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26.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  20. 6. 2013; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Ivan Urbanč - ROK: 
 

Dajem pobudo, da Občina Krško v proračunu za leto 2014 nameni sredstva za 
odkup prostorov, v katerih je kot najemnik društvo Sonček. Ob tem pričakujem, da bo 
župan Miran Stanko čim prej organiziral sestanek z vodstvom »Sončka«, da se 
ugotovijo obveznosti do najemodajalca, ter možnosti sofinanciranja nakupa. Kakor mi 
je znano delujejo v teh prostorih tudi prizadeti iz ostalih občin, kar pomeni,da je 
nujno, da se tudi njih vključi v finančno konstrukcijo. Ker pa gre za humanitarno noto, 
je k temu potrebno privabiti še določena podjetja, ki so tudi že do sedaj sodelovala 
pri zagotavljanju pogojev za delovanje Sončka. Seveda pa je potrebno vključiti v ta 
humanitarni projekt še dodatne investitorje. Predlagam, da se za izvedbo tega 
projekta ustanovi posebna komisija, katero vodi župan. Če župan oceni, da je pri tem 
potrebna tudi moja prisotnost, sem se v delovno skupino pripravljen vključiti. 
 

Odgovor: 
Pristojne službe Občine Krško so opravile razgovore z vodstvom društva »Sonček 
Posavje«. Društvo ima z najemodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za prostore 
na naslovu Ulica mladinskih delovnih brigad 18, Leskovec pri Krškem, za 266 m2 na 
deset let z možnostjo podaljšanja. V tem delu se najemnina financira iz centrale 
zveze v Ljubljani. Problem je financiranje najema za dodatnih 90 m2 prostora, ki je 
urejen za terapijo, tovrstna dejavnost pa ne more biti predmet financiranja iz centrale. 
Da bi terapija zaživela je potrebno urediti najemno razmerje za teh dodatnih 90m2. 
Lastnik prostorov ni zainteresiran za odprodajo stavbe. Stavba in okolica so v celoti 
prilagojene potrebam oseb s cerebralno paralizo. Občina Krško bo z vodstvom 
društva preučila možnosti za rešitev problema. 
 
 

Jožica Mikulanc - DeSUS: 
 

Tik ob cesti Krško-Sremič se nahaja zapuščena zgradba (parc. št. 670, k.o. Stara 
vas). Ta zapuščena stavba ni v ponos niti lastnikom, niti lokalni skupnosti, zato bi jo 
bilo potrebno čimprej podreti, ali pa jo naj lastnik obnovi, saj je razpadajoča zgradba 
tik ob cesti Krško-Sremič potencialno nevarna za lokalni promet. Omenjena parcela 
je po mojem vedenju v solastništvu firme Bondi-Lj. in Mesnine dežele Kranjske. V 
primeru, če se ta stavba poruši, je g. Lojze Kunej ta del pripravljen vzeti v zakup in 
obnoviti vinograd. Zadeva je v tem trenutku aktualna, ker je g. Kunej že pričel z 
zemeljskimi deli. Tudi v interesu KS mesta Krško je, da se ta »podrtija« poruši še 
preden se zgodi kakšen neljubi dogodek za udeležence v prometu, zato dajem 
pobudo Občini Krško, da prične dogovore z lastniki omenjene »podrtije«. 
 

Odgovor: 
 

Dne 27. 6. 2013 je bil opravljen ogled obravnavanega objekta, kjer se je ugotovilo, da 
se objekt nahaja tik ob cesti Krško - Sremič in je v razpadajočem stanju ter v primeru 
porušitve predstavlja nevarnost za mimoidoče in promet na cesti. V zvezi s tem je 
Občina Krško 2. 7. 2013 poslala dopis na Inšpektorat RS za promet, energetiko in 
prostor - gradbeno inšpekcijo, Območno enoto Novo mesto - Celje, Inšpekcijsko 
pisarno Brežice in zaprosila inšpekcijo za ukrepanje. 
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Postajališče za mestni avtobus 
V Mladinskem centru Krško že nekaj časa deluje hostel. Obiskovalci oz. uporabniki 
le-tega prihajajo vanj z vso prtljago peš tudi iz železniške postaje, zato dajem 
pobudo, da se razmisli, kam v neposredni bližini mladinskega centra umestiti 
postajališče za mestni avtobus. 
 

