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10.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  12. 12. 2019; 

 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Jože Olovec - SDS: 
 

Sosežigalnica Vipap 
Pepel iz VIPAP-a je že v preteklosti, v letu 2015, razburjal javnost in sicer v občini 
Šentjernej. Takrat je sondiranje opravil NIJZ in ugotovil vsebnost težkih kovin, kot so 
nikelj, krom in barij. Danes se zgodba ponavlja v Trbovljah, kjer so podane zahteve za 
preiskavo pepela, ki se vozi iz Krškega in odlaga na tamkajšnji deponiji. Ponovno se 
sumi na prisotnost težkih kovin, prašni oblaki pa naj bi imeli negativne učinke na 
zdravje ljudi, na živali in seveda na okolje. Zato vprašujem: 

- kaj pravzaprav kurijo v VIPAP-u, da v pepelu ostanejo sledovi nevarnih težkih 
kovin in ali je to posledica kurjenja zgolj lesnih in papirnih lastnih odpadkov? 

- kakšna je količinska specifikacija posameznih vrst odpadkov, saj vemo, da v 
Krškem pokurimo do 90.000 ton odpadkov? 

- kakšen morebitni negativni vpliv imajo lahko temni oblaki, o katerih sicer govorijo 
v Trbovljah, ki občasno zajamejo del Vidma in Stare vasi? 

 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na sosežigalnico v VIPAP-u, smo s strani podjetja 
VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. prejeli odgovor, ki je priloga I.. 
 
Blato iz čistilne naprave 
S 1. januarjem 2020 se nam obetajo težave z odlaganjem blata iz čistilnih naprav, ki 
ni primerno za termično obdelavo in odlaganje na rodovitnih površinah, saj je 
Madžarska prepovedala nadaljnji uvoz le-tega, ob vsem tem pa je dolgoročno 
skladiščenje na odprtem izredno vprašljivo. Vprašujem, kakšne ukrepe smo že izvedli 
v tej smeri in kako se nameravamo spopasti s prihajajočo težavo? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Vprašanje smo posredovali družbi Kostak, d. d. Krško. Odgovor: 
 
Odgovor koncesionarja družbe Kostak, d.d. Krško: 
Najprej se vam zahvaljujemo za postavljeno vprašanje in skrb, ki jo namenjate 
varovanju okolja. Družba Kostak, d. d. Krško ima v upravljanju pet čistilnih naprav v 
občini Krško in eno v občini Kostanjevica na Krki. Blato iz čistilnih naprav se pred 
oddajanjem ustrezno dehidrira in nato preda na CRO Spodnji Stari Grad, kjer ga v 
skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem v objektu kompostarne predelamo. Čistilno 
napravo v Krškem ima v lastništvu in v upravljanju družba Vipap. Blato, ki nastane pri 
obratovanju čistilne naprave, ustrezno dehidrirajo in termično obdelajo v svoji napravi. 
Zaradi dobro načrtovanega razvoja komunalne infrastrukture na področju ravnanja z 
odpadki v občini Krško na področju prevzema blata iz čistilnih naprav v prihodnosti ne 
pričakujemo težav. 
 
