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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

27. seje Občinskega sveta Občine Krško,  
ki je bila v četrtek, 23. 11. 2017, ob 1530 uri, v sejni sobi » A « Občine Krško. 

 
 

Sejo je vodil župan Občine Krško in predsedujoči Občinskemu svetu mag. Miran 
Stanko. 
 
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 29 svetnikov: Janez Barbič, Vlado Bezjak, Milena 
Bogovič Perko, Terezija Deržanič, Dušan Dornik, Tajana Dvoršek, Vlado Grahovac, 
Stanka Jurečič, Julijan Kerin, Silvo Krošelj, Franc Lekše, Alojz Marolt, Jožica Mikulanc, 
Olivera Mirkovič, Davorin Naglič, Jože Olovec, Anton Petrovič, Boštjan Pirc, Aljoša 
Preskar, Tadej Radkovič, Jože Slivšek, Ana Somrak, Marija Stopinšek, Ivan Umek, 
Aleš Zajc, Jožef Zupančič, Jože Žabkar, Mojca Železnik in Moran Jurkovič; 
 

predhodno je odsotnost napovedala: Tamara Vonta. 
 
 
 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta. 
 
Sprejeti sklep: 
 

Občinski svet potrdi zapisnik 26. seje Občinskega sveta. 
 
 
 
 

K  2.  točki 
 
Določitev dnevnega reda. 
 
Sprejet je bil naslednji  
DNEVNI  RED:  
 

1. potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta, 
2. določitev dnevnega reda, 
3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta, 
4. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2018, 
5. osnutek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško, 
6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k Spremembam Pravilnika o sistemizaciji delovnih 

mest javnega zavoda Mladinski center Krško, 
7. osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mladinski center Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku), 
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8. premoženjsko-pravne zadeve: 

8./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 
Občine Krško za leto 2017 / V., 

8./2. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Krško za leto 2017 / V., 

8./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2017, 
8./4. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2017, 

9. volitve in imenovanja: 
9./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega 

vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo, 
9./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Krško v Svet javnega 

zavoda Kozjanski park, 
9./3. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za mladino. 

 
 
 
 

K 3. točki 
 

Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta. 
 
Pobude, vprašanja in predloge članov Občinskega sveta so pri točki v pisni obliki 
podali: Dušan Dornik - SMC, Milena Bogovič Perko - SDS, Jože Olovec - SDS, 
Vlado Bezjak - DeSUS, Janez Barbič - SLS in Silvo Krošelj - SD, . 
 
 

Vsebina oddanih pobud, vprašanj in predlogov članov Občinskega sveta: 
 
Dušan Dornik - SMC: 
 

Vprašujem, zakaj obnova ceste v ulici Partizanska pot poteka tako dolgo? V čemu je 
problem? 
 
Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

V okviru stavb nekdanjega rudnika rjavega premoga na Senovem je tudi strojnica na 
Reštanju. Objekt je vpisan v register nepremične kulturne dediščine v Republiki 
Sloveniji, s podrobnim opisom: Strojnica rudnika rjavega premoga in armiranobetonski 
stolp izvažalnega jaška (zgrajen leta 1954-55 namesto lesenega iz leta 1925-26) z 
ohranjeno celotno mehansko opremo strojnice, v kateri je tudi muzejska predstavitev 
reševalne sobe z reševalno opremo. Po mojih informacijah, ki so potrjene s strani 
distributerja električne energije, je že pred nekaj meseci prišlo do odklopa električne 
energije. Zaradi neplačevanja stroškov je, poleg drugih, tudi na tem objektu s parc.št. 
773/7, k.o. Reštanj, iz leta 2013 zaznamba zavarovanja terjatve s hipoteko v višini 
glavnice s pripadki za 26.351,83 EUR, družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo 
električne energije d. d.. Po vzoru drugih lokalnih skupnosti bi bilo primerno tak objekt 
ustrezno vzdrževati in razmisliti o vključitvi dejavnosti v pristojnost razvojne agencije. 
Vprašujem, kakšne aktivnosti so predvidene na to temo s strani Občine Krško? 
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Jože Olovec - SDS: 
 

Neizvedeni projekti 2017 
Vprašujem za usodo neizvedenih projektov v letu 2017 v Leskovcu, Venišah in na 
Brezjah? Ne zdi se mi smiselno vsako leto znova načrtovati prenovo v Leskovcu, ki 
potem po nekem ključu že 7 let zaporedoma izpade iz realizacije. Tudi v letu 2017 ste 
bili »na liniji« in niste izneverili zdaj že tradicionalnega početja. Prav tako se mi ne zdi 
smiselno načrtovati prenovo in krajanom Veniš dajati obljube, v kolikor za načrtovane 
posege ni na voljo razpoložljivo zemljišče oz. soglasje. Vprašujem, kateri projekti, razen 
že načrtovanih v letu 2017, se bodo še realizirali na tem območju v letu 2018 ali pa je 
čar dvoletnega planiranja v tem, da v dveh letih narediš toliko, kot bi sicer v enem letu. 
Vprašujem tudi za vzroke za nerealizacijo prenove ceste v Leskovcu od leta 2011 do 
danes in sicer za vsako leto posebej, ko je bil navedeni projekt uvrščen v načrt izvedbe. 
 