Odgovor: 
Mestni avtobus ustavlja na parkirišču pri Kitajski restavraciji, ki je od Mladinskega 
centra Krško oddaljena 140 m. Lastnik parkirišča je že pred časom na Občino 
naslovil pripombo, da se ne strinja s postajališčem na njegovem parkirišču. Ker smo 
dobili več pobud za vzpostavitev postajališča na Leskovški cesti, v območju naselja 
večstanovanjskih objektov na Gubčevi cesti, smo določili novo lokacijo postajališča, 
ki bo nadomestila postajališče pri Kitajski restavraciji. Nova lokacija se nahaja na 
Leskovški cesti, na desni strani ceste, če prihajamo iz smeri Mladinskega centra in 
takoj za uvozom k večstanovanjskim objektom Gubčeva 1, 2 in 3. Lokacijo je v 
skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih potrdila tudi komisija, ki je imenovana 
v skladu s pravilnikom. Avtobusno postajališče bo vzpostavljeno predvidoma do 
septembra 2013. 
 
 

Aleš Suša - LZK: 
 

V prostor »Podmornice« na Vidmu bi lahko v kratkem, do novega šolskega leta odprli 
novo izposojevališče knjižnice, kar bi pomenilo rešitev za premajhne prostore 
izposojevališča Videm, ki sedaj razpolaga samo s 40 m2. Na Vidmu je največ mladine 
in tudi odrasli veliko povprašujejo po gradivu, ki je na premajhnem prostoru težko na 
voljo. Zgornja etaža »Podmornice« ima 314 m2, kar pomeni dovolj prostora, da bi 
knjižnica nemoteno izvajala tudi dodatne programe za mladino. Valvasorjeva 
knjižnica Krško že danes posluje na dislociranih enotah, zato bi lahko na novo 
premislili vse mogoče kombinacije, kako optimalno združiti vsebine (mladinski, 
domoznanski, avdio-video oddelek), da bi bilo najbolj primerno za uporabnike in za 
dosego čim boljšega obiska. Dokler se ne reši problem z izgradnjo nove centralne 
knjižnice, kar je lahko še zelo daleč, namreč neurejena so še lastniška razmerja, 
obstaja bojazen, da bo občina primorana občutno preplačati zemljišče, izbrani projekt 
nove knjižnice mora še v energetsko sanacijo... do takrat so dislocirane enote 
rešitev. Po drugi strani lahko dislocirane enote dobro funkcionirajo in prispevajo tudi k 
revitalizaciji starega mesta. Sedanja lokacija premajhne knjižnice je sicer odlična, v 
mirnem parku centra starega mesta, zraven je dvorana v parku, ki jo knjižnica 
uporablja za svoje prireditve. Z prenovo CKŽ bo rešeno tudi pomanjkanje parkirišč in 
s tem dostopnost knjižnice. Dajem pobudo, da izkoristimo dobro priliko in že v tem 
letu za knjižnico na Vidmu zagotovimo nov prostor na odlični lokaciji. Vsaj začasno, 
dokler ne zgradimo vseh novih objektov, ki smo jih načrtovali takrat, ko je bila vreča z 
denarjem navidezno brez dna, občina pa še kreditno sposobna. 
 

Odgovor: 
 

Na podobno svetniško vprašanje smo že podali odgovor, ki ga dopolnjujemo z 
naslednjimi dejstvi. Občina Krško je resno pristopila k ideji o umestitvi izposojevališča 
Valvasorjeve knjižnice Krško na Vidmu v zgornje prostore nekdanje trgovine 
Mercator - »Podmornica«. Junija 2013 je že bila pridobljena ponudba družbe 
Mercator d.d. Ljubljana za najem predmetnih poslovnih prostorov za nedoločen čas, 
ki vam je bila posredovana v prvem odgovoru. Aktivnosti v zvezi s »Podmornico« so 
se nadaljevale. V sredo 21. avgusta 2013 je bil opravljen ogled objekta 
»Podmornice«, katerega se je na našo pobudo udeležil pooblaščeni predstavnik 
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družbe Mercator d.d. (g Aleš Bohte, služba za dezinvesticije). S strani občine Krško 
so se ogleda udeležili direktorica občinske uprave Melita Čopar, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Andrej Sluga iz Zdavko Pilipovič z oddelka za družbene 
dejavnosti. Prisotna je bila tudi direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška 
Lobnikar Paunovič. Vsi prisotni so se strinjali, da je objekt »Podmornice« zelo 
zanimiv za potrebe knjižnice, vendar je pred kakršnokoli odločitvijo nujno potrebno 
ugotoviti gradbeno stanje objekta. Lastnik objekta, družba Mercator d.d., žal ni mogla 
zagotoviti nobene projektne ali tehnične dokumentacije, iz katere bi bila razvidna 
statika objekta, kar je predpogoj za kakšenkoli dogovor. Predstavnik družbe Mercator 
d.d. se je obvezal, da bo preveril vse možne vire za pridobitev dokumentacije za 
objekt, vključno s celjskim arhivom. Poleg pomanjkanja projektne in tehnične 
dokumentacije je zgornji del objekta »Podmornice« »obremenjen« s skupnimi 
inštalacijami in napravami, ki jih deli s spodnjim delom objekta, v katerega je 
umeščena še aktivna trgovina (ogrevanje, prezračevanje, elektro instalacije, 
vodovod, sanitarije, telefonska centralaA). V primeru dogovora je vse omenjeno 
tehnično rešljivo. Za enkrat nihče od prisotnih na ogledu ni operiral z morebitno 
odkupno ceno objekta. 
 
