2. seja Občinskega sveta Občine Krško, 15. 12. 2014;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Jožica Mikulanc - DeSUS:
Dajem pobudo za kompletno sanacijo ulice na Kremenu - odcep iz Zdolske ceste
mimo hiš g. Jelena, Ženerja, Žajberja in ostalih. Ulica je v nemogočem stanju, saj je
na njej že prišlo do poškodovanja vozil. Ulica je slepa - konča se pri gozdu, v nočnem
času je zelo temna, zato predlagam tudi ureditev javne razsvetljave. Zaradi lažje
orientacije predlagam, da se ob Zdolski cesti namesti oznaka ulice oz. naselja.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Za sanacijo ceste LK 192651 Zdolska cesta - odcep, bomo v NRP za leto 2017
predvideli 85.000,00 EUR. Ulična tablica je že naročena.

Milena Bogovič Perko - SDS:
Dajem pobudo za spremembo 2. odstavka 17. člena Poslovnika o delu Občinskega
sveta Občine Krško (Uradni list RS, št.: 7/01, 98/09, 56/14 in 65/14), ki naj glasi:
»(2) Vprašanja, predlogi in pobude se lahko posredujejo v pisni in v elektronski obliki.«.
Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve:
Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01, 98/09, 56/14
in 65/14), v drugem odstavku 17. člena določa, da se vprašanja, predlogi in pobude
dajejo v pisni obliki. Poslovnik sicer tega izrecno ne določa, vendar je šteti, da je
elektronska oblika enakovredna pisni obliki. Tudi sicer veljajo pri sestavljanju in
pošiljanju elektronskih sporočil enaka pravila kot pri klasičnem dopisovanju. Če je
vsebina v elektronski obliki po vsebini jasna in primerna za nadaljnjo obravnavo, je
občinska uprava dolžna na takšno vprašanje, predlog ali pobudo odgovoriti tako v
skladu z veljavnim poslovnikom kot tudi v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju
(Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09,
58/10, 101/10 in 81/13), ki določa, da je organ dolžan odgovoriti na vse dopise, ki jih
prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Pobudo za
spremembo poslovnika je Služba za pravne in splošne zadeve vzela na znanje in jo
bo upoštevala ob pripravi sprememb in dopolnitev poslovnika v letu 2015, ki so
predvidene ob pripravi sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško, v kolikor bo
sprejeta novela Zakona o lokalni samoupravi, oziroma jo bo upoštevala v primeru, da
bodo ugotovljene druge potrebe za spremembe in dopolnitve citiranih predpisov.
Posredujem pripombo glede načrtovane aktivnosti v Strateškem načrtu javnega
zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad
Rajhenburg za obdobje 2015-2019, kjer je zapisano:
»7.4. GRAD RAJHENBURG, str.: 27 - Fizična dostopnost
Grad Rajhenburg se nahaja na pečini nad reko Savo, po lokalni cesti je dostop možen
z dveh strani. Dostop je možen tudi z železniške postaje Brestanica, z 10 minutnim
peš vzponom. Lokacija je vidna in dostopna, problem so nezadostna parkirišča, še
posebej v primeru prireditev z velikim številom obiskovalcev. V bližnji prihodnosti je
nujno urediti parkirišča v neposredni bližini grajske stavbe in v smeri proti nekdanjim
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hlevom, kjer že sedaj lahko parkirajo avtobusi. Grajska stavba omogoča dostopnost
gibalno oviranim osebam.«. Predlagam, da se naj v prostor ne posega, ob
posameznih dogodkih se naj predvidi ustrezna prometna ureditev, ki bo omogočala
dostop in vračanje avtobusov na večja parkirišča v Brestanici (Duropack, pri bazenu,
pri elektrarni, šoli, itd…). Uvede se naj prevoz z manjšim avtobusom za udeležence, ki
imajo gibalne težave: od platoja pri hlevih do gradu. Pozidano kmetijsko zemljišče,
spremenjeno v parkirišče, je v nasprotju s prizadevanjem zakonodajalca glede
varovanja in ohranjanja kmetijskih zemljišč. V bližnji soseščini je lep primer tovrstne
neustrezne naložbe, ki ne služi več svojemu namenu, asfaltno parkirišče v nekdanjem
spominskem parku Trebče. Sredstva naj se prerazporedijo za podobne, bolj potrebne
projekte, kot je npr.: protiprašna zaščita kategorizirane ceste št.: 372131 Zalog - Mrzla
Planina, protiprašna zaščita kategorizirane ceste št.: 691301 od Kozoleta do Dobrove,
itd..
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
V zvezi z zagotavljanjem dostopnosti in dodatnih parkirnih površin za obiskovalce
gradu Rajhenburg smo, tako s strani upravljavca gradu, krajevne skupnosti, lokalnih
društev kot tudi od več posameznikov, dobivali več vprašanj oziroma pobud za
vzpostavitev parkirnih prostorov v neposredni bližini gradu. Do sedaj se je večkrat
izpostavilo vprašanje, zakaj za parkirišča ni bilo poskrbljeno že med samo obnovo
gradu, vaš predlog pa je v bistvu prvi, ki ureditvi parkirišč nasprotuje. V prijavi na javni
razpis, na podlagi katerega je občina Krško, kot ena izmed štirih slovenskih občin,
pridobila nekaj manj kot 3 mio EUR, je bilo navedeno, da je namen Celostne prenove
gradu Rajhenburg povezan z uresničitvijo prenove nepremične dediščine – spomenika
državnega pomena in ohranjanja in širjenja programov v njem, cilj je prispevati k
trajnostnemu ohranjanju slovenske in evropske kulturne dediščine skozi rabo
kulturnega spomenika s ciljem povečanja dostopnosti in dviga zaposlitvenega
potenciala ter večje prepoznavnosti in konkurenčnosti regije ter kakovostna
nadgradnja obstoječih storitev in razvoj novih turističnih proizvodov in storitev,
predvsem kulturnega turizma. Cilj investicije je bil tako obnova kulturnega spomenika
državnega pomena, s tem pa varovanje in ohranjanje kulturne dediščine gradu za
potrebe razvoja občine Krško oziroma cele Slovenije in boljša prezentiranost,
dostopnost kulturnega spomenika ter njegova izraba kot razvojnega potenciala regije.
Eden izmed temeljnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu je bilo lastništvo
prijavitelja na vseh nepremičninah, ki so predmet posegov. Občina Krško je bila v
tistem času lastnica izključno objekta in pa dela dvorišča, vsa okolica gradu pa je bila
v lasti škofije. Z ogromno dobre volje vseh udeleženih pri projektu smo uspeli urediti
23 parkirnih mest v predgradju, kar pa je bistveno premalo glede na dejanske potrebe.
V vsem tem času, ko so se in se odvijajo prireditve, ko jih obišče več kot 150
obiskovalcev, nastaja zaradi neurejenosti problem parkiranja osebnih avtomobilov. V
letu 2014 je po podatkih upravljavca grad obiskalo več kot 15.000 obiskovalcev ter se
odvilo 110 različnih prireditev. S strani upravljavca, krajevne skupnosti in posameznih
