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19. seja Občinskega sveta Občine Krško, 19. 12. 2016;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Anton Petrovič - SD:
Ob Titovi cesti na Senovem so nasproti sedeža KS, pod nekdanjo elektrarno
(separacijo) na brežini (last Občine Krško) zasajene smreke. Te so tako visoke, da
zakrivajo luči javne razsvetljave, so pa tudi nevarne, ker zaradi suhih vej ogrožajo
pešce in voznike. Dajem pobudo, da se izvrši redčenje le-teh in sicer v smislu večje
varnosti in vidljivosti.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Osvetlitev dela Titove ceste skozi Senovo in zaraščenost s smrekami v neposredni
bližini luči smo si ogledali na terenu. Na podlagi ogleda smo posredovali naročilo
upravljalcu in koncesionarju družbi Kostak, ki bo strokovno in skladno z možnostjo
opravil strokovni poseg in zagotovil ustrezno delovanje javne razsvetljave in osvetlitev
pločnika in ceste skozi Senovo.
Glede javne razsvetljave sem že postavil vprašanje o zamenjavi neustreznih luči pri
Osnovni šoli XIV. divizije Senovo in Domu XIV. divizije na Senovem. Takrat je bil
odgovor, da bo zamenjava izvršena po programu, sedaj pa prosim za konkreten
odgovor. Saj, če je to v programu, ne bo težko napisati vsaj leto zamenjave.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
S koncesionarjem usklajujemo program obnove-dokončanja javne razsvetljave v
celotni občini Krško, ki naj bi potekal v naslednjih dveh letih. Ko bo znan in usklajen
končni način izvedbe celotnega projekta in s tem tudi financiranja projekta (del iz
prihrankov, del iz dodatnih virov), bomo o tem obvestili tako vas kot javnost.
Vprašujem in pričakujem konkretnejši odgovor glede čiščenja potoka skozi Senovo?
Tudi tu je bil odgovor, da bo izvedeno po programu, pa tudi tu pričakujem konkretnejši
odgovor. Vsaj letnico.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Urejanje vodotokov je v pristojnosti ARSO Novo mesto, ki je zadolžena za redna in
investicijska vzdrževalna dela na vodotokih. Občina Krško tako ni pristojna in
odgovorna za urejanje vodotokov. Program rednega vzdrževanja vodotokov in
realizacijo programa skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih namenja
država, pripravlja spremlja in izvaja ARSO Novo mesto, zato vam konkretnejših
odgovorov z navedbo letnice, kdaj bo urejen potok skozi Senovo, ne moremo
posredovati. Seveda pa smo pobudo o nujnosti izvedbe predmetne zadeve ponovno
posredovali na ARSO Novo mesto.
Jože Olovec - SDS:
Prehrana v osnovnih šolah
Vprašujem, kolikšen delež pri nabavi hrane za osnovne šole in vrtce predstavlja
hrana, ki je pridelana v Sloveniji oz. kupljena pri kmetu ali pri z njim povezanimi
zadrugami? Hrana bi morala predstavljat del osnovnega izobraževanja, zaradi česar
predlagam, da imajo otroci na voljo le hrano domačega porekla.