Odbor za družbene dejavnosti se zaradi neudeležbe nekaterih članov sooča z veliko 
težavo v delovanju, saj že trikrat zapovrstjo nismo bili sklepčni. Dva člana, prvi iz 
kvote LDS Vojko Sotošek in drugi svetnik Moran Jurkovič se sej redno ne 
udeležujeta, niti ne javljata odsotnosti. Predlagam, da Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja reši problem, bodisi z imenovanjem novih članov, ali 
pa naj s članoma odbora opravi razgovor. 
 

Odgovor: 
 

Opravljena je bila zamenjava enega člana (Vojka Sotoška, ki je medtem odstopil), z 
drugim članom je bil opravljen razgovor. 
 

 
Janez Krajnc - SDS: 
 

V medijih in tudi pri odprtju HE Krško ter prepotrebne obvoznice je bilo izrečenih 
veliko lepih besed in pohval. Tako je tudi prav in upravičeno smo v občini Krško lahko 
ponosni na ta velik uspeh in dogodek. Vendar je v doseženem uspehu prišlo tudi do 
nekaj napak, na katere bi na pobudo krajanov Spodnjega, Srednjega in Gornjega 
Pijavškega rad opozoril. Gre predvsem za to, da Pijavško polje pri posegu urejanja 
obrežja reke Save ni v takem stanju, kot je bilo prvotno. Krajani se jezijo, da voda ne 
odteka iz površin, kar posledično pomeni manjšo pridelavo poljskih pridelkov. 
Izgleda, da je prišlo do nestrokovnega posega, zato prizadeti lastniki od odgovornih 
zahtevajo pojasnilo ter da se napake pri posegu odpravijo. Razumeti je treba, da je 
prizadetim na teh površinah to dohodek in od tega plačujejo davek. Odgovor na to 
vprašanje in na ta problem pričakujem od podjetja INFRA d.o.o., ki naj bo 
posredovan tudi oškodovanim lastnikom omenjenih površin. 
 

Odgovor: 
Odgovor družbe INFRA d. o. o.: 
Skladno z DLN za HE Krško je bilo predvideno nadvišanje in rekultivacija kmetijskih 
zemljišč na območju Spodnjega in Srednjega Pijavškega polja. Biotehnična fakulteta 
Ljubljana je izvajala strokovni nadzor nadvišanja kmetijskih zemljišč. Zemljišča so se 
nadvišala od 10 cm pa do 200 cm, nakloni na nadvišanih površinah pa so minimalni 
(znašajo 0,5%). Zaradi različnih debelin nadvišanja je možno da prihaja do 
posedanja zemljine na določenih mestih. Že v spomladanskih mesecih so se izvedle 
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korekcije nadvišanja po dogovoru z posameznimi lastniki, pri tem pa je potrebno 
poudariti, da se v sklopu nadvišanja kmetijskih zemljišč ni reševalo problematike 
zamakanja kmetijskih površin iz ceste G1-5, kakor tudi zaledja nad navedeno cesto, 
zato še vedno prihaja do izlivov meteornih vod iz teh površin na kmetijska zemljišča, 
Opozoriti je potrebno, da so lastniki kmetijskih zemljišč v sklopu odškodnine zaradi 
začasne zasedbe dobili tudi plačilo dela izpada pridelkov (za 2 leti 100% izpad 
pridelka, za tretje leto 50% izpad pridelka, za 4 leto 30% izpad pridelka in za 5 leto 
20% izpada pridelka), za kar so bile podpisane služnostne pogodbe. Pri vrnitvi 
kmetijskih zemljišč nazaj lastnikom so ob primopredaji prejeli tudi poročilo o 
kakovosti kmetijskih površin. Skladno s programom monitoringa za leto 2013 in 2014 
se bo spremljalo stanje kmetijskih površin in na podlagi ugotovitev izvedlo morebitne 
korektivne ukrepe. 
 
