
 1

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

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Najprej želim izreči tri pohvale. Prva je za namestitev oznak ulic na Senovem. Žal ni 
uspela ureditev do praznika KS, upamo pa, da bodo kmalu nameščene tudi ob Titovi 
cesti. Druga velja za aktivnosti pri urejanju urbanih vrtov. Stvari se pospešeno 
premikajo in kmalu lahko pričakujemo prve rezultate. Tretja pa velja urejanju drevoreda 
od krožišča pri mostu do stadiona. Želim si le, da se s takšnimi aktivnostmi nadaljuje. 
 

Dajem pobudo za ureditev možnosti dostopa kolesarjev na kolesarsko stezo v 
krožnem križišču na Drnovem. V samem krožišču na izvozu proti načrtovani industrijski 
coni dostop na kolesarsko stezo onemogočajo betonski bloki, potem pa dostop še 
onemogočajo visoki robniki. Lepo vreme bo na ceste privabilo več kolesarjev in upam, 
da bo do realizacije prišlo čim prej. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Gre za projekt kolesarskih povezav, ki so predvidene na celotnem območju občine 
Krško. Na omenjenem odseku je v nadaljevanju kolesarskih poti predvidena povezava 
ob industrijski cesti v smeri proti Drnovem in nato desno skozi podvoz avtoceste v 
smeri Gorica. Betonskih blokov in ovir za dostop kolesarjev ni možno odstraniti, ker so 
bili le-ti postavljeni skladno s soglasjem Direkcije za ceste, ki ne dovoljuje vključevanja 
kolesarjev v rondo. 
 
V imenu krajanov in zbora članov Turističnega društva Senovo vprašujem, v kolikšni 
meri lahko Občina Krško vpliva na programsko shemo TV Vaš kanal, saj je splošna 
ocena, da je prispevkov iz naše občine zelo malo. Vprašanje postavljam zato, ker smo 
pred leti (za časa županovanja g. Bogoviča) finančno podprli delovanje regionalnega 
programa TV Vaš kanal z ne tako majhnim prispevkom. Če se da, bi prosil, da 
pridobimo ustrezno analizo s strani vodstva TV Vaš kanal. 
 

Odgovor Kabineta župana: 
Televizija Novo mesto nam je posredovala analizo o objavah v njihovem programu s 
področja občine Krško za leto 2014, ki je v priponki (priloga 1). 
 
 

Moran Jurkovič - PRS: 
 

Skladno z določili Zakona o Romih mora lokalna skupnost, v kateri živijo Romi, sprejeti 
dokument - strategijo reševanja romske problematike v občini Krško za naslednje 
obdobje (na primer 2015-2020). V strategiji mora biti povedano, kako se mislijo na 
občini lotiti reševanja prostorske problematike romskih naselij Loke in Rimš. 
Prostorska ureditev Lok in Rimša mora vsebovati podroben terminski načrt reševanja, 
finančno konstrukcijo in sprejemljivo rešitev za vse tam živeče Rome, lastnike zemljišč 
in občino. Zavedam se, da bo realizacija ukrepov iz strategije zahtevala dodatna 
finančna sredstva. Predlagam, da se rešitve začnejo izvajati takoj po sprejetju 
strategije, že v letu 2015, kar bo potrebno upoštevati v prihodnih rebalansih ali sestavi 
proračunov za naslednja leta. 
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Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Državni zbor RS je 30. marca 2007 sprejel Zakon o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji (ZRomS-1, Uradni list RS, št. 33/07). Zakon o romski skupnosti v 6. členu 
določa, da vlada za usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske 
skupnosti v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske 
skupnosti Republike Slovenije sprejme program ukrepov. V programu se skladno z 
ZRomS-1 in področno zakonodajo določijo obveznosti in naloge iz 4. in 5. člena 
ZRomS-1, ki jih nato izvajajo pristojna ministrstva, drugi državni organi in organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Vsi prej omenjeni organi morajo na podlagi 
sprejetega nacionalnega programa ukrepov sprejeti podrobne področne programe in 
ukrepe ter v svojih finančnih načrtih za to predvideti ustrezna sredstva. Vlada RS je 
sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010 - 2015. S tem so tudi 
lokalne skupnosti dobile obveznost, da pripravijo lastne programe ukrepov. Občina 
Krško je pristopila k izvedbi naloge. Marca 2015 je župan Občine Krško imenoval 
projektno skupino za izdelavo strategije reševanja romske problematike v občini Krško 
za obdobje 2015-2024. V projektno skupino so bili imenovani, poleg predstavnikov 
občine, tudi člani inštitucij, ki se ukvarjajo in dobro poznajo romsko problematiko. Na 
podlagi izraženih potreb romske skupnosti in poznavanja razmer na terenu so kot 
prioritetna področja v bodoči strategiji opredeljena področja bivalnih razmer, 
izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva. Skladno z zastavljenimi cilji mora 
strategija opredeliti prioritetna področja reševanja romske problematike in ponuditi 
konkretne ukrepe za vsako področje. Na Oddelku za družbene dejavnosti Občine 
Krško je že bil izdelan osnutek omenjenega dokumenta. V kratkem je za pričakovati 
sklic prve seje projektne skupine. Delo na izdelavi strategije bo potekalo vsaj tri 
mesece. Za pričakovati je, da se bo predlog strategije obravnaval na seji občinskega 
sveta občine Krško junija 2015. V skladu z ZRomS-1 je Občina Krško, tudi v tem 
mandatu, imenovala delovno telo občinskega sveta (Svet za sobivanje), ki bo 
spremljalo izvedbo določil strategije na letni ravni in po potrebi predlagalo spremembe 
oziroma dopolnitve tega strateškega dokumenta. 
 
