansko dana Kinološkemu 
društvu Senovo in kdo je zastopal Občino Krško? Dejstvo je, da je od javne dražbe minilo 
že skorajda leto dni. Kinološko društvo Senovo je takorekoč ilegalno na »svojem« 
poligonu. Po besedah članov nimajo nikakršne pogodbe z novim lastnikom zemljišča. 
Na poligonu se izvajajo le nujna vzdrževalna dela. Po letu dni pa se že kažejo tudi 
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potrebe po obnovitvenih delih na infrastrukturi, ki pa jih, iz razumljivih razlogov, ne 
izvajajo. V kolikor se problematika lastništva ne bo rešila v najkrajšem možnem roku, 
lahko pričakujemo propad uspešnega in družbeno pomembnega društva. V kolikor ne 
bo zadovoljivih odgovorov s strani Občine Krško predlagam, da se omenjena 
problematika uvrsti na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta Občine Krško.  
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Za nakup zemljišča za potrebe Kinološkega društva Senovo so na Občini Krško 
zagotovljena proračunska sredstva v okviru proračunskega obdobja za leto 2015 in sicer 
na postavki in stroškovnem mestu 6301 - 6031. V letnem načrtu pridobivanja stvarnega 
premoženja Občine Krško za leto 2015 sta zajeti parc.št. 280/4 in 280/7 (del), k.o. 
Reštanj. Letni načrt pridobivanja je sprejel Občinski svet na 4. seji, dne 19. 3. 2015. 
Lastnik nepremičnin je naročil postopek parcelacije nepremičnine parc.št. 280/7 k.o. 
Reštanj po stanju v naravi oziroma v skladu s potrebami Kinološkega društva Senovo. 
Občina Krško je pri pristojni geodetski upravi podala vlogo za prioritetno reševanje 
geodetskega postopka za potrebe čimprejšnjega odkupa zemljišča. Zahteva za 
parcelacijo je bila s strani geodetske uprave zavrnjena, ker v skladu z veljavno 
zakonodajo gozdnih zemljišč ni mogoče parcelirati. O zavrnitvi zahteve smo bili 
obveščeni dne 4. 6. 2015. Parcelacija gozdnega zemljišča je možna v primeru 
solastnine, tako je bilo z lastnikom dogovorjeno, da proda Občini Krško solastniški delež 
nepremičnine pred delitvijo, po pridobitvi solastnine se izvede postopek parcelacije in se 
nato z lastnikom sklene razdružilna pogodba. Zgoraj navedeno je bilo izvedeno, dne 24. 
8. 2015 je bila z lastnikom parc.št. 280/7, k.o. Reštanj, sklenjena kupoprodajna pogodba 
za odkup solastniškega deleža 4/5-tin nepremičnine parc.št. 280/7, k.o. Reštanj (del 
zemljišča v uporabi Kinološkega društva). 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Vprašujem, do kdaj je predvidena zamenjava energijsko potratnih svetilk pred Domom 
in OŠ XIV. divizije na Senovem? Tu so še vedno neustrezne svetilke (bučke), medtem 
ko so drugod že zamenjane. Prilagam fotografiji: 

 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na javni razsvetljavi sta se v zadnjih letih zgodili dve večji prenovi razsvetljave. Prva 
prenova je bila v letu 2011, kjer so zamenjali 1243 svetilk, druga prenova, kjer so 
zamenjali 544 svetilk pa je bila v letu 2012. Pri obeh prenovah so se na sistem 
razsvetljave vgradile LED svetilke. Prenova se je odvila z namenom prilagoditi sistem 
javne razsvetljave zahtevam iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) in znižati stroške na 
porabi električne energije ter vzdrževanju. Izhodiščno leto oz. primerjalno leto je leto 
2010. Priključna moč svetilk je bila 643 kW, poraba v izhodiščnem letu pa je bila 
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2.695.969 kWh. V prvi prenovi so zamenjali 1243 svetilk. Projekt se je izpeljal po 
principu pogodbenega partnerstva med Občino Krško in družbo Kostak (koncesionar), 
pri tem je družba Kostak financirala zamenjavo, ki se bo v naslednjih petih letih pokrila 
preko prihrankov. S prvo prenovo smo dosegli naslednje rezultate: 
• Priključna moč svetilk se je zmanjšala za 236 kW, oziroma za 37 %, 
• Letna poraba se s tem zmanjšala za 965 MWh/a, oziroma za 36 %, 
Med drugo prenovo v letu 2012 so zamenjali 544 svetilk. Projekt je bil sofinanciran s 
strani Države po razpisu nepovratnih sredstev UJR1, kjer smo dobili povrnjeno 29% 
investicije. Z drugo prenovo so doseženi naslednji prihranki: 
• Priključna moč se je s to zamenjavo zmanjšala za 83 kW, 
• Letna poraba se je s to zamenjavo zmanjšala za 342 MWh/a, 
Rekapitulacija prenov: Skupna priključna moč po obeh zamenjavah se je zmanjšala za 
319 kW, kar znaša 49,6% in je 324 kW. Letna poraba se je s prenovama zmanjšala za 
1.307 MWh/a, kar znaša 49%.  
Trenutno stanje svetilk na javni razsvetljavi v občini Krško: 
Skupno število vseh svetilk  4330 
skladnih svetilk z uredbo   2806 
od tega LED svetilk   1905 

neskladnih svetilk z uredbo  1524 
Trenutno je tako v občini Krško skladnih z uredbo 65% svetilk. Glede na zahteve 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, da je potrebno porabo 
omejiti na 44,5 kWh/leto na prebivalca, je Občina Krško s prenovami in znižanjem 
porabe dosegla 53 kWh/leto na prebivalca. 
V planu imamo, da bomo vsa svetila, ki še niso skladna z uredbo izvedli v letu 2017. 
Koncem leta 2016 nam namreč poteče koncesijska pogodba, ki jo bo potrebno z letom 
2017 na novo skleniti. Sestavni del nove koncesijske pogodbe bo tudi obnova vseh 
svetilk, ki še niso skladne z uredbo, to je tudi svetilk, ki jih omenjate v svetniškem 
vprašanju.  
 
