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25.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  25. 4. 2013; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Aleš Suša - LZK: 
 

Prenova starega dela mesta: 
Vnovič dajem pobudo, da se več naredi pri obveščanju prebivalstva o bodočih 
spremembah glede prenove starega mestnega jedra. Uporabiti se morajo vsa 
sredstva, ki so na voljo, da bi čim bolje obvestili stanovalce, lastnike lokalov, širše 
prebivalstvo, itd. Računalniška 3D grafika omogoča vizualno predstavitev projektov, 
kar bi moral projektant dostaviti skupaj z izbranim projektom. Primerno bi bilo, da bi 
prebivalce že prej vključili (predlogi, mnenja, itd) v obnovo. Razpravi mora biti 
namenjeno dovolj časa, če so mnenja ljudi primerna, jih je potrebno vključiti. Osebno 
se zelo veselim obnove starega dela mesta in čestitam ekipi, ki je izpeljala ta projekt. 
Skrbi pa me, kar sem že izpostavil na Odboru za olepšanje mesta, da na koncu, ko 
bo projekt fizično izveden, ne bomo ugotavljali velikih napak v funkcionalnosti, 
kakovosti izvedbe in estetiki. Za primer navajam slabo načrtovanje in izvedbo 
prenove Trga Matije Gubca, z neprimerno fontano, slabo kakovostjo vgrajenega 
materiala, neprimerno urbano opremo, slabo vključitvijo v arhitekturo okolice, slabo 
geometrijo zasnove (fontana kot center trga je nelogično pozicionirana), na koncu pa 
slaba izvedba (popačene diagonale) in nefunkcionalni detajli (klančina za kolesarje 
po prenovi postane nefunkcionalna). 
 

Odgovor: 
Pri nastajanju in sprejemanju dokumentov sodeluje tudi javnost, v kolikor je za zadevo 
zainteresirana. V primeru ureditve Zatona in Dalmatinove ulice pri sprejemu DPN za 
HE Krško, je imel vsak zainteresirani državljan-krajan možnost sodelovati v času javne 
razgrnitve dokumenta in podati pripombe. Za omenjeno ureditev so bile organizirane 
tudi delavnice. Tudi na spletni strani Občine Krško je mogoče dobiti potrebne podatke 
o projektu. Projekt je bil predstavljen Odboru za olepšanje mesta, ki je predlagane 
ureditve podprl. Pri nastajanju dokumenta, kot je DPN in samega projekta, obvezno 
sodelujejo tudi arhitekti. Ker je bil projekt prijavljen na regijske spodbude, je bilo 
potrebno pravočasno zagotoviti ustrezno dokumentacijo in pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. Pred izvedbo del bodo vsi lastniki pravočasno obveščeni o predvidenih 
posegih, času trajanja posega in oviranja zaradi gradnje. Za urbano opremo je 
imenovana skupina, ki bo v okviru danih možnosti predstavila rešitve, ki jih bomo v 
največji meri upoštevali pri izvedbi projekta. V mesecu maju bomo skupaj s Krajevno 
skupnostjo mesta Krško organizirali predstavitev projekta krajanom.  
 
Komuniciranje z občani: 
Vprašujem, ali iz Občine odgovorite na vsa elektronska pisma, ki jih pošiljajo 
občani? Sam sem pred enim letom poslal vprašanje glede talnih oznak za parkiranje, 
ki so jih stanovalci bloka na C 4 julija samoiniciativno narisali na pločnik, pa nisem 
dobil nobenega odgovora, nihče pa tudi ni ukrepal. 
 

Odgovor: 
Zaposleni v občinski upravi občine Krško so dolžni odgovoriti na prejeto pošto v 
skladu z 28. členom  »internega« Navodila za ravnanje z dokumentarnim gradivom, 
številka 020-9/2008 (O316), ki se glasi: 
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»Za vloge, ki se ne nanašajo na izvajanje po določbah o splošnem upravnem 
postopku veljajo posebni roki za rešitev: 
- vloge, ki se nanašajo na predmet, ki ni v pristojnosti občinske uprave oziroma 

krajevne skupnosti, morajo biti v roku 5 delovnih dni od dneva prejema vloge 
odstopljene pristojnemu organu, v istem roku mora biti vlagatelj o odstopu 
vloge obveščen, 

- vloge, ki se nanašajo na predmet, ki je v pristojnosti občinske uprave oziroma 
krajevne skupnosti in za katere obstajajo podatki morajo biti rešene v roku 15 
dni od dneva prejema vloge, 

- vloge, ki se nanašajo na predmet, ki je v pristojnosti občinske uprave in 
krajevne skupnosti in za katere ne obstajajo podatki morajo biti rešene v roku 
30 dni od dneva prejema vloge. 

