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22.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  11. 5. 2017; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Aljoša Preskar - N.Si: 
 

Spremenjen je režim, kako lahko občani pripeljemo smeti na deponijo Spodnji Stari 
Grad. Pohvalno je, da so sedaj vsi kontejnerji fizično varovani in za ograjo. Moti pa 
odpiralni čas v soboto in nedeljo. Občani urejajo stanovanja in okolico pogosto v soboto 
in nedeljo, takrat nastajajo odpadki, ki bi jih želeli odpeljati na deponijo. Dajem 
pobudo, da bi bilo možno pripeljati odpadke na donijo tudi v soboto popoldne. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (CRO SSG) je občanom 
omogočeno samostojno dostavljanje različnih vrst odpadnih materialov v delovnem 
času CRO SSG, in sicer:  

- ponedeljek−petek (1.4.-31.10): 7.-19. ure, 
- ponedeljek−petek (1.11.-31.3): 7.-18. ure, 
- sobota (skozi vse leto): 7.-15. ure. 

Občani imajo možnost oddajanja odpadkov na lokaciji CRO SSG šest dni v tednu, kar 
predstavlja več kot 60 ur na teden v zimskem oziroma 68 ur v poletnem delovnem 
času. Odprtje centra je časovno daljše, kot je odprtje primerljivih centrov. Menimo, da 
je uporabnikom v obstoječem odpiralnem času ponujena zadostna možnost dostave 
odpadkov. Poleg tega lahko enkrat letno naročijo odvoz kosovnih odpadkov kadarkoli 
za količino 3 m3 (gospodinjski aparati, bela tehnika, sobno pohištvo, kovinski in leseni 
predmeti, sanitarni elementi). Odvoz je praviloma realiziran v 14-ih dneh od dneva 
naročila. O točnem datumu in času odvoza se dva dni pred odvozom naročnika 
telefonsko obvesti. Vsako podaljšanje delovnega časa na CRO SSG bi povzročilo 
potrebe po novih zaposlitvah, kar bi povzročilo višje stroške ravnanja z odpadki, ki bi 
se posledično odražali na višji položnici. V spodnji tabeli je pregled odpiralnih časov 
zbirnih centrov v Sloveniji. Iz preglednice je razvidno, da je CRO SSG odprt z daljšim 
obratovalnim časom od obeh sosednjih občin, tj. Brežic in Sevnice. Še več: CRO SSG 
s svojim skupnim številom obratovalnih ur tedensko presega občine, ki imajo 
neprimerno večje število prebivalcev (Novo mesto in Koper) oz. minimalno zaostaja za 
nekaterimi največjimi mesti Slovenije (Celje, Ljubljana).  
Tabela: Lokacije izbranih zbirnih centrov glede na odpiralni čas in število prebivalcev, 
Slovenija, 2017 

Lokacija Št. 
preb. v 
občini 
glede 

na 
lokacijo 
(SURS, 
2017) 

Odpiralni čas Skupno 
št. 
obrato-
valnih 
ur 
(teden-
sko) 

PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

CRO 
SSG 
Krško 

28.278 
7.00 -
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 -
15.00 

ZAPRTO 68 

ZC Boršt 
Brežice 

24.204 
7.00 - 
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 -
19.00 

7.00 - 
19.00 

8.00 -
12.00 

ZAPRTO 64 
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ZC 
Sevnica 

17.464 
7.00 - 
15.00 

10.00 -
17.00 

10.00 -
17.00 

7.00 -
15.00 

7.00 - 
15.00 

8.00 -
12.00* 

ZAPRTO 38-42 

ZC 
Hotemež 
Radeče 

4.240 ZAPRTO ZAPRTO 
10.00-
14.00 

ZAPRTO ZAPRTO 
8.00 -
12.00 

ZAPRTO 8 

ZC Novo 
mesto 

36.433 

8.00 -
12.00 

in 
15.00 -
18.00 

8.00 -
12.00 

in 
15.00 -
18.00 

8.00 -
12.00 

in 
15.00 -
18.00 

8.00 -
12.00 

in 
15.00 -
18.00 

8.00 -
12.00 

in 
15.00 -
18.00 

8.00 -
12.00 

ZAPRTO 39 

ZC 
Bukovžlak 
Celje 

49.380 
6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
14.00 

ZAPRTO 78 

ZC 
Sermin 
Koper 

51.361 
6.00 -
18.00 

6.00 -
18.00 

6.00 -
18.00 

6.00 -
18.00 

6.00 -
18.00 

7.00 -
15.00 

ZAPRTO 68 

ZC Barje 
Ljubljana 

288.919 
6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

6.00 -
20.00 

ZAPRTO 84 

Legenda: 
* 2. sobota v mesecu 

 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Grad Šrajbarski turn  
Predlagam, da se (seveda v dogovoru z lastnikom) pristopi k izdelavi projektne 
dokumentacije za obnovo gradu Šrajbarski turn. Leto 2018 bo v Evropi leto kulture in 
v tem smislu bo več sredstev namenjenih za obnovo spomenikov kulturnega pomena. 
Grad Šrajbarski turn je kulturni spomenik državnega pomena že od leta 1999. 
Prepričan sem, da je to še najmanj, kar lahko lokalna skupnost postori za omenjeni 
grad, ki ima zadosti lastne zgodovine in v povezavi z Kmečko zadrugo Krško in 
vinogradniki ne bi smel biti prevelik problem zapolniti ga z vsebino. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Lastnik gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem je Ministrstvo za kulturo RS, ki je 
seznanjeno z stanjem gradu in v sled tega (v prvi fazi - kot osnovo za izvedbo) 
pripravlja projektno dokumentacijo za obnovo strehe (in manjša nujna vzdrževalna 
dela). Predvidevajo, do bo dokumentacija pripravljena v roku dveh do treh mesecev. 
 
Vrtci - plačila 
Vprašujem, kolikšen delež, od skupnega zneska, plačajo starši otrok na letni osnovi 
in kolikšen je delež Občine Krško kot nadomestilo za razliko v ceni. V bližnji prihodnosti 
bo po projekcijah Slovenija postala osma najstarejša država na svetu (staranje 
prebivalstva). Veljalo bi razmisliti, kaj lahko postorimo, da bi bili vrtci brezplačni za vse. 
To je lahko del alternative uvažanju prebivalstva in hkrati zagotovilo za vzdržnost 
socialnega in pokojninskega sistema. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Na podlagi določil Zakona o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva 
v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Na podlagi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do znižanega plačila za programe vrtcev 
odločajo centri za socialno delo. Plačilo staršev določijo centri za socialno delo na 
podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek 
in premoženje družinskih članov. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši 
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določen odstotek cene programa (v skladu z ZUPJS predstavlja 77% plačilo polne 
cene programa), razliko krije občina zavezanka. To pomeni, da starši plačajo največ 
77% cene programa vrtca, razliko krije občina. Gre za splošno ali zakonsko določeno 
subvencijo, ki se zagotavlja iz občinskih proračunov. Iz Tabele 1. izhajajo uvrstitve 
staršev v dohodkovne razrede za april 2017. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena 
dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določen z odločbo 
CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva za 
sofinanciranje plačil staršev v teh primerih se zagotavljajo iz državnega proračuna. 
Glede na to, da so v vrtce vključeni tudi otroci iz drugih občin, za te otroke razliko v 
ceno zagotavljajo občine stalnega prebivališča teh otrok in njihovih staršev. Za našo 
občino velja, da Občina Krško vrtcem, katerih ustanoviteljica je, mesečno zagotavlja 
sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 
elementi za oblikovanje cen programov in predstavlja zakonsko obvezo sofinanciranja. 
Staršem, ki imajo otroke vključene v vrtce na območju občine Krško in imajo tudi stalno 
prebivališče na območju naše občine, sta priznani še dve olajšavi (sredstva občina 
Krško zagotavlja na podlagi Sklepa o načinu dela porabe nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora), in sicer: 

1. osnova za plačilo staršev je najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih 
Občine Krško, v katerega je otrok vključen, 