Jedrski odpadki 
Pred dnevi smo lahko zasledili izjavo predstavnika Vlade RH, da nimajo ekonomskega 
interesa pri izgradnji skupnega odlagališča NSRAO v Vrbini. Seveda to ni in ne more 
biti presenečanje. Bilo bi pa vsaj nenavadno, da naša lokalna skupnost ne bi ob tem 
bíla plat zvona. V prihodnjih dneh prihaja na obisk v Posavje Vlada RS in prav bi bilo, 
da jim predstavimo svoj pogled na prihodnost tega že tako degradiranega območja, ki 
pa hkrati predstavlja tudi naše bivalno oz. življenjsko okolje. Zato predlagam, da na 
novo ovrednotimo ceno bivanja v tem degradiranem okolju, ki bo v prihodnje očitno 
postala tudi odlagališče za vse jedrske odpadke ter Vlado RS opozorimo na varnostni 
in okoljski vidik tega vprašanja tudi v luči ukinitve nujne medicinske pomoči v Krškem. 
 
Vlado Bezjak - DeSUS:  
 

Na 23. seji Občinskega sveta Občine Krško, dne 15. 6. 2017 sem podal pobudo, da se 
prične razmišljati o pokritju bazena Brestanica. S tem bi kopalno sezono lahko bistveno 
podaljšali oz. bazen bi lahko obratoval celo leto. Vprašujem, ali strokovne službe 
pripravljajo aktivnosti na tem projektu, v kateri fazi je in kdaj je predviden pričetek del?  
Pričakujem, da bo še v tem letu pripravljen terminski in finančni načrt in zadeva 
uvrščena na sejo Občinskega sveta Občine Krško, če je to potrebno. Občanke in 
občani me vseskozi vprašujejo, ali bomo ta projekt naredili še v tem mandatu, katerega 
bomo, kot veste, zaključili v mesecu novembru 2018.  
 
Janez Barbič - SLS: 
 

Pobuda za dovoz na bencinski servis MOL 

Na 3. seji Občinskega sveta sem dal pobudo za ureditev prometnega režima pri 
bencinski črpalki Agip, danes MOL. Enako pobudo sem podal na 16. seji. Takrat sem 
ponovno poudaril, da so imeli kmetje iz Krškega polja bencinsko črpalko ob avtocesti 
na Drnovem, danes pa je ta črpalka zaprta. Naslednja črpalka je MOL, do katere pa je 
prepovedano zavijanje iz državne ceste v smeri Drnovo - Krško. Pogosto se zgodi, da 
kdo zavije na črpalko, veliko pa je takšnih, ki obračajo petdeset metrov naprej na poljski 
poti levo in desno ob državni cesti in še bolj ogrožajo prometno varnost, je pa to 
dovoljeno. Obračališče na poljskih poteh je vidno tudi na orto-foto posnetkih. Če 
zaviješ neposredno na črpalko, kjer je prepovedano, te po vsej verjetnosti oglobi 
policija, obstaja pa tudi nevarnost prometne nesreče in zastoj v prometu. Če pa obrneš 
petdeset metrov naprej, pa nevarnost ni manjša, kvečjemu večja, izogneš pa se kazni.  
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Veliko je tudi prometnih nesreč. V preteklosti je bil možen obvoz po občinski cesti 
692784 preko Drnovega, danes pa je to kolesarska steza. Vse to ogroža prometno 
varnost. Če pa vemo, da je to edina črpalka na Krškem polju, kjer je kmetijskih 
gospodarstev veliko, posledično tudi traktorjev, pa je problem toliko večji, saj imajo 
traktorji običajno še kakšen priklopnik. Ker se v tem času ni nič spremenilo, že v tretje 
dajem pobudo, da se promet uredi tako, da bo možno zavijanje na črpalko tudi iz 
smeri Drnovo - Krško. Predlagam, da se skliče sestanek med Občino Krško, DRSI in 
lastnikom bencinskega servisa in se poskuša dogovoriti ter skupaj poiskati rešitev.  
 
