6. seja Občinskega sveta Občine Krško, 28. 5. 2015;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Milena Bogovič Perko - SDS:
V Stranjah si občani že več let prizadevajo za izgradnjo mrliške vežice pri cerkvi Sv.
Ahaca. V času javne razgrnitve OPN je bil podan predlog s strani vaškega odbora
Stranje in KS Senovo, da se vežica locira ob pokopališču in cerkvi tako, da bodo
dejavnosti združene v celoto in s sprevodom ne bo moten promet na cesti. Mrliška
vežica bo namenjena za potrebe obstoječega pokopališča urejenega ob cerkvi, za
potrebe naselij Spodnje in Zgornje Stranje, Gorenji Leskovec in druga bližnja naselja.
Iz dopolnitve OPN, ki je bila dana v presojo v decembru 2014 je razvidno, da je prejšnja
varianta »Poseg 07-12« opuščena, nova lokacija mrliške vežice je bila prestavljena
južno od cerkve na lokacijo z oznako »Poseg 07-14«. Na podlagi izraženega interesa
občanov predlagam, da Občinska uprava predstavi načrtovane aktivnosti, z
zavezujočim terminskim planom, iz katerega bo razvidno, kdaj bo projekt realiziran.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
V okviru izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Krško (faza: priprava
na izdelavo usklajenega predloga), je v Stranjah predlagana lokacija za gradnjo mrliške
vežice. V času javne razgrnitve je bil podan predlog s strani vaškega odbora Stranje in
KS Senovo, da se lokacija za mrliško vežico prestavi iz severa naselja na območje ob
cerkev sv. Ahaca, na območje kulturne dediščine (varovano in vplivno območje - I.
varstveni režim) ter najboljša kmetijska zemljišča. Lokacija je bila usklajevana tako z
Ministrstvom za kulturo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za umestitev na lokacijo ob cerkvi
so bila podana izhodišča ZVKDS, da mora biti umestitev mrliške vežice podrejena
obstoječemu varovanemu sakralnemu kompleksu, oblikovno neizpostavljena in
usklajena z okoliškim terenom. Glede na navedeno so v OPN določeni prostorsko
izvedbeni pogoji za umestitev ter oblikovanje mrliške vežice - povzetek: zunanja ureditev
in objekt sta neločljiva celota; zunanja ureditev predstavlja osnovo urejanja; objekt delno
v terenu, vzporedno s plastnico terena, z zeleno streho in delno ozelenjeno fasado.
Izvedba investicije gradnje mrliške vežice v Stranjah v naslednjih petih letih ni
predvidena, kar pomeni, da v Načrtu razvojnih programov ni zagotovljenih finančnih
sredstev.
Vlado Bezjak - DeSUS:
Grad Rajhenburg ureditev dovoza in parkiranja:
Vprašujem, kdaj bo na gradu Rajhenburg urejen prometni režim, ki bo nato veljal? Ko
so večje prireditve na gradu Rajhenburg nastane prometni kaos. Vsi si želijo, da bi
parkirali na parkirnem prostoru pred gradom, ki pa je seveda premajhen. Če želimo,
da lahko pridejo na grad v času prireditve interventna vozila in mora biti intervencijska
pot prosta je možno le tako, da ob prireditvah poteka enosmerni promet in sicer na
grad po Šolski cesti in nato proti lovskem domu do hlevov in zapuščenega objekta na
Cesti izgnancev. Vozila se parkirajo in se nato peš odide do gradu. Prepričan sem tako
jaz kot ostali krajani Brestanice, da z gradom gospodari slab gospodar ali pa ni
zainteresiran. Spoštovani nujno je, da se pričnete ukvarjati s projektom: »Kako, rešiti
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prometne zagate na gradu Rajhenburg«? Prav tako krajani nismo zadovoljni, da naš
grad ponoči ni osvetljen.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Občina trenutno izvaja aktivnosti za izvedbo začasnih bočnih parkirišč ob cesti nad
gradom. Ne moremo mimo dejstva, da je grad in območje okoli njega pod zaščito
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tako smo za izvedbo predvidoma 23 parkirišč
naročili dokumentacijo za pridobitev soglasja ZVKD. Dokumentacija je v izdelavi. Po
pridobitvi soglasja ZVKD, bomo izvedli postopek zbiranja ponudb za izvedbo in
začasna parkirišča tudi izvedli. Prav tako upravljalec gradu išče ustrezno tehnično
rešitev za osvetlitev gradu, ki bo sprejemljiva tudi za vse soglasodajalce.