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Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
V zvezi z deležem lokalno nabavljene hrane v šolah in vrtcih na območju občine Krško,
so bile v letu 2015 vse šole s strani Občine Krško pozvane k posredovanju
dokumentacije javnega naročila skupaj s posameznimi sklopi živil za šolsko leto 2014
/ 2015. Na podlagi pridobljenih podatkov je bil v letu 2015 pripravljen podroben pregled
nabave hrane po posameznem javnem zavodu, po sklopih živil, količinah in
dobaviteljih. V pregledu dobavljene hrane je bilo ugotovljeno, da šole v skladu z
Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) hrano naročajo po sklopih in skoraj v celoti
izkoriščajo možnost nabave hrane iz lokalnega območja. Le-ta jim omogoča, da 20 %
celotne vrednosti javnega naročila naročajo direktno s pomočjo naročilnic. Šole se
avtonomno in glede na pridobljene izkušnje različno odločajo, katere sklope bodo
zapolnile direktno z naročilnicami. Nekatere prednost dajejo mesu in mesnim izdelkom,
druge mleku in mlečnim izdelkom, nekatere kruhu in ostalim izdelkom iz testa. Najmanj
direktno sklenjenih naročilnic je za sklop sadje in zelenjava. Sklop sadje in zelenjava
je za lokalne proizvajalce nedostopen, saj vključuje tudi dobavo tropskega sadja, kot
so banane, ananas, mandarine ter ostalo sadje, ki se ne prideluje v Sloveniji. S tem
kriterijem so lokalni pridelovalci izločeni. Še večjo težavo povzroča dobava sadja in
zelenjave skozi celotno šolsko leto, kar za lokalne pridelovalce predstavlja dobavo
sveže zelenjave in sadja izven sezone pridelave. Kriterij 20 % živil, ki jih šole lahko
naročijo preko naročilnice, je zelo hitro izpolnjen, lahko že z enim ali dvema sklopoma
živil. V slabši meri se izpolnjuje 10 % delež ekoloških živil, ki ga predpisuje Zakon o
zelenem javnem naročanju. Med vsemi javnimi zavodi ta kriterij v celoti izpolnjuje le en
javni zavod oziroma vrtec ali šola na območju občine Krško. Vzrok za tako nizko
dobavo živil iz lokalnega okolja je predvsem premajhna pridelava ekoloških živil,
logistika in birokratske prepreke. Vsaka kmetija, ki želi dobavljati šoli mora poskrbeti
za sledljivost izdelkov, mora biti registrirana pri Upravi za varno hrano RS in mora za
svoje izdelke izstaviti e-račun. Iz navedenih razlogov določene kmetije niti ne želijo
pristopiti kot dobavitelji v javne zavode. Kljub temu je v dobavo vključenih kar nekaj
kmetij in zadrug iz Posavja ter nekaj deset podjetij iz Slovenije. Šole in ustanovitelj se
zavedamo, da je potrebno sistem izboljšati. Skupaj smo izvedli že kar nekaj aktivnosti
na to temo, vendar je potrebno pristopiti celovito. Količine živil, ki jih šole potrebujejo
in, ki jih lahko v Posavju zagotovimo sami, niso tako velike, da bi bile tako zelo zanimive
tudi za naše večje proizvajalce. Velik zalogaj predstavlja logistika in transport, nadzor
nad kakovostjo živil, skladiščenje, komunikacija med šolami in dobavitelji in še mnogi
drugi izzivi, ki v končni fazi zelo podražijo končni izdelek. Cena prehrane otrok v šolah
in vrtcih je predpisana, šole morajo tako v okviru te cene zagotoviti uravnotežene
obroke. Vsi vključeni se zavedamo, da obstaja problem na področju šolske prehrane,
tako z vidika kakovosti, načrtovanja in dobave. Čeprav v šolah in vrtcih slovenska
hrana predstavlja več kot 60 % celotne dobave, pa se je potrebno zavedati, da
kakovost šolske prehrane ni odvisna samo od porekla, predvsem je pomembno, da je
kakovostna, uravnotežena in zdrava, torej slovenska in hkrati pridelana v shemah
kakovosti (ekološko, integrirano, z manj aditivi, pašne reje, itd.). Na podlagi pridobljenih
informacij bomo s šolami skupaj pregledali, kaj bi bilo še možno spremeniti ter
izboljšati. Šole se v svojem izobraževalnem procesu že vključujejo v osveščanje, ena
od dobrih pridobitev je Tržnica Videm, kjer smo uredili primeren prodajni prostor za
lokalne izdelke. V program sejmov na Tržnici Videm se šole vključujejo in tematsko
pripravljajo vsebine.
Premoženje Občine Krško
Vprašujem, kolikšna je vrednost (tržna ali ocenjena) razpoložljivega premoženja
Občine Krško, ki ga je možno prodati na trgu, in sicer: zgradbe (seveda brez šol, vrtcev
in upravnih stavb), nezasedene površine obrtnih con in gradbene parcele, travniki
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gozdovi, ...? Čudi me, da imamo v planu za leto 2017 namen prodati zgolj za 90.000,00
EUR tega premoženja.