 

Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

Z zadovoljstvom ugotavljam, da so se pričala dela na sanaciji lanskega plazu na 
odseku ceste Srebotno - Koča Bohor; pohvalno je, da je stekla aktivnost v doglednem 
času. Kljub temu želim prijazno opozoriti še na nujno potrebno sanacijo odseka ceste 
nekaj sto metrov nižje, kjer se nahaja skrajno nevaren odsek ceste, ki ga v lokalnem 
poimenovanju imenujemo pri Belem pesku, na katerega sem spomnila že pri ogledu 
gradbišč, ki smo jih obiskali takoj na začetku mandata. Po trditvah strokovne službe je 
stanje evidentirano, problem nekaterih nejasnosti pa po mojem mnenju ne bi smel biti 
ovira za pripravo projekta za sanacijo nevarnega odseka. Promet na tem delu je zelo 
nevaren, ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, padajoče skale so bile že 
večkrat čiščene s cestišča. Vprašujem, kakšne aktivnosti potekajo v zvezi z omenjeno 
problematiko? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Za sanacijo nevarnega odseka pri »Belem pesku« bomo naročili izdelavo izvedbene 
dokumentacije. Postopek za pridobitev ponudb je v teku. Po pridobitvi dokumentacije 
bomo sanacijo uvrstili v plan del, v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi. 
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Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Na pobudo staršev otrok na Senovem vprašujem, kdaj bodo nameščena nova igrala 
pred vrtcem na Senovem? Načrtovano je bilo, da bodo igrala pred vrtcem zamenjana 
že v letu 2013, pa do sedaj še niso bila. Igrala so stara, sicer dobro vzdrževana, vendar 
pa glede na opremljenost drugih igrišč ne nudijo otrokom tako kakovostne igre, kot bi 
jo lahko. Otroško igrišče pred vrtcem na Senovem je glede na število oddelkov 
premajhno, zato vprašujem, ali je v načrtu tudi povečanje površine za igrišče? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Na podlagi plana nabave potrebne opreme in investicijskega vzdrževanja, ki ga je 
zavod posredoval za leto 2015 in naprej, ni navedenih aktivnosti, ki jih navaja svetnica, 
zato smo za odgovor prosili tudi ravnatelja Osnovne šole XIV. divizije Senovo, g. Vinka 
Hostarja, ki navaja takole:  
  

»Vrtec Senovo je zgrajen za vključitev petih skupin predšolskih otrok. Površine okoli 
zgradbe vrtca so namenjene kot zunanje igralne površine vrtca, ki pa so omejene na 
severni strani z brežino, na južni strani s visoko škarpo in na zahodni strani z objektom 
osnovne šole. Na navedeni igralni površini okoli vrtca so nameščena igrala, je pa tudi 
nekaj površine, ki je nujno namenjena za prosto igro otrok. Vsa leta smo se trudili 
posodabljati in tudi z donatorskimi sredstvi kupovati ter obnavljali igrala. Vsa 
nameščena igrala so skladna s standardom SIST EN 1176 in SIST EN 1177 ter so 
vsako leto pregledana s strani pooblaščene institucije. Seveda pa trenutne igralne 
površine in igrala ne zadoščajo, glede na normative in število vključenih otrok v naš 
vrtec (imamo na voljo 1665 m2 igralnih površin, glede na število vključenih otrok pa bi 
potrebovali 2220 m2 igralnih površin). Zato smo že v preteklih letih vključili v plan 
celovito ureditev zunanjih igralnih površin okoli vrtca in posodobitev ter dokup igral ter 
ga posredovali ustanovitelju. Povedano nam je bilo, da se obnavljajo prostori in igralne 
površine v drugih vrtcih v občini Krško, in da pridemo na vrsto za obnovo igralnih 
površin hkrati z obnovo senovskega vrtca. Kot nam je znano se ta obnova vsako leto 
odmika. Predlagam, da se problematika igralnih površin okoli senovskega vrtca rešuje 
hkrati z izvedbo nove dovozne ceste z vzhodne strani do vrtca, ki je že več kot eno 
desetletje v planu. Skratka na potezi sta ustanovitelj in Občinski svet«. 
 