V primeru, da občinska uprava ali krajevna skupnost prejme pobudo, predlog, 
zahtevo ali drugo, pa to zaradi vrste, števila in trajanja postopkov ni možno rešiti v 30 
dneh, se pošiljatelju odgovori pred potekom 30 dni. V odgovoru pa navede način 
reševanja in okvirni termin rešitve ter možnosti za informiranje o stanju.« Omenjeno 
navodilo se seveda smiselno uporabi tudi za pošto prejeto na glavni poštni predal 
občinske uprave, kot tudi elektronske predale zaposlenih. Navodilo pa ne opredeljuje 
samo »zahtevo po odgovoru«, ampak tudi način evidentiranja te prejete pošte. 
Seveda je možno, da se je zaradi dnevne količine prejete elektronske pošte 
(predvsem na e-poštne predale posameznih zaposlenih) vaša nekje »izgubila«, kar 
seveda predstavlja kršitev omenjenega navodila. Se pa trudimo, da bi bilo takšnih 
primerov čim manj. V izogib omenjenim težavam priporočamo, da se vprašanja in 
drugo pomembno korespondenco naslavlja na uraden e-poštni naslov občine, in 
sicer obcina.krsko@krsko.si. Omenjen e-poštni naslov je pod dnevno in tekočo 
kontrolo Glavne pisarne, ki prejeto e-pošto tekoče evidentira, klasificira in nato 
preusmeri do ustreznega prejemnika (zadolži se določenega zaposlenega). Ta e-
naslov tudi najpogosteje uporabljamo in propagiramo, tako na naši spletni strani, kot 
drugih medijih (TIS, časopisi, itd). 
 
Vprašanje glede čistilne akcije: 
Minuli vikend je potekala čistilna akcija v Krškem. Slišati je bilo, da se je malo ljudi 
javilo na zborno mesto. Če je to res vprašujem, kaj bi lahko bil vzrok takemu odzivu 
in kaj storiti v bodoče? Mogoče organizacijo akcij prenesti nazaj Občini Krško in 
krajevnim skupnostim! Situacijo glede slabe udeležbe ocenjujem tudi tako, da je val 
navdušenja občanov za velike in uspešne čistilne akcije, kot smo jih imeli pred leti, 
minil iz več razlogov: 
1. Ker so ljudje nezadovoljni nad družbeno politično situacijo glede vodenja države in 
korupcije, kar se prenaša tudi na lokalno okolje. 
2. Ker po uspešnih akcijah v preteklih letih ni uspelo ohraniti izboljšane situacije 
glede črnih odlagališč in tudi čistoče mesta, ker se določen odstotek prebivalcev na 
to požvižga, redarske, inšpekcijske in komunalne službe pa niso bile uspešne pri 
sankcioniranju kršiteljev.  
Iz lastne izkušnje vem, ko kršitelji tudi po obisku in opozorilu redarske službe še 
naprej odmetavajo pločevinke v jamo, ki so jo izkopali na občinski zemlji, povrh 
vsega pa še enkrat tedensko zažigajo plastenke, ker jim je eko otok predaleč. O 
konkretnem problemu sem obvestil tako Občino Krško kot redarsko službo, ampak 
nekaterih težav v tej državi ne znamo rešiti, jih pometamo pod preprogo, zato imamo 
danes očitno nerešljive probleme z prebivalci iz socialnega roba, z Romi, z 
nekaterimi neosveščenimi packi, ki odmetavajo smeti kjerkoli, s črnograditelji, revnimi 
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in tudi zelo bogatimi. Moje mnenje je, verjamem, da se vsi strinjamo s tem, da 
moramo vzpostaviti stanje, ko ne bo treba vsako leto organizirati čistilnih akcij z 
vključevanjem občanov prostovoljcev, ki so tako ali drugače vedno eni in isti, ampak 
naj država, občina s svojimi službami in zakonodajo, brez dajanja odpustkov, končno 
naredijo red. Omenil bi še slabo delo mestnega čistilca. Vsaj dva meseca je v parku 
pri starem zdravstvenem domu polomljen koš za smeti, še vedno napolnjen z 
odpadki, v njem in okoli njega. 
 