obiskovalcev po vsaki večji prireditvi prejemamo opozorila in pozive, da je potrebno
urediti zadostno število parkirišč v sami bližini gradu. V zvezi s tem Občina Krško
skupaj z upravljavcem gradu, Kulturnim domom Krško, preučila že nekaj možnosti, s
ciljem povezati različne interese oz. vidike:
- nedvomno je zadostno število parkirnih mest nujno potrebno ob vseh večjih
dogodkih na gradu, za kar skupaj z enotama dveh javnih zavodov - Kulturnega
doma Krško in Muzeja novejše zgodovine Slovenije, skrbijo tudi lokalna društva;
ob zagotovitvi dostopnosti – zlasti gibalno oviranim (tudi starejšim, mladim
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družinam idr.) je potrebno upoštevati tudi varnost in vidljivost dostopa v primeru
obiskov v večernem času;
- pomemben je ekonomski vidik - tako z vidika večje obiskanosti in posledično
prihodka, ki razbremenjuje proračun občine, in tudi prihodka lokalnim
organizacijam in podjetjem na eni strani, kot tudi z vidika stroškov vzpostavitve
parkirišč oz. zagotavljanje rednega prevoza s parkirišč v Brestanici do gradu in
nazaj…
- zelo pomemben je tudi varstveni vidik - tako s ciljem ohranjanja kulturne
dediščine (ohranitev kulturno krajinskih elementov ) kot tudi ohranjanja zelenih,
kmetijskih površin ipd. in
- nenazadnje tudi interes lastnikov zemljišč, ki bi bila primerna za parkirne
površine.
Na osnovi navedenega se kot optimalna rešitev kaže umestitev zelenih parkirnih
površin ob in na mestu propadajoče stavbe v lasti Mesnin dežele Kranjske (v z.k. še
vedno Mercator Agrokombinat) z urejeno in osvetljeno pešpotjo mimo zeliščnega vrta
do gradu. Pri tem je potrebno poudariti, da so površine, kjer bi se izvedlo zeleno
parkirišče, že sedaj določene kot področje centralnih dejavnosti in ne kmetijska
zemljišča, tako, da bi bila kmetijska zemljišča minimalno obremenjena, odstranjen bi
bil tudi propadajoč in nevaren objekt na vrhu grajskega hriba, kar bi prispevalo tudi
krajinski ureditvi, ob tem pa je možno v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine umestiti tudi rekonstrukcijo dela trapistovskega vrta. Predlog ureditve smo
predlagali v okviru postopka priprave OPN občine Krško. V fazi pridobivanja smernic
se Ministrstvo za kulturo oz. Zavod za varstvo kulturne dediščine s predlogom rešitve
ni strinjal. Imeli smo tudi delovne sestanke, na katerih smo želeli uskladiti ureditve,
vendar le to ni bilo doseženo. Ne glede na izhodišča Ministrstva za kulturo, smo še
vedno na stališču, da je v skupnem sooblikovanju tega prostora možno izvesti
parkirišča. Kot drugo možno ureditev smo predlagali ureditev parkirišč ob cesti na grad
na SZ strani. Oddelek za Gospodarsko infrastrukturo je preveril tudi možnost pridobitve
zemljišča nad cesto JP 692202 Agrokombinat - grad, soglasodajalca ZVKD in ocenil
stroške izvedbe začasnih parkirišč. Lastnik zemljišča, Škofija Celje, je Občini
pripravljen podeliti služnost ter po končani gradnji in odmeri prodati zemljišče. S tem
posegom bi pridobili cca 29 parkirišč. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da gre za območje
spomenika državnega pomena, kar pomeni, da bo potrebno za katerokoli rešitev tudi
soglasje pristojnega zavoda. Opcija koriščenja parkirišč v Brestanici zlasti za avtobuse
je možna zlasti za skupine, ki imajo svoj lastni avtobusni prevoz, sicer pa bi za potrebe
parkiranja avtobusov bile primerne tudi površine ob grajskih hlevih, kjer pa je prav tako
sporno lastništvo teh nepremičnin. Vsekakor je za velike prireditve potrebno izvesti
poseben prometni režim, vključi se lahko tudi organiziran prevoz z avtobusom iz
parkirišč v Brestanici, vendar se za običajne prireditve z obiskom do 200 obiskovalcev,
ki se v povprečju izvedejo dvakrat mesečno, postavlja vprašanje stroška in plačnika
takšnega prevoza. Nekateri najemniki prostorov gradu, so v primeru večje udeležbe
na dogodkih zaradi premalo parkirnih prostorov organizirali avtobusni prevoz iz
parkirišč pri Gostilni Pečnik na sam grad. Cena organiziranega prevoza z dvema
avtobusom za eno prireditev (trajanje najema avtobusa 8 ur) je znašala 300 EUR.
Pridobili smo tudi ponudbe za prireditve s krajšim trajanjem (4 ure) in sicer bi bil strošek
2 avtobusov v popoldanskem času cca 200 EUR. Glede na to, da je bilo v letu 2014
izvedenih 110 prireditev in da na veliki večini teh prireditev parkirnih mest ni bilo dovolj,
ocenjujemo, da bi strošek organiziranega prevoza presegel 20.000 EUR letno. S
1.12.2014 je v gradu ponovno odprta razstava o izgnancih, s katero se je bistveno
povečalo število obiskovalcev, zlasti starejših. Obstoječi prometni režim in obstoječa
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parkirišča pa ne omogočata izvrševanja obvez, ki so navedene v 2. členu Zakona o
varstvu kulturne dediščine, ko govori o javni koristi varovanja dediščine in omogočanju
dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim
in invalidom. Nenazadnje, 54. člen zakona o varstvu kulturne dediščine predpisuje, da
lastnik omogoča javno dostopnost v skladu s svojimi zmožnostmi. K ustrezni rešitvi
nas zavezuje tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki v 15. členu govori tudi
o potrebi zagotavljanja premagovanja komunikacijskih in grajenih ovir, z okvirno
konvencijo Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, pa smo se kot
država zavezali, da bomo sprejeli ukrepe za izboljšanje dostopa do dediščine, zlasti
med mladimi in ljudmi z manjšimi možnostmi, da bi okrepile zavedanje o njeni
vrednosti, potrebi po njenem vzdrževanju in ohranjanju ter koristih, ki lahko izhajajo iz
nje. Ob dejstvu, da smo v prenovo gradu vložili skoraj 3 mio EUR Evropskih in državnih
sredstev, ter več kot 2 mio EUR občinskih sredstev, pričakujemo, da bomo v
sodelovanju s pristojnim ministrstvom uskladili odprte skupne rešitve, ki se nanašajo
na prometni režim, parkirišča za osebne avtomobile kot tudi dodatne zelene parkirne
površine v sklopu gradu. Seveda pa mora biti v širši skupnosti in predvsem pri
odločevalcih sprejeta odločitev, ali parkirišča sploh potrebujemo. Prepričani smo, da je
za kvalitetno delovanje in razvijanje programov oživljanja kulturne dediščine na gradu
Rajhenburg v nadaljevanju nujno potrebno zagotoviti ustrezno urejenost in osvetljenost
fizičnih dostopov kot tudi urejenost parkirnih mest za osebna vozila v neposredni bližini
gradu. Sredstva na postavki 3160 predloga proračuna pa so namenska z naslova
donacij in jih v skladu z dogovorom ni mogoče prosto prerazporejati.

