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7.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  22. 6. 2015; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

Občinski upravi se želim zahvaliti za napisani odgovor v zvezi z izgradnjo mrliške 
vežice v Stranjah in moram priznati, da sem takega, kot je posredovan tudi pričakovala, 
vendar z njim nisem zadovoljna, zato se danes na to temo ponovno oglašam.  
Ali si spoštovani župan, predstavniki občinske uprave, svetniki in svetnice lahko 
predstavljate, da v 21. stoletju ljudje na podeželju nimajo urejenih najbolj osnovnih 
dobrin. V naselju Stranje, kjer je po dobljenem odgovoru razvidno, da vaščani ne 
morajo pričakovati izvedbe investicije gradnje mrliške vežice v naslednjih petih letih je 
po mojem mnenju nesprejemljivo. Če bi bila volja, bi se našel v naši občini tudi denar 
za izgradnjo te prepotrebne mrliške vežice, saj občina Krško daleč na okoli slavi kot 
bogata občina. Pa temu ni tako, ni za vse ljudi enako bogata!   
Zato tokrat še enkrat predlagam, da občinska uprava najde rešitev in denar za 
prepotreben omenjeni objekt. Pri izvedbi del bi tamkajšnji ljudje s svojim znanjem in 
delom bili pripravljeni pomagati. Bodimo ponosni na te naše ljudi in njihove pridne 
kmečke roke. Ljudje v hribih pod Bohorjem ne potrebujejo urejenih pločnikov, javne 
razsvetljave, urejenih kolesarskih stez in še veliko drugih dobrin, ki se v mestu 
razumevajo kot samoumevne, potrebujejo pa urejene ceste in najbolj osnovne objekte, 
da se bodo mladi lahko odločali ali bodo postali prevzemniki kmetij ali pa bodo trdo 
kmečko delo opustili in si kruh iskali tam, v mestu, kjer je za vse ljudi veliko bolje 
poskrbljeno. Nekoč, nedolgo nazaj, sem ob prijetnem klepetu onemela, ko sem slišala 
razmišljanje sokrajanke, kaj bi pa radi ti hribci, saj imajo vse, pa še čist zrak dihajo! 
Takšno razmišljanje ljudi me izredno moti, sicer pa sem prepričana, da ljudje, ki tako 
razmišljajo, ne bi bili sposobni živeti na tak način niti nekaj dni. Na kmetijah je potrebno 
delati ne samo osem ur in vztrajati, vztrajati do onemoglosti, da v današnjem času 
preživiš brez redne mesečne plače, s plačo, ki jo dobiš bojda nekajkrat na leto. Mislim, 
da je vzpodbujanje in razvoj podeželja v naših prelepih in odročnih krajih nujno 
potreben, naj ne bo napisan samo na papirju, saj v nasprotnem primeru vidim črno 
sliko. Občinsko upravo, predvsem pa tokrat prosim za tvorno razmišljanje tudi 
spoštovanega gospoda župana, naj o mojem predlogu in prošnji sokrajanov najde 
rešitev za omenjeni problem. Poskusimo pri tej zadevi pustiti strankarska prepričanja 
v ozadju in našim ljudem složno pomagati. Verjamem reku: »V slogi je moč«! Zatorej 
danes pozivam tudi vas svetnike in svetnice, da poveste svoje mnenje o tej 
problematiki. Ali si ljudje tam zgoraj, odmaknjeni od vsakdanjega vrveža zaslužijo 
omenjeni prostor, ali pa bodo morali nanj čakati še pet, deset ali Bog ve koliko let? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško ima s 25.800 prebivalci enajst pokopališč, od tega ima mrliško vežico 8 
pokopališč. Če osem mrliških vežic delimo s 25.800 prebivalci, je to v povprečju ena 
mrliška vežica na 3.225 prebivalcev. V večini primerov ena vežica pokriva tudi po več 
krajevnih skupnosti, zagotovo pa več naselij. V Krški občini tako tangira na eno mrliško 
vežico najmanj 654 prebivalcev iz 21 naselij (na Velikem Trnu) do največ 9569 
prebivalcev iz 26 naselij (mesto Krško). Od enajstih pokopališč so tri pokopališča brez 
mrliške vežice, to so pokopališče Stranje, pokopališče Raztez in pokopališče v 
Brestanici. Na pokopališče Stranje tangira 97 prebivalcev, na pokopališče Raztez 81 in 
na pokopališče v Brestanici 2.114 prebivalcev. Zavedamo se, da je mrliška vežica za 
občane pomemben objekt. Po drugi strani pa zgornje številke kažejo, da je v preteklosti, 
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o odločitvi o postavitvi mrliške vežice vodila neke vrste »ekonomska računica«. Ne glede 
na to, je Občina v OPN sledila želji krajanov naselja Stranje in v prostorski dokument ob 
pokopališče v naselju Stranje umestila objekt mrliške vežice. V razgovorih, ki jih je 
Občina imela s krajani v času podane pobude k umestitvi objekta v prostor, je bilo 
rečeno, da bi objekt krajani postavili sami. Občina bo v tem primeru prišla krajanom 
naproti s planiranimi sredstvi v enem naslednjih proračunov, seveda v skladu s 
prioritetami in soglasjem Občinskega sveta. Pogoj za realizacijo umestitve v proračun, 
pa je izvedba pripravljalnih del (projektna in investicijska dokumentacija, dogovor o 
sofinanciranju ipd).  
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Ob prometnici, ki vodi od AC do naselja Veliki Podlog, že dalj časa obstaja neurejena 
in po moji presoji nevarna bankina, ki zaradi višinske razlike, ozkega vozišča in 
velikega tovornega prometa še posebej ogroža udeležence v prometu na tem odseku.  
Predlagam, da se opravi ogled, pristopi k sanaciji ali pa se k temu pozove pristojne v 
kolikor prometnica ni v pristojnosti Občine Krško. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
S Krajevno skupnostjo Leskovec pri Krškem se bomo dogovorili za ogled lokacije oz. 
območja poškodovane ceste ter na podlagi tega odločili ali bomo pozvali k sanaciji 
DRSI ali pa se bo sanacija izvedla iz naslova vzdrževanja občinskih cest. 
 