Odgovor: 
Tako kot v preteklih letih je občina Krško tudi v letu 2013 občane občine Krško 
pozvala k pomladanskemu čiščenju okolja. Odpadki se namreč še vedno pojavljajo 
na neustreznih mestih, kljub organiziranemu rednemu odvozu odpadkov, 
vsakoletnemu čiščenju divjih odlagališč in opozarjanju občanov o nesprejemljivosti 
odlaganja odpadkov v naravo in bivalno okolje. Zato je Občina Krško v Posavskem 
Obzorniku št. 6, dne 14. marca 2013, objavila širši članek o divjih odlagališčih 
odpadkov v Občini Krško, ustreznem ravnanju z odpadki, o odgovornosti z ravnanjem 
z odpadki in o nadzoru. Obenem je občina Krško pozvala vse občane k akcijam 
čiščenja okolja in zagotovila ustrezno število zabojnikov ter odvoz zbranih odpadkov. 
Občina Krško je še posebej pisno pozvala k organizaciji čistilnih akciji vse krajevne 
skupnosti ter tista društva in zveze, ki delujejo tudi na področju varstva okolja. Na 
letošnji poziv se je do sedaj odzvalo 12 krajevnih skupnosti, ki so večinoma akcije že 
izvedle, nekatere pa jih še bodo. V akcije krajevnih skupnosti so se vključila ali pa 
prevzela organizacijo tudi nekatera društva, ki delujejo na območjih teh krajevnih 
skupnosti. Do sedaj je bilo zbranih 41,28 ton odpadkov. Zabojniki so bili v večini 
primerov napolnjeni z zbranimi odpadki, v nekaterih primerih je bilo potrebno dostaviti 
še dodatne zabojnike. Glede na dosedanje izkušnje pričakujemo, da se bodo v 
letošnjem letu izvedle čistilne akcije tudi v nekaterih krajevnih skupnostih, ki se še 
niso odzvale. Na območju Krškega sta organizacijo čistilne akcije, ki je bila dne 20. 
4.2013, prevzela Krajevna skupnost mesta Krško in Mladinski center Krško. Občina 
Krško je zagotovila pet zabojnikov za zbrane odpadke in odvoz zbranih odpadkov. 
Zabojniki so bili postavljeni na lokaciji pri Mladinskem centru Krško, na parkirišču nad 
Ljubljansko banko na Vidmu in pri igrišču »Šajspoh« v starem mestnem jedru 
Krškega, dva pa sta bila v okviru te akcije postavljena na območju Pijavškega. 
Zabojniki na območju Pijavškega in Mladinskega centra Krško so bili z odpadki 
napolnjeni, medtem ko sta bila ostala zabojnika pretežno prazna, kar je predvsem 
odraz slabe udeležbe prebivalcev na akciji, na območju starega mestnega jedra 
Krškega in na Vidmu. Zakaj je bila na akciji slaba udeležba prebivalcev z območja 
mesta Krško, težko ocenjujemo, saj je Občina Krško sodelovala le kot podpornik 
akciji. Krajevna skupnost mesta Krško in Mladinski center Krško sta pozvala krajane 
tudi z vabilom, objavljenem v Posavskem Obzorniku št. 8, dne 11. aprila 2013, na 
spletnih straneh E Posavje in spletni strani Mladinskega centra Krško. Po naših 
informacijah so organizatorji k akciji pozivali tudi nekatera društva. Kljub slabemu 
odzivu prebivalcev Krškega na akcijo ne moremo govoriti o slabem letošnjem odzivu 
občanov na akcijo na območje celotne občine. V letu 2010 in 2012 sta bili 
organizirani vseslovenski čistilni akciji, ki sta bili sicer odmevni in se je vanju uspešno 
vključila tudi Občina Krško ter njeni občani, vendar se je večina odpadkov z območja 
občine odstranila že v preteklih letih v akcijah, ki jih je izvajala Občina Krško sama ali 
z občani na način, kot se je akcija izvajala tudi v letošnjem letu. Tako lahko 
ugotavljamo, da na območju občine ni več večjih divjih odlagališč odpadkov. Kaj je 
vzrok temu, da se neustrezno odloženi odpadki še vedno pojavljajo v našem okolju in 
se k čiščenju okolja ne odzove več občanov, je najbrž več odgovorov. Eden bi bil 
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stanje v družbi, ki so ji nekatere vrednote važnejše od varovanja okolja. Možno je 
tudi, da je zaradi vseh izvedenih akcij zmanjšan interes ljudi. Žal se pri nekaterih 
občanih srečujemo z nizko kulturo in bo pri njih morala pozitivna zavest do okolja še 
dozoreti, to pa negativno vpliva na tiste, ki si prizadevajo za čisto okolje. Potrebno je 
poostriti tudi nadzor nad kršitelji, kar se s pomočjo Skupnega prekrškovnega organa 
že izvaja. Kljub vsemu pa je potrebno poudariti, da se količina neustrezno odloženih 
odpadkov v našem okolju zmanjšuje, kar pa je posledica že izvedenih akcij in 
ukrepov v preteklosti. 0Občina Krško bo tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za 
zmanjševanje odpadkov v našem okolju in tudi pozivala občane k pozitivnemu 
odnosu do okolja ter skrbi za naše okolje, obenem pa izvajala aktivnosti za 
odkrivanje in kaznovanje kršiteljev. Zagotovila pa bo tudi podporo pri odstranjevanju 
odpadkov na čistilnih akcijah ter še več pozornosti usmerila pozivanju k udeležbi na 
akcijah. Pričakujemo pa tudi, da bodo to na svojih območjih storile tudi krajevne 
skupnosti, na občanih pa je odločitev, ali se bodo akcij udeležili. Vsekakor ja naš 
končni cilj, da bo naše okolje tako čisto, da akcij ne bo potrebno več izvajati. 
 

Na pripombo o slabem delu mestnega čistilca: 
Odgovor: 
Vašo pripombo bomo posredovali koncesionarju, ki izvaja omenjeno gospodarsko 
javno službo in poskrbeli, da se bo zadeva v čim krajšem možnem času uredila. 
 
Prostor za izpostavo knjižnice na Vidmu. 
Ker knjižnica na Vidmu nima primernih prostorov dajem pobudo, da se razmisli o 
selitvi v nedavno izpraznjene prostore v »Podmornici«, zgoraj, kjer je bila trgovina s 
tekstilom. Objekt ima odlično lokacijo v centru mesta, v bližini dveh osnovnih šol in 
glasbene šole, avtobusne in železniške postaje, dovolj parkirišč, na Vidmu živi večina 
prebivalcev, prostor, kvadratura je dovolj velika, visoki stropi, veliko svetlobe, 
prenovljen pred kratkim. Ocenjujem, da bi z minimalnimi vložki v adaptacijo, v 
kratkem času lahko tja preselili obstoječi oddelek knjižnice na Vidmu ter ga obogatili. 
Seveda bi se bilo potrebno z lastnikom dogovoriti o najemnini ali o odkupu. 
Načrtovana lokacija na prostoru starega doma za upokojence in tudi gradnja nove 
knjižnice v starem delu očitno ne bosta tako hitro realizirani. 
 

Odgovor: 
Na osnovi svetniške pobude 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.  
Ponudba zahteva še temeljito strokovno presojo ter hkrati tudi pridobitev variantne 
ponudbe za odkup prostorov. 
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Mirela Zalokar - SLS: 
 

V atriju Mencingerjeve hiše bodo v prihodnje zaživele stojnice, ki bodo nudile lokalno 
pridelano sadje in zelenjavo. V Posavskem obzorniku je bilo objavljeno, da se bo to 
dogajalo vsak petek od 10. - 14.ure. Aktivni del prebivalstva daje pripombo, da jim 
čas poslovanja ne ustreza, kajti v tem času je večina v službi, zato predlagam, da se 
naj določi čas, ki bi bil primeren za obisk in nakupovanje tudi zanje. 
 