Glede na navedeno, trenutno ni potrebno nabaviti nova igrala, saj so v dobrem stanju 
in jih redno pregleduje za to pooblaščena institucija. V kolikor torej iz rutinskih, 
periodičnih ali letnih pregledov izhaja, da so igrala v skladu s slovenskimi standardi, 
ne vidimo potrebe po zamenjavi. V nasprotnem primeru zavodi sami vedo, da se taka 
zamenjava vključi v prioritetni vrstni red nabave potrebne opreme. Vsekakor pa smo 
še vedno mnenja, da se bodo nova igrala nabavila in potrebna zamenjave tudi 
zamenjala v sklopu obnove celovitega vrtca in ureditve dovozne poti oziroma 
povečanja zunanjih površin. Zunanje površine, če jih glede na Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca primanjkuje, pa zavodi 
nadomeščajo in dopolnjujejo s površinami, ki so v bližini - šolsko igrišče, igrišče KS… 
Žal so podobno kot drugje na področju šolstva normativi zelo bogati in ne upoštevajo 
specifik, ter prostorskih in finančnih zmožnosti posameznih okolij. Iz programa 
investicijskega vzdrževanja za obdobje 2008-2015, ki je bi sprejet na seji OS v 
novembru 2007 izhaja, da je ureditev vrtca na Senovem na seznamu kot zadnja izmed 
investicij v objekte družbenih dejavnosti in sicer v letu 2015. V prihodnjih dveh letih 
predvidevamo dokončanje še zadnjega šolskega objekta v mestu Krško in sicer OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, ki bi skladno s planom morala biti dokončana že v letu 2011, 
zatem pa sledijo še Vrtci v Leskovcu, Brestanici, Velikem Podlogu, Šola v Podbočju… 
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Naslednje vprašanje se nanaša na dovozno pot k vrtcu Senovo, ki je že vrsto let 
neurejena. Planirana je bila iz druge smeri, pripravljen je bil tudi načrt, trenutno v vrtcu 
ni zagotovljenega dovoza do igrišča, kar ni primerno, predvsem zaradi dostopa 
reševalnih in intervencijskih vozil. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Skladu s sprejetim UN Senovo je predvidena dostopna cesta do vrtca na severni strani 
pozidave. Izdelana je PD in izvedena parcelacija zemljišča. Glede na visok strošek 
izvedbe dostopa do vrtca v višini cca 700.000 EUR (z odkupom zemljišča) bomo 
preverili še možnost dostopa po trasi nekdanje rudniške železnice. Z dodatno preverbo 
in analizo bomo dobili odgovor katera varianta je primernejša in cenovno ugodnejša 
tako za kratkoročno kot dolgoročno ureditev dostopa do vrtca. 
 
Glede na to, da v zadnjem času krožijo različna pisma in obtožbe na račun 
pripravljalnega vrtca V Kerinovem Grmu, ki deluje v sklopu projekta »Skupaj do 
znanja«, pod vodstvom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, dajem pobudo, da 
svetniki, župan in vodje oddelkov obiščejo ta vrtec in se sami prepričajo, kako poteka 
program oz. delo v tem vrtcu. Program in stroški obratovanja vrtca sicer niso financirani 
iz občinskih sredstev, kljub temu pa se mi zdi pomembno, da se svetniki seznanijo z 
uspehi in tudi težavami, ki jih imamo pri uresničevanju zastavljenih ciljev. 
 

Odgovor: 
Odgovor ni potreben. Sledi dogovor o obisku pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu. 
 
 

Tamara Vonta SD: 
 

Po obisku iz pobratene občine Bajina Bašta in težavah s pomanjkanjem denarja za 
izgradnjo doma za invalidno mladino, dajem pobudo, da projektu občinski svetniki 
namenimo sejnino in da občina organizira dobrodelno prireditev za zbiranje denarja v 
ta namen. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Pobuda, da občinski svetniki namenijo sejnino za izgradnjo doma za invalidno mladino 
v občini Bajina Bašta, je lepa gesta. Ugotavljamo pa, da je postopek odpovedi sejnine 
in nakazila sejnine svetnikov za določen namen, bistveno zahtevnejši, kot v primeru 
da vsak posamezni svetnik po lastni presoji nakaže svojo sejnino na ustrezen račun. 
V primeru odpovedi sejnine in izplačila sejnine v humanitarne namene s strani Občine 
Krško, je potrebno izpolniti in podpisati ustrezne izjave z osebnimi podatki, prav tako 
pa je potrebno opraviti seznanitev, da sejnine članom občinskega sveta spadajo med 
dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, ki je obdavčen z dohodnino. Nenazadnje 
pa gre tu za povsem individualno odločitev vsakega posameznika. V dosedanji praksi 
se je namreč izkazalo, da se svetniki za podpis izjave o odpovedi sejnine niso odločali 
in so se o tem, komu bodo namenili nakazano sejnino raje odločili individualno.  
Kar zadeva organizacijo dobrodelne prireditve za zbiranja denarja v ta namen, 
Občinska uprava ne načrtuje takšne prireditve, je pa predlagala občinskemu svetu v 
sprejem Sklep o finančni pomoči občini Bajina Bašta pri odpravi posledic naravne 
nesreče v višini 5.000,00 EUR, o čemer bodo svetniki odločali na 5. redni seji 
Občinskega sveta. 
 