V mesecu marcu 2015 smo na korespondenčni seji zavrnili predlog o nakupu 
nepremičnine, ki nekako velja za del zemljišča, na katerem bi v prihodnosti zgradili 
knjižnico v Krškem. V svetniški skupini smo takrat glasovali proti, saj smo na zemljišče 
gledali zgolj kot površino, ki je bila po našem prepričanju precenjena. Danes, ko so 
nam znane tudi druge okoliščine, med drugim tudi to, da je pred tem že obstajal sklep 
o nakupu in bile v tej smeri opravljene številne aktivnosti, predlagam, da se točka o 
nakupu te nepremičnine ponovno uvrsti na dnevni red, in sicer najkasneje na 8. redno 
sejo sveta, ki bo 16. 7. 2015. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Problematiko izgradnje nove knjižnice v Krškem bomo uvrstili na dnevni red seje 
Občinskega sveta v jesenskem času 2015. Do takrat bomo pripravili vso razpoložljivo 
gradivo na to temo. Odkup nepremičnine, ki je predmet vašega vprašanja je samo del 
omenjene problematike. Zaradi zavrnjenega predloga za nakup nepremične v lasti 
Komočarjevih je »padel« projekt nove knjižnice v starem mestnem jedru. Upravni enoti 
Krško, ki je imela v postopku izdajo gradbenega dovoljenja, nismo mogli do 
določenega roka izkazati pravico gradnje. Rok za izkazovanje omenjene pravice nam 
je UE Krško podaljševala od leta 2011. Trenutno poteka več aktivnosti v zvezi z novo 
knjižnico v Krškem. Za potrebe izposojevališča na Vidmu so se že pred časom 
vzpostavili stiki z lastnikom trgovskega objekta Podmornica (Mercator d.d.) o umestitvi 
oddelka knjižnice v nekdanji trgovini s tekstilom. Pred kratkim je Občina Krško naročila 
prostorsko preverbo poslovne stavbe Alufinal za potrebe centralne knjižnice. Potekajo 
tudi aktivnosti okrog ureditve izposojevališča na Raki. V vmesnem času je prišlo tudi 
do vložitve tožbe zoper Občino Krško s strani lastnika nepremičnine v starem mestnem 
jedru. Pomeni, da je problematika izgradnje nove knjižnice v Krškem kompleksna in 
odvisna od številnih pogojev. Za ta namen bomo pripravili kompletno informacijo in jo 
predvidoma v jesenskem času predstavili Občinskemu svetu. Odločitev bo vsekakor 
sprejeta na seji Občinskega sveta. 
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Anton Petrovič - SD: 
 