Dajem pobudo, da ustrezni oddelek od skrbnikov vodotokov zahteva ureditev 
prepustnosti na Dovškem potoku (most pri Gostilni Senica), kjer so se snele cevi 
različnih vodov. Ob večjem vodostaju se je že zgodilo, da so se potem v te vode 
zagozdila manjša debla in veje, zato je gorvodno že prišlo do izlitja vode iz struge 
(poplave). Podobna težava je pri mostu na Trgu rudarjev. Za oboje prilagam fotografiji. 
 

 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Čiščenje pod mostom na Senovem smo naročili CGP-ju, oz. smo jih zaprosili za 
odgovor, kdaj bodo zadevo sanirali, prav tako iščemo lastnike komunalnih vodov, da 
sanirajo svoj del infrastrukture. Odgovore posredujemo takoj po prejemu le-teh. 

 



 4

Dajem pobudo, da Skupni prekrškovni organ (MI-SPO) izvede intenzivno akcijo 
preverjanja spoštovanja odloka, ki nalaga lastnikom psov, da skrbijo za njihove 
iztrebke. Zadnje čase je na območju Senovega postala kar modna muha, da je vedno 
več sprehajalcev psov, od katerih večina hodi na sprehode brez vrečk ali ustreznega 
pribora za pospravljanje pasjih iztrebkov. 
 

Odgovor Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa 
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica: 
V zvezi s svetniškim vprašanjem in ugotovitvami Antona Petroviča, da mnogi lastniki 
psov ne pospravijo iztrebkov za svojimi psi, je dejstvo. Ugotavljamo, da so zlasti 
problematični lastniki psov, ki živijo v stanovanjskih blokih in nimajo lastnih dvorišč. Na 
podlagi več prijav, je MI-SPO tudi na Senovem in v Brestanici opozarjal domnevne 
kršitelje, tudi v zvezi z nenadzorovanimi sprehodi psov. Problem je v tem, da ob 
prisotnosti ljudi, večina lastnikov čisti za svojimi psi, neosveščeni posamezniki pa 
izkoristijo trenutke, ko ni nikogar blizu in za svojimi psi iztrebkov ne počistijo. Glede na 
to, da so podobni problemi zaznani po vseh občinah, smo v planu prioritetnih aktivnosti 
določili, da opravimo več zgoščenih nadzorov po Posavju z vključenostjo inšpektorjev 
in redarjev. Seveda bodo opravljeni nadzori tudi na Senovem. O ugotovitvah in ukrepih 
bomo poročali občinam. Nadzore sicer opravljamo že sedaj, zgoščene nadzore pa 
planiramo po opravljenih aktivnostih v zvezi z akcijama »Prvi šolski dan« ter »Evropski 
teden mobilnosti«, in sicer po 22. 9. 2015. 
 

 
Jožef Zupančič - SDS: 
 

V svojem imenu in v imenu Odbora za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja 
bi se vsem skupaj rad zahvalil za izvedena dela na namakalnem sistemu Kalce - Naklo, 
ob tem pa predlagam, da se z aktivnostmi nadaljuje. Me pa ob tem razočara odnos 
države do kmetov in kmetijstva, saj pridelamo le 30 % potrebne hrane, nato pa še tega 
ne moremo prodati, ker je pač uvožena hrana iz Španija ali Južne Amerike cenejša, 
čeprav je večinoma »zastrupljena« in nato »raste« še v hladilniku. Pri nas bi pa lahko 
zelenjavo zvečer pobrali in jo zjutraj svežo prodali na trgu, pa žal nismo konkurenčni. 
Mnoge države imajo za to namenjene subvencije za kmete, ki lastne pridelane hrane 
ne morejo prodati, kar pa v Sloveniji očitno ni mogoče. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Oddelek za gospodarske dejavnosti je v preteklem programskem obdobju 2007-2014 
uspešno zaključil projekte komasacije in projekt namakanja Kalce - Naklo, kateri 
namen je bil predan v uporabo leta 2015. Lastniki zemljišč ali najemniki uporabljajo 
vodo iz reke Krke za potrebe namakanja kmetijskih kultur, predvsem za proizvodnjo 
zelenjave in poljščine, na 260 ha kmetijskih površin. Drugi možni vir za namakanje je 
reka Sava. Državni prostorski načrt HE Brežice v svojem dokument navaja, da je 
možno črpanje vode iz reke Save za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Občina 
Krško je v letu 2009 izdelala idejno zasnovo pod naslovom »Možnosti koriščenja vode 
za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save - zajetje HE Brežice« za levi in 
desni breg. Idejna zasnova opredeljuje: varovanje in omejitve na območju namakanja, 
ureditve iz osnutka državnega prostorskega načrta HE Brežice, ureditev namakalnega 
sistema, mesta črpališč, vodne količine, vrednotenje, prikaz obratovalnih in 
vzdrževalnih stroškov in tehnološki elaborat. Občina Krško bo po potrebi sodelovala 
pri načrtovanju in izvedbi projektov koriščenja vode iz reke Save za potrebe 
namakanja. Reka Sava je v naravi že koriščena za namakanje trajnih nasadov. 
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Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Glede na odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo, ki sem ga prejela na 
vprašanje zastavljeno na 7. seji, glede postavitve igral na Senovem (Delavska ulica), 
dodatno vprašujem, kje na Delavski ulici je planirano igrišče, zraven katerega bodo 
postavljena igrala, ter za kakšno igrišče, ki ga je potrebno prej urediti, gre? Kakšna 
igrala bodo postavljena? 
Ker je tu najvišja koncentracija prebivalstva na Senovem in posledično temu tudi otrok, 
predlagam, da se igrišče in igrala na omenjeni lokaciji postavijo to poletje, saj je 
mnenje veliko staršev in družin iz tega okolja, da je v tem delu kraja najslabše 
poskrbljeno za višjo kvaliteto bivanja družin in preživljanje prostega časa otrok. Hkrati 
pa pričakujemo, da se ureditve igrišč in površin, ki so znotraj poselitve 
večstanovanjskih hiš, prednostno obravnavajo in tudi realizirajo. Namesto tega imamo 
na Senovem igrala v parku, fitnes na prostem na povsem neprimerni lokaciji (prvotno 
načrtovan na Delavski ulici). V okolju, kjer pa otroci vsakodnevno preživljajo prosti čas 
(pred bloki, na parkiriščih in na cesti) pa bodo igrišče in igrala postavljena tri leta 
kasneje, kot prvi dve v našem kraju. Za prebivalce tega okolja je to težko razumljivo. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Iz KS Senovo so nas obvestili, da bodo v svojih okvirjih opremili in uredili igrišče, kjer 
je pred časom že bilo (na gozdni jasi) in ga tudi opremili z igrali. 