Vprašujem, zakaj Občina Krško financira Vaš kanal, če imamo v občini TV postajo 
Ansat (ki jo sicer tudi financira)? Ali smo v preteklosti podpisali kakršnokoli zavezo za 
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to? Zakaj ne bi sredstva raje namenili razvoju regionalne oddaje in tako podprli regijo 
Posavje, o kateri toliko govorimo? 
 

Odgovor Kabineta župana: 
V lanskem letu je bila za delovanje in obveščanje občank in občanov preko lokalne 
televizije Ansat TV podpisana pogodba v višini nekaj manj kot 20.000 evrov, saj se 
zavedamo, da lokalna televizija lahko našim občankam in občanom ponuja več 
podrobnejših informacij ožjega lokalnega pomena. Do sredine lanskega leta žal Ansat 
TV ni dosegla vseh gospodinjstev v naši občini, zato smo v preteklih letih preko 
novomeške televizije z informacijami iz naše občine dosegli širši krog občanov. Ker pa 
ima regionalna Televizija Novo mesto tudi svojo prednost, saj je v osrednji Sloveniji 
vidna preko prizemnega oddajanja DVBT, prek IP TV (Siol TV kanal 665, T-2 kanal 22, 
Amis TV kanal 303) in Telemacha (kanal 149) ter drugih kabelskih operaterjev, hkrati 
pa vključena v mrežo regionalnih televizij, bomo sofinancirali tudi njen program. Občina 
Krško je tako kot druge občine na širšem posavskem in dolenjskem območju konec 
leta 2011 po sklepu Občinskega sveta pristopila k sofinanciranju projekta digitalizacije 
TV Novo mesto in v proračunu za leto 2012 zagotovila sredstva v višini 40.000 evrov. 
In sicer z namenom ohranjanja izvajanja programa, ki je bil takrat edini lokalni oz. 
regionalni program. Ker je z majem 2014 Ansat TV vidna tudi na kanalu 676 
Telekomovega Siol TV, se je njen doseg do naših občank in občanov bistveno povečal, 
zato bomo v prihodnje še v večji meri podprli njeno delovanje in si prizadevali za njen 
nadaljnji razvoj. Sicer pa bomo podpirali obe televiziji, saj vsaka po svoje pomaga h 
graditvi podobe Občine Krško. 
 
Vprašujem, kdaj bo končno urejen promet okoli Osnovne šole Leskovec pri Krškem 
ter nameščene označbene table? Na Odboru za družbene dejavnosti je bilo veliko 
govora o tem problemu v prejšnjem in v tem mandatu, pa se ni nič zgodilo. Ali je rešitev 
tega hudega varnostnega problema za otroke v načrtu? Kdaj?  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Za označevalne table po večjih naseljih imamo pripravljen elaborat. V naselju 
Leskovec so predvidene lamele za osnovno šolo in vrtec in smeri Krškega in iz smeri 
MDB. Table na občinskih cestah bodo postavljene v prvi polovici letošnjega leta. 
 
 

Davorin Naglič - SMC: 
 