Odgovor Centra za razvoj podeželja Posavje: 
Zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje in nas hkrati veseli dejstvo, da smo uspeli 
pridobiti interes aktivnega prebivalstva za Posavsko špajzo v Mencingerjevi hiši. 
Center za razvoj podeželja Posavje želi z brezplačnim nudenjem stojnic v atriju 
Mencingerjeve hiše spodbuditi lokalne rokodelce in lokalne pridelovalce hrane, da 
ponudijo in predstavijo svoje izdelke v domačem okolju in prispevajo k oživljanju 
starega mestnega jedra v Krškem. Izvedena anketa med ponudniki in potencialnimi 
uporabniki je pokazala, da je najustreznejši čas odprtja tako imenovane Posavske 
špajze v Mencingerjevi hiši vsak petek med 10. in 14. uro, pri čemer smo bili pozorni 
tudi na poslovanje drugih podobnih tržnic (vsako soboto poteka tržnica na Senovem, 
v Sevnici, prav tako ob sobotah ponudniki ponujajo svoje pridelke pred trgovskimi 
centri in na tržnici). V vsakem primeru pa bomo, v kolikor se bo s časom pokazalo, 
da čas odprtja ne ustreza ponudnikom in uporabnikom oz. bi ga bilo tako v korist 
potrošnikov kot tudi ponudnikov smiselno prestaviti, termin delovanja Posavske 
špajze v Mencingerjevi hiši prestavili. 
 
Prostor sejne sobe, ki se nahaja v kletnih prostorih v stavbi CKŽ 30 in je v lasti 
Občine Krško, je v zelo klavrnem stanju in videti zapuščen in nevzdrževan. Stene 
sobe je močno načela vlaga, ki je zdravju vse prej kot koristna in potrebna sta novo 
beljenje in zaščita pred vlago. Prostor se koristi za različne namene. Zadnje mesece 
se izvaja tu tudi tečaj prve pomoči za skupino občanov, ki ga vodi ekipa Rdečega 
križa in predlagam, da se prostor uredi in se poskrbi za lepši videz in bolj zdravo 
bivanje v tem prostoru. 
 

Odgovor: 
Poslovni prostor »sejna soba« v objektu Cesta krških žrtev 30 Krško, se nahaja v 
kletnih prostorih in je v sled slabe hidroizolacije objekta (hkrati je pod nivojem ceste in 
tik ob njej - ulici CKŽ) podvržena vlagi, prezračevanje je samo umetno (ventilator). 
Pred leti je bil izveden prvi del sanacije sejne sobe oziroma kleti (»sanirni« omet do 
višine 1m), načrtovana pa je izvedba sanacije celotnih stenskih površin. Izvedba 
sanacije je predvidena v proračunu za leto 2013, v postopku je pridobivanje ponudb 
za izvedbo gradbeno obrtniških del, predviden čas izvedbe pa julij - avgust 2013.  
 
 

Miro Čelan - LPRR: 
 

Po asfaltiranju vogala je ostala razkopana cesta na križišču ceste Krško-Leskovec-
Rostoharjeva in Kovinarska ulica (križišče pri gostišču Plut), zato predlagam, da se 
to uredi. 
+ 
V imenu Staneta Planinca in Majde Jankovič, stanujočih na naslovih Tovarniška 16 in 
17, lastnikov parcel 207/2 in 208/9 prosim, da odgovorni z strani Občine prisluhnejo 
njunemu problemu oziroma prošnji. S strani omenjenih ni drugih zahtev, kot da se 
zadeve okoli njihove domačije uredijo-sanirajo. Imajo občutek, da še to, kaj je bilo 
narejeno-urejeno, se uniči do konca. Zadnje čase postaja neznosno glede prometa 



 6 

osebnih in posebej tovornih vozil, ki uničujejo bankine, pločnike, tudi vozišče, še 
posebej se posega tudi na njihovo lastnino. Zavedamo se, da je potrebno narediti 
oziroma zgraditi, ne pa po končanem delu pustiti nedokončano in uničeno, in je 
posebej neprimeren in nekulturen odnos do živečih v tem delu naselja. Sami 
omenjeni lastniki so namreč pri izgradnji križišča (priključka na obvoznico) 
pričakovali, da se bo nekdo od odgovornih za omenjena dela, obrnil tudi na 
omenjene lastnike in ji obvestil o novem režimu prometa in posegu v njihovo 
neposredno okolje. Življenje in prebivanje v tem delu Tovarniške ulice postaja 
neznosno in nezdravo za normalnega človeka. Vse omenjeno utemeljujem kot 
pobudnik, da je potrebno pri izgradnji novih objektov investitorjem pripisati tudi vse 
nastale stroške na infrastrukturi, da se to po končani izgradnji povrne v prvobitno 
stanje, po možnosti tudi še boljše, kot je bilo. Predlagam, da s strani Občine 
odgovorni organi, malo več pozornosti posvetijo za nastalo situacijo. (priloga: 
fotografije okolice Tovarniške ulice št. 16 in 17). 
 

