12. seja Občinskega sveta Občine Krško, 4. 2. 2016;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Jožica Mikulanc - DeSUS:
Na drugi redni seji Občinskega sveta, dne 15. 12. 2014, sem podala pobudo za
sanacijo ulice na Kremenu odcep iz Zdolske ceste mimo hiš Jelen-Žener-Žajber in za
namestitev oznake ulice oz. naselja. Na pobudo sem dobila odgovor, s katerim sem
bila takrat zadovoljna. Zapisano je bilo tudi, da je ulična tablica že naročena. Danes po
14. mesecih vprašujem, zakaj oznaka ulice še ni nameščena?
V začetku leta 2015 sem bila na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo pri g. Jurečiču
s pobudo, da se na ulicah ob Cesti 4. julija od križišča s Cankarjevo ulico proti Stari
vasi namestijo pravilne oznake ulic. Nepravilne oznake so na štirih ulicah in tako je
ustvarjena popolna zmeda. Reševalci, gasilci, obiskovalci in drugi iščejo stanovalce,
imajo problem z obračanjem vozil in nemalokrat izgubljajo prepotreben čas. Ponovno
vprašujem, kdaj bodo te nepravilnosti odpravljene?
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Označevalna tabla za ulico Kremen je bila že naročena, vendar, ker bi morala stati v
varovalnem pasu regionalne ceste, je nismo smeli postaviti brez soglasja in elaboratov.
Sedaj je ta postopek v zaključni fazi in bo tabla v spomladanskem času postavljena.
Večja težava je v Stari vasi, ker je tam v eni ulici več nazivov ulic in smo čakali nov
pravilnik, ki naj bi takšno označevanje bolj opredelil. Pravilnik je sprejet, zato bomo
pristopili k elaboratu in nato postavitvi tabel. Upamo, da bo postopek zaključen v prvi
polovici leta.
Aleš Zajc - SMC:
VPLIVI DVIGA PODTALNICE OB IZGRADNJI HE BREŽICE
Glede na nedavno predstavljeno problematiko reševanja vplivov dviga podtalnice ob
izgradnji HE Brežice v vasi Spodnji Stari Grad, lahko ponovno zaznamo, da ob izdelavi
DPN in izvedenih analizah niso bile v celoti in korektno izvedene vse raziskave, ki bi
natančno definirale nastale posledice na stanovanjskih objektih in njihovo sanacijo.
Posledično zaradi tega prihaja tudi do spreminjanja oz. širjenja območja vpliva ter
večanja pričakovane nastale škode, kar je zaznati iz zapisnikov sestankov INFRE s
krajevnimi skupnostmi in občani, pri katerih zaradi tega prihaja do slabe volje in
nezaupanja do izvajalca. Ob tem se kot občani moramo vprašati, ali so bile kvalitetno
in korektno izvedene tudi vse ostale raziskave vpliva dviga podtalnice in poplavljanja
območja tudi na gospodarske in infrastrukturne objekte v občini. Poleg tega imamo na
Bregah in Drnovem dva ključna vira oskrbe pitne vode, kar bi lahko ob minimalnih
napakah in onesnaženju pomenilo katastrofo za mesto in obmestna naselja. Na del te
problematike je bil investitor opozorjen tudi s strani Občine Krško in sicer s »Sklepom
o sprejemu pripomb in predlogov k osnutku DPN za območje HE Brežice in okoljskega
poročila v času javne razgrnitve ter negativnega mnenja o upoštevanju smernic z vidika
lokalnih javnih služb«, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji 14. seji leta 2011. Kar se
obravnave in zaščite pitne vode tiče, se je investitor zavezal, da bo izdelal ekspertno
mnenje v okviru geohidroloških obdelav. V nadaljevanju se potem porajajo tudi
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vprašanja o pravilnostih ocene vplivov na zgrajeno infrastrukturo v obrtno-poslovnih
conah Žadovinek, Drnovo in Vrbina in nenazadnje tudi na NEK in morebitni izpust
povečane količine radionukleidov v savski bazen. Kar se tiče ožjega območja Vrbine
oziroma KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna se bo v prihodnosti potrebno tudi
soočiti z reševanjem problema morebitnega smrada pri obdelavi mulja, ki bo nastal pri
čiščenju akumulacije in se bo izvajal na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad,
še bolj kompleksno pa bo, če bo ta mulj okužen. Potem bo tu tudi problem reševanja
vpliva bodoče betonarne, ki bo prav tako na območju Zbirnega centra Spodnji Stari