Sanacija plazu:
Vprašujem, kdaj se bo pričela sanacija plazu na vozišču v Dolenjem Leskovcu v bližini
domačije Blaža Sajevca? Seznanjen sem, da je bilo opravljenih že nekaj ogledov kraja
poškodbe vozišča (plazu) s strani Občine Krško, vendar sanacije še ni. Prevoz z
osebnim avtomobilom tam ni več varen. Naj dodam, da je bil projekt potrjen za izvedbo
v letošnjem proračunu, kar pomeni, da so zagotovljena finančna sredstva, vendar se
še ničesar ni naredilo.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Sanacija plazu Sajovec se bo financirala iz proračunske rezerve. Odlok o porabi
proračunske rezerve je OS sprejel za leti 2015 in 2016 in sicer za sanacijo plazov in
usadov na Libni, v Čelah, na Bohorski cesti, v Brezovici v Podbočju, za dokončanje
plazu na Reštanju, za sanacijo plazu v Volovniku, nad stan. hišo Volovnik 4, sanacijo
manjših poškodb na občinskih cestah, sanacijo brežine na cesti Pijavško-Ženje,
sanacijo plazu Sajovec. V sklad proračunske rezerve se stekajo sredstva skladno s
prihodki Občine Krško. To pomeni, da Odloka o porabi proračunske rezerve ne
moremo realizirati takoj, ko je sprejet, ampak v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Sanacije plazov na Bohorski cesti, v Reštanju in Volovniku so zaključene. Za lokacije
na Libni, Zdolah in v Brezovici je že izbran izvajalec in se bodo sanacijska dela pričela
v kratkem. Na vseh teh lokacijah je bila cesta samo delno prevozna ali neprevozna in
je bilo potrebno ukrepati takoj. Pri plazu Sajovec je teren dokaj stabilen. Odsek pri
plazišču je sicer v makadamu in jo morajo vzdrževalci občasno utrditi, vendar je
prevozna. Iz teh razlogov plaz Sajovec ni prioriteta št. 1, bo pa vsekakor v skladu z
Odlokom o porabi proračunske rezerve saniran do sredine leta 2016.
Izgradnja montažnega poslovilnega objekta pri pokopališču:
Vprašujem, zakaj se izgradnja montažnega poslovilnega objekta pri pokopališču še ni
pričela? Tudi za ta projekt, ki ima vsa potrebna dovoljenja, so bila v letošnjem
proračunu odobrena finančna sredstva.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Aktivnosti v zvezi z izgradnjo nadstrešnice pri pokopališču Brestanica so v teku in sicer
je trenutno v pripravi razpisna dokumentacija za izvedbo del po Zakonu o javnih
naročilih in aktivnosti v zvezi z dopolnitvijo Sporazuma o sofinanciranju s TEB. V
Načrtu razvojnih programov proračuna Občine Krško, so predvidena sredstva v višini
50.000 EUR, vir pa je prihodek s strani »domačih partnerjev« (TEB), zato je pred
pričetkom gradnje potrebno zagotoviti ta sredstva.
Pohvala:
V imenu vseh krajank in krajanov se želim zahvaliti Občini Krško, da je na Cesti prvih
borcev končno uspela urediti prehode za pešce. Seveda bi to moralo biti urejeno že
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prej, vendar nikoli ni bilo posluha za to. Zato smo morali ukrepati in vas prijaviti
glavnemu inšpektorju za ceste. Prepričan sem, da to ni bilo potrebno ampak, ker nas
noče nihče slišati, smo pač ubrali takšno pot. Posebej se želim zahvaliti vodji tega
projekta ge. Romani Pečnik, zahvala pa je namenjena tudi izvajalcu del - CGP.
Odgovor ni potreben!
Julijan Kerin - ROK:
Pred leti je bil sprejet program, da se objekt bivše Celuloze v Krškem poruši, pospravi
in uredi. Nekatere zadeve so se res uredile in nekaj strojev, ki so bili kaj vredni, so
odstranili. Preostanek pa stoji in propada. Moram reči, da mi je kot Krčanu zelo težko
pri srcu, ko vsakodnevno opazujem ta propadajoči objekt. Zelo žalostno in sramotno.