Odgovor: 
Pri infrastrukturi in spremljajočih napravah se dogaja, da pride do napake, defekta v 
delovanju. Večina infrastrukture je položene v teren. Ko želimo napako odpraviti, je 
potrebno teren razkopati, v obeh omenjenih primerih tudi asfalt. Nujno je, da se 
takšna mesta sanirajo in pokrpajo. V primeru, da se na mali površini dodaja nov 
tampon, je potrebno območje pustiti nekaj mesecev, da se material posede, šele 
potem pride na vrsto asfaltiranje. Tokrat se je zgodilo, da v času, ko bi območje že 
lahko zakrpali z asfaltom, asfaltna baza ni več delovala in po pravilu prične delovati 
spomladi, ko so primerne temperature. Krpanje cest je sedaj v teku in v kratkem 
bosta sanirani tudi obe omenjeni lokaciji. 
 
Vprašujem, kaj je s plinifikacijo na področju celotne Grüenove ulice. Celoten Grič 
ima razvejano plinsko omrežje razen Grüenove ulice levo in desno (od Kozoleta do 
Mastnika). Krajani kažejo interes za priključke in so podpisali izjave ter jih predali 
izvajalcu. 
 

Odgovor koncesionarja, podjetja Adriaplin d.o.o.: 
Za Grunovo ulico na severo vzhodni strani (h. št. 9, 10, 12, 13, 14, 16) smo pridobili 
gradbeno dovoljenje št. 351-445/00-310 z dne 3.8.2000. Gradnja plinovodnega 
omrežja v Grunovi ulici ni bila opravljena zaradi eksplicitnega nasprotovanja vseh 
stanovalcev. Kot edini v Krškem so vsi stanovalci v ulici organizirano podpisali izjavo, 
da niso zainteresirani za napeljavo zemeljskega plina in s tem leta 2001 ustavili 
gradnjo v njihovi ulici.  Njihovo izjavo prilagamo v priponki. Za jugo zahodni del ulice 
(h. št. 2, 3, 4, 6, 8 in 8A in 16) gradbeno dovoljenje v tistem času ni bilo pridobljeno. 
Na tem delu ulice sta zgrajena dva priključna plinovoda (h. št. 2, 8A), preostale tri 
hiše pa nimajo neposredne možnosti priključitve na plinovodno omrežje. Sicer pa je 
na zgornjem Griču skupno zgrajeno 46 priključnih plinovodov, od katerih je 19 
aktivnih odjemalcev (41%). V letni plan 2013, ki ga je potrdila občina Krško, 
omenjena ulica ni vključena. 
 
Vprašujem, kaj je z ulično razsvetljavo v ulici Pod Pristavo (na relaciji Cvar-Vrlja). To 
vprašanje je že bilo postavljeno v KS mesta Krško in tudi na Občini Krško. Vse ulice 
so primerno osvetljene, razen omenjene, gre za postavitev dveh do treh kandelabrov. 
 

Odgovor: 
Za izvedbo omenjene javne razsvetljave ni zagotovljenih sredstev v proračunu v letu 
2013 in 2014. Ko pa smo v lanskem letu izdelovali elaborat širitve javne razsvetljave 



 7 

v občini Krško, smo omenjeni odcep upoštevali, zato ni ovir, da se to izvede, in sicer, 
ko bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu. 
 
V Gubčevi ulici primanjkuje parkirnih prostorov in je pogosto moten dostop 
komunalnih (smetar) in interventnih vozil. Dajem pobudo (prošnja krajanov 
omenjenega naselja je enaka) za malo posluha s strani Občine Krško. Iz obstoječega 
parkirnega prostora, vzporedno z ulico CKŽ, takoj pod naseljem med peš potjo in 
bloki, naj se naredi enovrstni parkirni prostor, po celi dolžini do vključno izvoza proti 
parkirišču zadnjega bloka, neposredno v bližini Šolskega centra Krško (križišče proti 
pokopališču). Stanovalci tega naselja prosijo in podpirajo tako ugodno rešitev v 
izogib konfliktom, ki so že nekaj let prisotni zaradi pomanjkanja parkirnih mest v 
soseščini. Kontaktna oseba je Drago Kramar 041- 272- 667. Prilogi: skica in ortofoto. 
 

Odgovor: 
Stanovanjski bloki ob Gubčevi ulici (razvidno iz priložene skice) se nahajajo na 
območju, ki se ureja pod pogoji odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni 
list SRS, št. 9/87, Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08 in 20/12) ter 
pogoji Odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Krško I. faza (UL RS št. 
4/1996), ki poteka čez območje. Sestavni del zazidalnega območja so programski in 
tehnični del ter grafične priloge. Predmetno stanovanjsko območje ob Gubčevi ulici je 
v zazidalnem načrtu opredeljeno kot obstoječi stanovanjski stolpiči (Spodnji Grič 1), 
iz grafičnih prilog pa na predmetnem območju niso predvidene nove ureditve ali 
površine za cesto in parkirišča. Med stolpiči in cesto je zeleni pas (drevje, zaščita za 
prebivalce), tudi po namenski rabi zemljišč (cca 20 m ob cesti). Zavedamo se, da je 
parkiranje na območju stanovanjskih sosesk problematično, saj so v času izgradnje 
le teh veljali drugačni predpisi, danes pa so potrebe (novih) lastnikov stanovanj 
drugačne. Predlagamo, da se nove površine za parkiranje načrtujejo ter izvajajo v 
garažnih hišah; hkrati Vas obveščamo, da je garažna hiša načrtovana na območju 
sedaj makadamskega parkirišča ob dvorani srednje šole, prav tako pa se preučujejo 
možnosti (glede na izražene interese po gradnji) v sklopu možnih zainteresiranih 
novih gradenj v okolici. Prav v tem času pa poteka tudi postopek prenosa 
pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom na Gubčevi ulici o čemer so bili 
preko upravljavca obveščeni tudi vsi lastniki in uporabniki stanovanj. S prenosom 
bodo lastniki stanovanj pridobili tudi lastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču s 
tem pa tudi pravico razpolaganja in urejanja predmetnega zemljišča. Kot lastniki 
zemljišča se bodo stanovalci lahko sami odločali o morebitnih ureditvah svojega 
funkcionalnega zemljišča, ki pa bodo, kot že omenjeno, morale biti skladne s 
veljavnimi prostorskimi akti. 
 