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Občina Krško je v skladu z Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti zavezana k sprejemanju načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem, le-ta pa vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti. V načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem ima Občina Krško navedena zemljišča, ki so namenjena
prodaji potencialnim zainteresiranim kupcem. Kot ugotavljate že v vprašanju, gre za
nezasedene površine v poslovnih conah, gradbene parcele na stanovanjskih območjih,
travnike, gozdove… Glede na to, da je sama izvedba prodaje ponujenih nepremičnin
v veliki meri odvisna od povpraševanja potencialnih kupcev, nimamo neposrednega
vpliva na dejansko razpolaganje z nepremičninami. V skladu s predvidevanji in na
podlagi preteklih izkušenj lahko le predvidimo prihodke iz naslova prodaje
nepremičnin. Znesek za leto 2017 je bil ocenjen na 90.000,00 EUR. Vsekakor se
zavedamo, da bo ta znesek lahko presežen, lahko pa tudi nedosežen. Glede na to, da
moramo v proračunu Občine Krško prihodke in odhodke uravnovesiti bi lahko z
pretiranim predvidevanjem prodaje nepremičnin to ravnovesje z ne realizacijo prodaje
porušili. Vrednost vsakokratne nepremičnine, ki postane predmet prodaje se določi na
podlagi cenitve, ki jo izvede sodno zapriseženi cenilec. Iz tega sledi, da je vso
premoženje občine Krško brez ustrezne cenitve nemogoče oceniti z zadostno stopnjo
zaupanja v znesek, ki bi bil rezultat ocene. Obstaja možnost ocene, ki izhaja iz
množičnega vrednotenja nepremičnin in jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije, vendar je le-ta ocena v primerjavi z tržnimi nenatančna in tako lahko močno
zavajajoča.
Pridobivanje zemljišč v letu 2017
Iz predloženega Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za
leto 2017 je razvidno, da namerava občina pridobiti večji kompleks zemljišč v dolini
Vejer (na področju bivše stražarnice) in v bližini naselja Brezovska gora. Vprašujem
za namen nakupa in kakšne načrte ima občina s temi zemljišči?
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Občina Krško je predmetna zemljišča v dolini Vejer v skupni površini cca. 6 ha vključila
v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja že v letu 2016. Glede na to, da se
pridobitev nepremičnin ni izvedla, so le-ta zemljišča ponovno vključena v načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. Predmetna zemljišča so v lasti
Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Občina Krško bo v skladu
z določbami protokola podpisanega s strani MORS-a pridobila predmetna zemljišča
brezplačno. Glede na prve ocene bi bilo možno predmetna zemljišča uporabiti za
potrebe razvoja turizma in športa.
Črnile
Vprašujem, kakšne načrte ima občina na zemljiščih na Črnilah (Leskovec), za katere
je bil v letu 2000 sprejet Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile Leskovec? Lokacija je izjemna in praktično obkoljena z vso potrebno infrastrukturo,
pušča ves motoriziran promet v bližini glavnih prometnic in ne zahteva dodatnih vlaganj
javnih sredstev (primer načrtovano naselje Loke).
