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7. seja  Občinskega  sveta  Občine  Krško,  23. 5. 2011; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
ter  odgovori  nanje: 

 
 
 

Jožica Mikulanc - DeSUS: 
 

Zaradi varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladostnikov, dajem pobudo, 
da se na Cesti krških žrtev - na relaciji od pokopališča do stadiona namestita dve 
talni oviri - ležeči policaji. Da pa bodo le-ti funkcionalni in služili svojemu namenu, 
predlagam tako izvedbo, kot je pod mostom na tržnici. Po omenjeni cesti dnevno hodi 
peš do 150 dijakov srednje šole, 150-200 otrok dnevno trenira na stadionu, veliko je 
kolesarjev, pešcev in ostalih rekreativcev. Zaradi voznikov avtomobilov, ki po tej cesti 
vozijo lahko rečem brezobzirno in s preveliko hitrostjo, so vsi zgoraj našteti 
udeleženci v prometu v veliki nevarnosti. 
 

Odgovor: 
Omenjena cesta je državna in pod okriljem Direkcije  Republike Slovenije za ceste. 
Na Direkcijo RS za ceste smo podali vašo pobudo. Odgovorili so nam, da si bodo 
lokacijo ogledali in potem podali pisni odgovor. 
 
Vprašujem, kako daleč so aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo 
rekonstrukcije ceste Videm-Brestanica? 
 

Odgovor: 
Za rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste je bila izdelana projektna dokumentacija, 
katere naročnik je bilo podjetje INFRA d.o.o.. Za samo izvedbo ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, ker se rekonstrukcija ceste nahaja znotraj varovalnega pasu 
ceste. Pred samim pričetkom rekonstrukcije ceste pa je potrebno po soglasju 
Slovenskih železnic prestaviti svetlobno-varnostne naprave, za kar pa še ni sklenjen 
dogovor. Sestanek s Slovenskimi železnicami bo v petek 10. junija 2011. 
 
Gradnja širokopasovnih optičnih povezav v občini poteka s svojo dinamiko, predvsem 
na redkeje naseljenih področjih. V KS mesta Krško temu nikakor ne nasprotujemo in 
nikakor ne želimo upočasniti gradnje omrežja na teh območjih. Vendar želimo, da 
občina enakopravno obravnava tudi prebivalce v urbanih središčih. Pavšalna ocena, 
da je mesto Krško zadovoljivo pokrito s telekomunikacijskimi vodi, namreč ni pravilna. 
V nekaterih delih mesta Telekom ne more zagotavljati ADSL povezav, ker so 
kapacitete bakrenih povezav že nekaj let polno zasedene. Res je, da je v Krškem na 
voljo omrežje kabelske televizije, ki nudi internet in telefonijo, vendar je kvaliteta tega 
medija bistveno nižja od tehnologije, ki je danes na voljo in jo občina gradi v ruralnem 
okolju (slabša kvaliteta slike, manjše število programov, nižje hitrosti interneta, 
nezmožnost izbire ponudnika in posledično višja cena). Tako kot drugod po občini je 
tudi v mestu nekaj območij že opremljeno s praznimi kanalizacijskimi vodi, ki so bili 
položeni ob izvedbi plinske napeljave, vodovoda... Predlagam, da se na teh 
območjih čim prej omogoči priključitev optičnih povezav in da občina aktivneje 
pristopi tudi k izgradnji omrežja v ostalih delih mesta. 
V povezavi z omenjeno problematiko imam konkretna vprašanja, na katera želijo 
prebivalci Griča od KS mesta Krško pisni odgovor. Vprašujem: 
- kdaj bodo prebivalci spodnjega in zgornjega Griča priključeni na optično 

omrežje interneta?  
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- kakšen je terminski plan za ulico Milke Kerin in Mencingerjevo ulico? 
- kakšne finančne angažmaje tamkajšnjih prebivalcev se pričakuje? 

 

Odgovor: 
Na vseh tistih območjih, kjer je že zgrajena kabelska kanalizacija, pa v njej še ni 
optičnih kablov in je v lasti Občine Krško, je potrebno zadevo urediti z upravljavcem 
omrežja,  družbo Kostak Krško, kjer bodo pojasnili vse podrobnosti z možnostjo 
priključitve na optično omrežje. To velja tako za prebivalce spodnjega in zgornjega 
Griča, kot tudi za vsa ostala območja občine (informacije na tel. št. 48 17 260 - 
pisarna za optiko Kostak Krško). Ulica Milke Kerin in Mencingerjeva ulica v Krškem 
sta pokriti s signalom kabelske televizije, ki se namerava posodobiti in zagotavljati 
višji nivo storitev, zato zaenkrat  na tem delu ni predvidena izgradnja optičnega 
omrežja in je v tem trenutku težko opredeliti, kakšna finančna udeležba tamkajšnjih 
prebivalcev se pričakuje.    
 
Predlagam, da Občinski svet sprejme Odlok o vzdrževanju stavb in okolice, s 
katerim bomo lastnike objektov prisilili, da poskrbijo za urejen videz mesta. (stara 
»železnina« daje zelo neugleden videz staremu mestnemu jedru). 
 