 
Tamara Vonta - SD: 
 

Dajem pobudo, da se na tabli oz. kažipotu proti Kerinovem Grmu pravilno zapiše ime 
kraja, ki je zdaj napačno zapisano (Kerinov grm), kar ni v skladu s slovničnimi pravili. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Zavedamo se, da je označba kraja Kerinov Grm na smerokazu napačno zapisana, 
zato smo naročili novo tablo oz. popravek zapisa.  

 
Dajem pobudo za preučitev možnosti, da bi mestni avtobus pri svojih vožnjah kdaj 
»naredil ovinek« preko Sremiča in Bučarce. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pobude za podaljšanje proge mestnega avtobusa prihajajo zelo pogosto, vendar proge 
mestnega avtobusa ne moremo podaljšati, ker bi tako podaljšali čas vožnje enega 
kroga, ki je že sedaj, po mnenju nekaterih, predolg. V ta namen smo uvedli dodatno 
progo mestnega avtobusa, ki vozi ločeno iz Vidma v Krško in drugi iz Vidma v 
Leskovec. Preučujemo možnost, da bi dodatni avtobus, ki vozi v času šolskega pouka, 
vozil na dodatni relaciji. Sicer pa imajo vsi prebivalci občine Krško možnost koriščenja 
šolskih avtobusov. Vozni redi so objavljeni na spletni strani Občine Krško in Izletnika 
Celje.  
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

V naselju Veliko Mraševo nimajo urejenega varnega dostopa do avtobusnega 
postajališča ob hitri regionalni cesti Brežice - Kostanjevica na Krki, kjer na prevoz 
čakajo številni šolarji. Predlagam, da se poskrbi za varnost v prometu za te najbolj 
ogrožene udeležence, in sicer: 
- da se vriše prehod za pešce na tej prometnici, 
- da se zgradi pločnik do avtobusnega postajališča, 
- da se zgradi avtobusno postajališče po možnosti izven vozišča. 
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Mogoče bi veljalo predlog uvrstiti v razpis, ki je odprt ravno sedaj in do konca julija in 
je namenjen tudi za varno dostopanje do avtobusnih postajališč. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pobudo smo posredovali na Direkcijo Republike Slovenije za investicije (DRSI), ker 
gre za regionalno cesto v njihovi pristojnosti. 
 
Predlagam, da se najkasneje do naslednje seje zberejo, uredijo in javno objavijo 
podatki o priseljevanju na območje občine Krško in sicer za obdobje od leta 2010 pa 
do danes. Občutek imam, da se izvaja organizirano priseljevanje z asistenco 
»potovalne agencije« ki deluje v okviru Upravne enote. Vprašujem, na kakšni osnovi 
in za potrebe katerih dejavnostih prihaja delovna sila, kakšna je njihova stopnja 
izobrazbe in predvsem ali so našli delo in imajo urejene primerne dohodke zase kot 
tudi za morebitne družinske člane ali pa na mestu zaposlitve iščejo socialno podporo 
v breme davkoplačevalcev oz. če so pripravljeni delati pod vsakimi pogoji predstavljajo 
nelojalno konkurenco za domačo delovno silo, ki si bo morala posledično poiskati svoj 
kos kruha v širnem svetu. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
S vprašanjem priseljevanja tujcev v občino Krško se srečujemo na vseh korakih. Zaradi 
lastnih opažanj problematike in tudi na pobudo občanov, je bil dne 7. 7. 2015 na Občini 
Krško organiziran delovni sestanek  na temo »Priseljevanje tujcev v občino Krško«, 
kjer smo se z vidika različnih institucij, ki delujemo v našem okolju, pogovorili o 
problemih vse večjega priseljevanja tujcev v našo občino, pridobivanju  dovoljenj za 
bivanje in za delo, prijavljanju prebivališča, urejanju stanovanjske problematike, 
socialno ekonomskih razmerah priseljenih družin, vključevanju v okolje (vrtci, šole, 
delodajalci, družbeno okolje) in o vseh drugih spremljajočih dejavnikih ter možnostih 
ureditve tega področja z ustreznimi predpisi. Zapisnik in zaključki sestanka so dostopni 
v Službi za pravne in splošne zadeve. Za odgovor na vaš konkreten predlog in 
vprašanje, smo zaprosili Upravno enoto Krško, Center za socialno delo Krško, Zavod 
RS za zaposlovanje in Policijsko upravo Novo mesto. Odgovore, ki smo jih prejeli, 
prilagamo. 
 