Ne želim ponovno izraziti mnenja glede odgovorov, saj vsa stvar izpade zelo neresno. 
Upam, da se bo zadeva res uredila v doglednem času. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Vašo pobudo in nestrinjanje z ureditvijo v rondoju na Drnovem, smo poslali v reševanje 
DRSI-ju. Takoj po prejetju uradnega odgovora vam le-tega posredujemo, žal ga še 
nismo prejeli, zagotovili so nam, da bodo poskusili zadevo urediti. 
 
 
Tradicija je, da se na pokopališčih ob pogrebih obesi zastava na pol droga. Žal 
ugotavljamo, da so ti drogovi v precej klavrnem stanju in ne omogočajo izobešanja 
zastav na zakonsko predpisan način. Dajem pobudo, da Občina Krško poskrbi, da se 
na vseh pokopališčih v občini namestijo ustrezni drogovi in nabavijo zastave in na ta 
način poskrbimo za dostojno slovo od naših pokojnih soobčanov. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ne predvideva obešanja zastav 
ob pogrebih. Tudi Občina Krško v pokopališkem redu nikjer ni določila, da bi bilo 
potrebno obešati zastave v takšnih primerih. Zastava se ob pogrebih nosi v pogrebnem 
sprevodu, kar je v skladu z zakonskimi določili, občinskim odlokom in pokopališkim 
redom. Drogovi za zastave so postavljeni samo na pokopališču v KS Senovo. Izvedli 
smo ogled in ugotovili, da so res bolj v slabem stanju. Obnovo teh drogov bomo dali v 
plan vzdrževanja pokopališč. Izvedba bo v skladu z upoštevanjem prioritet in v okviru 
razpoložljivih sredstev. 
 
 

Janez Barbič - SLS: 
 