 

Miran Pavlič - SD: 
 

Dajem pobudo za poenostavitev postopkov pridobivanja dovoljenj za organizacijo 
prireditev. Organizatorji turistično-kulturno-zabavnih prireditev (v večini so to različna 
društva) tarnajo zaradi dokaj zapletenih in tudi dragih postopkov za pridobitev 
različnih dovoljenj, izdelav elaboratov in plačevanja taks, ki so potrebni za 
organizacijo prireditev. Dajem pobudo, da se ti postopki poenostavijo za tradicionalne 
prireditve kot so npr. Jurjevanje na Zdolah, Petrov sejem v Brestanici in morda še 
katere druge oziroma predlagam, da se izdajo trajna brezplačna dovoljenja, ki bi 
organizatorjem poenostavila in pocenila organizacijo teh, v večini neprofitnih 
prireditev. 
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Odgovor: 
Občinska uprava Občine Krško v postopku pridobivanja dovoljenj za organizacijo 
prireditev sodeluje le v delu, ki se nanaša na izdajo soglasij za uporabo zemljišča, za 
zaporo ceste in izdajo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 
na javnih prireditvah. Postopek pridobivanja soglasja za uporabo površin, ki so v lasti 
Občine Krško je za društva ustanovljena v javnem interesu in s sedežem v Občini 
Krško enostaven. Stranka odda vlogo za izdajo soglasja za uporabo površine, pri 
čemer je pomembno, da se navede parcelno številko in katastrsko občino, čas 
uporabe zemljišča, ter naziv prireditve, ki se bo odvijala na tem zemljišču. Glede 
možnosti izdaje trajnih soglasij se pojavi dilema, zaradi možnosti podvajanja 
prireditev na istem prireditvenem prostoru, ob istem času (za eno prireditev je izdano 
trajno soglasje, za drugo pa na podlagi vloge). V primeru, da bi se kljub temu odločili 
za izdajo trajnih soglasij bi morali prireditelje prireditev zavezati, da nam vseeno 
vsako leto sporočijo natančen datum in čas prireditve, kar pa verjetno strankam ne bi 
poenostavilo postopka. Občina izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom na javnih prireditvah na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih 
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/2005). Uredba 
trajnih dovoljenj ne omogoča, saj je obremenitev okolja s hrupom predvsem odvisna 
od vrste in moči zvočne naprave oziroma ozvočenja, njene postavitve in časa njene 
uporabe ter se z različnimi prireditvami in različnimi ozvočevalci spreminja. V 
primeru, da se v vplivnem območju prireditve nahajajo tudi varovani prostori, to so 
prostori v katerih se nahajajo ljudje, mora prireditelj k vlogi za izdajo dovoljenja 
priložiti še poročilo o emisiji hrupa v okolje. Uredba za daljše obdobje sicer omogoča 
izdajo dovoljenja za prireditveni prostor, vendar pa mora v tem primeru prireditelj za 
več let v naprej točno določiti čas uporabe zvočne naprave, vrsto in število zvočnih 
naprav, njihovo nastavitev na obratovalno moč itd., kar pa v praksi, ko se prireditelj 
šele tik pred prireditvijo odloča katerega izvajalca glasbe bo izbral, ni možno izvesti. 
Za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebo v 
skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 - UPB5) plačati upravno 
takso, ki znaša 22,66 EUR. V primeru, da mora prireditelj k vlogi priložiti še poročilo o 
emisiji hrupa v okolje, je potrebno dodati še strošek izdelave poročila. Zavedamo se, 
da pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za 
prireditelje pomeni dodatno delo in dodatne stroške, obenem pa včasih ugotavljamo, 
da izdaja omenjenega dokumenta ne doseže svojega namena. Občina Krško je v 
zvezi z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah 
povzročajo hrup ter glede na njeno uporabo v praksi, na Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje R Slovenije že večkrat podala pobudo za spremembo uredbe, z namenom, da 
se postopek za pridobitev dovoljena in vsebina dovoljenja poenostavita. Kljub 
večkratnim obljubam, ministrstvo uredbe od njenega sprejetja še ni spreminjalo. Za 
izdajo samih dovoljenj za izvajanje prireditev so pristojne upravne enote, ki jih 
izdajajo na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, št. 64/2011 - UPB5). Za vlogo 
za izdajo dovoljenja je na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 - 
UPB5) potrebno plačati upravno takso, ki trenutno znaša 22,66 EUR. V zakonu o 
javnih zbiranjih so navede vse priloge, ki jih vloga za izdajo dovoljenja za prirejanje 
prireditve mora vsebovati, da se dovoljenje lahko izda. V preteklosti je bil na 
Ministrstvu za javno upravo že opravljena študija v smislu poenostavitve postopkov 
izdaje dovoljenj za izvajanje prireditev, vendar so prišli do zaključka, da so vse vloge 
in priloge, ki jih narekuje zakon potrebne predvsem zaradi dejstva, da se varuje 
življenje in zdravje ljudi ter premoženje. Predvsem zaradi zagotavljanja varnosti na 
samih prireditvah do poenostavitve postopkov ni prišlo.  
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Na koncu lahko ugotovimo, da je celoten postopek pridobitve vseh dovoljenj za 
organizatorja prireditve povezan z določenimi stroški, na katere občinska uprava 
nima vpliva. Stroški, izdaje dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom 
obsegajo plačilo takse v višini 22,66 EUR in v nekaterih primerih stroške izdelave 
poročila o emisiji hrupa v okolje. Uporaba javne površine je v skladu z Odlokom o 
občinskih taksah (Ur. l. RS, št. 107/07) za prirejanje humanitarnih prireditev in 
prireditev, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v 
Občini Krško brezplačna, ostali uporabniki pa so dolžni plačati občinsko takso. Višina 
občinske takse je v tem primeru odvisna od vrste prireditve in velikosti prireditvenega 
prostora. Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje prireditve je tako tudi vezana na 
plačilo zakonsko določene upravne takse v znesku 22,66 EUR. V primeru, da je v 
skladu z Zakonom o javnih zbiranjih k vlogi za izdajo dovoljenja potrebno priložiti še 
kakšno prilogo (potrdilo, da bodo zagotovljena zdravniška ekipa, varnostniki in 
podobno), pa upravna enota ne razpolaga s podatki ali so te priloge povezane s 
stroški oz. kakšni so ti stroški. Tako na področju izdaje dovoljenj za začasno 
obremenitev okolja s hrupom kot tudi na področju izdaje dovoljenj za izvajanje javne 
prireditve so že bili poskusi poenostavitve postopkov in s tem seveda tudi znižanja 
stroškov, vendar so bili vsi ti poskusi do sedaj neuspešni.  
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Ponovno dajem pobudo, da Občina Krško zagotovi sredstva in pristopi k urejanju 
dreves / grmičevja ob cestah (JP1), kajti veje štrlijo na cesto in grozijo poškodbe vozil 
in zaradi suhih vej tudi peščev. Če smo ob snegolomu pozivali lastnike zemljišč ob 
cestah, da odstranijo podrto drevje in poskrbijo za varen promet, mora enako narediti 
tudi Občina Krško. 
 