Tadej Radkovič - ROK:
Dajem pobudo, da se od Osnovne šole Podbočje do pokopališča uredi pešpot oz.
kolesarsko stezo, kar je bila v preteklih letih že večkratna pobuda. Rešitev te
problematike je bila sprejeta tudi na Svetu KS Podbočje. Tukaj namreč poteka
prometna cesta, na kateri je v jutranjih in popoldanskih urah, ko gredo ljudje v službo
in potem proti domu, gost promet in so za pešce pogoji nevarni. Največji problem na
tem odseku predstavljata jutranji mrak in pogostokrat megla, kajti po tej cesti otroci
hodijo v šolo (od Križaja do Podbočja), v nasprotno smer pa proti avtobusni postaji pri
gostilni Križaj (in potem naprej v šolo z avtobusom - Novo mesto, Brežice, Krško).
Pešpot oziroma kolesarska steza izven cestnega telesa državne ceste je boljša,
cenejša in hitrejša rešitev od klasičnega pločnika.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Vsekakor je površina za pešce in kolesarje izven cestnega telesa ugodnejša rešitev v
časovnem in finančnem pogledu. Potrebno pa bi bilo preveriti možnost umestitve
takšne steze v prostor. Predlagamo, da krajevna skupnost pridobi soglasja lastnikov
zemljišč. Za nasvet in strokovno pomoč se lahko krajevna skupnost obrne na Oddelek
za gospodarsko infrastrukturo.
Dajem pobudo za odkup hiše in dela zemljišča (starejši objekt v slabšem stanju) na
naslovu Žugič, Podbočje 57, Podbočje. Na tem mestu bi uredili parkirni prostor ter
navezavo na mostiček za pešce, katerega je potrebno nujno zgraditi ob spomeniško
zaščitenem kamnitem mostu. Na nasprotni strani pa je starejši objekt, ki je v zasebni
in občinski lasti. Bili so že razgovori z lastnikom za odkup spodnje etaže, v kateri bi bili
urejeni prostori za potrebe društev ter za trgovino. Tudi to je obveza še iz preteklih let
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in je zato bila s strani ROK-a že v preteklosti vložena pobuda.
Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti:
Občina Krško je v letu 2008, kot dejanska lastnica 5 stanovanj na poslovno
stanovanjski stavbi na naslovu Podbočje 64 v Podbočju, pričela urejati vpis stavbe v
kataster stavb in ustanovitvijo etažne lastnine z namenom, da se uredi
zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem. V zemljiški knjigi je podjetje Krocom
d.o.o., namreč na nepremičnini parc. št. 2888, k.o. 1332 Podbočje, na kateri leži
poslovno stanovanjska stavba na naslovu Podbočje 64 navedeno, kot zemljiškoknjižni
lastnik v deležu do celote in ne samo na poslovnem prostoru, katerega je lastnik v
pravno formalnem smislu, in sicer zaradi dejstva, da je prišlo pri vpisu družbe Krocom
d.o.o. v zemljiško knjigo do napake. Občina Krško je bila vseskozi do izročitve
stvarnega vložka (stanovanj) na družbo Rudar Senovo d.o.o., dejanska lastnica 5
stanovanj, 2 stanovanji pa je prodala v letu 1991 po »Jazbinškovem zakonu«. Ob
ureditvi zemljiškoknjižno stanja z dejanskim stanjem, katero je mogoče izvesti le v
sodelovanju z družbo Krocom d.o.o., je na pobudo takratnega Občinskega sveta v letu
2009 začela s pogovori o morebitnem odkupu poslovnega prostora, kateri je v lasti
podjetja Krocom d.o.o. Lastnik predmetnega poslovnega prostora je nato podal
ponudbo za prodajo poslovnega prostora v višini 249.300,00 EUR, katera je bila za
Občino nesprejemljiva. Ne glede na to, da do dogovora o odkupu ni prišlo, je podjetje
Krocom d.o.o. podpisalo pogodbo o razdelitvi stroškov za izvedbo ustanovitve etažne
lastnine in vpisa dejanske lastninske pravice v zemljiško knjigo. Elaborat za vpis stavbe
v kataster stavb je bil izveden in na njegovi podlagi je bil izdan sklep o vpisu stavbe v
kataster stavb, kateri je podlaga za pripravo sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine,
ki omogoča vpis dejanskih lastnikov v zemljiško knjigo. Do podpisa tega sporazuma ni
prišlo, zato je Občina Krško, skupaj z ostalimi lastniki stanovanj, vložila predlog za
določitev etažne lastnine in pripadajočega zemljišča k stavbi na naslovu Podbočje 64
na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) na Okrajno
sodišče v Krškem. V zemljiški knjigi je trenutno zavedena zaznamba spora o pridobitvi
lastninske pravice, kar pomeni, da bo sodišče določilo dejanske lastnike posameznih
delov poslovno stanovanjske stavbe na podlagi prodajnih pogodb in drugih
verodostojnih listin.
Kar zadeva odkup stavbe in dela zemljišča na naslovu Podbočje 57 v Podbočju,
katerega lastnik je Žugič Marjan in na katerem bi se uredila parkirna mesta in mostiček,
pa je Občina Krško mnenja, da se sprva rešijo lastništva in pripadajoče zemljišče na
stavbi na naslovu Podbočje 64 v Podbočju, nato pa se ob primerni ceni preuči možnost
odkupa teh nepremičnin. Poleg navedenega je pri nepremičnini parc. št. 2915, k.o
Podbočje, na kateri stoji hiša na naslovu Podbočje 57 v Podbočju vknjižena služnost
stanovanja, kar pomeni, da gre za pravico brezplačnega dosmrtnega stanovanja in
bivanja v prostorih stanovanjske hiše na tem naslovu, prav tako je obremenjena z
pravica stvarnega bremena - preužitnih pravic, in sicer sta obe pravici knjiženi na
imetnika, ki ni lastnik predmetnih nepremičnin.
Ureditev lovskega doma Mladje (LD Podbočje). Dajem pobudo za odkup
kmetijskega zemljišča (lastnik Vidovič, Gradnje), št. parcel 578/19 in 578/3. Z ureditvijo
lastništva nad zemljišči ožjega območja in minimalno ureditvijo lahko tu potekajo
naravoslovni dnevi za šolarje, ne le iz Podbočja, ampak tudi za vse druge
zainteresirane slovenske šole. Neokrnjena narava in bivanje na jasi ob domu
omogočajo šolam izvedbo zanimivih, tudi večdnevnih naravoslovnih delavnic in