Zato dajem pobudo, da se ta zadeva čimprej uredi in pospravi, ker je vse prej kot v
ponos mestu Krško.
Odgovor Kabineta župana:
Vodstvu družbe Vipap Videm Krško smo poslali dopis, v katerem jih prosimo za
pojasnilo oz. odgovor na podano pobudo. Ko le-tega prejmemo vas bomo takoj sznanili
z njim.
Anton Petrovič - SD:
Najprej lep pozdrav in zahvala za odgovore na prejšnja vprašanja.
Moram pa tudi tokrat poudariti, da nisem zadovoljen z vsebino, predvsem prvega
odgovora. Namesto novega kolesarskega vodnika sem pričakoval odgovor, kaj boste
naredili, da se spremeni obstoječe stanje. Osebno sem sodeloval pri snovanju Krške
kolesarske poti in so mi možnosti kolesarjenja po naši prelepi občini zelo dobro znane.
Vprašujem:
- ali pripravljate podobno razlago / možnosti kolesarjenja mimo Krškega, saj se
tudi tu kolesarske poti nepričakovano začnejo in tudi zaključijo?
- ali je res tako velik problem odstraniti eno betonsko bariero in omogočiti
kolesarju, da se varno vključi na obstoječo kolesarsko pot?
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Kot smo odgovorili že na vprašanje s 5. seje Občinskega sveta predlagamo skupni
ogled, pridobitev mnenja SPV in posredovanje predloga upravljalcu cest DRSI. V
najkrajšem možnem času bomo to tudi storili.
Glede drugega odgovora (kolesarsko sprehajalna pot od gostišča Alegro do trgovine
Špar na Senovem) pa vprašujem, kdo se je s kom dogovoril glede namestitve klopi in
košev, saj predsednika sveta KS Senovo in Brestanica ne vesta za ta dogovor.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Dogovor s KS o postavitvi koškov in klopi je bil v obdobju, ko je bila kolesarska pot že
zgrajena in ni bilo več na razpolago sredstev za postavitev urbane opreme. Kljub temu
dogovoru, bomo postavili dva betonska koška za smeti.
Dajem pobudo, da Občina Krško vloži ovadbo zoper neznanega storilca zaradi
huliganstva (v potok so vrgli dva betonska koša za smeti), zaradi namernega
uničevanja tuje (občinske) lastnine (podrt drog javne razsvetljave na Kajuhovi),
odstranitev oznake ulice (na koncu Kajuhove) ter ogrožanja prometne varnosti
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(polomljeni prometni znaki pri trgovini Spar, nasproti Metalne). Vse navedeno se je
zgodilo v noči s 16. na 17. 5. 2015.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Na podlagi obvestila o poškodbah na urbani opremi, javni infrastrukturi - drog JR ter
prometni signalizaciji ter pobudi k ovadbi zoper neznanega storilca, je Občina Krško,
dne 15. 6. 2015, podala prijavo na Policijsko postajo Krško.
Aljoša Preskar - N.Si:
Predlagam, da bi na cesti med avtocesto in prihodom v mesto Krško namestili na
enega izmed rondojev simbol občine Krško ali mesta Krško (morda enakega kot je v
rondoju pri HE Krško) ali kakršenkoli znak, ki bi spominjal na znamenitosti v mestu ali
na prebivalce tega območja.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Občinska uprava se zaveda, da bi bilo primerno urediti vstope v mesta s prepoznavnimi
elementi občine na krožiščih. V pripravi je predlog ureditve krožišč na vstopih v mesto,
na način, kot je pri HE Krško. Sama realizacija tega v finančnih načrtih ni predvidena,
zato tega v kratkem ni možno izvesti, razen če za ta namen pridobimo sponzorja, kot
za že izvedeno ureditev.
Tamara Vonta - SD:
Dajem pobudo za ustanovitev coworking prostora v naši občini. Zanj lahko občina kot
ustanoviteljica vzpodbudi Mladinski center ali pa nastanek ohrabri kako drugače. Gre
za obliko sodelovanja in delitve prostorov samozaposlenih, ki jih je med mladimi veliko,
pretoka idej, del in skupnih dopolnjujočih se projektov. S tem bomo stopili na pot
promocije in popularizacije coworkinga v Sloveniji, ki predstavlja enega od načinov za
zagon gospodarstva in ustvarjanja boljše družbe.
Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti:
Glede na to, da Center za podjetništvo in turizem (CPT), Regionalna razvojna agencija
Posavje (RRA), Mladinski center Krško (MC) in Sklad dela Posavje že delujejo na
različnih vsebinah in projektih za spodbujanje podjetništva in gospodarstva, smo jih
prosili, da pripravijo odgovor o delovanju njihovih institucij na zgoraj omenjenem
področju, poleg tega pa smo jim predlagali, da se zato, ker delujejo tudi na podobnih
vsebinah, medsebojno povežejo in kontaktirajo ter pripravijo tudi skupen odgovor na
to pobudo. V nadaljevanju vam posredujemo njihove odgovore iz katerih je razvidno,
da vsi že izvajajo podporne dejavnosti tudi mladim podjetnikom za razvoj podjetništva
in spodbujajo razvoj coworkinga.
Odgovor MC Krško:
»Mladinski center se vseskozi trudi biti odgovor na vprašanje kaj potrebujejo mladi v
občini Krško. V letih 2012 in 2013 smo tako bili partner v projektu Leader na temo
podjetništva mladih na podeželju - Semena prihodnosti. Kot partner smo se vključili
tudi v projekt Regionalnega razvojnega programa. Izvedli smo več podjetniških
delavnic in motivacijskih srečanj na temo podjetništva v MC v lastni režiji ali v
sodelovanju s CPT Krško. Letos smo nudili tudi podporno okolje podjetniškem Kurzu
v organizaciji Zavoda Knof iz Sevnice. Prav tako sodelujemo s Skladom dela v projektu
Ustvarimo nov svet v letu 2015. MC Krško poskuša ustvarjati pogoje, sodelovati na
projektih, nuditi podporno okolje,…, vendar naše osnovno poslanstvo ni izvajanje
podjetništva ali mentoriranje coworking skupin. Menim, da bi za tovrstno dejavnost
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lahko občina kot ustanoviteljica vzpodbudila kakšen drug javni zavod. Vsekakor pa
smo pri tovrstnih dogodkih pripravljeni sodelovati.«.
Skupen odgovor od RRA Posavje in CPT Krško:
»Na osnovi pobude, ki je bila podana s strani ge. Tamare Vonta na 6. seji Občinskega
sveta, dne 28. 5. 2015, ter e-sporočila s strani Občine Krško z dne 2. 6. 2015, vam
posredujemo skupni odgovor RRA Posavja in CPT Krško. Sklad dela Posavje se kljub
pozivom ni odzval; MC Krško pa je samostojno podal svoj odgovor na Občino Krško.
V okviru priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 - 2020 je bil
identificiran med drugimi tudi regijski projekt »Mreža podpornih storitev za
spodbujanje podjetništva in zaposlovanja v Posavju«, v katerem so podporne
institucije združile znanje, področja dela in učinke različnih organizacij, ki se ukvarjajo
s spodbujanjem podjetništva in zaposlovanja različnih ciljnih skupin. Ena izmed
predvidenih aktivnosti projekta je vzpostavitev in koordinacija »Coworking«
točk na regionalnem nivoju. Partnerji tega projekta so: posavske občine, Zavod
Knof, zavod RS za zaposlovanje OE Sevnica, GZS OZ Posavje, MC Krško, ZPTM
Brežice, Zavod Doseg, Visoka strokovna šola Brežice, Sklad dela Posavje, LRF
Posavje, RRA Posavje, CPT Krško, MC Bistrica ob Sotli, KTRC Radeče, Zavod
Svibna, Zavod Otok, Ljudska univerza Krško in Petra Rostohar. Aktivnosti na projektu
»Mreža podpornih storitev za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja v Posavju« se
bodo pričele izvajati takrat, ko bo več znano glede prihajajočih razpisov oz. ko bodo
identificirani ustrezni razpisi, na katere bi se lahko prijavili in zagotovili finančna
sredstva za izvajanje projekta. Poleg tega institucije v občini Krško aktivno izvajajo
podporne dejavnosti mladim podjetnikom, in sicer:
RRA Posavje kot regijska institucija omogoča novoustanovljenim podjetjem pridobitev
ugodnih kreditov z garancijami do 80 %, ki so namenjeni nakupu potrebne opreme ali