2. plačilo staršev je dodatno znižano (za 30%). 
Ob upoštevanju obeh dodatnih olajšav znaša plačilo Občine Krško za zagotavljanje 
sredstev na podlagi cene programa pribl. 77%, medtem ko starši prispevajo dobrih 16 
% sredstev. Vrtci na območju naše občine so tako financirani iz sredstev proračuna 
Občine Krško (zakonska obveza in obe olajšavi), plačil staršev s stalnim prebivališčem 
na območju občine Krško, plačil ministrstva, plačil staršev drugih občin ter plačil drugih 
občin. 
V Tabeli 2. je prikazano financiranje oz. zagotavljanje sredstev za kritje cen programov 
vrtcem, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, in sicer za proračunsko leto 2016. Iz 
proračuna Občine Krško se zagotavlja skoraj 76 % sredstev, kar je v letu 2016 znašalo 
4.106.133,00 EUR, starši z bivanjem v krški občini, katerih otroci so tudi vključeni v 
vrtce na območju občine Krško, prispevajo skoraj 17 % sredstev. Iz tabele izhaja, da 
so za navedeno obdobje starši s stalnim prebivališčem na območju naše občine, 
katerih otroci so vključeni v vrtce v občini Krško, zagotovili 918.808,82 EUR. Občina 
Krško je vrtcem v proračunskem letu 2016 zagotovila tudi sredstva za dodatni kader v 
vrtcih, katerega stroški dela niso bili vključeni v cene programov vrtcev (dodatna 
strokovna pomoč, spremljevalci, delovni terapevt, dodatno sistemizirana delovna 
mesta zaradi poslovnega časa vrtcev). Za ta namen je bilo potrebno iz občinskega 
proračuna zagotoviti prib. 190.000,00 EUR, ravno tako je Občina Krško v letu 2016 
zagotovila sredstva za zagotavljanje razlike v ceni za otroke, s stalnim prebivališčem 
v naši občini, vključeni pa so v druge vrtce, kar na letni ravni znese pribl. 170.000,00 
EUR. V primeru, da bi bili vsi starši, katerih otroci so vključeni v vrtce na območju 
občine Krško, in za katere je naša občina zavezanka za zagotavljanje razlike v ceni 
med ceno programa in plačilom staršev, plačila vrtca oproščeni, bi bilo potrebno iz 
občinskega proračuna zagotoviti pribl. 5,4 mio EUR. Glede na to, da se letno cene 
programov v vrtcih spreminjajo, povišujejo, se posledično zvišuje tudi znesek za 
zagotavljanje razlike v ceni med ceno programa in plačilom staršev s strani občine, kar 
je razvidno tudi iz gradiva za 23. sejo Občinskega sveta. Občina Krško z navedenimi 
olajšavami nedvomno vzpodbuja starše, da se odločajo za večje število otrok in pri tem 
ne uporablja selektivnih ukrepov samo za določene občane. Na isti način se izvaja tudi 
socialna politika, ki jo vodi država in lahko povzroča okoliščine, ki vzpodbujajo tudi 
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ekonomske migracije tako znotraj države, kot izven njenih meja. Predlagan ukrep ima 
lahko bistveno širše učinke kot samo povečano število rojenih otrok v Občini Krško, 
zato je potrebno pred izvajanjem ukrepa opraviti temeljito razpravo in se seznaniti tudi 
z vsemi potencialnimi posledicami.  
 
Gradbena parcela v Leskovcu 
Iz predloga za pridobivanje premoženja v letu 2017 je razvidno, da namerava občina 
pridobiti del zemljišča na parceli št. 627/2, k.o. Leskovec. V kraju si že (pre)dolgo časa 
(10-15 let) prizadevamo, da bi uredili tako imenovani »ovinek Vakselj«, ki predstavlja 
nekakšno tehnično prometno oviro v središču naselja in na najbolj obremenjeni 
prometnici. Preseneča me, da se je občina lotila problema na drugi strani te iste 
parcele, in sicer za prometnico, ki je slepa ulica in vodi samo do dveh domačij. Najmanj 
logično bi bilo, da bi se najprej lotila problema na glavni ulici ali pa bi reševala obe 
zadeve hkrati. Zato predlagam, da se preveri možnost odkupa celotne parcele ali 
možnost zamenjave tako, kot je oz. bo to postorjeno v Žadovinku za potrebe izgradnje 
obvozne ceste. Vsekakor pa pričakujem, da se uporablja enaka merila za vse krajane 
oz. lastnike parcel. V primeru pridobitve zemljišča na tej parceli, bi lahko zgradili 
avtobusno postajališče izven vozišča, obnovili nekdanjo peš pot, parkirne prostore in 
seveda pridobili prostor za rekonstrukcijo nevarnega ovinka. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občina Krško je pristopila k pridobivanju nepremičnine s parcelno št. 627/2, k.o. 
Leskovec po sodni določitvi katastrske meje med zemljišči s parcelno št. 627/2, k.o. 
Leskovec in 630/3, k.o. Leskovec, ki v delu predstavlja občinsko cesto LK 192871 
(Ulica Staneta Žagarja). Pri sodni določitvi meje je sodno zapriseženi izvedenec 
ugotovil, da del cestnega telesa leži na zemljišču s parcelno št. 627/2, k.o. Leskovec, 
ki pa ni v lasti Občine Krško. Glede na to, da odkup zemljišča v skladu z dogovorom z 
lastnikom zemljišča po večkratnih pozivih ni bil možen smo bili primorani pričeti 
postopek razlastitve, saj je na delu kategorizirane ceste izkazana javna korist, kar pa 
je zakonska podlaga za razlastitev. Vsekakor si bo Občina Krško še naprej prizadevala 
za dogovorno in sporazumno rešitev zadeve in bo lastnika nepremičnine ponovno 
pozvala k pogovorom. V preteklih dneh smo slednjemu že poslali osnutek pogodbe, 
katero pa želimo, da dopolni s svojimi zahtevami. V skladu z odgovorom se bomo 
opredelili glede nadaljnjih postopkov. Kot navajate, bo Občina Krško lastnika ponovno 
pozvala tudi k ponudbi za prodajo zemljišča ob cesti LC 191151 (Ulica 11. novembra) 
z željo, da se prometna in ostala ureditev izvede skladno s sprejetimi prostorskimi akti.  
 