Odgovor: 
Občina Krško želi na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (ZGO -1B; Uradni list RS, št. 126/07, z dne 31.12.2007) pripraviti ustrezen 
odlok, ki bi reševal problematiko neurejenih in nevzdrževanih objektov v občini Krško. 
S tem namenom je Občina Krško dvakrat pozvala krajevne skupnosti na njenem 
območju, da ji posredujejo podatke o morebitnih zapuščenih ali drugače neurejenih 
objektih. Podatke so posredovale KS Leskovec, KS Dolenja vas, KS Krško, KS 
Senuše KS Veliki Trn in KS Gora. Skupaj je bilo tako evidentiranih 57 objektov. V 
okviru priprave odloka so bile preverjene tudi pravne podlage za sprejem takšnega 
predpisa. Pri tem je bilo ugotovljeno, da gre kljub zakonskemu pooblastilu, ki ga daje 
lokalnim skupnostim Zakon o graditvi objektov, za izredno občutljivo področje 
urejanja. Takšen odlok namreč predstavlja grobe posege v zasebno lastnino 
posameznikov, ki pa je pravno varovana kategorija, v katero poseganje močno ščiti 
sama Ustava Republike Slovenije. Na podlagi navedenega in ker je smiselno, da so 
za obravnavo takšnih objektov postavljeni enotni kriteriji na območju celotne 
Slovenije, je Občina Krško v novembru 2009 z dopisom zaprosila Ministrstvo za 
okolje in prostor Republike Slovenije, Direktorat za prostor za posredovanje primera 
takšnega odloka oziroma navodila za njegovo pripravo. Odgovora do sedaj še nismo 
prejeli. Kljub temu Občina Krško išče nadaljnje možnosti za sprejem ustreznega 
odloka, tudi z iskanjem dobrih praks v drugih občinah R Slovenije.     
 
Predlagam,da Občinski svet sprejme Odlok o obveznostih lastnikov psov pri 
vzdrževanju čistoče javnih površin. 
 

Odgovor: 
Občina Krško ima v Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v 
občini Krško (Ur. list RS št. 33/07 in 83/07) v 82. členu odloka med drugim 
opredeljeno, da je na igriščih in na urejenih zelenih površinah zlasti prepovedano 
prosto gibanje psov in drugih domačih živali ter onesnaževanje z njihovimi iztrebki. 
Posameznik - fizična oseba, ki stori s tem v zvezi prekršek se kaznuje z globo 300 € 
(92. člen odloka). Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja organ občinskega nadzora. 
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Peter Žigante - LDS: 
 

Postavitev električnih polnilnih mest za električna vozila. 
Ponovno želim opozoriti na temo električnih avtomobilov v občini Krško in posledično 
postavitev električnih polnilnih postaj, na katere se je nanašala moja zadnja pobuda. 
Tokrat dajem pobudo g. županu, da pozove krška podjetja in organizacije, še 
posebej tista, ki delujejo na področju energetike, k nakupu električnih avtomobilov ter 
hkrati k sofinanciranju električnih polnilnih postaj. Moj predlog je, da bi k takemu 
nakupu poleg Občine Krško, ki bi k temu morala pristopiti prva, povabili tudi podjetja, 
kot so Vipap Videm Krško, Kostak Krško, družbo HESS, TEB, Gen energija, NEK, 
Savaprojekt ter nekatere javne institucije, kot so zdravstveni dom, osnovni šoli ter 
Fakulteta za energetiko. Podjetja bi se v obliki Pisma o nameri zavezala, da bodo v 
roku dveh let kupila električni avtomobil, s tem prispevala k promociji, hkrati pa 
financirala vsak po eno polnilno mesto. Občina Krško pa bi seveda v obliki javnega 
razpisa omogočila sofinanciranje tega nakupa, recimo v višini 1500 EUR. Dajem 
pobudo, da bi podjetja to Pismo o nameri podpisala še v tem mesecu. Čez teden dni 
družba Savaprojekt skupaj z Občino Krško organizira prireditev na temo Energetske 
učinkovitosti v mojem mestu. To je lahko dobra priložnost za podpis Pisma o nameri 
in zaveze, da čim več podjetij tudi na ta način prispeva k energetski učinkovitosti v 
Krškem. 
 

Odgovor: 
V ponedeljek, 3. maja 2011, je bil v sodelovanju med Savaprojektom in Občino Krško 
organiziran dogodek ob prazniku občine Krško: pohod po mestu Krško in seminar na 
temo Energetska učinkovitost v mojem mestu. Ob tej priložnosti je bilo podpisano 
pismo o nameri o nakupih električnih avtomobilov in postavitvi polnilnih mest za njih. 
S tem so vzpostavljene dodatne realne možnosti za dosego zastavljenih planov na 
temo električnih avtomobilov.      
 