V imenu predsednice Krajevne skupnosti Veliki Podlog, gospe Karoline Cizerle, 
članicam in članom Občinskega sveta posredujem naslednje: 
»Spoštovani, 
mesec junij sodi v naši občini med najpomembnejše, saj občina praznuje svoj praznik, 
z njo pa tudi veliko krajevnih skupnosti v občini. Vsak dan znova se je slišalo kaj je v 
posameznih krajih ali morda bolje rečeno v okolici mestnega središča Krško 
obnovljeno, posodobljeno, zaključeno ter na novo zgrajeno. Lepo, čestitke vendar 
vsako leto enako. Več ali manj ista naselja z morda nekaterimi dodanimi - novimi. Kaj 
pa ostali? Ali smo manj vredni, ker nimamo predstavnika niti v občinski upravi niti v 
občinskem svetu. Že leta se trudimo z lastnimi sredstvi in lastnim delom narediti 
življenje v naši krajevni skupnosti lepše, kvalitetnejše. To nam je v veliki meri tudi 
uspelo. Vasi in vaška središča smo uredili, vsaka vas ima urejeno športno rekreacijsko 
območje, skrbimo za urejene ceste, nudimo pomoč različnim društvom znotraj naše 
krajevne skupnosti in smo nanje izredno ponosni, saj z njihovo pomočjo vsaj nekdo 
sliši za Veliki Podlog. Naša krajevna skupnost se ponaša tudi z bogato tradicijo šolanja 
saj so šolo, ki še danes stoji na istem mestu v vasi Veliki Podlog začeli graditi leta 
1900. Tudi šola se je obnavljala in dograjevala zaradi povečanja števila učencev. Bila 
je samostojna osnovna šola vse do leta 1963, čeprav so bili nekateri oddelki 
kombinirani. Septembra leta 1963 pa je postala podružnična šola Osnovne šole 
Leskovec pri Krškem. Tudi sedaj je edina podružnična šola v občini Krško. V stavbi je 
vrtec in štirje razredi devetletke, dodatno enoto vrtca imamo kar v vaškem gostinskem 
objektu. Kot je z gradiva te seje razvidno, ima naš vrtec enega izmed najnižjih 
standardov - dejansko igralno površino na otroka. Že dolgo, predolgo se neuspešno 
borimo za projekt izdelave novega objekta, za kar je že bila odkupljena zemlja ter 
narejena idejna zasnova, cenitev. Prosimo, želimo preveč? Ne mislim, da ne. Vse kar 
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smo do sedaj storili, smo delali z voljo, zagnanostjo, vložili veliko lastnih sredstev, 
delovnih ur. Toda tudi to ni dovolj. Ljudje so razočarani, besni… tudi jaz, vendar kaj 
storiti. Prosim, pišem, a ni dovolj. A vendar imamo samo tri ključne stvari - samo tri ž 
(vrtec/šola), kanalizacija in ureditev križišča (rondo) na cesti Drnovo - Križaj. Kako naj 
ljudem ob teh famoznih in na prvi pogled potratnih projektih, vendar lepih, razložim, da 
za naše projekte ni denarja ali posluha ali da še nismo na vrsti. Leta in leta je bilo 
obljubljeno, da se bo začelo z deli, toda še vedno ni do leta 2017 namenjenih sredstev 
za našo krajevno skupnost. Dejstvo, da smo poleg še ostalih petnajstih krajevnih 
skupnosti z nekaj več kot 1200 prebivalci med večjimi krajevnimi skupnostmi v občini, 
toda tudi najbolj zapostavljenimi.  
Torej vas vse člane Občinskega sveta povabim, da si ogledate vse vasi v naši krajevni 
skupnosti in videli boste, kaj vse lahko z močno voljo, lastnim delom in sredstvi, ki jih 
imamo na razpolago, naredimo. V naše kraje se skozi vsa leta ljudje priseljujejo, veliko 
jih živi od kmetijstva, naša polja so obdelana, kmetije lepe, sodobno urejene in tudi 
industrija se razširja, po podatkih je tudi brezposelnost zelo nizka.  
Torej se širimo, razvijamo in vse kar si želimo je, da se enkrat dokončno stvari 
definirajo brez že znanih fraz, da ni denarja. Žal moram reči, da kot smo videli denar 
je, vendar je bil v teh letih razporejen na druga prioritetna območja in projekte kar pa 
je konec koncev za nas manjšega pomena.  
Polje imamo, seme smo posejali, na vas pa je ali boste kot dobri gospodarji in tehnologi 
uspeli iz tega nežnega zrna iztržiti pridelek.  
Hvala, da sem lahko na hitro brez tarnanja ampak v najboljši nameri opisala težave, s 
katerimi se srečujemo že od leta 2005, ko je bila izvedena zadnja investicija s strani 
Občine Krško v našo krajevno skupnost, da se dopolnim, izjema je Kerinov Grm, ki je 
preko projekta dobil vrtec in komunalno infrastrukturo.« 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Za naselja Veliki Podlog, Gorica, Jelše, Pristava in križišče je že izdelana projektna 
dokumentacija za izvedbo. V obstoječem NRP je predviden pričetek del na teh 
projektih v letu 2017. V dogovoru z MORS-om se bo v letošnjem letu pristopilo k izvedbi 
obnove ceste Mali Podlog - Gržeča vas - Veliki Podlog kot nadaljevanje projekta 
obnove ceste Gorica - Veliko Mraševo. V zadnjih letih se je izvedla tudi izgradnja 
optičnega omrežja. V okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodov smo obnovili 
cevovode od Broda do Velikega Podloga in do Gorice. Ne moremo se strinjati s 
trditvijo, da v Krajevni skupnosti Veliki Podlog od leta 2005 ni bilo nobenega vlaganja. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti (samo v delu, ki se nanaša na izgradnjo 
vrtca in šole v Velikem Podlogu): 
Občina Krško je veliko naredila pri ohranitvi podružnične osnovne šole v Velikem 
Podlogu. Devetdesetih let je šola bila v fazi razpadanja in pred zapiranjem. Z 
pospešenim vlaganjem je šola (in vrtec) spremenila podobo, objekt je v dobi meri 
obnovljen. Zamenjana je streha, dograjeni dodatni prostori na nekdanjem balkonu, 
urejena fasada, obnovljena kurilnica, učilnice in igralnice, nabavljena različna oprema, 
dograjena otroška in športna igrišča, v bližnjem domu je na novo zgrajen prostor za 
telovadbo... V tem času so se normativi na področju predšolske vzgoje in osnovnega 
izobraževanja poostrili, danes se zavedamo, da objekt komaj zadošča za potrebe 
izvajanja dejavnosti vrtca. Zavedajoč se tega je Občina Krško v letu 2011 izvedla 
nakup zemljišča za potrebe novogradnje šole s vrtcem in v prostorskem planu občine 
Krško zagotovila namensko rabo zemljišča. V ta namen so bile izdelane tudi prve 
idejne zasnove in projektantski predračuni. Do začetka realizacije projekta ni prišlo. V 
obdobju zadnjih 5-ih let je Občina Krško prioritetno pristopila k reševanju problematike 
vrtcev. Izgradnja in zagotavljanje delovanja vrtcev se financira izključno iz proračuna 
občine. Zatečeno stanje v vrtcih je bilo zelo slabo. Tudi ostali vrtci v občini so delovali 
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ali še delujejo na meji dovoljenega. Prioritetno se je pristopilo ureditvi centralnega vrtca 
Krško z enotami Kekec in Pravljica, vrtec na Raki je urejen v okviru investicije na OŠ 
Raka, pri OŠ Leskovec pri Krškem je na novo urejen vrtec Vila. Na obnovo čakajo vrtci 
v Brestanici, na Senovem in v Podbočju, stanje je zelo kritično v vrtcu Pika Nogavička 
pri matični šoli Leskovec pri Krškem. Izgradnja šole in vrtca v Velikem Podlogu ni padla 
v pozabo, zadeve se rešujejo sistemsko, v okviru razpoložljivih sredstev. Upamo, da 
bo tudi projekt izgradnje nove podružnice z vrtcem v Velikem Podlogu prišel na vrsto 
v bližji prihodnosti.  
 