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Za novo stanovanjsko območje Črnile, ki se nahaja v nadaljevanju obstoječe
stanovanjske pozidave na območju med Potjo na Črnile ter kompleksom osnovne šole
z vrtcem v Leskovcu pri Krškem, je bil v letu 2000 sprejet zazidalni načrt. Le-ta določa
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merila in pogoje za gradnje ter ureditve stanovanjskih in pomožnih objektov, poslovnostanovanjskih objektov ob ulici Pot na Črnile kot je določeno v grafičnih kartah (na
ostalem območju samo stanovanjski objekti); prometnih, komunalnih, energetskih
objektov in naprav ter objektov in naprav zvez in telekomunikacij, zelenih površin ter
drugih odprtih prostorov. Občina Krško je pristopila k projektu komunalnega
opremljanja tega območja na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Krško o izdaji
soglasja k Sporazumu o zagotavljanju nadomestnih zemljišč in nadomestnih gradenj
za lastnike nepremičnin naselja Vrbina (z dne 22. 9. 2008). Na območju zazidalnega
načrta je predvidenih 13 parcel za gradnjo stanovanjskih in poslovno stanovanjskih
objektov ter za javne površine. V prvi fazi je bila izvedena gradnja treh objektov, saj
ostali lastniki niso bili zainteresirani za gradnjo oz. prodajo zemljišč. Zaradi
navedenega je bil predmetni zazidalni načrt spremenjen, s tem pa je bila dopuščena
etapna ter delna izgradnja komunalne infrastrukture, kot jo dopuščamo tudi v drugih
prostorsko izvedbenih načrtih - da se etape lahko izvajajo posamezno ali skupaj,
predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote; pri tem je etapnost
izgradnje novih objektov pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne
opreme, da se zagotavlja funkcioniranje objekta ter da je skladna z načrtovano
infrastrukturno rešitvijo celotnega območja oz. je dimenzionirana na končno
načrtovano kapaciteto. Sredi leta 2015 je Občinski svet Občine Krško sprejel Občinski
prostorski načrt (OPN), ki je predmetni zazidalni načrt ohranil v veljavi, saj v tistem
trenutki še ni bil v celoti realiziran. Do sedaj je bilo na območju zazidalnega načrta
izgrajenih že pet novih objektov (od leta 2008). Glede na to, da so nepozidana stavbna
zemljišča na tem območju v zasebni lasti z njimi ne moremo razpolagati. Občina Krško
je na območju že zagotovila minimalno komunalo oskrbo, lastniki pa imajo
razpolagalno pravico na zemljiščih, s tem pa pravico in obvezo, da le-te prodajo ali pa
pozidajo.
Poraba sredstev 2016
Iz prikaza investicij Občine Krško po posameznih krajevnih skupnostih, za obdobje
2007 - 2016 je razvidno, da smo vložili v urejanje infrastrukture v romskih naseljih (v
KS Leskovec) 122.823,00 EUR. Ker uradno v KS Leskovec romsko naselje ne obstaja
vprašujem, ali gre v tem primeru za posredno legalizacijo naselja na Lokah? Po
zatrjevanju tam živečih krajanov v njihovem naselju v preteklem letu ni bilo
postorjenega prav nič, kar vse skupaj postavlja v dokaj čudno luč. V primeru, da pa
gre za napako, pa se pod vprašaj lahko postavijo izdani dokumenti oz. verodostojnost
njihove vsebine.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
V dokumentu Prikaz investicij Občine Krško po posameznih krajevnih skupnostih, za
obdobje 2007-2016 je bil pod KS Leskovec napačno prikazan znesek v višini
122.823,00 EUR, ki je bil dejansko investiran v izgradnjo osnovne komunalne
infrastrukture v romskem naselju Kerinov Grm, ki sodi v KS Veliki Podlog. Investicija
je bila predvidena v Proračunu Občine Krško za leto 2016 in je vsebovala izgradnjo
sekundarnega vodovoda, izvajanje gradbenega nadzora in izvajanje dejavnosti za
varstvo pri delu na predmetni investiciji. Vse izvajalce del in storitev je Občina Krško
pridobila skladno z Zakonom o javnem naročanju. Sredstva so bila zagotovljena na PP
3862, NRP OB054-13-0021. Dober del sredstev v višini 86.725,06 EUR je Občina
Krško pridobila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri
izvedbi investicije pa je Občina Krško uveljavljala tudi obrnjeno davčno obveznost odbitek davka na dodano vrednost.