Premoženje Občine Krško v naselju Bučanje 
Ker je premoženje Občine Krško skrb predvsem Občinskega sveta in ker moramo kot 
skrbni gospodarji bdeti nad našim skupnim premoženjem, bi želel opozoriti na 
vprašanje premoženja Občine Krško v naselju Bučanje v Nerezinah na hrvaški obali.  
Po dostopnih podatkih naj bi Občina Krško in ostali subjekti, ki so ustanovljeni s 
strani Občine ali pa se iz njenega proračuna financirajo, kot so osnovne šole, 
zdravstveni dom, vrtec, lekarna in podobni, imeli v naselju Bučanje nekaj manj kot 30 
objektov. Po grobi oceni je to premoženje skupaj vredno okoli milijon in pol do dva 
milijona EUR, ki bi ob drugačni ureditvi, organiziranosti in lastniških razmerjih znašala 
lahko tudi štiri milijone in več. Torej dvakrat več. (Če upoštevamo, da so hiške vredne 
od 140 do 150 tisoč EUR, garsonjere med 60 in 70 tisoč ter apartmaji med 80 in 100 
tisoč EUR.) Vprašujem:  

1. kako je to premoženje vodeno (knjigovodsko)?  
2. kakšne načrte oziroma cilje ima Občina Krško s tem premoženjem v 

prihodnosti?  
3. ali Občina vzdržuje vrednost premoženja? 
4. kakšen je pogled Občine na situacijo v naselju?  
5. kakšna je po mnenju občinske uprave teoretično najboljši model 

organiziranosti in upravljanja naselja? (Ali je to posebna firma? Ali je prav, da 
ima upravljalec tudi kaj premoženja - nepremičnin), Ali je dobro, da težimo k 
eni parceli? Kako izenačiti lastnike pri upravljanju, odločanju itd. glede na 
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različne skupine: družbeniki PSK, lastniki objektov in družbeniki, ki so hkrati 
tudi lastniki objektov? 

Glede na situacijo in težave z lastnino v naselju dajem pobudo, da Občina Krško 
naredi strokovni predlog, kako bi moralo biti naselje organizirano po evropskih 
standardih, z upoštevanjem lastnine, kapitala, možnosti trženjaG, predvsem pa z 
vidika čim večje tržne vrednosti premoženja. Kakšen bi bil po mnenju občinske uprave 
idealen model? Pri tem pozivam občinsko upravo, naj teoretični model organiziranosti 
in upravljanja naselja pripravi neodvisno, torej ne v sodelovanju s Počitniško 
skupnostjo Krško, da bomo lahko videli, kako daleč smo še do končne rešitve. Hkrati 
pa pozivam Občino Krško, da poda komentar na moj predlog, ki sem ga podal pred 
nekaj leti v zvezi z ureditvijo organizacije naselja in ga pobudi tudi prilagam. 
 

Odgovor: 
Godgovor je v pripraviG 
 
Aleš Suša - LZK: 
  

Lansko leto je Zdolska cesta pridobila nov pločnik v dolžini od ribnika do Majcnove 
ulice. S pločnikom so bili zagotovljeni pogoji za postavitev dveh prehodov za pešce, 
enega pri ribniku in drugega na križišču s Sremiško cesto. Vsekakor pomembna 
pridobitev za varnost otrok na poti v šolo. Želim opozoriti na pomanjkljivost, ki se jo 
da hitro odpraviti. Na križišču pri trgovini na Resi manjka prehod za pešce na mestu, 
za katerega sem bil prepričan, da bo po izgradnji pločnikov vrisan. Na tem mestu je 
največ prečkanja Zdolske ceste, v trgovino, na avtobusno postajališče in na poti v 
šolo. Pogoji za postavitev prehoda so skoraj zagotovljeni. Prehod bi bilo najbolj 
smiselno vrisati na mestu, kjer so stopnice k trgovini in znak za avtobusno 
postajališče. Da bi zadostili zakonskim pogojem za vris prehoda, bi morali na strani 
trgovine zgraditi krajši pločnik. Prostor za to obstaja. Dajem pobudo za čim hitrejšo 
izvedbo tega prehoda, za podrobnejšo obrazložitev sem na voljo, da na samem 
terenu pregledamo situacijo.  
 

Odgovor: 
Omenjena cesta je državna in pod okriljem Direkcije Republike Slovenije za ceste. 
Na Direkcijo RS za ceste smo podali vašo pobudo. Odgovorili so nam, da si bodo 
lokacijo ogledali in potem podali pisni odgovor. 
 
 
Rajmund Veber - SD: 
 

Župana vprašujem, ali sta že imenovani Projektni skupini za gradnjo novega bazena 
in knjižnice v Krškem? S strani Občinskega sveta so pred dvema mesecema in pol 
bili potrjeni kandidati za omenjeni projektni skupini in v tem času ni bilo niti sklica ali 
kakršnega koli drugega srečanja na temo novega bazena in knjižnice v Krškem. Ker 
bo kmalu pol letošnjega leta in ni bilo nikakršne informacije o teh projektih, čedalje 
več občanov sprašuje, ali se nič ne dogaja in letos ne bo z reševanjem in 
približevanju tema projektoma v Krškem nič. Vsekakor je potrebno sklicati projektni 
skupini in informirati javnost o aktivnostih. 
 