Podajam repliko na odgovor o moji pobudi za ustanovitev javne blagajne. Glede na 
dejstvo, da ste navedli zgolj pomanjkljivosti, pozitivnih stvari pa ne, bi prispeval še 
repliko na to. Glede morebitne lokacije blagajne in oddaljenosti. Res je, da je Občina 
Krško velika - razpršena, toda veliko delovnega prebivalstva se vozi dnevno v službo 
v smeri mesta Krško. Poleg vsega, obstajajo prijazni sosedi, družina in bližnji, ki lahko 
pomagajo, tako pri prevozu, kot pri plačilu položnic, za kar ni potrebna namenska 
vožnja samo zaradi tega. Ni res, da vsi radi opravljajo storitve na daljavo. Starejše 
prebivalstvo še vedno rado shranjuje listke o plačilu položnic, s katerim dokazujejo, da 
je zadeva poravnana. Glede poplačila in katere vrste položnic se lahko poplača? To ni 
res, da se lahko plača zgolj položnice, vezane na pristojnost občine. V kolikor se 
dogovori, da so v shemo vključene tudi druge ustanove, za kar je seveda potrebno z 
njimi podpisati in doreči pogodbo, se bi lahko na enem mestu plačevalo vse. Res je, 
da je na trgu veliko, tako spletnega bančništva, kot plačil v trgovskih centrih, kar smo 
vsi dobro obveščeni, pobuda pa vseeno ni vezana na zmanjšanje stroškov provizij, 
pač pa na brezplačno plačilo položnic. Na koncu je govora o finančnem vložku 
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vzpostavitve blagajne in varnosti le-te. Zapisali ste, da bi nas, po izračunih sodeč, 
vzpostavitev javne blagajne stala 25.000 EUR na leto. Zato vas prosim, če mi potem 
na enem primeru, ki ga bom izpostavil, obrazložite, zakaj prebivalci naše občine nismo 
opravičeni vsaj do ene neposredne ugodnosti, ki bi jo s tem nudili. V letošnjem letu 
občina namenja 1 milijon evrov za izgradnjo kompostarne. Res je, da naj bi ta denar v 
20 letih brezobrestno prišel nazaj na naš račun, saj smo velikodušni posojilodajalci!  
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občinska uprava občine Krško ne zavrača predloga o vzpostavitvi mestne blagajne, 
saj smo glede te vsebine že večkrat ugotavljali prednosti in pomanjkljivosti. Trenutno 
pa v proračunu niso predvidena sredstva za vzpostavitev javne blagajne. Ne glede na 
to dejstvo, pa pobudo ocenjujemo kot pozitivno za naše občane in bomo v tej smeri 
razmišljali tudi v prihodnje.  
 
Vprašujem pa, kaj ima povprečen občan naše občine od tega? To, da lahko tisti, ki se 
ukvarja s poljedelstvom - vrtičkarstvom, brezplačno odpelje prikolico komposta? Kaj 
pa imajo ostali od tega? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občanom in občankam v Krškem zagotavljamo z delovanjem kompostarne v 
Spodnjem Starem Gradu bistveno cenejšo storitev zbiranja in obdelave bioloških 
odpadkov, saj je cena kar za 75 % nižja v primerjavi s ceno tovrstne storitve v občini 
Brežice. Objekt kompostarne, ki je bil odprtega tipa, ni zagotavljal vseh pogojev, ki jih 
predpisuje nova zakonodaja, tako da je bila odločitev za izgradnjo nadkrite 
kompostarne tudi iz tega vidika, saj so biološko razgradljivi odpadki velika obremenitev 
za okolje. Pomembno pa je tudi, da se je s tem bistveno povišala kakovost življenja za 
prebivalce okoliških vasi. Če strnemo prednosti, ki jih prinaša takšen objekt 
kompostarne, gre ob finančnih učinkih tudi za naslednje koristne učinke: 
Zakonske narave: 

• uskladitev z nacionalno in evropsko zakonodajo na področju ravnanja z biološko 
razgradljivimi odpadki. Uredba o odlaganju odpadkov namreč določa, da je 
dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke in da je prepovedano odlagati 
komunalne odpadke, če presegajo mejne vrednosti parametrov onesnaženosti, 
prav tako je prepovedno odlagati ločene frakcije komunalnih odpadkov, kamor 
sodijo tudi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki.  

Okoljevarstvene narave:  
• zmanjšati učinke onesnaževanja z emisijami snovi v zrak, podzemne vode in 

tla, saj bodo odpadki predelani v zaprtem prostoru, zrak pa se bo pred izpustom 
v okolje očistil v biofiltru. Obdelava odpadkov se bo vršila v bližini vira nastanka 
v Spodnjeposavski regiji. 

Tehnološke narave:  
• pridobiti večje predelovalne kapacitete (10.000 ton/leto), saj primanjkuje 

prostora na platoju obstoječe kompostarne, količine biološko razgradljivih 
odpadkov pa se zaradi ločenega zbiranja povečujejo.   

• modernizirati in pospešiti obstoječi postopek kompostiranja, ki bo bistveno 
hitrejši, zaradi zaprtega tipa kompostarne in vpihovanja zraka (nadzorovan 
postopek) in s tem skrajšati čas izdelave komposta, kot končnega produkta. 

Ekonomske narave:  
• možnost sprejetja in obdelave večje količine bioloških odpadkov, 
• boljša kakovost pridobljenega komposta in s tem večja možnost za dajanje 

komposta v promet, 
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• nižja cena obdelave v lastni kompostarni v primerjavi z oddajo v obdelavo v 
druge kompostarne. 