 

Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Vprašujem, kdaj in kje bodo na Senovem postavljena otroška igrala, ki so bila 
planirana na treh lokacijah? Ena izmed lokacij naj bi bila tudi v delu Senovega, kjer je 
veliko večstanovanjskih stavb in tudi zelo veliko otrok (Delavska ulica, Cesta 
kozjanskega odreda) in bi bila postavitev igrišča več kot smiselna. Na dveh lokacijah 
so igrala že postavljena, vendar je v planu Občine Krško predvideno, da bo eno otroško 
igrišče postavljeno tudi na lokaciji Delavske ulice. Ker na tej lokaciji igrišča še ni, 
vprašujem, če to sploh bo in če bo, kdaj in kje bo postavljeno? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na Delavski ulici je potrebno urediti igrišče, nato bomo postavili igrala. Na Oddelku za 
gospodarsko infrastrukturo smo v terminski plan vnesli igrala za omenjeno igrišče za 
leto 2017. 
 

Na podlagi pisma predsednice KS Veliki Podlog, ki smo ga prejeli, vprašujem, koliko 
sredstev krajevna skupnost Veliki Podlog dobi za naselje Kerinov Grm in za kaj je do 
sedaj namenila ta sredstva? 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Krajevne skupnosti so financirane na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih 
skupnosti v Občini Krško, ki določa merila za financiranje. Vsaka krajevna skupnost 
dobi sredstva za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti, za vzdrževanje cest, za 
vzdrževanje zelenic in igrišč, za kulturne domove in večnamenske domove in 
vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Krajevna skupnost Veliki Podlog na račun 
prebivalcev Kerinovega Grma, za katere je zadnji uporabljen statistični podatek za 
financiranje v letu 2015 205 prebivalcev, za delovanje dobi 2.677,92 EUR, pri čemer 
delež za ostale prebivalce v KS Veliki Podlog, ki jih je 884, znaša 11.547,71 EUR. Na 
podlagi ostalih meril, Krajevna skupnost Veliki Podlog ne dobi nobenih dodatnih 
sredstev za financiranje na račun Kerinovega Grma. 
Vprašanje je bilo posredovano tudi v odgovor in mnenje Krajevni skupnosti Veliki 
Podlog. Odgovor prilagamo. 
 