Odgovor: 
Župan občine Krško je dne 27.05.2011 s sklepom imenoval projektno skupino za 
projekt »Izgradnja bazena v Krškem«. Vodja 13-članske projektne skupine je Ana 
Nuša Somrak, podžupanja občine Krško. Skupina je sestavljena iz predstavnikov 
občinskega sveta (Rajmund Veber in David Imperl), KS mesta Krško (Jožica 
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Mikulanc), strokovne javnosti (Anton Zakšek, Jože Habinc in Franc Čargo), 
Plavalnega kluba Celulozar Krško (predsednik Borut Mlakar) ter predstavniki 
občinske uprave (Andrej Sluga, Simona Lubšina, Stanka Vodeb, Feđa Markovič in 
Zdravko Pilipovič, ki je tudi skrbnik projekta). Vodja projektne skupine, Ana Nuša 
Somrak je sklicala 7. sejo (1. v novem sklicu) za dne 09.06.2011. V tem času je v 
občinski upravi bilo opravljenih že več sestankov na temo izgradnje novega bazena, 
predstavljena je bila tudi študija o vplivu hrupa tovarne papirja VIPAP Videm Krško 
na predvideni plavalni bazen in vpliv umestitve predvidenega plavalnega bazena na 
dejavnost tovarne. Te dni je občinska uprava pripravila predlog sklepa o imenovanju 
projektne skupine za izgradnjo nove knjižnice. Predlog sklepa je posredovan v 
podpis županu občine Krško. Projektno skupino bo vodil Andrej Sluga, vodja oddelka 
za družbene dejavnosti. Članstvo v skupini so pridobili Cvetko Sršen in Silvo Krošelj 
(občinski svet občine Krško), Matjaž Šribar (svet KS mesta Krško), Polona Brenčič 
(direktorica Valvasorjeve knjižnica), Silvo Gorenc (svet zavoda Valvasorjeva 
knjižnica) ter Stanka Vodeb, Feđa Markovič, Bernardka Zorko in Zdravko Pilipovič, ki 
je skrbnik projekta (vsi občinska uprava). Sklic seje projektne skupine se pričakuje do 
konca meseca junija. V tem času občinska uprava vodi zelo dinamične aktivnosti v 
zvezi umeščanja novega objekta v prostor. Posebno intenzivno se opravljajo 
usklajevanja s projektno hišo Ravnikar Potokar iz Ljubljane na temo izdelave 
projektov za izvedbo ter pogajanja z lastniki zemljišča, ki mejijo na lokacijo bodoče 
knjižnice. 
 
Dajem pobudo, da se ob intenzivni izgradnji obrežij pod in nad HE Krško že sedaj 
pristopi k temeljitemu umeščanju hortikulturnih površin ob reki Savi. Ob sedanjem 
pogledu na gradbišče, ki v širini 200 metrov nasproti starega mestnega jedra obsega 
cestno povezavo Videm - Brestanica, železniško progo, nato novo obvoznico, pod 
njo kolesarsko stezo, reko Savo in nato staro obvoznico, zavzema več kot pol doline. 
Vsekakor se bomo morali zgledovati po naših slovenskih mestih in se približati 
njihovemu pristopu do vodnih površin. V zadnjih letih so prav v Ljubljani - obrežje 
Ljubljanice, Mariboru - Lent in obrežje Drave, Celje in obrežje Savinje, Koper in obala 
v mestu, da ne naštevam preveč, naredili mestom in ljudem prijazno bivalno okolje. 
Res je, da je naše mestno obrežje (vpliv DPN za HE Krško) dolgo približno 2 
kilometra in je poseg velik, vendar naredimo temu mestu to, kar imajo prej 
imenovana slovenska mesta. Za to nam bodo hvaležne generacije, katerim bo mesto 
Krško pomenilo zgled sobivanja vode-energetike-prometa, prijaznega okolja in ljudi. 
 

Odgovor: 
V zvezi s podano pobudo smo za odgovor prosili investitorja gradnje - INFRO d.o.o. 
Leskovec. Odgovor, ki smo ga prejeli s strani INFRE je: 
»Trenutno na akumulacijskem bazenu HE Krško izvajamo dela v sklopu izgradnje 
vodnih ureditev in železniške infrastrukture. Izgradnja je v začetni fazi. V tej fazi 
izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško, na lokaciji dolvodno HE Krško (tudi 
staro mestno jedro Krškega) se izvajajo na vodnih ureditvah gradbena dela 
nameščanja kamnitih oblog nabrežine s kamnito peto obloge, izvedba odvzema in 
nanosov mas po projektnih tehničnih rešitvah in izgradnja obvoznice Krško. Cestne 
ureditve v področju Zaton-a in na obsegu del izgradnje druge infrastrukture so še 
vedno v fazi načrtovanja. V tej fazi izgradnje akumulacijskega bazena se še vedno 
izvajajo večji gradbeni posegi, kateri zahtevajo izvajanje del s težjo gradbeno 
mehanizacijo ter ne dopuščajo, da se v obsegu gradbišča že pričnejo izvajati ukrepi 
predvideni v sklopu končnih ureditev krajinske arhitekture. Obenem pa vam lahko z 
gotovostjo zatrdimo, da bomo po končanih gradbenih delih in koliko hitro bo le to 



 6 

mogoče, predvidoma v letu 2012 in 2013, izvedeni tudi ukrepi umeščanja ozelenitev 
in zasaditev v prostor, dokončanja krajinskih ureditev ter izvedbo ukrepov 
rehabilitacije flore in faune, tudi na področju starega mestnega jedra v Krškem - v 
območju posegov in vplivnih območij. V sklopu izvajanja del vam v prilogi pošiljamo 
grafični prikaz usklajene krajinske arhitekture na področju dolvodno HE Krško. V 
primeru dodatnih predlogov, vam bomo z veseljem prisluhnili ter le te skupaj z vami 
obravnavali in realizirali. Zavedamo se, da posegamo v urbano sredino, katera z 
novimi ureditvami mora in bo postala bogatejša in ugodnejša za sobivanje.« 
 
Miro Čelan - LPRR: 
 

Predlagam, da naj bo na eni od naslednjih sej točka dnevnega reda Kabelski sistem 
v Krškem, ker je bil stari odbor razpuščen in imenovan novi. Vprašujem, kako je to 
sploh mogoče, ker ni bilo seje o razpustitvi oziroma konstitutivne seje v novi zasedbi? 
Zato mi je prav hecno, kdo ima tako moč v Občini Krško, da na svojo roko razreši 
stari in imenuje novi odbor? 
 