 

Odgovor Upravne enote Krško: 
V zvezi z vašim zaprosilom, vezanim na svetniško vprašanje, podajamo odgovor in 
podatke vezane na področje dela upravnih zadev tujcev v pristojnosti upravne enote: 
 

1. Zakonska podlaga za izdajo dovoljenj za prebivanje tujcev v Republiki 
Sloveniji 

Pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji določa  
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 - uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15 in 
47/15 - ZZSDT, v nadaljevanju ZTuj-2), ki vsebinsko povzema šestnajst direktiv in 
sklep Evropske unije, hkrati pa zakon ureja izvajanje šestih uredb Evropske unije. 
Postopki na področju tujcev, vključno s pogoji, ki jih morajo tujci za pridobitev 
posameznih dovoljenj izpolnjevati, so natančno predpisani in določeni, tako za bivanje 
tujcev državljanov EU (tujec z državljanstvom druge države članice Evropske unije), 
kot tujcev državljanov tretjih držav, pri čemer je tretja država vsaka država, ki ni članica 
Evropske unije. Zakon o tujcih določa pristojnost organov za izdajo dovoljenj.  
Dovoljenje za začasno in stalno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje 
upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, 
na območju katere tujec prebiva, medtem ko dovoljenje za delo in prebivanje zaradi 
zaposlitve ali dela izdaja in podaljšuje tudi upravna enota, kjer je sedež delodajalca ali 
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kjer se opravlja dejavnost. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji mora tujec 
praviloma pridobiti pred vstopom v državo, razen v primerih, določenih z zakonom, in 
se po izteku veljavnosti izdanega dovoljenja na vlogo tujca pod istimi pogoji lahko 
podaljša. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v Republiki 
Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov za čas, ki je potreben za izpolnitev naslednjih 
namenov bivanja:   
- zaposlitve ali dela;  
- združitve družine;  
- študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter 

praktičnega usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih 
mednarodnih izmenjav prostovoljcev;  

- drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in 
običaji utemeljenih razlogov ali zaradi interesa Republike Slovenije.  

Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se izda tudi:  
- tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije;  
- tujcem slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti;  
- otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji;  
- žrtvam trgovine z ljudmi; 
- žrtvam nezakonitega zaposlovanja; 
- tujcem, ki jim je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje. 
Dovoljenje za prebivanje (31. člen zakona) pomeni dovoljenje za vstop v Republiko 
Slovenijo in prebivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za 
nedoločen čas. Dovoljenje za prebivanje se izda kot: dovoljenje za začasno prebivanje 
ali kot dovoljenje za stalno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za 
določen namen in za določen čas. Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na 
določen namen, se kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda 
določenim tujcem v primerih, ko zakon tako določa. Dovoljenje za stalno prebivanje se 
izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec ob 
izpolnjevanju pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja na podlagi 
dovoljenja za začasno prebivanje zakona lahko pridobi dovoljenje za stalno prebivanje. 
Stalno dovoljenje lahko pridobi tudi družinski član tujca po dveletnem neprekinjenem 
zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji. 
Osnovne pogoje za izdajo dovoljenja za prebivanje določa 33. člen zakona, po katerem 
se dovoljenje za prebivanje izda na prošnjo tujca, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji. 
Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti: 
- veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od 

nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,  
- ustrezno zdravstveno zavarovanje  
- in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora 

biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša 
osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.  

Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja 
zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, 
s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz 
drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na 
računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini. Za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje pa lahko  tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev 
za preživljanje poleg že navedenih sredstev  dokazuje tudi s prejemki, do katerih je 
upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in s prejemki, do katerih je 
upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev. 
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Podrobneje se za preverjanje in izkazovanje zadostnih sredstev tujca uporablja 
pravilnik. Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in vsakokratnega Sklepa 
o usklajeni višini minimalnega dohodka znaša zadostna višina sredstev od 1. avgusta 
2015 270,82 EUR na osebo. 
Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg zgoraj navedenih pogojev 
izpolnjevati tudi pogoje, ki jih zakon določa za izdajo posamezne vrste dovoljenja za 
prebivanje, pri čemer je moral tujec za izdajo dovoljenja za prebivanje iz razloga 
zaposlitve ali dela do 1. 9. 2015 v postopku predložiti veljavno delovno dovoljenje, ki 
ga izdaja Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, po 1. 9. 2015 pa ga nadomešča 
soglasje, ki ga poda Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, in sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi. V postopku izdaje delovnega dovoljenja zavod opravi tudi kontrolo trga 
dela, to je pregled razpoložljivih oseb vpisanih v evidenco brezposelnih oseb.     
V postopku izdaje dovoljenja pa upravni organ poleg preverjanja pogojev za izdajo 
dovoljenja vedno preveri tudi obstoj zavrnilnih razlogov (55. člen zakona). Dovoljenje 
za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu namreč ne izda, če:  
- obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo prebival na ozemlju Republike 

Slovenije, razen v primeru, ko je tujec s strani delodajalca s sedežem v Republiki 
Sloveniji, pri katerem je v delovnem razmerju, v času trajanja delovnega razmerja, 
zaradi opravljanja storitev v drugi državi članici EU, napoten na delo v drugo državo 
članico EU;  

- je tujcu prepovedan vstop v državo;  
- obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo 

prostovoljno zapustil Republike Slovenije;  
- obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali 

mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje 
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi 
obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem 
drugih kaznivih dejanj;  

- obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal pravnemu redu Republike 
Slovenije;  

- se v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje ugotovi, da obstajajo resni 
razlogi za domnevo, da utegne biti tujec v času svojega prebivanja v Republiki 
Sloveniji žrtev trgovine z ljudmi;  

- je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena ali partnerska skupnost registrirana 
predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje, ali če se v postopku 
podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje ali izdaje dovoljenja za stalno 
prebivanje ugotovi, da družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, 
kateremu ta zakon priznava pravico do združitve družine;  

- se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da tujec 
dejansko že živi v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na 
podlagi vizuma;  

- se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da prihaja z 
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v 
mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z 
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za 
katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane 
ukrepe;  

- se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da je bila 
tujcu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja zavrnjena 
izdaja vizuma zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose 
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Republike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z 
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi 
dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih 
dejanj.  