Odgovor: 
Z g. Petrovičem smo razjasnili, da ima v mislih državno cesto oz. Titovo cesto, ki 
poteka skozi Senovo, kajti JP1 ter LC so bile na območjih, ki potekajo skozi gozd, 
pretežno obrezane. Res pa je, da cest v naseljih nismo obrezovali, razen če je bila 
izrečena posebna pobuda. Titovo in sosednje ceste v kraju Senovo si bomo ogledali 
in določili prioritete za obrezovanje. Glede na to, da je dolga zima z veliko sneženja 
zajedla tudi dobršen del proračunske postavke za redno vzdrževanje cest, bomo 
letos izvajali samo najnujnejša dela. 
 
 

Alojz Kerin - SLS: 
 

Vprašujem, v kolikšnem obsegu se po naročilu občine izvajajo javna dela, na katerih 
področjih, katere osebe (kako so te osebe izbrane) jih izvajajo in kolikšni so stroški 
Občine Krško za ta dela na letni ravni? 
 

Odgovor: 
Javna dela so v zakonu o urejanju trga dela opredeljena kot poseben program v 
okviru ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Kreiranje delovnih mest«. Ta ukrep je 
med drugim namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin 
brezposelnih oseb, programi ukrepa pa se izvajajo zlasti pri neprofitnih delodajalcih. 
Področje je med drugim urejeno z  Zakonom o urejanju trga dela in  Pravilnikom o 
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Dolgoročni cilji podprograma izhajajo 
iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, kreiranje delovnih mest. 
Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, 
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih 
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mest. Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, 
zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdalj za eno leto 
pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev 
v program javnega dela lahko podaljša, in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu 
APZ. Osebo, ki izvaja javno delo, izbere izvajalec sam, izvajalce javnih del pa na 
podlagi predloga občinske uprave izbere župan, ki je tudi podpisnik ponudbe na 
Zavod za zaposlovanje. V grobem lahko rečemo, da se javna dela izvajajo na 6 
različnih vsebinskih sklopih. Na področju predšolske vzgoje in izobraževanja smo 
podprli program pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Na ta način 
se zagotavljajo spremljevalci otrok katerim zavod oziroma ministrstvo ne prizna 
spremljevalca, ker ne gre za gibalno oviro. V večini primerov gre za otroke s hudo 
obliko sladkorne bolezni, kader, ki je v zavodu redno zaposlen, pa potreb takega 
otroka ne more zadovoljevati, brez tega, da bi istočasno zanemarjal ostale učence. 
Na področju izobraževanja pa se izvaja tudi program učne pomoči, kjer javni delavec 
v šolskih prostorih nudi pomoč učencem, ki potrebujejo dodatno razlago snovi, 
dodatno motivacijo za učenje. V OŠ Leskovec pa javna delavca pomagata romskim 
učencem pri delu v skupini, pri osebni higieni, razumevanju slovenskega jezika, pri 
prehranjevanju in ostalih nalogah, ki pripomorejo lažji socializaciji. Na področju športa 
pa se večina javnih del izvaja na osnovnih in srednji šoli. Občina Krško namreč nima 
posebnega zavoda, ki bi skrbel za upravljanje športnih dvoran ampak z dvoranami 
upravljajo posamezne šole, ki dobijo iz občinskega proračuna tudi plačan najem in 
sicer za čas, ko v dvoranah potekajo programi društev, ki so financirani iz programa 
športa. Iz te najemnine potem posamezne šole krijejo  stroške javnega 
delavca(občina nič ne sofinancira), poleg teh javnih delavcev pa posebej financiramo 
tri javne delavce, ki skrbijo za urejanje in normalno uporabo zunanjih športnih površin 
v popoldanskem času, ko šole ne izvajajo več pouka (Kerinov grm, Dovško in igriška 
pri OŠ JD). Iz programa informiranje, podobno kot pri zunanjih igriščih financiramo 
tudi javnega delavca, ki v srednješolskem centru skrbi za pripravo dvorane, pripravlja 
tribune pred tekmamiLPoleg navedenega se na področju športa financira tudi javni 
delavec, ki pomaga Plesnemu klubu Lukec pri izvajanju in organiziranju dejavnosti in 
javni delavec, ki pomaga Nogometnemu klubu Krško pri izvajanju nadzora in skrbi za 
urejenost športnih objektov. Na področju sociale se že tradicionalno pomaga Centru 
za socialno delo pri programih laične pomoči družinam, socialnega vključevanja 
ranljivih skupin ter pomoči Romom pri socializaciji. Na področju sociale se financirajo 
tudi javni delavci, ki delujejo v društvih Sožitje in sonček ter zavodu Emma. Na 
področju mladih in kulture pa se financirajo javni delavci,  ki dejansko pomagajo pri 
izvajanju osnovnih nalog zavoda, ker zavodi z rednimi kadri ne uspejo kvalitetno 
izvajati vseh nalog.  
 