Odgovor: 
Občinski svet Občine Krško je na svoji 12. seji, dne 17. 2. 2000, sprejel sklep o 
načinu upravljanja solastniškega deleža Občine Krško pri kabelsko distribucijskem 
sitemu in s tem dal podlago za ureditev razmerij pri upravljanju KDS sistema v 
Krškem. Na podlagi kasnejših aktivnosti je bila med predstavniki lastnikov (Občino 
Krško in petimi krajevnimi skupnostmi, kjer je bil ta sistem zgrajen) ter operaterjem - 
družbo Ansat d.o.o. Krško, dne 27. 11. 2000, podpisana pogodba o upravljanju 
(pogodba o medsebojnih razmerjih pri upravljanju objektov in naprav kabelsko 
distribucijskega sistema), ki je bila sklenjena za dobo 10 let, z aneksom pa 
podaljšana še za eno leto.  
Novo ureditev KDS sistema v Krškem želimo urediti s podelitvijo koncesije, za kar je 
na dnevni red 8. seje Občinskega sveta tudi uvrščena točka - osnutek odloka o 
podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos 
televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško. 
Glede imenovanja Upravnega odbora Kabelsko distribucijskega sistema občine 
Krško - ker je prejšnji sestavi upravnega odbora mandat potekel je župan, skladno z 
določbo II. točke sklepa o načinu upravljanja solastniškega deleža Občine Krško pri 
kabelsko distribucijskem sistemu (št. 1/18-028-2/98, z dne 17. 2. 2000), imenoval 
predstavnike Občine Krško, krajevne skupnosti pa so imenovale svoje predstavnike. 
V upravnem odboru je 11 članov, 1. konstitutivna seja upravnega odbora pa je bila v 
sredo 25. 5. 2011, s čimer se je začel nov štiriletni mandat. 
 
Vlado Bezjak - DeSUS: 
 

Parkirni prostor za tovorna vozila v Brestanici: 
Na prejšnji seji Občinskega sveta sem zastavil to vprašanje in se z odgovorom ne 
strinjam, zato ponovno vprašujem. Ker so vprašanja konkretna, je potrebno podati 
konkretne odgovore. 
 

Odgovor: 
Občina se je aktivno vključila v iskanje lokacije, kamor bo lahko g. Klobasa preselil 
svojo dejavnost in s tem tudi parkirišče za svoja tovorna vozila. 
 
Sklic kolegija Občinskega sveta vsaj 1x mesečno: 
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Spoštovani župan, v tem mandatu - od novembra 2010 si sklical le dva kolegija 
Občinskega sveta, v enem mesecu pa nismo imeli seje Občinskega sveta. 
Predlagam ti, da vsak mesec skličeš kolegij Občinskega sveta, da bomo tako člani 
kolegija Občinskega sveta, ki zastopamo svetniške skupine, dobili vsaj informacije, 
kaj se dogaja v naši občini oz. kakšna gradiva pripravlja Občinska uprava za 
obravnavo in sprejem na Občinskem svetu. Tako sedaj to vesta le ti in direktorica 
občinske uprave. Prosim, da konkretne odgovore posredujete pismeno. 
 

Odgovor: 
Kolegij občinskega sveta je posvetovalno telo župana in pomaga županu pri 
organiziranju dela občinskega sveta, pri usklajevanju dela delovnih teles in pri 
pripravah na seje občinskega sveta ter pri drugih zadevah iz pristojnosti župana kot 
predsedujočega sejam občinskega sveta. Res se je v tem mandatu sestal le dvakrat 
(oz. sedaj trikrat), a so pred tem njegovo funkcijo na treh sejah opravljali predstavniki 
list v Občinskem svetu. Na vsaki od teh sej so bili člani kolegija sprotno obveščeni o 
vseh aktivnostih, ki jih vodi Občina Krško in tako bo tudi v bodoče. Verjamem, da 
bom kljub državnozborskim obveznostim uspel realizirati vaš predlog, vsekakor pa 
bodo seje kolegija pogostejše kot so bile do sedaj. 
 
Ivan Umek - SLS: 
 

Na januarski seji sem postavil vprašanje glede ceste Senovo - Koprivnica in dobil 
odgovor,ki ga je posredovala Direkcija RS za ceste, v katerem navaja, da je pozvala 
Občino Krško, da naroči projektno dokumentacijo, na podlagi katere bi stekli nadaljnji 
postopki. Vprašujem, če je to normalen postopek in če je, kaj je občina naredila v tej 
smeri? Prosim za konkreten odgovor!  
 