Upravni organ obstoj razlogov glede zadostnih sredstev za preživljanje ugotavlja tudi 
na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z zakonom, 
ki jih pridobimo po uradni dolžnosti. Obstoj razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja pa 
ugotavljamo na podlagi podatkov iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb 
oziroma sklepov o prekrških, evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih 
vodijo prekrškovni organi, podatkov o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih 
nepravnomočnih sodbah  ter na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ 
o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških ter so označeni kot 
davčna tajnost. Podatke  pridobimo po uradni dolžnosti.  
V postopku izdaje in podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu 
pa je potrebno v primeru, ko obstoji razlog za zavrnitev podaljšanja dovoljenja, 
upoštevati naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino njegovega prebivanja v 
Republiki Sloveniji ter obstoj družinskih, kulturnih in socialnih vezi z matično državo. 
 
2.  Statistični podatki o delu  

Podatke o delu Upravne enote Krško na področju tujcev navajamo iz letnega poročila 
Oddelka za upravne notranje zadeve za leto 2014:     
Dovoljenja za začasno prebivanje tujcev v RS  
V letu 2014 smo reševali 794 zahtev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tujca 
v RS.  Izdali oz. podaljšali smo 618 dovoljenj, od tega 6 po uradni dolžnosti otrokom 
tujcev, rojenim v RS. Dve vlogi smo zavrgli, 48 zahtevkov zavrnili, poleg tega smo 42 
postopkov ustavili.  
 

Preglednica 1: Pregled števila izdanih dovoljenj  za začasno prebivanje 2010 - 2014 
Dovoljenje za začasno prebivanje tujca 
v RS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Število izdanih dovoljenj   1.526 1.189 1.352 1.113 618 
 

Dovoljenja za stalno prebivanje tujcev v RS 
V letu 2014 smo izdali 185 dovoljenj za stalno prebivanje, od tega 24 dovoljenj po 
uradni dolžnosti otrokom tujcev, rojenih v RS. Sedem postopkov je bilo ustavljenih, 20 
vlog je bilo zavrnjenih.  
 

Preglednica 2: Število izdanih dovoljenj za stalno prebivanje tujcev 2010 - 2014 
Dovoljenje za stalno prebivanje tujca 
v RS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Število izdanih dovoljenj  89 98 209 272 185 
 

Izdaja potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU 
V letu 2014 smo izdali 67 potrdil o prijavi prebivanja za državljana EU evropskih 
državljanov (66 v letu 2013). Razlogi, zaradi katerih so državljani EU zaprošali za 
dovoljenja v RS, so bili v glavnem zaposlitev, v manjši meri tudi zaradi opravljanja 
prostovoljnega dela v okviru mednarodne študijske izmenjave in zaradi združitve 
družine s slovenskim državljanom.  
 

Postopki razveljavitve in prenehanja dovoljenj 
Na podlagi obvestil o prenehanju veljavnosti delovnega dovoljenja ali na podlagi 
ugotovitev, da pogoji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje tujca 
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niso več izpolnjeni, kakor tudi na podlagi obvestil, da so se tujci izselili iz Republike 
Slovenije, smo v letu 2014  po uradni dolžnosti reševali 66 zadev za razveljavitev 
izdanih dovoljenj za začasno prebivanje tujcev ali prenehanja dovoljenj za stalno 
prebivanje zaradi izselitve. V postopkih je šlo za razveljavitev dovoljenja zaradi 
zaposlitve ali dela, ko so delodajalci tujce odjavili ali pa jih sploh niso zaposlili, beležimo 
pa tudi več razveljavitev dovoljenj zaradi ugotovitev, da tujci, predvsem družinski člani, 
dejansko ne prebivajo v RS, ali pa se je naknadno ugotovilo, da nimajo zadostnih 
sredstev za preživljanje, v postopkih prenehanja dovoljenj za stalno prebivanje pa 
zaradi trajne izselitve iz RS. Izdali smo 33 odločb o prenehanju dovoljenja za stalno 
prebivanje ali o razveljavitvi dovoljenja za začasno prebivanje tujca, v 25-ih zadevah 
smo postopke ustavili, 8 zadev pa je zaradi ugotovitvenega postopka ostalo nerešenih.  
 

Preglednica 3: Razveljavitve dovoljenj za začasno prebivanje tujcev  2010 - 2014 
Razveljavitev dovoljenj za 
začasno prebivanje tujcev in 
prenehanje dovoljenj za 
stalno prebivanje  