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Zaposlovanje
Mnenja sem, da je potrebno več sredstev nameniti za zaposlovanje brezposelnih in
manj za socialne transferje. Splošno znano je, da je zaposlovanje (delo) najboljša
socialna politika. Delo ne pomeni samo plačo in izboljšan standard ampak je tudi temelj
osebnega dostojanstva, ki pa ima učinek tudi na samopodobo posameznika. Tisti, ki
so službo izgubili, te izgube ne morejo kompenzirati samo preko sociale. Potrebno je
zagotoviti možnost, da najdejo delo. Predlagam, da tudi občina aktivno sodeluje v tem
procesu s konkretnimi rešitvami.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Lokalne skupnosti imamo na področju tako socialne politike kot tudi aktivne politike
zaposlovanja zelo omejene pristojnosti. Izplačevalec velike večine socialnih transferov
je namreč državni proračun, transferi lokalnega proračuna pa so z zakoni jasno
določeni in na njihovo višino nimamo vpliva. Izjemi od tega pravila so sredstva NORP
v višini 44.800 EUR, ki so namenjena za druge socialne pomoči za zagotavljanje
socialne varnosti in jih na podlagi pooblastila dodeljuje CSD Krško ter sredstva v višini
40.184 EUR, ki se za socialno varstvo drugih ranljivih skupin preko izvedenega
javnega razpisa namenijo dotacijam društvom in organizacijam, ki združujejo
upokojence, bolnike, invalide, žrtve nasilja… Glede na to, da se vprašanje delno
nanaša na tematiko aktivne politike zaposlovanja, smo za pomoč pri odgovoru na
vprašanje zaprosili Zavod za zaposlovanje RS. Odgovor, ki smo ga z njihove strani
prejeli je v prilogi (priloga I.). O lokalnih ukrepih in o morebitnem dodatnem financiranju
reševanja problematike brezposelnosti s strani občin smo za odgovore zaprosili tudi
Skupnost občin Slovenije. Odgovor, ki smo ga z njihove strani prejeli je v prilogi (priloga
II.). Vsekakor bomo morebitne dobre prakse proučili in Občinski svet tudi seznanili s
prakso drugih občin.
Milena Bogovič Perko - SDS:
V imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Območni odbor Krško Kostanjevica na Krki dajem pobudo za spremembo razpisnih pogojev Javnega
razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj v občini Krško
za leto 2017. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve območni odbor Krško Kostanjevica na Krki aktivno deluje v občini Krško od začetka leta 2014. Do konca leta
2016 so organizirali in se udeleževali preko 43 prireditev, povezanih z domoljubjem in
slovensko osamosvojitvijo. Združenje VSO Krško - Kostanjevica na Krki je leta 2015
podalo vlogo na Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških
združenj, ki delujejo v občini Krško. Vloga je bila zavrnjena, ker naj ne bi ustrezala
razpisnim pogojem glede sedeža društva. Združenje VSO Krško - Kostanjevica na
Krki, ki ima status društva v javnem interesu, ima sedež v Ljubljani, izpostava
Območnega odbora Krško - Kostanjevica na Krki pa deluje v krški občini. Prav tako od
marca letos v krški občini deluje tudi izpostava Pokrajinskega odbora VSO Posavje. V
sosednjih občinah Brežice in Sevnica razpis za veteranske organizacije omogoča
enakopravno možnost prijave na razpis združenjema VSO Brežice in VSO Sevnica, ki
sta v lanskem letu prejela 500 oz. 800 EUR glede na prijavljene in izvedene programe.
V krški občini omenjeni razpis Združenju VSO Krško - Kostanjevica na Krki sploh ne
omogoča, da bi lahko sodelovalo na tem razpisu. Kljub uradno poslanemu predlogu
za spremembo razpisa Službi za pravne in splošne zadeve, na to uradno prošnjo tudi
po letu in pol od Občine Krško nismo prejeli uradnega odgovora. Da bi Združenje VSO
Krško - Kostanjevica na Krki, ki uspešno in vidno deluje na območju občine Krško,
lahko v naslednjem letu sodelovalo na omenjenem javnem razpisu Občine Krško,
predlagam, da se pogoj iz prve alineje poglavja III. Upravičenci za dodelitev sredstev
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po tem razpisu, ki govori o sedežu društva, spremeni, in sicer tako, da se besedilo »do
imajo sedež v občini Krško« spremeni oz. dopolni tako, kot je to v primeru sosednjih
občinah: »da delujejo na območju občine Krško, kar pomeni, da lahko prijavijo program
društva s sedežem v občini Krško in društva, ki imajo v občini Krško delujoče enote
(odbor, sekcija, ki ima izvoljene organe s predstavniki iz občine Krško)«. Vljudno vas
prosim, da omenjeni predlog vključite v omenjeni razpis za leto 2017 in Združenju VSO
Krško - Kostanjevica na Krki na ta način omogočite enakopravno sodelovanje na
razpisu.
Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve:
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Območni odbor Krško - Kostanjevica
na Krki je prvo vlogo za finančna sredstva oddalo aprila 2014, in sicer na Razpis
občinski praznik Občine Krško. Žal se prijavljeni dogodek ni mogel uvrstiti v program
dogodkov, ker je bil datum dogodka izven razpisanega termina praznika. Z istim
dogodkom so prijavitelji kandidirali na javnem razpisu za dogodke in 4. junija 2014
podpisali pogodbo za finančna sredstva v višini 110,50 €. V letu 2015 so kot prijavitelji
prvič kandidirali na Javnem razpisu za veteranska društva v občini Krško, kjer pa se je
vloga zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev (sedež društva izven občine Krško)
zavrnila. Društvo se je pritožilo, vendar je bila pritožba zavrnjena z dodatno
obrazložitvijo razlogov zavrnitve. Istega leta je Združenje pripravilo predlog sprememb
razpisnih pogojev Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in
častniških združenj v občini Krško za leto 2016 ter ta predlog posredovala tudi Službi
za pravne in splošne zadeve. Predlog je občinska uprava obravnavala, kot je bilo s
predlagatelji dogovorjeno, in sicer pri pripravi razpisne dokumentacije za leto 2016. Ob
preverjanju dejanskega stanja v poslovnem registru na Upravni enoti Krško, so nam
ponovno potrdili, da je društvo oz. zveza društev Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve registrirana s sedežem v Ljubljani, na naslovu Zaloška cesta 65,
medtem ko vlagatelj Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Območni odbor
Krško - Kostanjevica na Krki, nima sedeža v občini Krško. To pomeni, da nima ustrezno
urejenega statusa, da bi lahko kandidiral na citiran javni razpis, ker ne izpolnjuje enega
izmed razpisnih pogojev. V okviru javnega razpisa je namreč dokončna odločitev
občinske uprave takšna, da se na vse razpise Občine Krško lahko prijavljajo samo
društva, ki imajo registriran sedež v domači občini in ta društva občina tudi lahko
finančno podpre. To je diskrecijska pravica pripravljavca razpisa. Financiranje društev,
ki imajo sedež zunaj naše občine, bi namreč pomenilo, da bi se na razpise lahko
prijavljala pod enakimi pogoji vsa društva v Republiki Sloveniji.
Dušan Dornik - SMC:
Vprašujem, ali je bila potrjena direktorica Zdravstvenega doma Krško, v kateri fazi je
vložena tožba kandidatke ali kandidata na Upravnem sodišču v zvezi s potrjevanjem
direktorice in v kateri fazi je tožba v zvezi z regresnim zahtevkom v višini 1.000.000
EUR z zavarovalnico?
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Informacija v zvezi s tožbo neizbrane kandidatke: Skupni organ Občine Krško in
Občine Kostanjevice na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih je
na 26. korespondenčni seji sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice
javnega zavoda Zdravstveni dom Krško. Neizbrana kandidatka SG je pred Delovnim
in socialnim sodiščem ZO Brežice vložila tožbo zaradi neizbire kandidata. Postopek se
vodi pod opr. Št. Pd 63/2016. V zadevi je vložen odgovor na tožbo. Postopek za
Zdravstveni dom Krško vodi pooblaščena Odvetniška družba Čeferin in partnerji o.p.,
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d.o.o., odvetnica Maja Guštin. 2. 1. 2017 je bilo s strani Delovnega in socialnega
sodiščem ZO Brežice poslano povabilo k postopku mediacije. Na poziv za mediacijo
je bilo podano soglasje. Dne 3. 2. 2017 bo na Delovnem sodišču v Novem mestu
potekala mediacija.