Revizijsko poročilo 
Iz Revizijskega poročila Nadzornega odbora izhaja, da bi morali imeti, po Odloku o 
gospodarskih javnih službah, Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter opravljati 
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redni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb. Ta svet je bil sicer imenovan 
na 37. seji Občinskega sveta 23. februarja 2006, in sicer za obdobje 4 let, kar pa 
pomeni, da ne deluje in ni imenovan že skoraj 10 let! Vprašujem, kako je to sploh 
mogoče, kdo je za neimenovanje in posledično nedelovanje odgovoren, kdo so bili 
člani v obdobju 2006 do 2010, koliko sej so imeli in kje je možen vpogled v zapisnike 
teh sej? Hkrati pa vprašujem tudi glede sestave tako imenovane »delovne skupine za 
pregled poročil o poslovanju GJS«, kdaj je bila imenovana in na kakšni pravni podlagi 
ter seveda zapisnike njihovih sej in ugotovitve? 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve, Kabineta župana in Oddelka za 
gospodarsko infrastrukturo: 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Krško je bil ustanovljen z Odlokom 
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Krško (Uradni list 
RS, št. 25/06, z dne 9. 3. 2006 - veljavnost od 24. 3. 2006). Preverili smo evidence 
imenovanj, vendar petčlanski svet, ki bi moral biti sestavljen iz uporabnikov javnih 
dobrin za mandatno obdobje štirih let, ni bil nikoli imenovan. V skladu s sprejetim 
odlokom in veljavno zakonodajo, bomo pričeli s postopki za imenovanje članov še v 
tem mesecu. V letu 2015 je notranja revizija obsegala tudi preveritev notranjih kontrol 
na področju oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb, ki imajo podlago v 
Zakonu o varstvu okolja. Eno izmed priporočil revizorja je bilo tudi, da se oblikuje 
posebna delovna skupina znotraj občinske uprave, ki jo bodo sestavljali zaposleni, z 
različnimi znanji (pravna znanja, ekonomska znanja, finančna znanja, znanja iz 
računovodenja in znanja s področja gospodarskih javnih služb). V skladu s koncesijsko 
pogodbo mora koncesionar, ki opravlja gospodarske javne službe najkasneje do 
31.10. v letu pristojnemu organu Občine predložiti plan dela GJS za naslednje leto. 
Predno se preda gradivo Občinskemu svetu v sprejem, ga pregleda delovna skupina, 
nanj da pripombe in jih uskladi s koncesionarjem. Po uskladitvi vseh pripomb med 
koncesionarjem in koncedentom, gradivo obravnava Občinski svet. Korespodenca 
med koncesionarjem in koncedentom v času pregleda in usklajevanja gradiva je 
knjižena v programu »spis«, katerega Občina Krško uporablja za evidentiranje vseh 
dogodkov tako vhodnih dokumentov, izhodnih dokumentov, kot tudi lastnih 
dokumentov. V skladu s 23. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Krško lahko župan za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo 
sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih 
strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave, s 
sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom 
o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne 
skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge 
pogoje za njeno delo. Župan tako vsako leto s sklepom imenuje delovno skupino za 
pregled letnega programa dejavnosti gospodarskih javnih služb. Zadnja delovna 
skupina je bila imenovana 24. 11. 2019. 
 
 

Luka Gramc - ROK: 
 

Na seji sveta Krajevne skupnosti Podbočje 11. 12. 2019 je bila predstavljena delovna 
verzija hidrološko-hidravlične študije za Podbočje. Ta študija bo podlaga za nadaljnje 
prostorsko planiranje na območju vasi. Predlagam Občini Krško, da pripravi realen in 
izvedljiv terminski plan do sprejetja novega prostorskega akta. Prosim tudi, da Občina, 
kot pripravljalec akta, predlaga, kaj vse lahko s strani prebivalcev naselja oziroma 
krajevne skupnosti prispevamo in uredimo, da bo ta pot čim hitrejša in čim lažja. 
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Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Z namenom razvoja naselja Podbočje je Občina Krško pristopila k izdelavi hidrološko 
hidravlične študije za potok Sušica, katera struga se vije tudi skozi naselje Podbočje. 
Na podlagi študije so se določili razredi poplavne nevarnosti za vode s stoletno 
povratno dobo (Q100). Omenjene študija prav tako predvideva ukrepe za omilitev ali 
preprečitev poplavne nevarnosti. Občina Krško je pripravljeno študijo prav tako že 
posredovala pristojnim na Direkcijo Republike Slovenije za vode v Novo mesto. Občina 
Krško je po omenjeni predstavitvi že pričela z nadaljevanjem aktivnostmi za 
spremembo prostorskega akta UN Podbočje, ki je bil pričet na podlagi individualne 
pobude. Trenutno smo v fazi priprave izhodišč za prostorski akt, v kateri bomo tudi 
Krajevno skupnost Podbočje pozvali k vključitvi v postopek z morebitnimi dodatnimi 
predlogi. V kolikor bo izkazan interes po vključitvi, bo organiziran posvet, kjer bomo 
predstavili predviden terminski plan, obseg sprememb in ostale posebnosti 
prostorskega akta.  
 