5

taborov. Tudi to je že sprejeta obveza iz preteklih let. Še več, bila so že rezervirana
sredstva za odkup parcele omenjenega lastnika.
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Za odkup nepremičnin parc.št. 579/19 (v pobudi navedena napačna parcelna številka)
in parc.št. 578/3, k.o. 1334 - Črneča vas za potrebe LD Mladje, vas obveščamo, da
smo v letu 2010 vključili nepremičnini v letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja
Občine Krško in za ta namen imeli tudi zagotovljena finančna sredstva v občinskem
proračunu za tekoče proračunsko leto. Do sklenitve kupoprodajne pogodbe med
Občino Krško in lastnikom ni prišlo, ker lastnik ni imel urejenega zemljiškoknjižnega
stanja nepremičnin. V zemljiški knjigi je bil pri navedenih nepremičninah še vedno
vpisan kot lastnik prednik dejanskega lastnika. V letu 2010 smo dejanskega lastnika
večkrat z urgencami pozivali k sprožitvi postopka dedovanja po pokojnem
zemljiškoknjižnem lastniku nepremičnin pri pristojnem sodišču. Lastnika smo pisno
pozvali, da nas seznani s svojimi aktivnostmi v zvezi z ureditvijo stanja nepremičnin in
ga obvestili, da bomo v obratnem primeru nepremičnini izključili iz letnega načrta
pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011, kar je bilo tudi dejansko
izvedeno. Pri preverjanju zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin na dan 29.12.2014
smo ugotovili, da si dejanski lastnik zemljiškoknjižnega stanja za predmetni
nepremičnini še vedno ni uredil.
Na željo krajanov KS Zdole dajem pobudo, da se državna cesta Krško-Zdole
prekategorizira nazaj v občinsko cesto. Ljudje ocenjujejo, da imajo na ta način večjo
možnost do normalne ceste. Do naslednje seje občinskega sveta bi ljudje želeli
odgovore na naslednje alineje:
- možnost prekategorizacije?
- možnost sovlaganja?
- v NRP-jih naj se odpre postavka za to cesto!
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Državne ceste R3 677 Nova vas - Pišece - Zg.Pohanca - Krško ni možno
prekategorizirati, ker je to medobčinska povezava z Brežicami. Občina je do sedaj
naročila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste od Krškega do Zdol in ceste
ter pločnike skozi Zdole, organizirala izdelavo projekta, izvedbo postopka recenzije
projekta ter vse to financirala. Pri rekonstrukciji ceste skozi naselje Zdole bo financirala
izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in odvodnjavanja. Glede na to, da primanjkuje
finančnih sredstev za modernizacijo občinskih cest, je dodatna možnost sovlaganja
zelo majhna. Občina Krško ima v svojem NRP-ju postavko za izgradnjo pločnikov, ob
gradnji regionalne ceste skozi naselje Zdole.
Dajem pobudo za ureditev travnatega nogometnega igrišča (dimenzije 50x25m) in
ureditev večnamenskega doma za potrebe ŠTD Šutna, v Šutni pri Podbočju-Kodrič
Jožefa, Šutna 20, Podbočje. Prvenstveno gre tukaj za odkup zemljišča oziroma stare
propadajoče domačije. Hiša propada, želja krajanov pa je ureditev večnamenskega
doma za potrebe društva in pa za ureditev travnatega nogometnega igrišča. V športno
turističnem društvu Šutna že 5. leto potekajo aktivni treningi nogometa za nogometaše
od 8 do 15 leta starosti. Treningi med zimo potekajo tudi v dvorani OŠ Podbočje,
neizmerna želja otrok in staršev po napredovanju pa je izgradnja in ureditev travnatega
nogometnega igrišča, za kakovostnejše treninge in razvoj mladih nogometašev, kateri
bi imeli posledično potem možnost, da nadaljujejo treninge in svojo nadaljnjo športno
pot v katerem od nogometnih klubov (npr. NK Krško ali NK Brežice).
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Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Občina Krško je postala solastnica v deležu do 1/4 nepremičnin parc.št. 2126/1 in
parc.št. *350 k.o. Podbočje na podlagi sklepa o dedovanju št. D 241/99 z dne
17.1.2000 in dodatnega sklepa o dedovanju št. D 241/99 z dne 30.5.2000 po pokojni
Kodrič Jožefi, Šutna 20, Podbočje, in sicer na podlagi predloga za omejitev dedovanja
oziroma plačevanja institucionalnega varstva v domu starejših občanov. Krajevni
skupnosti Podbočje je bilo dne 26.2.2010 izdano soglasje za uporabo predmetnih
zemljišč za potrebe čiščenja in vzdrževanja nepremičnin za potrebe krajevne skupnosti
in športnega društva. Prav tako je bil predstavniku Športnega društva Šutna in
Krajevne skupnosti Podbočje večkrat obrazložen postopek odkupa solastniškega
deleža nepremičnin parc.št. *350 in parc.št. 2126/1 k.o. Podbočje. Potreba po odkupu
solastniškega deleža navedenih zemljišč je v letnem načrtu pridobivanja premoženja
Občine Krško za leto 2015. Glede na to, da namenska raba navedenih zemljišč ne
ustreza željenim investicijam Športnega društva Šutna za potrebe izgradnje
večnamenskega doma in travnatega igrišča je predhodno potrebna sprememba
namenske rabe z občinskim prostorskim načrtom. V dopolnjenem osnutku Občinskega
prostorskega načrta Občine Krško, ki je bil javno razgrnjen od 4.4.2014 do 9.5.2014,
je na delu predmetnih zemljišč predlagana sprememba podrobnejše namenske rabe,
in sicer del za centralne dejavnosti in del za površine za oddih, rekreacijo in šport.
Občina Krško ima, kot smo navedli, solastniški delež zemljišč v letnem načrtu
pridobivanja premoženja in ima interes odkupiti preostali delež zemljišč od solastnic v
proračunskem obdobju leta 2015. Po sprejetju občinskega prostorskega načrta bomo
naročili cenitev solastniškega deleža nepremičnin in solastnicam poslali predlog za
odkup njihovih solastniških deležev.
Julijan Kerin - ROK:
Še predno potrdimo proračun za prihodnji dve leti še enkrat dajem pobudo, ki jo je
stranka ROK podala že v prejšnji sestavi Občinskega sveta in sicer, da se ne gradi
novih prostorov za knjižnico, ker je to zelo negospodaren in nerealen projekt. Naj
poudarim, nismo proti knjižnici, saj jo Krško potrebuje, vendar predlagamo, da se jo
umesti v enega izmed občinskih objektov, saj jih imamo dovolj.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Z vidika učinkovite izrabe občinskih objektov je predlog povsem na mestu, se pa
pojavlja vprašanje ustreznosti, saj je pri izbiri ustreznega (ih) objekta (ov) potrebno
upoštevati predpisane pogoje (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe - Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) za izvajanje knjižnične
dejavnosti (npr. obseg gradiva, število strokovnih delavcev, površina knjižničnih
prostorov na prebivalca), dostopnost čim širšemu krogu bralcev, kadrovsko
razpoložljivost (več manjših lokacij terja več kadra) in možnosti zagotavljanja
učinkovite rabe energije. Žal, obstoječih prostorov v lasti Občine Krško, kjer bi lahko
umestili celotno dejavnost knjižnice ni na voljo, zato je Občinski svet že marca 2005
sprejel sklep o izboru lokacije za gradnjo nove knjižnice v starem mestnem jedru Krško.
Na osnovi te odločitve je Občina Krško pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev
knjižnice), ki ga je Občinski svet sprejel dne 5. 10. 2009. Le-ta je pravna podlaga za
posege ter ureditve na območju predmetnega akta. Za gradnjo nove knjižnice na
potrjeni lokaciji Občina potrebuje tudi dele zemljišč, parc.št. 38/2 in par.št. *61, obe k.o.
Krško, ki sta v lasti Ane Komočar. Z lastnico nepremičnin že vrsto let potekajo
intenzivni pogovori o načinu in pogojih za pridobitev potrebnega zemljišča s strani
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Občine Krško. V ta namen je Občinski svet sprejel dva sklepa in sicer z dne 21. 12.