Grad. V Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE
Brežice, ki sta ga v letu 2013 izdelala INFRA in HESS ter potrdila tudi vlada, je v točki
2.1. Rušitve in sanacije objektov ter odškodnine razvidno, da je poleg ostalega na
območju vasi Pesje predvidena rušitev kompletnih 5 domačij, na območju vasi Spodnji
Stari Grad pa sanacija 10 objektov. Očitno je, da bosta v občini Krško ti dve vasi najbolj
prizadeti in da se po trenutnih novih informacijah to območje širi ter bo zajemalo več
objektov, kot je bilo predvideno leta 2013. Da bi lahko pridobili kompletno zadnjo
veljavno sliko vplivov na pitno vodo in sanacijo objektov zaradi negativnih vplivov dviga
gladine podzemne vode PREDLAGAM, da se na naslednjo sejo Občinskega sveta
uvrsti točka INFORMACIJA V ZVEZI Z NEGATIVNIMI VPLIVI DVIGA GLADINE
PODZEMNIH VODA OB IZGRADNJI HE BREŽICE, kjer bi nas investitor seznanil z
ekspertnim mnenjem vpliva na vodne vire Drnovo in Brege, ter podjetje INFRA, ki bi
predstavilo zadnje veljavno stanje ogroženosti in načina reševanja bivalnih objektov, s
poudarkom na vaseh Spodnji Stari Grad in Pesje.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
O problematiki podtalnice na območju naselja Spodnji Stari Grad smo seznanili
podjetje Infra d.o.o.in mu posredovali vašo pobudo glede rešitve zadevne
problematike. Ko bomo pridobili odgovore, jih bomo posredovali na eni od prihodnjih
sej Občinskega sveta.
Milena Bogovič Perko - SDS:
Uporabniki mestnega avtobusa v Krškem imajo veliko težavo s trenutnim voznim
redom. Problematika je naslednja: potnikom, ki dnevno uporabljajo železniški potniški
prevoz iz smeri Zidanega Mosta, se redno dogaja, da jim avtobus odpelje s postaje
tako rekoč »pred nosom«. Ta pojav je zelo moteč. Zaradi tega imajo stranke dodatne
napore z logistiko, ki bi se jih dalo rešiti z minimalnim dogovorom. Večina vlakov iz
omenjene smeri prihaja v Krško vsako uro in 30 do 40 minut, na primer 13:29, 16:36,
19:39,…. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da imajo lahko vlaki tudi nekajminutno
zamudo. Dajem pobudo, da pristojne službe v dogovoru z izvajalcem storitve, preučijo
možnost zamika veljavnega voznega reda za 5 minut, kar bi nedvomno odpravilo to
težavo. V skrajnem slučaju pa, v kolikor sprememba nikakor ni mogoča, da bi bil voznik
na ta problem pozornejši in bi v primerih, ko je že vlak napovedan, za trenutek počakal
na potnike.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Pobudo smo posredovali Izletniku Celje, kjer so nam obljubili, da bodo vozni red
uskladili z vlaki, vendar bo to pomenilo prenovo-spremembo obstoječega voznega
reda mestnega avtobusa.
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Na nas in na vodstvo Občine Krško se obrača vodstvo Šolskega centra Krško-Sevnica
za sodelovanje pri urejanju okolice Šolskega centra Krško-Sevnica, katerega glavne
stavbe se drži športna dvorana, ki je v solastništvu Občine Krško. Opis stanja: Športna
dvorana se drži glavne stavbe Šolskega centra Krško-Sevnica. Zato neurejeno
makadamsko parkirišče pri športni dvorani, neurejeno okolica dvorane s poškodovano
in popisano fasado, pločniki, ograjami, kjer se zadržujejo dijaki med odmori v času
pouka, meče slabo luč na šolo. Še posebej neurejeno stanje pride do izraza v zimskem
času, ko je dvorana polno zasedena tudi v popoldanskem času in za vikende, saj
dvorano koristijo športna društva in klubi. Občino Krško in ostale lastnike prostorov ob
dvorani prosijo za sodelovanje, za ureditev razmer in okolice dvorane. V jeseni 2015
je bil lokal ob dvorani oddan v najem podjetju Avtomati Štefančič, kjer je v
dopoldanskem času odprl prostor z avtomati s toplimi in hladnimi pijačami. Tam so se
zadrževali dijaki brez nadzora, onesnaževali in povzročali škodo. Ker sam prostor ne
spada v šolski okoliš kot šola nimajo pristojnosti. Na Občino Krško so se večkrat obrnili
s prošnjo za pojasnilo in pomoč, vendar odgovora niso prejeli.