Družbene narave:  
• izboljšati pogoje bivanja sosednjih prebivalcev, saj bodo v zaprtem postopku 

kompostiranja vgrajeni biofiltri, ki bodo zrak pred izpustom v ozračje očistili in s 
tem zmanjšali onesnaženost zraka. 

• izboljšati pogoje dela zaposlenih.  
 
Dajem pobudo za vzpostavitev normalnih pogojev dela za plavalni klub in nov bazen. 
Na začetku je potrebno omeniti, da financiranje plavanja iz strani Občine Krško poteka 
na visoki ravni in da to ni težava, ki bi jo radi predstavili, težave pa nastopijo pri plavalni 
infrastrukturi - bazenu. Starši plavalcev so trenutno tisti, ki morajo svoje otroke voziti 
na treninge na razne kraje, ki so bolj ali manj oddaljeni od mesta Krško, seveda odvisno 
od posamezne selekcije. Kot ste zapisali v odgovoru pri javnih blagajnah, je Občina 
Krško zelo razpršena in so vožnje namenske in niso ravno rentabilne (stroški prevoza, 
porabljen čas). Glede na vse rezultate, ki jih dosegajo naši plavalci v takih pogojih dela, 
smo lahko zelo veseli, da so plavalni rezultati odmevni, tako v Sloveniji, kot v Evropi. 
Vsemu temu sledi, da je potrebno v bližnji prihodnosti končno umestiti lokacijo bazena 
v Krško in ga tudi časovno dogovoriti. Ravno na sprejemu športnikov leta 2014, ki je 
bil 13. marca, se je govorilo, da bo v kratkem stekla obnova Stadiona Matije Gubca, ni 
pa bilo nič govora o bazenu. Na tem mestu vas prosim, da ne zgolj dobimo odgovor, 
da finance ne dovoljujejo izgradnjo bazena in da je vzdrževanje take infrastrukture 
zgolj odtekanje občinskega denarja! V isti sapi lahko v odtekanje denarja govorimo tudi 
za obnovo obstoječega stadiona, saj koliko mi je znano, je delno obnova namenjena 
za speedway, delno pa nogometašem in obnovi tribun. Dolgoletna je debata o tem, kje 
in kakšen bo bazen, ob vseh izdelanih študijah in projektih, zato vas prosim, da tako 
za potrebe plavalcev tekmovalcev, kot tudi rekreativcev, končno dorečemo, kje in kdaj, 
si bomo lahko prebivalci Krškega privoščili plavalno rekreacijo in da končno zgradimo 
»betonsko« infrastrukturo, ki bo služila namenu! 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Bazen pri tovarni Vipap na Vidmu je bil zaprt leta 2006. Od takrat Občina Krško vodi 
aktivnosti okrog izgradnje nadomestnega bazena v Krškem. Tako je Občinski svet 
občine Krško februarja 2006 sprejel Sklep o reševanju problema bazena v Krškem in 
reševanju delovanja Plavalnega kluba Celulozar, ki je takrat ostal brez plavalnega 
bazena. Občina Krško se zaveda pomembnosti plavalnega bazena in tradicije 
plavalnega športa v Krškem, saj je od leta 2006 do danes izvedla nešteto aktivnosti, 
vse v cilju izgradnje novega bazena. V obdobju brez bazena se je Občina Krško trudila 
in še vedno trudi zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje uspešnega Plavalnega 
kluba Celulozar. V ta namen občina zagotavlja klubu dodatna finančna sredstva za 
izvajanje treningov in priprav izven Krškega, klubu sta tudi vedno na razpolago 16,6 
metrski bazen v OŠ Leskovec in 12 m bazen v OŠ JD Krško, kot tudi bazen v 
Brestanici, v času obratovanja. Za potrebe Plavalnega kluba smo tudi uredili klubsko 
pisarno v prostorih pod tribuno stadiona Matije Gubca. Oktobra 2006 je Občinski svet 
občine Krško sprejel odločitev, da je lokacija v sklopu stadiona Matije Gubca najbolj 
primerna za izgradnjo novega bazena. Že takrat so se pojavljale prve težave z izbrano 
lokacijo, ki se nahajala na poplavnem območju, postopki niso mogli steči. Naročen in 
izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v katerem je bila 
ocenjena vrednost investicije na cca 7 MIO evrov. Junija 2009 je Občina Krško prišla 
v posest kompleksa starega bazena pri tovarni Vipap, v izmeri cca 6.500 m2, ki je na 
podlagi izdelane študije ocenjena kot neprimerna za umestitev 50 m bazena. Pogovori 
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z družbo Vipap o umestitvi posameznih bazenskih vsebin v območje nekdanje 
proizvodnje celuloze niso bili uspešni. Julija 2010 je Občinski svet Občine Krško sprejel 
Sklep o izboru nove lokacije za gradnjo novega bazena (lokacija pri tovarni Vipap), 
istočasno se lokacija pri stadionu Matije Gubca ohrani. Maja 2011 je župan Občine 
Krško imenoval novo Projektno skupino za gradnjo novega bazena, ki je na svoji prvi 
seji junija 2011 prvič obravnavala problematiko vseh bazenov v občini Krško. Občina 
Krško že razpolaga s 50 metrskim bazenom - kopališčem v Brestanici in dvema 
šolskima bazenoma (OŠ JD Krško in OŠ Leskovec). Po številnih usklajevanjih je 
projektna skupina za novi bazen prvič v letu 2012 predlagala izgradnjo »kratkega«, 25 
x30 m bazena v Krškem. Analiza stroškov in koristi iz začetka leta 2014 je obdelala 
vse momente (izkoriščenost, upravičenost, cena izgradnje, stroški in način upravljanja, 
stroški obratovanja in dr), ki vplivajo na odločitev o gradnji novega bazena. Rezultati 
analize so bili v letu 2014 predstavljeni projektni skupini za novi bazen. Analiza 
pokazala, da je za izgradnjo novega 25x30 m bazena potrebno zagotoviti cca 5 mio 
evrov sredstev, za brezhibno obratovanje bazena čez celo leto, pa je potrebno 
zagotoviti cca 300-400 tisoč evrov. Žal v tem trenutku sofinanciranju športnih objektov 
ni naklonjena evropska politika, saj v naslednji finančni perspektivi športni objekti naj 
ne bi bili financirani, kar pomeni, da bo sredstva potrebno zagotoviti iz občinskega 
proračuna. Kot rečeno je izdelana študija pokazala, da je bazen potreben in bi ga 
občani tudi uporabljali. Nikakor ne smatramo, da sta gradnja in obratovanje bazena 
odtekanje denarja, želimo samo opozoriti, da bo po izgradnji objekt povzročal tudi 
stroške, ki se z vstopnicami ne bodo pokrivali, kar pomeni, da bo potrebno v proračunih 
zagotoviti minimalno 300.000 EUR letno za nemoteno obratovanje. Istočasno z 
odločitvijo o gradnji bazena bo torej potrebno brez nepotrebne demagogije tudi jasno 
povedati na katerem področju proračuna bo odvzetih vsaj 300.000 EUR za naslednjih 
20 in več let.  
Glede problematike stadiona Matije Gubca pa je potrebno poudariti, da gre za osrednji 
športni objekt v občini Krško, razglašen tudi za športni objekt občinskega pomena. 
Predvidevajo se investicijsko vzdrževalna dela, namenjena za preprečevanje škode. 
Glavni poseg bo pokritje pasaž, ki zamakajo in s tem se povzročajo velikansko škodo 
v prostorih pod njo. Predvidena je tudi sanacija strehe nad tribuno. Del sredstev bo 
namenjen tudi za rušitev obstoječih starih boksov, ki so že dejansko nevarni za 
življenja tam delujočih ljudi. 
 