2009 in 19. 12. 2012, s katerima so definirani cena, izhodišča za nadaljnja pogajanja
ter rok za sklenitev pravnega posla. Dne 3. 4. 2014 pa je občinski svet sprejel nov
sklep, s katerim je obstoječa sklepa razveljavil in postavil končni rok za izbris
hipotekarnih upnikov, kar je bila tudi glavna ovira, da se pravni posel že pred leti ni
realiziral. Lastnica nepremičnine je postavljen pogoj v roku izpolnila, vendar bo pravni
posel zaradi proračunskih predpisov sklenjen šele po sprejemu proračuna za leto
2015. Po pridobiti pravice graditi bo prva naloga pridobitev veljavnega gradbenega
dovoljenja, saj UE Krško podaljševanje vloge ne bo več dopustila. Pridobitev
gradbenega dovoljenje je namreč osnova za kakršnokoli sofinanciranje z državnimi ali
evropskimi sredstvi. Že v tej fazi bodo najbrž potrebne spremembe projekta v smislu
energetske učinkovitosti, končna odločitev o gradnji, ki jo bo sprejel občinski svet, pa
bo odvisna predvsem od končne višine investicije, možnosti sofinanciranja in stroškov
obratovanja.
Ves prejšnji mandat si je svetnik Miro Čelan prizadeval, da bi s svojimi pobudami in
predlogi pripomogel k večji prometni varnosti na Cesti 4. julija. Ne morem trditi, da se
na njegove pobude niste odzvali, saj ste na podlagi njegovega predloga tudi začasno
postavili merilec hitrosti. Vendar merilec ni bil postavljen, kot je bilo predlagano, zato
nikoli ni služil namenu, zaradi katerega je bila pobuda predlagana. Cesta 4. julija je
poleg Ceste krških žrtev najbolj obremenjena prometnica v Krškem in situacija je
skrajno resna. Vsako leto se zgodi nemalo prometnih nesreč in kar je še najhuje, v
večini so soudeleženi pešci in kolesarji. Zato dajem pobudo, da poiščete ustrezno
rešitev in ukrepate, še predno pride do novih žrtev.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Cesta 4. julija je regionalna cesta v pristojnosti Direkcije za ceste RS in vse ukrepe na
tej cesti odobri le-ta, zato smo jim poslali vašo pobudo za ureditev prometne varnosti.
Odgovor posredujemo takoj po prejetju.
Od več virov na območju Občine Krško sem slišal, da se v institucijah, ki imajo svojo
lastno kuhinjo, vsakodnevno zavrže velike količine hrane, ki ostaja od kosil ali malic.
Srce me boli, da to slišim, ko pa imamo na drugi strani vse več takšnih, ki finančno
komaj preživijo skozi mesec. Zato dajem pobudo, da bi bila hrana, ki vsakodnevno
ostaja po vrtcih, šolah in domovih, razdeljena med socialno ogrožene, saj bi bili
brezplačnega obroka veseli. Zavedam se, da so sanitarni zakoni, ki zadevajo prehrano
v javnih kuhinjah izredno zaostreni in da zdravstveno-higienski režim, ki ga imamo moji
pobudi najverjetneje ne bo ravno naklonjen. Vendar vseeno od občinske uprave ne
želim dobiti odgovora, da to ni možno ali se ne da... Želim, da raziščete možnosti in
najdete pot, s katero bomo vsaj malo pomagali socialno ogroženim, ki jih je iz dneva v
dan več.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
V okviru občinske uprave že kar nekaj časa vodimo aktivnosti v smeri zmanjševanja
socialne ogroženosti naših občanov in povezovanja vseh akterjev, ki lahko pripomorejo
k reševanju tega problema. S tem namenom smo pripravili več pripomb na krovne
dokumente, ki bodo urejali črpanje evropskih sredstev do leta 2020 ter se aktivno
vključili tudi v pripravo Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva,
v katerem je ravno na pobudo občinske uprave na str. 12 vnesen ukrep »Razvoj
učinkovite mreže razvoza hrane socialno ogroženim družinam in posameznikom po
dogovoru z gostinskimi lokali, osnovnimi šolami, idr., z namenom zmanjševanja
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njihovih življenjskih stroškov.« Na Centru za socialno delo Krško (v nadaljevanju CSD),
so na našo pobude že pred časom preverjali informacije, ali dejansko ostaja odvečna
hrana po šolah, lokalih ali domovih za ostarele, katera vrsta hrane je to in koliko je
hrane količinsko. Na to temo je CSD s šolami že imel sestanek, kjer pa so povedali,
da hrana ne ostaja, ker jo razdelijo med otroke ipd… Dodatno težavo povzroča tudi
konfiguracija in velikost naše občine, saj bi najbrž za dosego cilja potrebno urediti tudi
prevoz hrane na dom. Imajo pa na CSD že dobro izkušnjo z gostilno Majolka, ki donira
odvečno malico 2 krat na teden (3 uporabniki). Javni delavec zaposlen na CSD odpelje
hrano uporabnikom, en uporabnik pa jo je prihajal sam iskat. Žal vsi ugotavljamo, da
zaradi različnih razlogov pomoč v obliki denarja ne zadošča za pokrivanje osnovnih
življenjskih potreb in se tveganje revščine povečuje. Vsekakor nameravamo skupaj s
CSD z aktivnostmi nadaljevati, ker tudi mi ne sprejemamo odgovora, da tega projekta
ni možno izvesti. V naslednji finančni perspektivi bo namreč precej poudarka na t.i.
mehkih vsebinah in zmanjšanju tveganja revščine bomo posvetili posebno pozornost.
Vprašujem v zvezi z umestitvijo in izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta na
Vidmu. Glede na to, da sem na to temo že podal nekaj pobud in tudi stanovalci so
izrazili nezadovoljstvo v zvezi z umestitvijo tega objekta v njihov bivalni prostor, vas
prosim, da mi do naslednje seje podate konkreten odgovor, če je projekt še v teku in
kaj se s projektom dogaja?
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Postopek priprave in izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za
ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta), se je
začel s sklepom župana Občine Krško, dne 14. 4. 2014. Objavljen je bil v Uradnem
listu RS št. 28/2014, dne 18. 4. 2014 ter na spletni strani Občine Krško, vključno z
idejno zasnovo (izdelal GIP Elite d.o.o.), ki je osnova za izdelavo OPPN. V sklepu je
navedena ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN, območje urejanja, način
pridobitve strokovnih rešitev, roki oz. terminski plan, nosilci urejanja prostora (med
katerimi je kot udeleženec v postopku tudi KS mesta Krško) ter obveznosti v zvezi s
financiranjem in načrtovanjem. Po objavi sklepa, skupaj z idejno zasnovo območja,
smo na Občino Krško prejeli veliko pripomb krajanov, tako v času javne razgrnitve
občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Krško kot na sestankih, ki so jih
organizirali okoliški stanovalci. Zato je Občina Krško sprejela izhodišča za nadaljevanje
ter jih skupaj s prejetimi pripombami in zapisniki posredovala pobudniku SL inženiringu
d.o.o. (tudi KS mesta Krško in Regionu d.o.o.). Predlagala je, da se pripravi nova idejna
rešitev zasnove območja. Prejeto novo idejno rešitev je v novembru 2014 obravnavala
Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja ter zaključila, da se naj pripravi osnutek
OPPN, ki se posreduje v smernice vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora,
vključno z Občino Krško (glede prometnih ureditev) ter KS mesta Krško (sodelovanje
predstavnikov stanovalcev). Postopek izdelave se vodi v skladu z določili Zakona o
prostorskem načrtovanju; kot udeleženec v postopku je tudi KS mesta Krško, ki bo
lahko pri pripravi smernic za načrtovanje vključila tudi predstavnike stanovalcev bližnjih
blokov. Dokument bo javno razgrnjen najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve pa bo
organizirana javna obravnava.
Tamara Vonta - SD:
Ker smo svetnice in svetniki v tem mandatu v uporabo prejeli osebne računalnike,
predlagam, da dobimo tudi elektronske naslove z značilno končnico …@krsko.si,
kamor bi prejemali elektronska sporočila, povezana z našim svetniškim delom.