V povezavi z že podano pobudo glede ukrepov za umirjanje prometa v Podbočju, na 
katero ni bilo obetavnega odgovora, hkrati pa se težko strinjam s podanimi argumenti 
o upravičenosti ukrepov, predlagam, da Občina Krško na DRSI pošlje zahtevo za 
izvedbo dvignjenega prehoda za pešce s svetlobnim znakom oziroma bičem, ki bi se 
izvedel pri Osnovni šoli Podbočje. Predlagam tudi, da se ukrepe za umiritev prometa 
predvidi tudi na drugi strani šole, na cesti Žabjek - Podbočje, ki pa ni v upravljanju 
DRSI. Tam predlagam ukrepe kot so optične zavore, zvočne zavore, grbine ali kaj 
drugega. Vožnja velikega števila vozil je na teh mestih res neprilagojena. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V skladu s postopkom, ki ga zahteva DRSI v primeru spremembe prometne 
signalizacije na državnih cestah, bomo pripravili prometno študijo in elaborat, ki bo 
obravnaval predlagane spremembe. V ta namen bo Občina Krško pristopila k merjenju 
prometa (število vozil in hitrost) in na podlagi rezultatov pripravila dokumentacijo za 
nadaljnje ukrepe. Na cest Žabjek - Podbočje pa je že več let postavljen pregledovalnik 
hitrosti »Vi vozite«, ki beleži tudi hitrost vozil. Podatke bomo analizirali in izvedli 
ustrezne ukrepe, glede na rezultate. 
 
Osnovna šola Podbočje se je na Občino Krško že obrnila v zvezi z nizko relativno vlago 
v prostorih. Merilci v tem trenutku kažejo 30% in manj. Vprašujem, katere gradbeno-
obrtniške in inštalacijske posege je potrebno izvesti; katere komponente in opremo je 
potrebno dobaviti; ter kakšna je ocena te investicije, da se zagotovi ustrezne ukrepe, 
ki bodo uravnali relativno vlago, da bo ta skladna s Pravilnikom o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Za pomoč pri pripravi odgovora smo zaprosili projektanta, ki je povedal, da v tovrstne 
objekte do sedaj vlažilnikov niso vgrajevali, ker je povečana poraba el. energije in ni 
skladno z PURES-om in ni skladno s pogoji razpisa za energetske sanacije na osnovi 
katerega je bila investicija sofinancirana. Če je je v zimskem času prostorski zrak 
moteče suh, se lahko dodatno vgradijo vlažilniki, ki so lahko prostorski ali pa centralni 
(vgradnja v kanal). Po izvedbi instalacij se za vlaženje zraka najpogosteje vgradijo 
električni parni vlažilniki, ki delujejo na vodo iz omrežja (brez predpriprave vode). 
Potrebno je cca. 10 kW električne moči in dovod pitne vode. Za ta namen so bile 
pridobljene tudi okvirne ponudbe v višini 12.000 EUR s tem, da so potrebna 
instalacijska dela (dovod elektrike, dovod vode, odtok kondenza) samo ocenjena, prav 
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tako še ni jasno ali je razpolago dovolj električne energije, saj gre za velike porabnike 
električne energije. Energetsko saniran objekt z vgrajeno moderno opremo zahteva 
tudi določeno znanje upravljavca, saj je vlaga odvisna od zunanjih razmer, nastavljenih 
pretokih zraka ter predvsem toplotnemu mediju. Ker se v  podobno saniranih objektih 
do sedaj nismo srečevali z večjimi težavami s premalo vlago v prostorih, smo se s šolo 
dogovorili, da meri in beleži mikroklimatske pogoje, ki bodo strokovnjakom omogočili, 
čim bolj optimalne nastavitve, v kolikor pa to ne bo zadostovalo, pa bomo pristopili k 
drugim ukrepom. 
 
V času zaprtja mosta na Brodu pri Podbočju je že bila izpostavljena problematika s 
šolskimi prevozi. Ena izmed pomembnih posledic je ta, da morajo otroci iz hribovskih 
vasi v šolo prihajati zelo zgodaj, saj njihov avtobus nadaljuje pot preko Kostanjevice 
na Krki v Veliko Mraševo. Zaplet z mostom je bil takrat še svež in ni se vedelo kaj sledi. 
Zdaj pa je njegova usoda načeloma že bolj začrtana. Kakor kaže, se bo most slej kot 
prej odprl za lažja vozila. Avtobus torej zopet ne bo mogel prečkati Krke na Brodu in 
to morda celo za nadaljnjih 5 let. Zato v imenu šole predlagam, da se za Veliko 
Mraševo in okolico zagotovi dodatno manjše prevozno sredstvo, ki bo smelo prečkati 
most na Brodu in bo na tej relaciji opravilo dve vožnji. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Problematika prevozov na Osnovni šoli Podbočje je bila podrobno orisana v odgovoru 
svetniku Janezu Barbiču v mesecu oktobru. Ko bodo znana vsa dejstva, vezana na 
prevoznost mostu, se bo skupaj s šolo poskušalo najti najbolj optimalna rešitev, ki bo 
tudi upoštevana pri organizaciji šolskih prevozov za naslednje šolsko leto.  
 