 

Cvetko Sršen - SDS: 
 

Cesta Leskovec - Senuše je na delu med koncem naselja Leskovec in naseljem 
Selce v dolžini nekaj sto metrov v izjemno slabem stanju. Vem, da je omenjeni odsek 
predviden za rekonstrukcijo, vendar trenutno stanje urgentno kliče k ureditvi 
omenjenega odseka. Zaradi slabega stanja cestišča gre za nevaren odsek ceste, kjer 
predvsem enosledna vozila (kolesa, motorji) skoraj ne morejo voziti normalno, 
vozniki avtomobilov pa so si svoj prostor našli na bankini. Vprašujem, kdaj bo 
izvedena rekonstrukcija tega dela cestišča? 
 

Odgovor: 
 

Za cesto Leskovec - Senuše je po programu modernizacije in obnove občinskih cest 
predvidena rekonstrukcija v letu 2015. Zaradi dolge in neugodne zime se je cestišče, 
na odseku, kjer se končuje naselje Leskovec, »razcvetelo«. Poškodbe in udarne 
jame so se tako razširile, da cestišča ni bilo več mogoče sanirati z običajnim 
krpanjem. Za celovito sanacijo ceste ni bilo predvidenih sredstev v letošnjem 
občinskem proračunu. Ker pa je spomladi letos nastalo tudi neobičajno veliko plazov 
in usadov brežin, je bilo potrebno za vse te posege zagotoviti sredstva. Konec junija 
je občinski svet sprejel novelacijo Odloka o porabi proračunske rezerve za 
odpravljanje posledic plazov in usadov v letošnji zimi, tako smo lahko razporedili 
sredstva za rekonstrukcijo tega dela ceste. Potrebno je bilo izvesti tudi drenažo 
cestišča, ker so bile ravno meteorne vode, ki so tekle pod cestiščem in spirale 
tamponsko nasutje, v veliki meri razlog za propadanje ceste. Rekonstrukcija ceste, z 
odvodnjavanjem meteornih vod,  je bila izvedena v dneh po 25. juniju in je bila 1. 
julija že odprta za promet. 
 
Na javnih prireditvah - predvsem športnih, ki se odvijajo v občini Krško, v času, ko se 
sam dogodek ne odvija (pred začetkov, premori, polčasi,...), skoraj ne slišimo 
slovenske glasbe. Menim, da se domače, slovenske glasbe, ne smemo sramovati, 
temveč jo promovirati. Predlagam, da se na prireditvah, katerih (so)organizator so 
Občina Krško ali javni zavodi oziroma so prireditve sofinancirane z občinskim 
proračunskim denarjem, stori vse potrebno, da bi se v odmorih in ostalih primerih 
predvaja pretežno slovenska glasba.  
 

Odgovor: 
Povsem se strinjamo s predlogom, da je potrebno postavljati v ospredje vse kar je 
slovenskega, v našem primeru, ko gre za lokalno skupnost tudi vse kar je lokalnega. 
Temu dajemo prednost na vseh prireditvah, ki jih organizira Občina Krško in bomo 
tako ravnali tudi v bodoče. Težje je kadar so organizatorji drugi, je pa dobrodošla 
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vaša ideja, da poskušamo dati smernice tistim, ki prireditve, dogodke izvedejo s 
pomočjo sofinanciranja Občine Krško. Upamo, da bo k uresničitvi vašega predloga 
pripomoglo priporočilo, ki ga bomo v bodoče zapisali v razpisno dokumentacijo za 
sofinanciranje kulturnih, športnih in turističnih dogodkov, da organizatorji, kadar je to 
mogoče in kadar ne posega v njihovo umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo 
med možnostmi slovenskih ustvarjalcev. 
 
 

Vladimir Hriberšek - LBJ: 
 

Na državni cesti Brestanica - Senovo so ob robnikih odtočni kanali, katerih je več kot 
polovica zabitih z umazanijo. Posledica tega so ob nalivih poplavljene ceste. Dajem 
pobudo, da se pozove CGP, ki te kanale oskrbuje, da jih očisti. 
 

Odgovor: 
 

Dopis s pozivom za čiščenje odtočnih jaškov in cestne meteorne kanalizacije je bil 
poslan upravljavcu cest DRSC in vzdrževalcu CGP d.d. Novo mesto. 
 
Na sprehajalni poti ob Hidroelektrarni Krško (Videm - Rožno) je že viden pojav 
strupene rastline ambrozije, ki bo zacvetela že konec julija. Dajem pobudo, da se 
organizira odstranitev le-te. 
 

Odgovor: 
 

Navedeno vprašanje smo naslovili na družbo INFRA d. o. o.   
 

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. 
 