Odgovor: 
Občina Krško trenutno iz lastnih virov izdeluje projektno dokumentacijo izgradnje 
pločnika, JR in odvodnjavanja ter rekonstrukcije regionalne ceste Krško - Spodnja 
Pohanca, v območju naselja Zdole in rekonstrukcijo regionalne ceste na relaciji Krško 
- Zdole. Načrtujemo, da bomo navedeno dokumentacijo izdelali do konca tega leta. 
Za leto 2011 nimamo predvidenih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za 
rekonstrukcijo ceste Senovo - Koprivnica. Občina Krško pa bo  po izdelavi projekta 
Krško - Zdole pristopila k izdelavi in potrditvi projektne naloge za rekonstrukcijo ceste 
Senovo - Koprivnica in v skladu s finančnimi možnostmi pričela z naročilom projektne 
dokumentacije v naslednjih letih. 
 
Vlado Grahovac - SLS: 
 

Na državni cesti Brestanica - Koprivnica v naselju Brestanica pri gostišču Alegro se v 
cestišču nahajajo ostanki ozkotirne železnice, kar ovira udeležence v prometu, 
predvsem kolesarje. Dajem pobudo, da se cestišče na tem delu sanira. 
 

Odgovor: 
Omenjena cesta je državna in pod okriljem Direkcije Republike Slovenije za ceste. 
Na Direkcijo RS za ceste smo podali vašo pobudo. Odgovorili so nam, da si bodo 
lokacijo ogledali in potem podali pisni odgovor. 
 
V preteklih mesecih smo bili priča množičnemu pomoru čebel, predvsem v Pomurju. 
Ker vemo, kaj čebela pomeni v naravi, dajem pobudo, da Občina Krško v okviru 
svojih zmožnosti pomaga nadomestiti to izgubo s podaritvijo čebeljih matic prizadetim 
čebelarjem. 
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Odgovor: 
Občina Krško namenja sredstva iz proračuna Občine Krško kot državno pomoč, kot 
zakonsko obvezujoče vsebine in ukrepe, kjer s podzakonskimi akti lahko edina 
pridobiva  evropska sredstva na javnih razpisih. V okviru javnih razpisov, ki jih 
objavlja Občina na področju tehnične podpore, izobraževanja in dotacije, se lahko 
prijavijo aktivna društva ali zveze, ki delujejo na območju Občine Krško. Vsebine 
predstavljajo državno pomoč, katere je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini 
Krško za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. list RS št. 59/07). Nadomestilo izgube 
čebeljih matic prizadetih čebelarjev v Pomurju Občina ne more kriti. Predlagamo pa, 
da to pobudo prenesete na čebelarsko zvezo Krško. 
 
Pri izgradnji širokopasovnega omrežja je v projektni nalogi predvidena možnost izbire 
operaterja posameznikom po lastni presoji (vsaj trije). Vprašujem, kateri so ti 
operaterji in dajem pobudo, da se le-ti predstavijo v sredstvih javnega obveščanja. 
 

Odgovor: 
Za ponujanje in prodajo storitev preko širokopasovnega optičnega omrežja so 
podpisali pogodbe z upravljavcem omrežja trije operaterji, in sicer družbe Telekom, 
Amis in Ansat. Vsi trije operaterji so že začeli s trženjem svojih storitev, ki poteka po 
posameznih gospodinjstvih in v sredstvih javnega obveščanja (Posavski obzornik - 
26. 5. 2011). 
 
 
Silvo Krošelj - SD: 
 

Vprašujem: 
 

1. koliko finančnih sredstev imamo še na razpolago za širokopasovno omrežje - za 
izvedbo hrbtenice? 

 

Odgovor: 
Skladno s sprejetim proračunom za leto 2011 je zagotovljenih 2.534.000 EUR. Od 
tega je preko javnega razpisa za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško namenjenih 
250.000 EUR. V letu 2011 je bilo na različnih območjih občine, in sicer tam, kjer so 
se lastniki zemljišč strinjali z gradnjo omrežja in podpisali služnostne pogodbe, v 
lastni režiji občanov, ki ga preko javnega razpisa sofinancira občina Krško, izvedenih 
96 km tras za optično omrežje – gradbenih dela. Na tem območju pa je Občina v 
celoti financirala in zagotovila material za gradnjo omrežja (cevi za cevno 
kanalizacijo, jaške, optične kable in spojke za spajanje kablov na sekundarnem 
omrežju in do posameznih gospodinjstev). V tem sklopu je bilo položenih 148 km 
cevne kanalizacije,  v katero so se postopoma polagali optični kabli, na katerih je bilo 
izvedeno 171 optičnih spojk. Za potrebe priključevanja je bilo uvlečenih preko 200 km 
optičnih kablov. Vsa izvedena dela pa trenutno omogočajo priključitev na optično 
omrežje preko 1000 gospodinjstvom. V letu 2011 pa je bilo porabljenih že 935.000 
EUR. Glede na velik interes za izvedbo gradbenih del v lastni režiji občanov, ki ga 
delno preko javnega razpisa sofinancira Občina in veliko ekonomičnost takšne 
gradnje, bo po vsej verjetnosti v prihodnosti potrebno še povečati sredstva za javni 
razpis in delno povrnitev stroškov navedene gradnje. 