Predlagam, da se Občina Krško v sodelovanju s SPV opredeli glede šolskih poti, na 
katerih otroci zaradi oddaljenosti od šole manj kot 4 km niso upravičeni do 
brezplačnega prevoza. Gre za odseke: Šutna - Podbočje, Dobrava - Podbočje in 
Žabjek - Podbočje, ki se smatrajo kot zelo nevarni in bi se jih moralo kot take tudi 
razglasiti. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na 4. seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško smo 
obravnavali vlogo OŠ Podbočje. Predstavnica podjetja Nomago je povedala, da se vsi 
otroci vozijo z avtobusom, kljub temu, da niso oddaljeni več kot 4 km, saj jih pobira 
avtobus, ki vozi otroke iz oddaljenih krajev. Pri povratku iz šole je za Dobravo samo en 
prevoz (13.50), avtobus, ki gre iz Podbočje 15.25 pa vozi le na relaciji Podbočje-Šutna-
Planina.  
 
 

Aleš Zajc - SMC: 
 

Pri razlagi proračuna za leti 2020 in 2021 je župan predstavil način financiranja za peš 
most preko Save in je bilo rečeno, da se ta most financira iz sredstev NEK, ki ga ta 
daje kot nekakšno nadomestilo za izgradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega 
goriva. Vprašujem, ali ta podatek drži, koliko daje NEK teh sredstev in preko katerega 
instrumenta? 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (v nadaljevanju NEK) in Občina Krško sta junija 
2019 podpisali Dogovor o ureditvah lokalnega pomena ob umeščanju suhega 
skladišča izrabljenega jedrskega goriva na območju NEK. Na podlagi 83. člena Zakona 
o urejanju prostora se lahko Ministrstvo in občina dogovorita, da občina pripravi 
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prostorski izvedbeni akt za prostorsko ureditev, ki je skupnega državnega in lokalnega 
pomena, če se s tem strinja ministrstvo, v katerega pristojnost spada prostorska 
ureditev državnega pomena. Omenjeni zakon prav tako v 110. členu navaja, da v 
kolikor se izvedbeni prostorski dokument pripravlja na pobudo investitorja priprave 
prostorskega akta, občina z njim sklene pogodbo o medsebojnih obveznostih, zlasti 
glede finančnih in rokovnih vidikov priprave dokumenta, lahko pa se s pogodbo tudi 
dogovori obveznost investitorja priprave prostorskega akta glede rokov izgradnje v 
dokumentu predvidenih gradenj ali obveznost izgradnje v njem predvidenih objektov, 
ki so v javno korist. Glede na to, da se s predmetom načrtovanja zasledujejo predvsem 
javni korist državnega pomena, sta Občina Krško in NEK sklenili dogovor s katerim 
zasledujemo javno korist lokalnega pomena. Skladno z dogovorom se je NEK 
zavezala, da bo za ureditve lokalnega pomena namenila znesek 2.000.000 EUR. 
Navedena sredstva bo Občina Krško namenila tudi za investicijo peš mostu preko reke 
Save.  
 
Vprašujem, koliko prebivalcev v 1500 m pasu dobi individualno nadomestilo in 
kolikšen je skupni znesek teh nadomestil? 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Upravičencev, ki so na podlagi Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na 
območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško v letu 2019 
prejeli nadomestilo je bilo 216. Skupni znesek nadomestil je znašal 120.424,32 EUR. 
 
Dajem pobudo, da se v občini Krško ustanovi Zavod za šport, kot občinski javni športni 
zavod, ki bi kakovostno in strokovno upravljal z občinsko športno infrastrukturo, 
ustvarjal široko paleto športnih programov, razvijal športne programe zdravega 
življenjskega sloga in otrok s posebnimi potrebami, povezal športne dejavnosti z 
ostalimi dejavnostmi v občini (turizem, kultura, ...). S tem bi se bistveno razbremenilo 
tudi delo občinske uprave v zvezi z upravljanjem športnih objektov. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Izkušnje lokalnih skupnosti, ki imajo ustanovljene zavode, ki pokrivajo izključno 
področje športa so različne. V nekaterih primerih se ta rešitev ni pokazala za najboljšo 
zato so področje športa in upravljanje s športnimi objekti nekatere občine že prenesle 
v izvajanje nekemu že obstoječemu zavodu s področja turizma kulture ali mladih in 
zaradi razlogov, ki so navedeni v pobudi, tudi pri nas razmišljamo v tej smeri. 
 
 