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Naslove bi objavili na občinski spletni strani in v lokalnih medijih. Na ta način bi bili
neposredno še lažje dosegljivi za vsakogar, v imenu katerega sedimo v občinskem
svetu, vsekakor pa bi bilo to tudi v skladu s težnjami po višji stopnji neposredne
demokracije ter vključevanju tistih skupin družbe, za katere so dosedanji mehanizmi
prepoznani kot nezadovoljivi.
Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve:
V času nabave in priprave prenosnikov za občinske svetnike smo seveda razmišljali
tudi o uvedbi enotnih elektronskih naslovov za občinske svetnike (vključitev v domeno
»krsko.si«). Da bi uvedli takšno enotno obliko se sicer takrat nismo odločili in to
predvsem iz stroškovnih in tudi praktičnih razlogov. Domena »krsko.si« je vključena v
omrežje HKOM (varno državno omrežje) in je tako dosegljiva vsem zaposlenim v
Občinski upravi občine Krško, ker delujejo znotraj tega omrežja. V kolikor bi želeli v to
domeno vključiti tudi uporabnike, ki delujejo zunaj HKOM omrežja, je potrebno
predhodno zagotoviti določene tehnične pogoje. Takšni tehnični pogoji so običajno
povezani s stroški, pa tudi sama uporaba je bila do nedavnega zelo nepraktična, saj je
bilo potrebno za dostop do e-pošte uporabiti varnostni geselnik. V decembru 2014 se
je dostop »od zunaj« do e-pošte v HKOM omrežju poenostavil, zato smo lahko pridobili
predračun za ustrezno vzpostavitev za 30 občinskih svetnikov. Ponudba zajema
zahtevano strojno strežniško opremo in ustrezno programsko licenčno opremo in
znaša 5.453,40 EUR. V kolikor pa bi v okviru že obstoječe strežniške strojne
infrastrukture Občine Krško poiskali ustrezen virtualni podatkovni prostor pa znaša
cena 3.184,20 EUR za ustrezno licenčno programsko opremo. Načeloma bi to bil
fiksen znesek za celotno mandatno obdobje, če predvidevamo, da ne potrebujemo
nadgradenj licenc in drugega vzdrževanja poštnih baz. To ponudbo lahko primerjamo
še z alternativni variantami, tako da bi npr. opravili nakup nove domene »os-krsko.si«
in zakup poštnih predalov na ustrezni infrastrukturi za 30 občinskih svetnikov. Cenovno
je takšen pristop malo ugodnejši in znaša letno približno 750,00 EUR (2,00 EUR na
poštni predal/mesečno + domena), torej za celotno mandatno obdobje približno
3.000,00 EUR. Predlagam, da se občinski svet o predlaganih možnostih sam odloči,
izvedba je lahko opravljena sorazmerno hitro - v roku dveh tednov. Sicer pa moramo
opozoriti na mnenje posameznih občinskih svetnikov v preteklosti, ki so izrazili
nasprotovanje dodatnemu elektronskemu naslovu, ker naj bi že do sedaj spremljali in
pregledovali 2 oziroma 3 e-poštne predale in zaradi »zmede« niso bili naklonjeni
dodatnemu poštnemu predalu.
Vprašujem:
- kakšna so merila/načini/postopki/pravila/protokoli delitve in porabe denarja iz
tako imenovanega NORP-a?
- kako preverjamo in merimo njihovo učinkovito in zakonsko porabo?
- kako določamo postavke oziroma področja, kamor jih namenjamo?
Če jasnih in transparentnih pravil ni, predlagam, da jih končno oblikujemo oziroma
določimo. Verjetno uporabo določa uredba ali podoben akt, zato vprašujem, če so
sredstva porabljena v skladu s tem dokumentom?
Odgovor Oddelka za javne finance in proračun:
Občina Krško je prejemala nadomestilo za omejeno rabo prostora na podlagi Uredbe
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju
jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08), ki v 10. členu določa, da mora
lokalna skupnost zagotoviti, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila
zaradi omejene rabe prostora, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture
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in občinskih javnih služb z namenom izboljšanja kvalitete življenja prebivalcev na
območju občine, ki je upravičena do nadomestila zaradi omejen rabe prostora.
Sredstva, pridobljena na podlagi plačila nadomestila zaradi omejene rabe prostora, so
sestavni del proračuna lokalne skupnosti. Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi
plačil nadomestila zaradi omejene rabe prostora, mora biti prikazana v načrtu porabe
sredstev, pridobljenih na podlagi plačil nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ki
je priloga proračuna lokalne skupnosti. Svetniki v občinskem svetu s tem, ko sprejmejo
Odlok o proračunu za posamezno leto, sprejmejo tudi plan porabe sredstev iz
nadomestila zaradi omejene rabe prostora. Natančnejša merila (razen sklepa
občinskega sveta iz leta 2010 in spremembe v letu 2012) ne obstajajo; se pa s projekti,
ki so vključeni v načrt razvojnih programov sledi dikciji iz Uredbe o merilih za določitev
nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ki na splošno določa za kaj se lahko ta
sredstva porabijo. V letu 2010 oz. 2012 (sprememba) je občinski svet sprejel sklep
(priloga I.), na osnovi katerega se 20 % sredstev iz naslova nadomestila zaradi
omejene rabe prostora nameni za tako imenovano individualno rabo (to je za:
sofinanciranje razlike v ceni za vrtce; šolo v naravi, sofinanciranje letovanja otrok,
pomoč na domu, subvencioniranje komunalnega prispevka, itd.). Učinkovitost porabe
sredstev in doseganje zastavljenih ciljev pa se vsako leto opredeli v poslovnem
poročilu oz. v gradivu za zaključni račun proračuna, ki ga tudi sprejmejo svetniki
občinskega sveta (pred tem pa obravnavajo odbori). Od 1. 1. 2015 dalje pa je pričela
veljati nova Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe
prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
(Uradni list RS, št. 92/14), kjer pa 11. člen določa, da mora občina zagotoviti, da se
sredstva pridobljena na podlagi plačil nadomestila uporabijo za vzpostavitev občinske
javne infrastrukture in občinskih javnih služb, zato, da se izboljša kakovost življenja
prebivalcev občine ter, da se s sredstvi, pridobljenimi na podlagi plačil dajatev, zagotovi
načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.
Olivera Mirković - IDS:
Končujejo se dela na Zdolski cesti. Vprašujem, kakšen namen je imel ta poseg? Glede
na to, da ni minilo dosti časa od zadnje obnove ceste, vprašujem, ali se ni dalo že
takrat predvideti teh del? Vse prevečkrat se reže nekaj let star asfalt zaradi slabega
terminskega načrtovanja. Podoben spodrsljaj se je zgodil pri rekonstrukciji ceste na
Valvazorjevem nabrežju, kjer je en prehod za pešce ostal brez klančine. Vprašujem,
kdo je odgovoren za to, glede na to, da je narejeno vse na novo?
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Dela so se izvajala v okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na
območju Posavja. S tem projektom smo v občini Krško obnovili 29,7 km cevovodov.
Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada RS in državnega proračuna. Na Zdolski
ulici smo tako obnovili 508 m' vodovodnih cevi, ki so bile še iz salonitnih cevi, obnovili
cca 220 m' dotrajanih pločnikov, neizogiben pa je bil poseg na cesto v križišču pri OŠ
novejšega datuma obnove (v dolžini cca 130 m').
Predvidevamo, da sprašujete za prehod na glavni cesti G1-5 (Cesta krških žrtev) v
območju novo predvidenega peš mostu preko reke Save. Za omenjeni prehod je
izdelana projektna dokumentacija, ki predvideva tudi izgradnjo ploščadi trapezne
oblike (višine 12cm) kot umirjanje prometa pri bodočem prehodu za pešce in kolesarje
v območju novo predvidenega peš mostu. Ta prehod bo služil predvsem prečkanju
ceste med predvidenima avtobusnima postajama. Po soglasju DRSC bo navedena
zadeva dokončno izvedena, ko bo obstoječa glavna cesta G1-5 prekategorizirana v