2010 2011 2012 2013 2014 

Število rešenih zadev  91 37 13 43 58 
 

3.  Problematika  

Pri vodenju postopkov na področju tujcev posvečamo posebno pozornost odkrivanju 
oz. ugotavljanju sistematičnih zlorab v postopkih pridobitve dovoljenj za prebivanje oz. 
preverjanju vseh razlogov za zavrnitev izdaje. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev 
zadostnih sredstev za preživljanje ugotavljamo, da tujci vse pogosteje prejemajo plače 
in ostala povračila stroškov v zvezi z delom na podlagi asignacijskih pogodb ali pa na 
podlagi pogodb o prevzemu dolga, izplačujejo preko računov tretjih pravnih oseb, kar 
pa po zakonu ni zadržek za izdajo dovoljenja. Prav tako je opaziti, da delodajalci med 
seboj delavce nenehno prezaposlujejo in trend napotitve tujcev, ki so zaposleni pri 
slovenskih ali tujih delodajalcih, ki jih napotujejo na delo izven Slovenije, v druge 
države EU. Navedeno dejstvo je pomembno za ugotavljanje dejanskega namena 
prebivanja njihovih družinskih članov v RS oziroma za ugotavljanje obstoja suma 
zlorabe dovoljenja za prebivanja družinskih članov v RS, zaradi pridobitve dovoljenja 
z namenom vstopa v druge države EU. Zlorabe pri izdaji dovoljenj za prebivanje se 
pojavljajo tudi pri tujcih, ki se prvič zaposlujejo v RS, ki za pridobitev dovoljenja za 
začasno prebivanje v RS zaradi zaposlitve ali dela izkazujejo večinsko lastništvo v 
podjetju. Postopki izdaje in podaljšanj dovoljenj za prebivanja tujcev so zaradi 
ugotavljanja vseh navedenih dejstev obsežni, saj je potrebno tujce, njihove družinske 
člane in delodajalce ter sobodajalce tudi zaslišati, kar bistveno podaljšuje čas 
reševanja zadev, predvsem pa zahteva široko poznavanje predpisov s področja 
gospodarske, davčne in delovno – pravne zakonodaje.  O vseh v postopku zaznanih 
kršitvah zakonodaje, ki sicer ne predstavlja zadržkov za izdajo dovoljenj, dosledno 
obveščamo nadzorne organe (finančno upravo, policijo, inšpekcijske službe, center za 
socialno delo).   
 
Odgovor Centra za socialno delo Krško: 
V zvezi z vašim zaprosilom z dne 25. 8. 2015 glede svetniškega vprašanja v zadevi 
priseljevanja tujcev, vas seznanjamo, da smo delno na to vprašanje že odgovorili z 
našim dopisom z dne 17. 7. 2015 (dodatek spodaj). Prav tako vas seznanjamo, da v 
naših uradnih evidencah ne vodimo statistike prejemnikov glede na to ali so tujci ali 
ne. Seznanjamo vas, da je denarna socialna pomoč namenjena zadovoljevanju 
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minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje in je določena z Zakonom 
o socialnovarstvenih prejemkih. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega 
meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom 
določeni pogoji. Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v R Sloveniji in ste:  
- državljan RS s stalnim bivališčem v RS, 
- tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in stalnim bivališčem v R Sloveniji, 
- oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi 
mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS in hkrati nimate dovolj sredstev za preživetje, 
nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete 
svojo socialno problematiko. 
Upravičenec do denarno socialne pomoči je tako: kdor si ne more preživetja zagotoviti 
sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih 
virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so 
ga dolžni preživljati in kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti 
sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je 
uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in 
olajšav po ZUPJS. DSP je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, 
premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega 
razloga (neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,...). 
V okviru reševanja postopkov glede pridobivanja pravic iz javnih sredstev center za 
socialno delo dosledno izvaja določbe glede dejanskega bivanja prejemnikov oz. 
vlagateljev. V zadnjem času smo tako v 2 primerih podali prijavo na UE Krško in Policijo 
glede ugotavljanja dejanskega stalnega bivališča, pri obeh primerih je podan sum, da 
oseba, ki je prejemnik pravice, ne živi na območju RS (problem je zlasti pri samskih 
prejemnikih ali pri starejših osebah), če so prejemniki družine imamo v bistvu vpogled 
v sistemu ali se otroci šolajo ali ne. Prav tako predlagamo, da bi se moralo v zakonodaji 
spremeniti v tem delu, da se otroški dodatek naj ne bi upošteval kot dohodek pri 
pridobivanju pravice do začasnega bivanja, ker otroški dodatek ni osnovni dohodek, 
ampak dodatek oz. pravica iz javnih sredstev; Prav tako predvidevamo, da nekateri 
tujci po pridobitvi dovoljenja za bivanje v Sloveniji odidejo iskat delo v druge države 
članice EU in ob tem prijavijo »začasen odhod iz RS«, kar pomeni, da tukaj ne bodo 
bivali vsaj 3 mesece, torej v tem času niso upravičeni do pravic iz javnih sredstev RS, 
pri centru pa nimamo nobenega podatka o teh »začasnih odhodih«. 
 