 
2. kdaj lahko pričakujemo odgovor oz. idejni projekt za izvedbo kanalizacijskega 

omrežja v Krajevni skupnosti Raka? Delovni sestanek smo imeli 12. 2. 2010, na 
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katerem je bilo dogovorjeno, kaj mora katera stran pripraviti, glede na to, da ste s 
strani Krajevne skupnosti Raka dobili pisni odgovor - smernice v dogovorjenem 
roku. Mislimo, da je skrajni čas, da po dobrem letu dni pridobimo idejni projekt oz. 
smernice, da lahko obveščamo krajane, kako naj pripravijo svoj del 
kanalizacijskega omrežja. 

 

Odgovor: 
Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
določa območja - aglomeracije v občini Krško, ki jih je potrebno opremiti s 
kanalizacijskim omrežjem do 31.12.2015, zajema v Krajevni skupnosti Raka 
aglomeraciji Raka in Smednik. Aglomeracija Raka zajema naselji Raka in delno Cirje 
(vzdolž državne ceste), pripravlja se razpis za izdelavo projektne dokumentacije. 
Aglomeracija Smednik zajema naselje Smednik, pripraviti je potrebno projektno 
nalogo. V obeh aglomeracijah bo do predpisanega roka zgrajena kanalizacija in 
čistilna naprava. V preostalih naseljih KS Raka gradnja kanalizacije ni predvidena. 
Odvajanje in čiščenje odpadnih vod se mora tu izvajati z malimi čistilnimi napravami 
oz. nepretočnimi greznicami. Občina Krško že od leta 2008 razpisuje Sofinanciranje 
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Upravičenci po tem razpisu so 
fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim 
prebivališčem v občini Krško. 
 
 
 

3. kdaj bo končan nov Odlok o kategorizaciji cest? 
 

Odgovor: 
Pri obravnavi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v občini Krško, je bilo postavljenih nekaj vprašanj in predlogov s 
področja kategorizacije, zato smo se odločili, da najprej dopolnimo odlok o občinskih 
javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško z merili za kategorizacijo in 
šele nato pripravimo nov odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest, v katerem bodo 
upoštevane tudi ostale pobude za kategorizacijo. 
 
4. kakšni so roki za pisne odgovore, ki so bili naslovljeni na Občinsko upravo s 

strani krajevnih skupnosti in svetnikov? Določene odgovore čakamo tudi več 
mesecev ali pa celo leta oz. se pobude oz. vprašanja izgubijo. 

 

Odgovor: 
Občinska uprava se trudi sprotno odgovarjati na vprašanja, predloge in pobude tako 
krajevnih skupnosti kot članic in članov Občinskega sveta. V kolikor gre za zadeve v 
upravnem postopku nas k temu zavezujejo zakonska določila, kjer smo kot občinski 
organ dolžni odgovoriti v roku 30 dni, glede običajno podanih pobud in vprašanj na 
sejah Občinskega sveta pa določila poslovnika o delu občinskega sveta 
predvidevajo, da se odgovori praviloma posredujejo na vsaki naslednji seji. Je pa 
seveda tudi res, da vsak odgovor zahteva svoj čas ter pripravo in ga ob obilici 
drugega dela morda ni mogoče izdelati takoj, vsekakor pa menimo, da nanj ni 
potrebno čakati več mesecev ali celo leta. Kljub temu pa dopuščamo možnost, da se 
katero vprašanje ali pobuda izgubi med veliko količino pošte, ki dnevno prihaja na 
naš naslov in v takem primeru je ponovno opozorilo vsekakor na mestu. Pobude 
(predvsem krajevnih skupnosti) »finančne« narave pa poskušamo »reševati« sproti 
oziroma skladno s proračunskimi možnostmi. Pri teh pobudah so odgovori tudi 
»telefonski« in verjamemo, da so podani v doglednem oziroma sprejemljivem roku.  
Če pogledamo na podane pobude, vprašanja in predloge članic in članov občinskega 
sveta trenutno »dolgujemo« odgovor le na par pobud in vprašanj iz preteklega 
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mandata (kjer pa nekatera vprašanja in pobude več niso aktualna), v tekočem 
mandatu pa ni bilo odgovorjeno le na en sklop vprašanj s pretekle seje. Ti odgovori 
bodo pripravljeni do naslednje seje Občinskega sveta.  
 
Anton Petrovič - SD: 
 