 

Dušan Dornik - SMC: 
 

Vprašujem, ali bi se lahko luči na desnem bregu Save od hidroelektrarne do Vidma, 
kjer je tekaška pot, lahko ugasnile v poletnem času ob 24. uri ali 1. uri zjutraj, v 
zimskem času pa ob 22. uri ali 23. uri, kajti sedaj gorijo celo noč? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Sistem prižiga - režim delovanja razsvetljave na tekaški stezi ob Savi je že od samega 
začetka delovanja urejen z astronomsko uro in časovnim relejem, ki je nastavljan tako, 
da se razsvetljava prižge glede na zahod sonca, časovni rele pa potem razsvetljavo 
ugasne ob 23. uri, do ponovnega vklopa pa pride ob 5. uri zjutraj. 
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Tamara Vonta - SD: 
 

Glede na to, da občina krije stroške izobraževanja tujega jezika v prvem triletju 
osnovne šole, dajem pobudo, da preverimo in razmislimo o možnosti, da bi otrokom, 
ki jim slovenščina ni materni jezik ampak dejansko prvi tuji jezik, omogočimo dodatno 
izobraževanje v slovenščini (morda v povezavi z ljubljanskim Centrom za slovenščino 
kot drugi in tuji jezik, ki je naša osrednja institucija na tem področju). Vse raziskave 
namreč kažejo, da je znanje jezika ključno za uspešno šolanje. Morda bi bilo smiselno 
razmisliti tudi o vzpodbudah za strokovno izobraževanje učiteljev na tem področju, za 
katerega v preteklosti sicer ni bilo zanimanja. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Na podlagi Sklepa o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v osnovnih 
šolah in vrtcih Občine Krško, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Krško, na svoji seji 
dne 17. 7. 2008, Občina Krško zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnega 
programa pouka angleščine v prvem triletju v osnovnih šolah Občine Krško, in sicer od 
1. 9. 2008 dalje. Občina Krško bo krila stroške izobraževanja tujega jezika v prvem 
triletju osnovne šole samo še do konca šolskega leta 2016/17, saj bodo od 1. 9. 2017 
dalje vse osnovne šole za izvajanje pouka prvega tujega jezika v prvem triletju 
financirane s strani pristojnega ministrstva. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, šolam, ki imajo vključene učence priseljence v prvem in drugem letu šolanja nudi 
ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine. Veljavna zakonodaja (81. člen 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) daje normativno podlago 
za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna tako za učenje slovenščine kot tudi 
poučevanje maternega jezika za priseljene učence in dijake, vključene v redno 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. Več na »Vključevanje otrok 
priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem - marec 2017, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport« (https://www.google.si/#q=www.mizs.gov.si/.../ 

