9. seja Občinskega sveta Občine Krško, 24. 9. 2015;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Anton Petrovič - SD:
Naj se najprej iskreno zahvalim za zelo izčrpna odgovora glede svetilk in komunalnega
nadzora. Seveda pa še pričakujem odgovora glede mostu oziroma ureditve vodotoka
Reštanjskega potoka. Sedaj pa k novim temam.
Dajem pobudo, da Občina Krško razmisli o terminih organiziranja (lastnih) aktivnosti,
na katerih sodelujejo učenci šol. Učitelji opažamo, da je vedno več aktivnosti, ki
potekajo v dopoldanskem času, niso pa prej dogovorjene in usklajene ter vnesene v
letne delovne načrte. Tako odpada vedno več ur pouka, kar pa seveda ni dobro.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Občina Krško za potrebe izvajanja lastnih nalog določenih z veljavnimi predpisi ne
more in ne sme zahtevati sodelovanja učencev osnovnih šol. Je pa res, da na pobudo
različnih institucij, društev, civilne družbe in tudi na pobudo šol, večkrat sodelujemo kot
pokrovitelj ali soorganizator in kot taki tudi povabimo šole k sodelovanju. Aktivnosti
sicer usklajujemo z ravnatelji, bomo pa v bodoče vse pobudnike pozvali, da aktivnosti
planirajo pravočasno in tako omogočijo, pravočasno planiranje in vnos v delovne
načrte, v kolikor predpisi sploh to omogočajo.
V tem mesecu je Občina Krško pristopila k popisu invazivnih rastlinskih vrst in
sestavljanju zemljevida njihove razširjenosti. To seveda zelo pohvalim, saj veste, da
že vrsto let izpostavljam ta problem. Vprašujem, kateri ukrepi bodo naslednji in v
kolikšni meri bodo finančno podprti?
Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti:
Na podlagi Uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih
tujerodnih vrst, ki sta ga 22. oktobra 2014 sprejela Evropski parlament in Svet Evrope,
Republika Slovenija za doseganje ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti med drugim
načrtuje tudi podrobnejšo pravno ureditev v zvezi z ravnanjem s tujerodnimi vrstami v
Sloveniji, saj na področju preprečevanja širjenja invazivnih rastlinskih vrst trenutno
velja le Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list
RS, št. 63/10). V ta namen so bile izdelane strokovne podlage za pripravo ukrepov
vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje. Ker problematika
zahteva zelo širok pristop in ne pozna občinskih meja, bo Občina Krško sledila
usmeritvam, ki bodo podane s strani države. Ker pa želimo okvirno ugotoviti
problematiko razširitve najpomembnejših invazivnih rastlinskih vrst na območju občine
Krško, je bil dne 27. 8. 2015 krajevnim skupnostim in turističnim društvom v občini
Krško poslan dopis s prošnjo, da nam posredujejo podatke o morebitnih rastiščih
nekaterih najpomembnejših invazivnih rastlinskih vrst. Nekateri so se odzvali in nam
jih posredovali. Temu bo predvidoma sledil podrobnejši popis, s predlaganimi ukrepi
za zmanjševanje števila invazivnih vrst, ki ga bo izvedla strokovna inštitucija. Na
podlagi popisa, predlaganih ukrepov in v skladu z zakonodajo, ki bo upoštevala tudi
ustrezno ravnanje z rastlinskimi deli kot odpadki, se bo izvajalo ustrezno ravnanje z
invazivnimi rastlinskimi vrstami in njihovo odstranjevanje. Glede na širino problematike
bodo v to morale biti vključene državne inštitucije, občina, krajevne skupnosti,
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inšpekcijske službe, zveze, društva itd., predvsem pa upravljavci in lastniki zemljišč.
Občina Krško bo na svojih zemljiščih izvajala ukrepe za zmanjševanje invazivnih
rastlinskih vrst in ozaveščala ter opozarjala občane, da izvajajo odstranjevanje
invazivnih rastlin. Občina bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov
turističnih društev razpisala tudi sredstva za izvajanje aktivnosti odstranjevanja
invazivnih rastlin iz naslova »skrb za zdravo okolje«. Namen tega ukrepa je skrb za
čisto in zdravo okolje.
Olivera Mirkovič - IDS:
Vprašujem, zakaj Občina Krško ni pristopila k sporazumu o izvedbi odpisa dolgov
socialno ogroženim?
Dajem pobudo, da Občina Krško pristopi k podpisu sporazuma o odpisu dolgov.
Odgovor Kabineta župana:
Ni dvoma, da je precej ljudi zaradi takšnih ali drugačnih razlogov zabredlo v težave in
jim bo odpis dolgov pomagal prebroditi trenutno krizo ali pa jo vsaj deloma omilil.
Vendar s tem njihove težave ne bodo rešene. Če bodo imeli še naprej enake prihodke
in enake odhodke, bodo v kratkem času spet v podobnem položaju. Njihove težave
niso enkratne, ampak so pogojene s sistemom, ki ga je potrebno spremeniti. Občina
Krško že leta pomaga pomoči potrebnim občankam in občanom. Vendar ne z odpisi,
ampak s subvencijami in enkratnimi denarnimi pomočmi. Znesek takšnih plačil letno
znaša 300.000 evrov. Občanka ali občan zaprosi za pomoč Center za socialno delo,
ki presodi, ali je pomoč upravičena. Če je temu tako, Občina Krško plača njihove
račune in položnice. Včasih deloma, včasih pa v celoti. Ta pot je gotovo bolj
transparentna in poštena tako do občank in občanov kot tudi do podjetij. S politiko
pomoči osebam, ki pomoč nujno potrebujejo, bomo vsekakor nadaljevali kot vsa leta
do sedaj.
Vlado Grahovac - SLS:
Dajem pobudo, da se Grad Rajhenburg osvetli z reflektorji, da je viden tudi ponoči.
Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti:
Glede problematike nočne osvetlitve Gradu Rajhenburg, je bilo v preteklosti že
podanih nekaj pojasnil, lahko pa ponovno sporočimo, da pod vodstvom upravljavca že
nekaj časa potekajo intenzivne aktivnosti glede pravilne in dopustne osvetlitve gradu.
Po dolgotrajnih usklajevanjih smo našli tehnično rešitev (linijski led trakovi), ki zadosti
določilom uredbe, čakamo pa še na finančno ovrednotenje, ki bo osnova za nadaljnje
korake.
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