11

lokalno cesto. Do takrat pa umirjanja prometa ne bo izvedeno. V kolikor bo na komisiji
za tehnični pregled ugotovljeno, da navedeni prehod ni v skladu z projektom in
soglasjem DRSC se bo po potrebi ukinil in uredil po prekategorizaciji ceste oziroma
izvedbe peš mostu (priloga II - slika prometne ureditve v končni verziji).
Vprašujem, kdaj se planira odkup zgornje etaže "Podmornice" za odprtje novega
izposojevališča knjižnice na Vidmu? Občinska uprava se, kolikor slišim, strinja z
odprtjem novega izposojevališča na Vidmu in vprašujem, ali tudi vodstvo knjižnice
podpira čimprejšnjo odprtje tega izposojevališča?
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Na osnovi svetniške pobude g. Aleša Suše smo se v začetku maja 2013 v občinski
upravi obrnili na predstavnika lastnika navedenega trgovskega prostora, na družbo
Mercator d.d. Ljubljana. Ta je zaradi preverjanja ustreznosti uporabnega in
gradbenega dovoljenja za izvajanje knjižničarske dejavnosti posredoval ponudbo za
najem poslovnih prostorov za nedoločen čas dne 14. 6. 2013. Za skupno 314,00 m2
prostorov bi glede na ponudbo najemnina skupaj s pavšalnimi obratovalnimi stroški
mesečno znašala 2.606,20 EUR brez DDV. Glede na trenutno kvadraturo oddelka
knjižnice na Vidmu (slabih 40 m2) pomenijo novi prostori znatno povečanje materialnih
stroškov. Ker so obstoječi prostori v lasti Občine Krško, se v tem trenutku plačujejo
samo obratovalni stroški in sicer povprečno 120 EUR/mesec. Poleg navedenih
stroškov pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za ureditev prostorov, ki po
preliminarnih ocenah dosegajo 100.000 EUR. Zaradi navedenega smo z Mercatorjem
začeli voditi tudi pogovore o morebitnem odkupu. Konec meseca oktobra 2014 je
Mercator objavil tudi razpis za prodajo teh prostorov z izhodiščno ceno 347.000 EUR.
V roku za oddajo ponudb smo Mercator seznanili, da moramo ravnati skladno z
veljavno zakonodajo s področja javnih financ in zakonodajo, ki določa postopke
pridobivanja stvarnega premoženja, kar pomeni, da je za nakup predmetne
nepremičnine potreben ustrezen sklep Občinskega sveta občine Krško. Zaradi
navedenega smo podali neobvezujočo ponudbo za nakup poslovnega prostora na
Cesti 4. julija 36 v Krškem, v izmeri 314 m2 za ceno 185.000,00 evrov in se z
Mercatorjem dogovorili, da nas pravočasno obvesti, v kolikor bi ceno najema ali cena
nakupa znižali. Prostorske kapacitete stavbe »Podmornice« presegajo realne potrebe
izposojevališča na Vidmu, hkrati pa ne zadoščajo za umestitev vseh vsebin, ki so
predvidene v novi knjižnici. Poleg splošnega vprašanja umeščanja knjižnice v enega
ali več objektov, pa se postavlja tudi vprašanje o višini ponujene cene za odkup teh
prostorov, ki je po našem mnenju bistveno previsoka, zato tega nakupa nismo
predvideli v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Krško za
leto 2015.
V nadaljevanju je povzet odgovor direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško:
»Na Izposojevališču Videm (enota Valvasorjeve knjižnice Krško) se že več let
srečujemo s prostorsko problematiko, saj je premajhno, da bi zadovoljilo potrebe
obstoječih in potencialnih uporabnikov. Zato vodstvo, zaposleni in Svet zavoda
Valvasorjeve knjižnice Krško z veseljem podpiramo idejo, da se uredijo prostori zgornje
etaže »Podmornice« in se tja preseli izposojevališče na Vidmu. Vendar pa vodstvo,
zaposleni in Svet zavoda Valvasorjeve knjižnice Krško poudarjamo, da smo odločno
proti, v kolikor bi selitev izposojevališča Videm v prostore »Podmornice« pomenila, da
ne bo gradnje nove knjižnice v Krškem in bi šla razmišljanja v smer, da je s preselitvijo
izposojevališča Videm v nove prostore rešena prostorska stiska osrednje enote
Valvasorjeve knjižnice Krško v starem mestnem jedru.«
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Jožef Zupančič - SDS:
Dajem pobudo za ureditev ceste na relaciji Podlipa - Dobrava pod Rako, vse do
meliorativnega kanala Račna, kjer je potrebno zgraditi prepust oziroma prehod - most
na vsa zemljišča, katera se nahajajo na tem meliorativnem območju. Ta prehod je
sedaj neprehoden in zaradi tega vsi lastniki na tem območju zahtevajo, da se uredijo
razmere in bo tako možen dostop do zemljišč. Cesta v dolžini cca 1000 metrov širine
3 metre.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Cesta ki je predmet pobude se je z novo kategorizacijo cest spremenila v JP2, kar
pomeni, da preide pod pristojnost krajevne skupnosti. V zvezi z aktivnostmi na tej cesti
se obrnite na pristojno krajevno skupnost.
Vlado Grahovac - SLS:
Vprašujem, kam so speljane odpadne vode iz stanovanjskih blokov na Cesti 1. maja
na Senovem?
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Odpadne vode iz stanovanjskih blokov na Cesti 1. maja na Senovem so speljane v
pretočne greznice, od tam je narejen iztok v bližnji potok. Predvidoma v letošnjem letu
naj bi se pričelo z izgradnjo kanalizacije, ki bo odpadno vodo iz teh objektov odvajala
na čistilno napravo.
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Priloga I.