Silvo Krošelj - SD: 
 

PROTIPOPLAVNA VARNOST HE Brežice - Akumulacijski bazen 
Predlagam, da se vsebina oz. problematika protipoplavne varnosti za HE Brežice uvrsti 
na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta. Oddelek za urejanje prostora in varstvo 
okolja na moja vprašanja s pretekle seje Občinskega sveta odgovarja, da pripomba oz. 
pogoji, ki so bili z njihove strani podani v dopisu in posredovani MOP-u, dne 14. 9. 2017, 
niso bili upoštevani, saj se niso nanašali na predmet tehničnega pregleda - akumulacijski 
bazen. Ponovno je potrebno poudariti, ker je bil izvršen tehnični pregled 
akumulacijskega bazena, na podlagi zgolj delnih gradbenih dovoljenj, potem ta jasno ni 
in ne more biti zaključen v funkcionalnem obsegu z vidika poplavne varnosti. Ne držijo 
tudi navedbe družbe Infra d. o. o., da so bili, v skladu s sprejetim DPN za HE Brežice, 
predvideni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Spodnjega Starega 
Grada, Nuklearne elektrarne Krško in Zbirnega centra za ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad in sicer zgolj z drenažnimi kanali DK2, DK3, DK4 in DK5. Zagotoviti je 
potrebno celostno ureditev, predvideno v Uredbi o DPN za HE Brežice, kot je določeno 
v 2. točki 66. člena. Temu ni zadoščeno, zato posledično tudi ni zadoščeno zahtevam 
soglasodajalca Občine Krško. Navedbe družbe Infra d. o. o. so pavšalne in namenjene 
izogibanju obveznosti investitorja. Prelaganje obveznosti na tretjo osebo 
(koncesionarja) je nesprejemljivo. Koncesionar izvaja izkop mineralnih surovin na 
območjih, ki so za to predvidena že desetletja. Kako ta dinamika izkoriščanja mineralnih 
surovin sovpada ali nesovpada z dinamiko izgradnje HE Brežice (zagotovitvi poplavne 
varnosti), pa je problematika, ki zadeva investitorja - Infro d. o. o.. Investitor za HE 
Brežice je družba Infra d. o. o. in kot taka je odgovorna, da je vsem zahtevam Uredbe o 
DPN za HE Brežice glede poplavne varnosti zadoščeno. Javnosti in soglasodajalcem je 
odgovoren neposredno investitor. Upam, da se bo omenjena problematika pričela takoj 
reševati. V prilogi je dopis družbe Kostak d. d. Krško - odgovor na odstop zadeve v 
reševanje predmeta »Zagotovitev …« (priloga). 
 
 
 

 
K  4.  točki 

 

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2018. 
 
Sprejeti sklep: 
 

Občinski svet sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2018. 
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K  5.  točki 
 

Osnutek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini 
Krško. 
 
Sprejeti sklep: 
 

Občinski svet sprejme osnutek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa v občini Krško, 
pripombe se posredujejo predlagatelju odloka. 
 
 
 
 

K  6.  točki 
 

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Spremembam Pravilnika o sistemizaciji 
delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško. 
 
Sprejeti sklep: 
 

Občinski svet sprejme Sklep o izdaji soglasja k Spremembam Pravilnika o 
sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško. 
 
 
 
 

K  7.  točki 
 

Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku). 
 
Sprejeta sklepa: 
 

Občinski svet sprejema Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mladinski center Krško … po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mladinski center Krško. 
 
 
 
 

K  8.  točki 
 

Premoženjsko-pravne zadeve: 
8./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega 

premoženja Občine Krško za leto 2017 / V., 
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8./2. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Občine Krško za leto 2017 / V., 
8./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2017, 
8./4. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2017. 

 
Sprejeti sklepi: 
 

Občinski svet sprejme: 
8./1. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 

Občine Krško za leto 2017 / V., 
8./2. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 

Občine Krško za leto 2017 / V., 
8./3. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2017, 
8./4. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2017. 

 
 
 
 

K  9.  točki 
 

Volitve in imenovanja: 
9./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega 

vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo, 
9./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Krško v Svet javnega 

zavoda Kozjanski park, 
9./3. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za mladino. 

 
Sprejeti sklepi: 
 

Občinski svet sprejme: 
9./1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno 

- izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo, 
9./2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Krško v Svet javnega zavoda 

Kozjanski park, 
9./3. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za mladino. 

 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1625 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Tomaž Petan 

 Občinski svet: 
mag. Miran  Stanko 

župan 
 