obratnih sredstev. Poleg tega se je izvajal tudi projekt »Podjetno v svet
podjetništva«, s katerim se je pomagalo mladim, da preko izobraževanj in
usposabljanj osvojijo potrebno znanje za razvoj svoje poslovne ideje ter zagon
podjetja;
CPT Krško pa, kot vstopna točka VEM, redno izvajamo delavnice za različne ciljne
skupine, z aktualnimi in ostalimi tematikami. Med ciljnimi skupinami so tudi mladi,
brezposelni - potencialni podjetniki ter mlada podjetja in podjetniki, ki so na trg šele
začeli prodirati z novimi, svežimi idejami. Tako na delavnicah kot preko ostalih kanalov
obveščanja jih redno ozaveščamo o možnosti delovanja v skupnih prostorih, kjer jim
je kot iskalcem idej in dela omogočena lažja in hitrejša izmenjava ter testiranje
konceptov idej. Na ta način spodbujamo razvoj coworkinga, nudimo poslovno okolje
v inkubatorju ali drugih ustreznih prostorih. V ta namen smo se tudi povezali z
institucijami ZELEN, MC Krško ter zavodom KNOF in sodelujemo z ostalimi
izobraževalnimi ter razvojnimi institucijami v lokalnem okolju in širše.«
Pred meseci je bilo rečeno, da Podjetniški center pripravlja spremljajoči program ob
dirki svetovnega prvenstva v speedwayu. Vprašujem, ali je program pripravljen in kdaj
bo predstavljen? Da se ne ponovi dolgoletna zgodba, ko naša skupnost ni izkoristila
možnosti, ki jih ponuja tekma takega ranga. Gre za projekt, ki bi že moral teči.
Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti:
Glavni organizator prireditve Grand Prix 2015 je AMD Krško, pri spremljajočem
programu sodelujeta Občina Krško in Center za podjetništvo in turizem Krško.
Terminski plan dogodka in aktivnosti so usklajene, celoten program bo znan, ko bodo
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izbrani vsi zunanji izvajalci. Do sedaj so že izvedene naslednje promocijske in tržne
aktivnosti:
- sporočila za javnost s fotografijami (CPT, distribucija v tuje medije, predstavništva
SPIRIT),
- kontakti s tujimi in domačimi agencijami (CPT in Terme Čatež),
- objava dvodnevnih turističnih programov na speedwaygp.com,
- (CPT) in na www.visitkrsko.com,
- objava na spletni strani, facebooku od CPT in AMD Krško,
- objava na spletnih straneh www.visitkrsko.com in www.terme-catez.si in na
Eventimu pri prodaji kart,
- dogovor z ostalimi ponudniki v mestu za organizacijo dogodkov v času dirke
(CPT),
OKVIRNI PROGRAM za interno uporabo (celoten program bo znan, ko bodo izbrani
vsi zunanji izvajalci):
Petek 11. 9. 2015, lokacija Stadion Krško:
• od 15.00 Stojnice - KRŠKO SE PREDSTAVI (info točka, vinarji, društva, hrana,
promocijski material…), organizator CPT Krško,
• ob 14.00 VIP ŽREBANJE ŠTEVILK, organizator AMD,
• URADNI TRENING, organizator AMD,
• URADNI SPREJEM za funkcionarje, novinarje…, organizator AMD/gostinec,
• od 15.00 GOSTINSKA PONUDBA s programom (izvajalec bo izbran z razpisom
AMD).
Sobota 12. 9. 2015, lokacija Stadion Krško:
• od 15.00 Stojnice - KRŠKO SE PREDSTAVI (info točka, vinarji, društva, hrana,
promocijski material…), organizator CPT Krško,
• od 15.00 GOSTINSKA PONUDBA s programom (izvajalec bo izbran z
razpisom AMD),
• TEKMA, organizator AMD.
Sobota 12. 9. 2015, lokacija Občina Krško/ Posavje:
• od 11.00 do 15.00 VIP PROMOCIJSKA TURA za sodnike, delegate in izbrane
novinarje, organizator CPT Krško/Občina Krško.
V petek in soboto bo organiziran brezplačen prevoz na ostale lokacije v mestu (vsake
pol ure izpred stadiona).
Na krškem mostu je na delu z Vidma proti Krškemu asfalt poln vzboklin, ki so izredno
nevarne za kolesarje, ki na to tudi opozarjajo. Vprašujem, če je predvidena kakšna
preplastitev, saj vožnja s kolesom po pločniku ni dovoljena?