Dajem pobudo, da razumete njihovo željo, da bi skupaj uredili razmere ob športni
dvorani, saj je to eden večjih in pomembnejših objektov na vhodu v Krško in
pomembno vpliva na vtis vseh, ki prihajajo v mesto.
Odgovor Občinske uprave:
Glede pobude Šolskega centra Krško-Sevnica je potrebno uvodoma poudariti, da tudi
sami opažamo zelo slabo stanje okrog športne dvorane. Poškodovana fasada, oporni
zid, zarjavela ograja, poškodovani robniki, pokrovi jaškov, tlaki, zanemarjeni vhodi,
smeti okrog objekta,… gotovo mečejo slabo luč na vse udeležene. Zavedamo se, da
je Športna dvorana pri ŠC Krško-Sevnica osrednji pokriti športni objekt v občini Krško.
Za njegovo funkcionalnost in estetiko sta ogovorna lastnika, država in lokalna
skupnost. Občina Krško je po izgradnji vlagala v investicijsko vzdrževanje in opremo
dvorane (brušenje in lakiranje parketa, funkcionalnost premičnih teleskopskih tribun v
dvorani, prilagajanje športnih igrišč v dvorani, semafor, akustika, inštalacije, dodatni
prostori za delovanje Rokometnega kluba Krško...). Za vse te namene so bila sredstva
zagotovljena direktno v proračunu Občine Krško. V preteklih treh letih se je na podlagi
prioritet šolskega centra iz Proračuna Občine Krško izplačalo cca 17.000 EUR. Ker v
preteklih letih niso bila porabljena vsa zagotovljena sredstva, je v letošnjem letu
zagotovljenih 2.000 EUR, ki bodo porabljena na podlagi posredovanih prioritet
Šolskega centra Krško-Sevnica. Za gospodarjenje z objektom športne dvorane sta
preko sistema javnih del zaposleni dve osebi, ki skrbita za pravilno delovanje vseh
naprav v dvorani in pravilno izrabo terminov v dvorani, ki jih na javnem razpisu pridobijo
letni pogodbeni izvajalci športa v občini Krško. Občina Krško sofinancira eno osebo,
drugo osebo pa sofinancira šolski center. Za razumevanje medlastniških razmerij pa
je potrebno jasno ločiti med lastnino RS, lastnino Občine Krško in lastništvo
posameznih poslovnih prostorov. Iz lastništva namreč izhajajo tudi obveznosti in
pravice, ki pa so sicer definirane oziroma omejene tudi s prostorskimi akti, pogodbami
o upravljanju…
V priloženi skici so z rumeno barvo označene nepremičnine, ki so v lasti Republike
Slovenije in so po naših predvidevanjih v upravljanju Šolskega centra Krško-Sevnica.
Občina Krško je solastnica izključno športne dvorane, ki leži na nepremičnini parc. št.
980/26, k.o. Leskovec in sicer v deležu 13/25 oziroma 52% in je na skici tudi posebej
označena (krogec).
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Poleg zgoraj navedenih sofinanciranj se za potrebe športa šolskemu centru plačuje
najemnina za športno dvorano v okvirni vrednosti 20.000 EUR letno, ki bi morala
pokrivati tudi amortizacijo objekta. Glede samega lastništva poslovnih prostorov pa je
bilo vodstvu Šolskega centra Krško-Sevnica večkrat pojasnjeno, da je Občina Krško v
preteklosti res prodala tri poslovne prostore, vendar ne za izvajanje gostinske
dejavnosti. Pojasnjeno je bilo tudi, da Občina Krško ni pristojna za ukrepanje v kolikor
lastnik v prostoru izvaja dejavnost, ki ni skladna z veljavnimi akti. Glede načrtovanih
ureditev v prostorskih aktih, pa velja poudariti, da se Šolski center Krško-Sevnica s
športno dvorano nahaja na območju, ki se ureja pod pogoji Odloka o zazidalnem načrtu
Spodnji Grič II (Uradni list SRS št. 9/87 in Uradni list RS št. 60/95, 69/95, 84/98, 19/08,
74/10 in 20/12). V 6. členu odloka je navedeno, da se na severnem delu območja
zazidalnega načrta, ob športni dvorani, uredijo parkirni prostori za športno dvorano 153 parkirnih mest. Izgradnja podzemnih garaž za potrebe stanovalcev v blokih je
načrtovana pod parkirnimi prostori, vhod v garažo se uredi z dovozne ceste za bloke
na Gubčevi. Iz priložene skice je razvidno, da je del nepremičnine, kjer se v naravi
nahaja makadamska površina v lasti RS, nepremičnina parc. št. 1240/14, k.o.