Odgovor Centra za socialno delo Krško z dne 17. 7. 2015: 
Na podlagi dogovora na delovnem sestanku na temo Priseljevanje tujcev v občino 
Krško, ki je potekal 7. 7. 2015, vam v okviru nalog in poslanstva, ki ga ima socialna 
služba, posredujemo predloge Centra za socialno delo Krško, za katere menimo, da 
bi lahko prispevali k izboljšanju sobivanja in preprečevanja težav v zvezi s 
priseljevanjem in bivanjem tujcev v občini Krško. 
Vlogo centra vidimo na področju vključevanja, kar posledično pomeni tudi izvajanje 
preventive. Metodo, ki jo prepoznavamo kot primerno je skupnostno socialno delo. Kot 
ciljni skupini prepoznavamo predvsem ženske in otroke z vključevanjem širšega okolja. 
Menimo, da prilagoditvene težave in nestrpnost okolja, vpliva na grupiranje in ovira 
vključevanje tujcev v širšo družbo. Izhodišče prepoznavamo v vzajemnem 
spoznavanju različnih kultur. Da pa se lahko neki skupini približaš, je potrebno 
poznavanje kulture in jezika. V ta namen je potrebno, da se pridobi pomembne 
posameznike iz njihove skupnosti (delodajalec, verski vodja...), ki bodo spodbudili in 
podpirali odpiranje pri svojih ljudeh in jih spodbudili k vključevanju v različne dejavnosti. 
V zvezi s tem bomo na centru načrtovali ustrezne aktivnosti. Menimo, da so otroci 
lahko pomembni nosilci sprememb, zato smo na podlagi izhodišč delovnega sestanka 
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razmišljali, da bi bilo smiselno načrtovati dnevni center za otroke, kjer bi se posebna 
pozornost namenila druženju in učenju sobivanja tujcev in avtohtonega prebivalstva. 
Glede na položaj žensk v albanski kulturi, ki je zelo patriarhalno usmerjena, le-te so v 
večini doma, skrbijo za otroke, ne znajo jezika, vidimo prav tako osnovo v vključevanju 
in povezovanju s širšo skupnostjo, vendar je ovira v nepoznavanju jezika. Zato je temelj 
učenje slovenskega jezika. Razmišljali smo o možnosti, da se tujke v okviru zavoda za 
zaposlovanje, v kolikor so ženske prijavljene kot iskalke zaposlitve, usmeri kot obvezno 
aktivnost v učenje jezika, kar je potem izhodišče za izvajanje drugih dejavnosti. Kot 
center za socialno delo se lahko vključimo v izvajanje različnih delavnic, predvsem na 
temo socialnega učenja. Pomembno se nam zdi povezovanje tujk in avtohtonih 
prebivalk med seboj, z namenom izmenjave specifičnosti posamezne kulture in iskanja 
stičnih točk. Mogoče so vrtci, šole ali na primer aktivi kmečkih žena primerni akterji za 
to. To so naši trenutni predlogi in razmišljanja, seveda pa se bomo temi v prihodnost 
še dodatno posvetili. 
 
Odgovor Zavoda RS za zaposlovanje: 
V priponki pošiljamo podatke o izdanih in veljavnih delovnih dovoljenjih, ki jih je 
pripravila naša Služba za analitiko, in sicer po dejavnosti delodajalca ter ravni 
izobrazbe Klasius. Podatki so na voljo za nivo upravne enote delovnega mesta, tako 
za UE DM Krško. Več podatkov o samih migracijah je v Centralnem registru 
prebivalstva. 
 

Izdana delovna dovoljenja po lokaciji delovnega mesta, za UE Krško    

       

Dejavnost SKD 
I-XII 

2010 

I-XII 

2011 

I-XII 

2012 

I-XII 

2013 

I-XII 

2014 

I-VII 

2015 

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 498 557 415 499 321 376 

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 47 15 17 15 10 6 

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN 
PARO 

1 1 39 20 2 2 

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA 

3      

F GRADBENIŠTVO 280 112 50 57 24 9 

G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA 
MOTORNIH VOZIL 

25 7 3 2 5 1 

H PROMET IN SKLADIŠČENJE 47 36 18 15 25 12 

I GOSTINSTVO 7 18 21 30 83 23 

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE 
DEJAVNOSTI 

1     1 

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI    1 2  

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE 
DEJAVNOSTI 

9 10 9 15 5 3 

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 

4 2 2  12 18 

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 2 2 3 5 1 1 

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI 

7 9 9    

S DRUGE DEJAVNOSTI     13  

Skupaj 931 769 586 659 503 452 
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raven izobrazbe - Klasius SRV 
I-XII 

2010 

I-XII 

2011 

I-XII 

2012 

I-XII 

2013 

I-XII 

2014 

I-VII 

2015 

11 nepopolna osnovnošolska      1 

12 osnovnošolska 359 299 112 88 76 124 

13 nižja poklicna 432 405 405 477 397 297 

14 srednja poklicna 111 38 25 31 16 19 

15 srednja strokovna, srednja splošna 14 13 7 9 5 6 

16 visokošolska 1. stopnje ipd 6 4 22 8 3 1 

17 visokošolska 2. stopnje ipd. 9 8 8 9 6 4 

19 neznana izobrazba, ni podatka  2 7 37   

Skupaj 931 769 586 659 503 452 

 
 
Veljavna delovna dovoljenja konec leta/meseca, po lokaciji delovnega mesta,  

za UE Krško 
 

       

Dejavnost SKD 
XII 

2010 

XII 

2011 

XII 

2012 

XII 

2013 

XII 

2014 

VII 

2015 

NI PODATKA 35      

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 15 3 3 2 3 9 

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 77 37 36 29 8 5 

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 7 1   2 2 

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA 

9 3 3 1   

F GRADBENIŠTVO 491 183 129 103 25 24 

G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA 
MOTORNIH VOZIL 

45 14 11 6 4 2 

H PROMET IN SKLADIŠČENJE 43 38 29 16 23 29 

I GOSTINSTVO 18 4 3 4 2 11 

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 1     1 

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI    1   

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE 
DEJAVNOSTI 

26 9 10 10 5 5 

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 5 2 2  10 17 

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 5      

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI 

10 3 4 3 3 4 

S DRUGE DEJAVNOSTI 3 2 1    

Skupaj 790 299 231 175 85 109 

       

raven izobrazbe - Klasius SRV 
XII 

2010 

XII 

2011 

XII 

2012 

XII 

2013 

XII 

2014 

VII 

2015 

12 osnovnošolska 351 86 57 48 44 53 

13 nižja poklicna 134 68 59 44 8 8 

14 srednja poklicna 203 97 71 46 16 29 

15 srednja strokovna, srednja splošna 51 28 23 19 6 7 

16 visokošolska 1. stopnje ipd 14 6 6 4 3 3 
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17 visokošolska 2. stopnje ipd. 21 11 13 11 8 9 

18 visokošolska 3.stopnje ipd. 1 1 1 1   

19 neznana izobrazba, ni podatka 15 2 1 2   

Skupna vsota 790 299 231 175 85 109 

 
Odgovor Policijske uprave Novo mesto: 
Posredujemo vam podatke o številu zakonito bivajočih tujcih, ki smo jih preko 
statističnega urada (sistat - javno dostopni podatki) pridobili januarja 2015, za namene 
izdelave analize preseljevanja tujcev na območje Policijske uprave Novo mesto. V 
spodnji tabeli se nanašajo podatki na PP Krško v primerjavi z državnim nivojem. 
Sprememba deleža (zadnji trije stolpci) je v odstotnih točkah in se nanaša na 
primerjavo leta 2008 in 2014. Podatki so za prvo polletje posameznega leta, ker ob 
izdelavi analize (januarja 2015) podatki za konec leta 2014 niso bili še dostopni. 
 