Odgovor Krajevne skupnosti Veliki Podlog: 

Glede na vprašanje občinske svetnice naj v nadaljevanju podamo nekaj pojasnil v 
zvezi z naseljem Kerinov Grm. Kot prvo naj omenimo, da namen protestnega pisma ni 
bil odpreti razprave o navedenem naselju, saj se morate občinski svetniki zavedati, da 
KS Veliki Podlog ni naselje Kerinov Grm, pač pa mnogo več. Protestiramo vprašanju, 
ki zopet v ospredje postavlja omenjeno naselje. Koliko sredstev je Krajevna skupnost 
Veliki Podlog v preteklosti vlagala v to naselje niti ni tako pomembno vprašanje. 
Dejstvo je, da ji ni bilo niti potrebno, saj so bila v naselje vložena sredstva občine v 
takšni višini, kakršne ni videlo marsikatero naselje v Občini Krško. Če želimo 
razpravljati o številkah, bi morali najprej vedeti natančno število prebivalcev v tem 
naselju, ki pa nam ni znano. Ocenjujemo, da tu živi okoli 200 ljudi, kar pomeni, da KS 
iz tega naslova, skladno s Pravilnikom o financiranju krajevnih skupnosti v Občini 
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neposredno prejme borih 6,51 € na prebivalca, v oceni to pomeni torej slabih 1.300,00 
€. Menimo, da vam lahko že ta številka pove, kam in koliko je sploh mogoče vlagati na 
podlagi tega izračuna. Nepomembno. Poleg vsega navedenega naj vam omenimo tudi 
to, da Krajevne skupnosti Veliki Podlog kot take ni nikoli nihče vprašal za mnenje o 
tem, kaj meni o priključitvi naselja Kerinov Grm h krajevni skupnosti. Že za samo 
legalizacijo naselja in črnih gradenj v naselju so bila porabljena občinska sredstva v 
obsegu, ki ga marsikateri kraj v občini ne bo nikoli doživel. Dejstvo. Pa vseeno, da se 
vrnemo k vprašanju… Če si boste pogledali letošnji proračun KS Veliki Podlog boste 
opazili, da sredstva namenjamo društvom na podlagi razpisa, na katerega se lahko 
prijavijo vsa društva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Drugi del proračuna so sredstva 
za delovanje Krajevne skupnosti kot take, tu pa je še upravljanje cest JP2 in igrišč ter 
zelenic. Krajevna skupnost tako financira urejanje vseh cest JP2 in urejanje igrišč, ki 
so v njenem upravljanju ter so v uporabi vseh prebivalcev krajevne skupnosti. 
 
 

Tamara Vonta - SD: 
 

Najprej komentar: nezadovoljna sem z odgovorom Centra za podjetništvo in turizem 
Krško glede postopkov oblikovanja spremljajočega programa ob tekmi Grand prix-a v 
speedwayu. 
 

Dajem pobudo za vzpostavitev učne poti na Libni - tam so bogata arheološka 
najdbišča. Označitev le s tablo je premalo, čeprav vemo natančno, kaj in kje je bilo kaj 
najdeno.  
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Občina Krško je, zavedajoč se pomembnosti posameznih arheoloških najdišč, 
predvidela njihovo ustrezno ureditev, vzpostavitev učnih poti in kulturno turističnih vsebin 
v Lokalnem programu za kulturo 2015 - 2020. Tako je vzpostavitev arheološke učne poti 
oz. parka na arheološkem najdišču Libna vključena tudi v programski del Regionalnega 
razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014-2020 in sicer v 
sklopu ostalih arheoloških parkov na območju občine. V zvezi z razvojem vsebin 
kulturnega turizma, vezanih na arheološka najdišča, pa je v pripravi tudi podroben 
projektni predlog za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 Lokalne 
akcijske skupine za območje regije Posavje. Realizacija načrtovanih investicij in vsebin 
pa je v veliki meri odvisna tudi od soglasja lastnikov površin, ki jih zajema območje 
arheološkega najdišča in soglasij drugih pristojnih inštitucij. Predvsem pa je bistveno 
zagotoviti nadaljnje upravljanje in skrb za vsa urejena najdišča, kjer je ob tesnem 
sodelovanju s strokovnimi institucijami (Zavod za varstvo kulturne dediščine, muzeji) 
nujno potrebna iniciativa in stalno sodelovanje lokalnega prebivalstva, ki bo imelo 
vsakodnevni stik z obiskovalci, in videlo v tem tudi priložnost za razvoj dopolnilih oz. 
podjetniških dejavnosti. V kolikor obstajajo lokalne iniciative na to temo, predlagamo, da 
kontaktirajo občinsko upravo tudi pri pripravi zgoraj navedenih projektov. 
 