Leskovec pa je v lasti Občine Krško. Izgradnja parkirišča ali celo izgradnja podzemnih
garaž ni predvidena v Načrtu razvojnih programov do leta 2019. Sami ocenjujemo
dosedanje sodelovanje z vodstvom ŠC Krško Sevnica kot zgledno, je pa res, da lahko
s skupnimi močmi in z gospodarno rabo finančnih in kadrovskih virov, še marsikaj
naredimo za boljše stanje okrog in v športni dvorani Krško. S tem namenom bomo
povabili vse deležnike na skupni sestanek in se dogovorili glede nadaljnjih korakov.
Jože Olovec - SDS:
Plazovi v KS Leskovec
V preteklem letu je Občina Krško sanirala plazišče v Volovniku in v Venišah. Žal pa sta
se po izvedeni navedeni sanaciji pojavila dva nova plazova in sicer zopet v Venišah
(izza domačije Račič) in v Pašniku (pod domačijo Pribožič). Predlagam, da pristojni
opravijo ogled, predlagajo nujne ukrepe in opravijo ustrezne raziskave v smislu ocene
ogroženosti in obsega potrebnih ukrepov.
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Ogled je bil opravljen na obeh lokacijah. Ugotovljeno je, da sta obe lokaciji v privatnem
lastništvu ter da ne ogrožata občinske infrastrukture. Občina Krško ni dolžna sanirati
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plazov na zasebni lastnini, če ni ogrožena javna infrastruktura ali neposredno življenje
ljudi.
Modernizacija ceste v Venišah - JP1 693827
V imenu krajanov Veniš dajem pobudo za rekonstrukcijo vozišča, ki je poškodovano
in na večih mestih močno nagnjeno, kar povzroča težave predvsem v zimskem času.
Poleg same prometnice je težava tudi v poškodovani kanalizaciji (zdrs) in v vodovodni
napeljavi, ki je izvedena z azbestnimi cevmi. Krajani želijo, da se poseg izvede v letu
2017, skrbi pa jih tudi »plaz«, ki je nahaja pod cesto oz. njihovimi domačijami.
Vprašujem, kaj se dogaja v zvezi z modernizacijo vozišča v Venišah (JP1 - 693824 in
693821 delno) vključno z odvodnjavanjem. Dela na navedenem gradbišču se vlečejo
že v tretje leto. Želel bi odgovor, zakaj je temu tako in kdaj lahko krajani pričakujejo
zaključek del?
Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Dela na tej cesti so v teku, predviden zaključek del je spomladi, vezano na možnost
asfaltiranja in začetek obratovanja asfaltne baze. Razlog za izvajanje del več let na
območju Veniš je v tem, da se prepleta več investicij in ni vezano samo na to gradbišče.
(Križišče pri Možgan, Izvedba hidravličnih izboljšav vodovoda v občini, Obnova
infrastrukture skozi Veniše, sanacija plazov). Glede pobude, da se dela nadaljujejo v
letu 2017 je naš namen, da se zagotovijo finančna sredstva ob pripravi naslednjega
Proračuna in v primeru zagotovitve le-teh bomo z deli nadaljevali.
Anton Petrovič - SD:
Hvala za prejete odgovore. Kot kaže pa gre za nesporazum, saj sem na vprašanje z
8. seje prejel odgovor, ki se nanaša na urejanje vodotokov pod premostitvenimi objekti
/most na Titovi cesti pri gostilni Senica/ ne pa tudi na urejanje struge t.i. Belskega ali
Reštanjskega potoka. Predlagam, da se s predstavniki Oddelka za gospodarsko
infrastrukturo dobimo na terenu in razčistimo nesporazum. Prilagam dve fotografiji
neurejene struge.

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo:
Opravljen je bil skupni ogled s strani predstavnikov Občine Krško in predsednikom KS
Senovo na terenu. Ugotovljeno je bilo da je potrebna ureditev in čiščenje vodotoka pod
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mostom (most Senica in most pri stolpiču na koncu Senovega), ki se nanaša na
vzdrževanje državne ceste. Po zagotovilih pristojnih bodo vodotok pod mostovoma
očistili v spomladanskem času v okviru rednega vzdrževanja regionalne ceste R2 422.
Ureditev in čiščenje preostalega dela vodotoka pa bo opravil pooblaščeni izvajalec
Direkcije za vode, skladno s programom in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

6