Nekdanji občinski svetnik David Imperl je na 34. seji Občinskega sveta, dne 10. 7. 
2014, podal pobudo za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema upravljanja koles 
na območju občine Krško! Gre za samopostrežni brezplačni sistem izposoje koles, z 
vzpostavljenimi postajališči, brezplačnimi kolesi v obtoku po naši občini, s poudarkom 
na povečevanju zavesti o zdravem načinu življenja in ohranjanju čiste narave in 
seveda vzdrževanju infrastrukture. Odgovor predstavnikov občine je bil, da se aktivno 
ukvarjajo z vzpostavitvijo javnega sistema upravljanja koles v občini Krško in da se 
projekt gradi skupaj s Fakulteto za energetiko v Krškem ter da je za to potrebno zelo 
veliko aktivnosti in da zadeva teče počasi. Glede na to, da je od takrat minilo 8 
mesecev, vprašujem, kako projekt teče in ali obstaja že kakšen osnutek projekta, ki 
bi ga lahko videli in pokomentirali? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Za izposojo koles potekajo vse potrebne akcije, od pridobitve evropskih sredstev do 
izbire izvajalca. Predvidoma bo projekt realiziran v letu 2015. Projekt pripravlja 
Fakulteta za logistiko v sodelovanju z Agencijo LEAD in Občino Krško, vse informacije 
lahko dobite na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo pri Romani Pečnik. 
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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. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Signal mobilne telefonije in bazne postaje so v pristojnosti in v upravljanju Telekoma 
Slovenije, na podlagi tega bomo vaš predlog in pobudo z dopisom posredovali v 
reševanje na Telekom. 
 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Selcah 
V letu 2011 smo v KS Leskovec pri Krškem prejeli dopis s strani občinske uprave, 
glede Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V 
dopisu je navedeno, da naselje Selce spada v območje, ki mora biti opremljeno z javno 
kanalizacijo in zagotovljenim ustreznim čiščenjem odpadnih voda. Rok za izvedbo je 
bil določen za 31. 12. 2015. Vprašujem, ali bodo omenjena dela izvedena v 
določenem roku in ali se sploh predvidevajo aktivnosti v tem letu ? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V letošnjem letu ni predvidenih aktivnosti na kanalizaciji v naselju Selce. Država je 
določila prioriteto za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - popolnitev območij do 
predpisanega nivoja za območja - aglomeracije z poselitvijo nad 2.000 PE 
(populacijskih enot), kar se izvaja v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Manjša 
območja kamor spada tudi naselje Selce bodo prišla na vrsto po popolnitvi večjih 
območij. 
 