SKLEP
o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora
(neuradno prečiščeno besedilo)

I.
Sredstva v višini 20 % letnih sredstev, ki jih Občina Krško prejema na podlagi uredbe
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju
jedrskega objekta se nameni za programe, ki pomenijo dvig kvalitete izvajanja
občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb, z namenom izboljšanja kvalitete
življenja prebivalcev na območju občine Krško.

II.
Prebivalci, ki živijo znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in
polmerom 1500 m so upravičeni do letnega nadomestila.
Do nadomestila niso upravičeni prebivalci naselja Vrbina.
Način in merila za dodelitev individualnih nadomestil se določi s posebnem aktom.

III.
Sredstva iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ki so zagotovljena v
vsakoletnem odloku o proračunu Občine Krško, se namenijo za naslednje programe:
a) Programi, ki so letna obveznost proračuna Občine Krško:
1. plačila staršev za programe v vrtcih za otroke občine Krško, določenih na
podlagi veljavnih predpisov, ki so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica
je Občina Krško, se na podlagi vsakoletnega sklepa Občinskega sveta Občine
Krško dodatno znižajo do 50%. Enaka olajšava velja tudi za otroke, ki so vključeni
v javne zavode, katerih ustanoviteljica ni Občina Krško, šolski okoliš tega javnega
zavoda pa je oblikovan tako, da sega na območje občine Krško. Enaka olajšava
velja tudi za otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtec pri OŠ Blanca, in bodo na
podlagi sporazuma med Občino Krško in Občino Sevnica iz leta 2000 obiskovali
Osnovno šolo Blanca;
2. dodatno sofinanciranje letovanja otrok:
- letovanje otrok z medicinsko indikacijo,
- brezplačno letovanje otrok;
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3. dodatno sofinanciranje Šole v naravi - zimska in letna šola v naravi;
4. dodatna pomoč ob rojstvu otroka;
5. dodatno subvencioniranje Pomoči na domu (iz 50% na 70% subvencije);
6. dodatna sredstva za področje zaščite in reševanja ter področje informiranja.
b) Programi, ki se letno določijo s proračunom občine Krško glede na razpoložljiva
sredstva:
1. sofinanciranje malih čistilnih naprav;
2. sofinanciranje univerzitetnega programa;
3. sofinanciranje javnega prevoza.
Način dodeljevanja posameznih sredstev se opredeli v aktih za posamezna področja.
Sofinanciranje programov, ki izhajajo iz II. in III. točke Sklepa o načinu porabe dela
nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ne sme presegati 20% letnih sredstev, ki
jih Občina Krško letno prejme na podlagi uredbe o merilih za določitev višine
nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta.
V kolikor je v zaključnem računu občine za preteklo leto izkazana večja poraba
sredstev na proračunskih postavkah, s katerimi se sofinancirajo programi, navedeni v
II. in III. a) in b) točki Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe
prostora, se odstotek dodatnega znižanja plačil staršev za vrtec ustrezno zniža, in velja
za prihodnje šolsko leto.
Odstotek dodatnega znižanja, kot izhaja iz 1. točke III.a) točke tega sklepa, velja za
eno šolsko leto, in se določi na podlagi podatkov iz zaključnega računa občine
preteklega koledarskega leta za prihodnje šolsko leto. Sklep o dodatnem financiranju
plačil staršev in s tem odstotek dodatnega znižanja plačil staršev sprejme Občinski
svet Občine Krško.
Obseg sredstev in s tem odstotek dodatnega znižanja plačil staršev se določi na
podlagi višine sredstev, ki jih je Občina Krško prejela na podlagi uredbe o merilih za
določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega
objekta v preteklem proračunskem letu.

IV.
Sredstva, ki so zagotovljena v odloku o proračunu Občine Krško za leto 2010, na
proračunski postavki 5401 - Sredstva za zagotavljanje družbene sprejemljivosti ob
umeščanju NSRAO, se tekom leta 2010 prerazporedijo v skladu z istim odlokom za
namene, določene v tretjem členu tega sklepa na nove postavke v ustrezne finančne
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načrte in v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov.
Za naslednja leta se planirajo zneski na posebnih proračunskih postavkah v skladu s
predpisano programsko klasifikacijo že pri sprejemu odloka o proračunu Občine Krško.

V.
Del nadomestila zaradi omejene rabe prostora se nameni kot dodatna sredstva za
financiranje krajevnih skupnosti.
Višina dodatnih sredstev, ki jih prejme posamezna krajevna skupnost se opredeli s
posebnim pravilnikom o merilih za določitev višine sredstev za posamezno krajevno
skupnost.

VI.
Sklep velja z dnem sprejetja.

Številka: 410-148/2010-O200
Krško, dne 27. 5. 2010 in 13. 9. 2012

mag. Miran Stanko, l.r.
župan Občine Krško
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Priloga II
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