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Pobudo za sanacijo cestišča na krškem mostu smo posredovali upravljalcu državne
ceste. Ko pridobimo odgovor, ga bomo posredovali.
Jože Olovec - SDS:
V Venišah že skoraj dva meseca potekajo gradbena dela na praktično edini prometni
povezavi v tem delu naselja. Rok za izvedbo del je potekel 30. aprila 2015. V zadnjih
15-tih dneh gradbišče sameva. Zato vprašujem:
- zakaj so se dela ustavila?
- kdaj bodo dela dokončana in prometnica predana v normalno uporabo ?
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Prosim za pojasnila, da jih bom lahko prenesel krajanom, ki že dva meseca dobesedno
živijo na gradbišču. V javnosti se pojavljajo govorice, da so dela ustavljena na zahtevo
KS Leskovec pri Krškem. Čudijo me takšne govorice, še bolj pa me čudi, da bi Občina
Krško upoštevala takšne »zahteve«.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Na cesti skozi Veniše poteka obsežna sanacija, zamenjava in novogradnja komunalne
infrastrukture. Trenutno dela potekajo na sanaciji mešanega kanalizacijskega sistema,
v skladu z zastavljenim terminskim planom. Na večini trase se bodo dela končala v
roku meseca dni, na manjšem delu pa je zaključek vezan na aktivnosti v zvezi s
sanacijo plazu Veniše.
Jožica Mikulanc - DeSUS:
Na željo prebivalcev Sremiške ceste dajem pobudo za odkup ceste - parc.št. 407/41,
k.o.1316 Stara vas. Omenjena cesta povezuje Sremiško cesto s podjetjem Gastromiks
- Sremiška 13. Cesta je po podatkih zemljiško knjižnega izpiska v privatni lasti - od prej
omenjenega podjetja. Dejstvo je, da se lastništvo podjetja razprodaja in omenjena
cesta kot samostojna parcela je tudi v prodajni kvoti. Prebivalcem, ki živijo ob tej cesti
je to edini dostop do svojih parcel. Z gradbenim dovoljenjem so prebivalci plačali
prispevek za javni dostop, sedaj pa ga zaradi lastništva nimajo, saj z omenjenim
podjetjem ni nihče sklenil pogodbe o služnosti. Vsled navedenega obstaja bojazen, da
v kolikor pride do nesporazuma med lastniki podjetja Gastromiks in stanovalci oziroma
se lastništvo zamenja-odproda, stanovalci lahko ostanejo brez dostopa do svojih
parcel, zato bi bilo smiselno, da je lastnik omenjene ceste Občina Krško.
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
V zvezi s pobudo za odkup cestnega telesa na parc.št. 407/41 k.o. 1316 - Stara vas
(po parcelaciji parc.št. 407/50 in parc.št. 407/51 k.o. 1316 - Stara vas), vas obveščamo,
da rešujemo zadevo št. 478-136/2015-O507, ki je bila pri naši upravi podana s strani
fizične osebe in sicer dne 1. 6. 2015 in se nanaša na odkup navedene ceste. Na
podlagi prejete vloge, smo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Krško pripravili
predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine
Krško za leto 2015. Na podlagi sprejetega sklepa bomo pričeli s postopkom za
sklenitev pravnega posla z lastnikoma nepremičnin parc.št. 407/50 in parc.št. 407/51
k.o. 1316 - Stara vas (podjetjem Gastromix in družbo Rudar Senovo) za pridobitev
lastninske pravice na predmetnih nepremičninah, pri čemer moramo posebej opozoriti
na dejstvo, da so pri parc.št. 407/50 k.o. 1316 - Stara vas vknjižene večkratne hipoteke
in prepovedi odtujitve in obremenitve, kar bo mogoče onemogočilo nakup glavne
nepremičnine. Obenem vas obveščamo, da ima Občina Krško na obeh zgoraj
navedenih nepremičninah vknjiženo služnostno pravico za izgradnjo, obratovanje,
vzdrževanje in nadzor javne infrastrukture, pločnikov, ceste in širokopasovnih povezav
na Sremiški cesti v korist vsakokratnega upravljalca in služnostnega upravičenca investitorja in sicer na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice št. 351307/2008 O607 z dne 30. 6. 2010.
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