 

Vlado Grahovac - SLS: 
 

Glede na dejstvo, da smo v pretekli zimi imeli več naravnih nesreč (snegolom, 
poplave,L), predlagam, da se preanalizira sprejeta prioriteta sanacije plazov iz 
postavk Proračunska rezerva ter Investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Občinski 
proračun je bil namreč sprejet pred omenjenimi snegolomi in poplavami. 
 

Odgovor: 
Po letošnji zimi se je stanje na terenu močno spremenilo, nastali so novi plazovi, 
udori in usadi. V pripravi so nove prioritete za sanacijo poškodb, ki bodo določene 
tako, da se bodo najprej sanirali objekti, ki povzročajo večjo škodo oz. kjer lahko 
škodo s takojšnjim posegom zmanjšamo. 
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Vprašujem, kaj je do sedaj bilo narejeno pri izvedbi gradbenih del po pogodbi št. 
371-14/2010-O603 (investicijsko vzdrževanje opornega zidu)? 
 

Odgovor: 
Pri gradnji opornega zidu na Gubčevi na Senovem so bili izvedeni vsi postopki za 
pričetek gradnje, izbran je bil izvajalec inv avgustu 2010 sklenjena pogodba. Ker pa 
lastniška razmerja niso bila rešena in s tem ni bila pridobljena pravica graditi, ni bilo 
možno pričeti z izvedbo.V tem primeru se je krajevna skupnost zavezala, da bo 
pridobila soglasja lastnikov zemljišč, kar je bilo vezano tudi na aktivnosti na drugih 
projektih. Kolikor nam je znano, so bili razgovori z lastniki do sedaj neuspešni. 
 
 

Vladimir Hriberšek - LBJ: 
 

Dajem pobudo, da je potrebno čim prej pristopiti k pometanju občinskih cest zaradi 
varnosti otrok in odraslih pri vožnji s kolesom. Prosim za pisni odgovor. 
 

Odgovor: 
Glede na to, da je dolga zima z veliko sneženja zajedla tudi dobršen del proračunske 
postavke za redno vzdrževanje cest, bomo letos izvajali samo najnujnejša dela. V 
pripravi je program racionalizacije rednih vzdrževalnih del. Računamo na to, da bomo 
dokončno počistili ceste v najkrajšem možnem času. 
 
 

Rajmund Veber - SD: 
 

Pred letom in pol sem postavil vprašanje hortikulturne ureditve obrežja Save 
nizvodno od HE Krško in nabrežin ob novi obvoznici mesta Krško. Iz sedanjega 
stanja je razvidno, da se projekti ureditve, katere je posredovala »INFRA«, ne 
izvajajo, še posebej pa zaskrbljuje množičen pojav neavtohtone rastline Japonski 
dresnik ob urejanju nabrežin, tako reke Save in obvoznice. Vprašujem, kdo je 
dolžan, da se projekti hortikulturne ureditve spoštujejo in kdo bo odstranil »strupeno 
rastlino«, ki se je množično prenesla z zemljo v nabrežine . 
 

Odgovor: 
Odgovor družbe INFRA d. o. o.: 
Družba Infra d. o. o. v skladu z Navodili za obratovanje in vzdrževanje 
akumulacijskega bazena HE Krško 2x letno kosi površine, ki so v lasti Republike 
Slovenije na območju DPN HE Krško, razen območij habitatov, plitvih mlak in tihih 
območij za gnezdenje ptic. V letu 2013 košnjo izvaja podjetje HPG d. o. o.. Če se 
bodo invazivne rastline razraščale kljub dvakratni letni košnji bomo pričeli postopke 
za dodatno odstranjevanje. 
 