Priseljenci/kljucevanje_otrok_priseljencev_v_VIZ_marec_2017...&spf=1496143131700). 
Za pripravo odgovora na zgornjo pobudo smo osnovnim šolam, katerih ustanoviteljica 
je Občina Krško, v izpolnitev posredovali vprašalnik, ki se nanaša na učenje 
slovenskega jezika za učence, katerih slovenščina ni materin jezik. Pregled odgovorov 
po osnovnih šolah je v prilogi 1.. Iz odgovorov izhaja, da je v naše šole vključenih 167 
učencev, ki jim slovenščina ni materin jezik, ali 7,06 % vseh učencev vključenih v 
osnovne šole naše občine (vseh vključenih učencev v osnovne šole na območju občine 
Krško v šolskem letu 2016/17 je 2365). Število učencev priseljencev, ki so prvo in 
drugo leto vključeni v osnovne šole je 52 ali 2,2 % vseh vključenih učencev v naše 
osnovne šole. Največ učencev, katerih slovenščina ni materin jezik, je v OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, in sicer 92 učencev od skupno 739 učencev, kar predstavlja 12,5 % 
vseh učencev vključenih v OŠ JD Krško. V glavnem šole ugotavljajo in podajajo 
predloge po učenju slovenskega jezika pred vključitvijo v osnovno šolo - več v prilogi. 
Je pa velik problem tudi motiviranost staršev in otrok za učenje slovenskega jezika. V 
zvezi s to problematiko smo za sestanek zaprosili tudi ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, saj kakršnikoli parcialni ukrepi lokalnih skupnosti 
brez ustrezne podpore pristojnih državnih inštitucij ne bodo obrodili želenih sadov. Z 
ljubljanskim Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik smo vzpostavili kontakt; od 
njih bomo pridobili informacije, ki se nanašajo na možnost izvajanja tečajev na našem 
območju, o čemer bomo podali odgovor in ugotovitve. 
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Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Dajem pobudo, da se v prihodnjih letih organizira praznovanje s kresovanjem ob 
praznovanju mednarodnega praznika dela na Senovem. Pobudo dajem na željo 
številnih krajanov, ki so v zadnjih letih izrazili razočaranje, ker se tradicionalno 
kresovanje ne ohranja več. Poudarjam, da se je s tem praznovanjem začelo prav na 
Senovem, saj so prvi, ki so na tak način opozarjali na delavske pravice bili prav rudarji. 
Zato predlagam, da je tudi zaradi ohranjanja dediščine osrednja prireditev s 
kresovanjem organizirana na Senovem v organizaciji KS Senovo in Občine Krško.  
 

Odgovor Kabineta župana: 
Kresovanje na Trški Gori, ki poteka v organizaciji sveta KS mesta Krško in lokalnih 
društev, je tradicionalen dogodek, ki že vrsto let kot osrednji dogodek v občini Krško 
poteka na predvečer praznika dela. Pri tem finančno pomaga tudi Občina Krško. 
Vsekakor podpiramo pobudo za organizacijo podobnega dogodka tudi na Senovem 
kot enem izmed rudarskih krajev, kjer so se začela prva praznovanja tega 
mednarodnega praznika v Sloveniji. Organizacija dogodka na Senovem, ki bi ga tako 
kot drugod po Sloveniji organiziral sindikat v sodelovanju z lokalno skupnostjo 
(krajevno skupnostjo, domačimi društvi, pa tudi Občino Krško), pa ne pomeni, da bi 
tradicijo praznovanja na Trški Gori ukinili oz. da kresovanja na Trški Gori ne bi več 
organizirali. 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Najprej bi se zahvalil za izčrpen in korekten odgovor na pobude s prejšnje seje. Ker 
aktivnosti že tečejo, ne dvomim, da bodo tudi rezultati. 
 

Vprašujem, kako je z zamenjavo fotografije Gradu Rajhenburg na turističnih tablah ob 
avtocesti? Na to sem že opozoril in me zanima, kako daleč smo? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Zamenjava fotografije ni možna, potrebno je zamenjati turistično obveščevalno tablo v 
celoti, kar pa pomeni velik strošek in dolgotrajen postopek pridobivanja soglasja, 
izdelava elaborata zapore in pa menjava signalizacije. Obvestilna tabla opozarja 
turiste, kje stoji grad Rajhenburg, slika na tabli ni bistveno drugačna in ni ključnega 
pomena za obisk naključnega turista. 
 

 
Dajem pobudo, da se na kolesarski poti med Brestanico in Blanco namesti ustrezna 
prometna signalizacija, ki opozarja na nevarnost »neravnega vozišča zaradi vboklin« 
in sicer pred vsemi prepusti vode pod železniško progo.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Kolesarska povezava je v tem trenutku le vzdrževalna pot HESS-a, zato Občina Krško 
ni pristojna za postavljanje signalizacije. Vašo pobudo bomo poslali lastniku 
vzdrževalne poti. 
 
 
 