Škarpa - varnost v prometu 
V ulici Anke Salmičeve v Leskovcu ob parc.št. 674, k.o. Leskovec, se močno nagiba 
škarpa in obstaja možnost, ob naslednjih obilnih padavinah, da se bo škarpa porušila 
oz. sesula na bližnjo prometno povezavo Leskovec - Senuše. Škarpa je narejena iz 
betonskih zidakov, in sicer v letu 1980 ter kot taka neprimerna za zadrževanje zemljine 
s parcele nad njo. Zato predlagam, da se opravi ogled, oceni stanje, pristopi k ureditvi 
stanja in odpravi potencialno ogroženost udeležencev v prometu. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Obnova predmetne škarpe trenutno ni v veljavnem planu vzdrževanja. Naročili bomo 
strokovni pregled in preverili stabilnost škarpe glede na stanje na terenu in po pridobitvi 
strokovnega mnenja, obnovo vključili v plan vzdrževanja in obnove v naslednjih letih, 
skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
 
Kategorizacija cest 
Krajani podajajo predloge za kategorizacijo cest in sicer tudi na površinah, ki niso v 
javni lasti. Ker smo v preteklosti bili sposobni graditi ceste in razsvetljavo na zasebnih 
površinah, posledično prihaja sedaj do podobnih predlogov oz. pričakovanj prizadetih 
posameznikov. Zato občinski upravi predlagam in od nje tudi pričakujem, da poda 
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pisno javno informacijo, kako pravzaprav poteka (in kdaj) postopek kategorizacije cest 
in kaj vse se mora postoriti, da se postopek sploh prične? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Kategorizacija cest se lahko izvaja skladno s 18. členom Odloka o javnih cestah in 
drugih javnih površinah. Osnovni pogoj, da se kategorizacija lahko prične pa je javno 
dobro. Cesta, ki jo želite kategorizirati mora biti javno dobro, zato je predhodno 
potrebno urediti lastništvo parcel po katerih poteka cesta. Ko je zemljišče javno dobro, 
lahko podate vlogo za kategorizacijo na Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, tukaj 
potem pregledamo ali cesta izpolnjuje tudi ostala merila za kategorizacijo in jo nato 
uvrstimo med kategorijo (LC, LK, LZ, JP1 ali JP2). Predlog se potem pošlje na DRSI 
in pa obravnava na Občinskem svetu. Zaradi obsežnosti Odloka o kategorizaciji cest, 
se le-ta spreminja in dopolnjuje približno vsake štiri leta. Za dodatne informacije se 
lahko posvetujete na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo pri Romani Pečnik. 
 
 

Vlado Grahovac - SLS: 
 

Vprašujem, kdo vzdržuje - prazni greznice na Cesti 1. maja na Senovem pri hišnih 
številkah 6, 8, 10, 11, 12, 14 in 16, ter kdaj so bile nazadnje izpraznjene? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Za navedena odjemna mesta, bloke, na naslovih Cesta 1. maja 6, 8, 10, 11, 12, 14 in 
16, Senovo, Kostak zaračunava storitev praznjenje greznice. V letu 2014, v mesecu 
novembru, so bila poslana obvestila glede predvidenega termina praznjenja greznic: 
- dne 5. 11. 2014 so bile izpraznjene greznice na naslovih Cesta 1. maja 6, 8 in 11,  
- za ostale greznice je bil sklenjen ustni dogovor med predstavnikoma Rudarja in 

Kostaka, in sicer, da se greznice praznijo ob izvedbi priklopa na javno 
kanalizacijsko omrežje Senovo-Brestanica.  

Projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje na obravnavanem območju je v 
izdelavi, v teku je pridobivanje služnosti lastnikov zemljišč, preko katerih je predvidena 
izgradnja omrežja. Predvidevamo, da bodo v prvi polovici leta sklenjene vse 
služnostne pogodbe in se bo v drugi polovici leta pričelo z izgradnjo kanalizacije. 
 
 
 