Ambrozija, pelinolistna (Ambrosia artemisiifolia L.), je ena najbolj alergenih rastlin. 
Ambrozija cveti od konca julija do konca septembra, odvisno od vremenskih razmer. 
Vlogo opraševalca opravlja veter. Ena rastlina lahko proizvede več kot 60.000 semen 
ter nekaj milijonov, po nekaterih podatkih pa tudi do nekaj milijard pelodnih zrn. 
Količina pelodnih zrn je odvisna od vremenskih razmer v posameznem letu, v suhih 
letih jih je več in obratno. Pelodna zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti, saj 
lahko s pomočjo vetra prepotujejo tudi razdalje, večje od 100 km. Največja 
koncentracije pelodnih zrn je v krogu 1 km okrog rastline. Seme ambrozije ostane 
kalivo v tleh tudi več kot 30 let. Hitrost širjena rastline je med 6 in 20 km na leto. 
Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Največ je najdemo 
ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah itd. 
V zadnjem času se pojavlja tudi pri nas v Sloveniji kot plevel v okopavinah (sladkorna 
pesa, krompir, koruza). Največje potencialno žarišče ambrozije so zapuščene njive in 
travniki. Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Osebe, občutljive 
na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo. Prag, 
ki izzove reakcijo, je zelo nizek, in je v nekaterih primerih tudi pri manj kot 20 
pelodnih zrnih/m3. V povprečju pa se prve reakcije pojavijo, ko je v kubičnem metru 
zraka vsaj 200 ali več pelodnih zrn ambrozije. Za uspešen boj je treba uničiti rastline 
pred cvetenjem. Na vrtovih jih uničujemo z ruvanjem. Na neobdelanih površinah s 
košnjo, na obdelanih površinah pa z uporabo ustreznih herbicidov. Glede na zgoraj 
navedeno in v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10) vprašujem, kakšne aktivnosti bo izvajala Občina 
Krško, glede na to, da je lastnica določenih zemljišč, na katerih se pojavlja Ambrosia 
ter katere na splošno v smislu zaščite občanov? 
 

Odgovor: 
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) je izredno razširjena alergena vrsta pri nas. 
Najdemo jo na zapuščenih travnatih in njivskih rastiščih, ob vodotokih, železniških 
progah, zapuščenih smetiščih, slabo ali ne vzdrževanih parkih in vrtovih. Ambrozija je 
problem gospodarjenja s prostorom in ni problem kultiviranih zemljišč. Zaradi njene 
izjemne odpornosti in velike kaljivosti, jo opazimo vsako leto več. Pojavlja se ne le kot 
»plevel«, ampak tudi velike alergije povzroča pri ljudeh. »Kako se boriti proti tako 
razširjeni vrsti, kot plevelu in alergenu, je zaskrbljujoče vprašanje ljudi, ki se obračajo 
tudi na Občino Krško?« Občina Krško usmerja občane po strokovni nasvet o 
zatiranju Ambrozije na Kmetijsko svetovalno službo. Kmetijsko svetovalna služba 
daje Priporočila za varstvo pred tovrstno rastlino, ki se izvajajo preko pravočasnega 
informiranja in izobraževanja kmetijskih pridelovalcev in uporabnikov vseh 
fitofarmacevtskih sredstev. Informacije so javnega značaja. Navodilo za zatiranje in 
preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije, ki ga je objavilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Fitosanitarna uprava RS, Ljubljana, 2010 je bilo 
predstavljeno kmetijskim gospodarstvom in javnosti že v preteklem letu in ga je 
možno tudi dobiti na sedežih Kmetijsko svetovalnih služb. Občina Krško se in se bo 
prizadevala, da bo svoja zemljišča redno vzdrževala s košnjo in preprečevala širjenja 
tujerodne vrste. 
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Občinski svet Občine Krško je 27. 2. 1997 sprejel Odlok o plakatiranju in koncesiji za 
plakatiranje v občini Krško ter 24. 11. 2008 še Odlok o spremembi Odloka o 
plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško. Menim, da odloka nista 
zaživela, oziroma, da se ju ne uresničuje. Vprašujem: 
- ali se pripravljajo spremembe navedenih odlokov ali morda celo nov odlok z 

navedeno tematiko? 
- ali se v skladu z določili odloka izvaja nadzor in v kolikšni meri se izvajajo 

kazenske določbe navedenih odlokov? 
 

Odgovor: 
Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Krško iz leta 1997 in njegove 
spremembe iz leta 2008 določajo pogoje in način za opravljanje plakatiranja kot 
gospodarske javne službe na območju občine Krško. Z Odlokom je bilo določeno, da 
je upravljavec javnih plakatnih mest koncesionar, ki se mu podeli koncesija za 
plakatiranje. Koncesija za plakatiranje se v praksi nikoli ni podelila na podlagi navodil 
Ustavnega sodišča RS, saj je sodišče podalo obrazložitev, da dejavnost oglaševanja 
ne spada med javne službe, ampak gre za gospodarsko tržno dejavnost. V skladu z 
navedenim ter na podlagi sprememb, ki se dogajajo na področju oglaševanja je 
Občinska uprava Občine Krško v letu 2009 pristopila k izdelavi Strokovnih podlag za 
vključevanje vizualno komunikacijskih objektov za OPN Občine Krško in upravljanje z 
vizualno komunikacijskimi objekti (VKO). Občinska uprava je želela že v fazi priprave 
novih prostorskih aktov zagotoviti uporabna izhodišča za nadaljnjo ureditev področja 
VKO in oglaševanja. Strokovne podlage namreč kažejo obstoječe stanje v prostoru 
glede VKO, potenciale izrabe prostora za postavljanje VKO in podajajo izhodišča za 
pripravo načrta upravljanja z VKO v občini. Vendar pa je se je občinska uprava, kljub 
zamudnosti postopka priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta, že lotila 
priprave osnutka novega odloka o oglaševanju, saj se zavedamo potrebe po 
reševanju problematike postavljanja oglaševalskih objektov v prostor. Osnutek 
novega odloka o oglaševanju je terminsko predviden za odločanje na seji 
Občinskega sveta v mesecu juliju. Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski 
inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica. 