Informacija v zvezi s tožbo Zavarovalnice Triglav: gre za odškodninski zahtevek
Zavarovalnice Triglav do Zdravstvenega doma Krško v zadevi Požar 2008. Glavna
obravnava, ki je bila razpisana za 15.12.2016 je bila zaradi povabila sodnega
izvedenca elektro stroke kot priče preložena na 29.12.2016, a zaradi opravičene
odsotnosti priče preložena na 19.1.2017. Dne 19.1. 2017 je bila glavna obravnava.
Zaslišan je bil sodni izvedenec. Sodbo lahko pričakujemo v roku 30 dni. Postopek se
vodi na Okrožnem sodišču v Krškem pod opr. Št. I Pg 124/11. Postopek za Zdravstveni
dom Krško vodi pooblaščena odvetnica Irena Ferme.
Tamara Vonta - SD:
Zaradi nesklepčnosti je že nekajkrat odpadla seja Odbora za družbene dejavnosti, ki
je eden tistih odborov, ki obravnava tudi finančno največji delež skupnih zadev v naši
občini. Zato še enkrat dajem pobudo oz. pozivam vse stranke, da v odbore imenujejo
posameznike, ki v resnici želijo sodelovati na sejah in ki jim različne obveznosti
praviloma ne onemogočajo udeležbe na sejah. S tem bodo vsem omogočili nemoteno
delo, bili družbeno odgovorni in predvsem »fer« do svojih kolegic in kolegov.
Razumljivo je, da se to kdaj zgodi, a pri nekaterih je odsotnost pravilo in ne izjema.
Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve:
Pobuda je bila posredovana predstavnikom političnih strank, zastopanih v Občinskem
svetu Občine Krško, kot tudi članom Odbora za družbene dejavnosti.
Moran Jurkovič - PRS:
Dajem pobudo, da se na naslednji seji Občinskega sveta obravnava točka - Sklep o
zagotavljanju pogojev za urejanje prostorske problematike romskega naselja Loke v
naselju Loke, za leto 2016, 2017. Gradivo bo posredovano v tajništvo Občinskega
sveta.
Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja:
Občina Krško je v obdobju od 22. 12. 2016 do 24. 1. 2017 s strani svetnika Morana
Jurkoviča prejemala več obsežnega gradiva na temo prostorske problematike naselja
Loke, kjer prebivajo romske družine. Glede na to, da je predmetno gradivo obsežno in
v določenih poglavjih nerazumljivo je bil dne 19. 1. 2017 na Občini Krško organiziran
sestanke z vlagateljem. Zaključek sestanka je bil, da se glede na zahteve prejetega
gradiva poda odgovor vlagatelju, kar bo podlaga za njegovo nadaljnje ukrepanje. V
času pregledovanja gradiva smo prejeli še dodatno obsežno gradivo, ki je še v fazi
pregledovanja in priprave odgovora. Odgovor bo, kot celota posredovan vlagatelju po
njegovi dokončni pripravi in uskladitvi po posameznih področjih. Občinska uprava bo
prav tako pripravila gradivo, ki bo osnova za obravnavo na seji Kolegija Občinskega
sveta, slednji pa se bo opredelil okrog umestitve na dnevni red seje Občinskega sveta.
Jožef Zupančič - SDS:
Dajem pobudo za ureditev ceste na relaciji Podlipa - Dobrava pod Rako, vse do
meliorativnega kanala Račna, kjer je potrebno zgraditi prepust oziroma prehod - most
na vsa zemljišča, katera se nahajajo na tem meliorativnem območju. Ta prehod je
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sedaj neprehoden in zaradi tega vsi lastniki na tem območju zahtevajo, da se razmere
uredijo in bo tako možen dostop do zemljišč. Cesta v dolžino meri cca 1000 metrov in
je širine 3 metre.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Cesta Podlipa - Dobrava je kategorizirana kot JP2 694101 in je po kategorizaciji cest
v upravljanju in pristojnosti Krajevne skupnosti Raka, ki zagotavlja urejanje in
vzdrževanje ceste. Za vse ureditve in posege na predmetni cesti se je potrebno obrniti
na Krajevno skupnost Raka.
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