 
 

 
Moran Jurkovič - PRS: 
 

Samo na kratko bi omenil problematiko Romov v krški občini. V občini obstajajo 4 
romska naselja, s tem, da 2 naselji »ne obstajata«. To pomeni, da nista legalizirani. In 
imamo problematika takšno, kakor jo imamo. Naselji Kerinov Grm in Drnovo sta 
legalizirani in se počasi urejata. Samo zato, ker sta legalizirani, se občina lahko javi na 
državne razpise. Za naselje Loke se na razpis ne more javiti zaradi tega, ker ne 
obstajamo. Tak odgovor sem dobil na Občini. Upam da bomo tudi naselje Loke 
legalizirali in se lahko v bodoče javili na kak razpis. Dajem pobudo, da se romsko 
naselje Loke legalizira. Da bomo tudi mi, Romi iz Lok, začeli normalno živeti, kot se za 
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človeka spodobi. In predlagam, da se Loke 20 vpiše v Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu občine Krško. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti in Oddelka za urejanje prostora in 
varstvo okolja: 
Območje Gmajne 3, kjer imajo Romi zgrajene svoje objekte, je že od leta 1981 v 
planskih aktih opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, namenjenih za gradnjo 
stanovanjskih stavb. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/2007 in 70/2008-ZVO-1B) pa je potrebno kot predpogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izdelati prostorski akt, zato je Občina Krško (na pobudo 
lastnika) pričela s postopkom izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za stanovanjsko gradnjo Gmajna 3. Predmetni prostorski dokument je v izdelavi. 
Glede prijave na razpise pa je potrebno poudariti, da so se izvajali na podlagi Uredbe 
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, in sicer so se sofinancirali projekti 
osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih med drugim tudi odkup zemljišč 
in stanovanjskih objektov za ureditev in zaokrožitev naselij. V postopku sprememb in 
dopolnitev smo ministrstvu predlagali, da se kot upravičen namen določi tudi odkup 
zemljišč in stanovanjskih stavb, kjerkoli na področju občine z avtohtono naseljeno 
romsko skupnostjo, s katerim se izboljšujejo bivanje razmere Romov iz nelegalnih 
naselij. Sta pa dosedanja uredba in tudi dosedanji razpis omogočala prijavo tudi za 
sofinanciranje nakupa zemljišč, ampak samo v delu nepremičnih, ki jih Romi dejansko 
zasedajo ob pogoju, da se financira največ 12 EUR/m2.  Dejstvo, da območje, kjer 
sedaj živijo Romi na Lokah, ni opredeljeno kot romsko naselje torej ne vpliva na 
možnost prijave na razpise, je pa dejstvo, da je Občinski svet Občine Krško, s Sklepom 
o urejanju bivalnih razmer Romov v občini Krško (pod št.: 1/15-352-7/96, z dne 
10.01.2002), določil, da sta v  občini Krško  dve romski naselji, in sicer Drnovo (del 
naselja Drnovo) in Kerinov Grm, ki sta bila kot taka opredeljena tudi z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986 – 
2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 – 1990 (Ur. list RS, št. 
90/02). 
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Krško se namenska raba zemljišča na tem 
območju ne spreminja in tudi ne določajo pogoje gradnje, saj je v izdelavi Občinski 
podrobni prostorski načrt Gmajna 3, ki določa konkretnejše pogoje ter merila za 
gradnjo objektov na tem območju. 
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Prilagamo dodatni odgovor: 
 

4.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  19. 3. 2015; 
 

Predlog  člana  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovor  nanj: 
 
 
Jože Olovec - SDS: 
 

Mobilna telefonija 
Del naselja Leskovec (na Gmajni) ni pokrit ali pa signal za mobilno telefonijo 
neprestano izginja. V Leskovcu smo oz. so poskušali sami reševati omenjeno zagato 
in v ta namen sklicali tudi zbor krajanov. Zbor krajanov ni sprejel nobenega sklepa. 
Sama razmišljanja pa so bila precej deljena. Zato občinski upravi predlagam, da 
pripravi smernice in podatke o morebitnem vplivu baznih postaj na okolje in sploh o 
njihovi umestitvi znotraj naselij. Na ta način se bomo izognili osebnim interesom in 
prenehali bit sami sebi največji nasprotniki. 
 

Pojasnilo Telekoma Slovenije glede signala mobilne telefonije na področju 
Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem 
Prejeli smo vaš dopis glede pokrivanja s signalom mobilne telefonije na področju 
Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, konkretno na območju Gmajne in Ulice Anke 
Salmič. V Telekomu Slovenije se trudimo, da svojim uporabnikom zagotavljamo čim 
bolj kakovostne telekomunikacijske storitve, zato nenehno izboljšujemo pokritost tako 
kabelskega kot mobilnega omrežja. Skladno z navedenim vam sporočamo, da bomo 
preučili tehnične možnosti za okrepitev mobilnega signala na navedenem območju, 
predvsem v delu, ki je obdan z gozdom, zaradi česar je signal oslabljen. V kolikor 
obstajajo tehnične možnosti, bomo aktivnosti za okrepitev signala izvedli v naslednjih 
mesecih. Nove bazne postaje na navedenem območju ni v načrtu. 