 

Dajem pobudo za ustanovitev platforme za crowdfunding oz. spodbudo za to obliko 
podjetniškega delovanja oz. sodelovanja, če je potrebno tudi z razširitvijo nalog 
obstoječih agencij, centrov in drugih organizacij. Sondiranje morebitnih potreb/idej in 
identifikacijo vseh treh morebitni akterjev: iniciatorja ideje, posameznika ali skupine, ki 
idejo podpirajo ter »moderirajoča« organizacija kot platforma realizacije ideje. 
 

Odgovor Centra za podjetništvo in turizem Krško: 
Takšne iniciative presegajo lokalno raven. Na nacionalni ravni obstajajo iniciative za 
ustanovitev platforme za crowdfunding, ki bi lahko konkurirala tudi obstoječim tujim 
platformam. Vendar je takšni obliki financiranja (donacija, posojilo, investiranje) 
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potrebno predhodno ustrezno prilagoditi zakonodajo. Lokalna platforma bi imela smisel 
le za projekte, ki so lokalno usmerjeni, vendar tudi ta najprej zahteva spremembo oz. 
prilagoditev zakonodaje. Namreč slovenska podjetja, ki ciljajo na svetovne trge, za 
svoje projekte iščejo tovrstne vire financiranja na globalnem nivoju, med njimi je najbolj 
znan Kickstarter, na katerem je bilo tudi že nekaj uspešno zaključenih projektov. 
Podjetja s sodelovanjem na teh programih promovirajo svoj projekt (produkt, storitev) 
širši javnosti in si hkrati zagotavljajo mednarodne prodajne poti. Ne glede na dejstvo, 
da zakonodaja še ni urejena, je slovenski trg za takšne projekte premajhen in če bi bili 
projekti financirani zgolj nacionalno/lokalno, podjetja ne bi pridobila dovolj finančnih 
sredstev za zagon podjetniških idej. V Centru za podjetništvo in turizem Krško za 
podjetniške ideje, ki kažejo inovacijski potencial, preverimo vse možne načine 
financiranja in jih tudi informiramo o množičnem financiranju. V okviru promocijskih 
aktivnosti in animacijskih delavnic obveščamo potencialne inovatorje o v tujini 
uveljavljenem množičnem načinu investiranja. Na drugi strani ozaveščamo in 
vzpodbujamo tudi tiste, ki želijo oz. lahko postanejo podporniki tovrstnim projektom, 
saj je cilj, da se doseže večja kritična masa slovenskih podpornikov. V ta namen smo 
na delavnicah že gostili slovenska podjetja, ki so bila uspešna pri tovrstnem 
financiranju in so predstavila celotno zgodbo od ideje do financiranja, kot primer 
uspešne prakse. Poudarek namenimo tudi informiranju zainteresiranih o delovanju teh 
podjetij po zaključku financiranja. Poleg same platforme je potreben podporni 
mehanizem, ki podjetnike in podjetja podpira in usmerja od ideje do financiranja, ter 
tudi v fazi po financiranju. Zato se povezujemo z drugimi organizacijami in iniciativami, 
da podjetja dobijo čim več informacij in pripravijo kakovostno predstavitev podjetniških 
idej. 
 
 

Vlado Grahovac - SLS: 
 

Dajem pobudo, da se Statut Občine Krško dopolni z pravili o načinu konstituiranja 
svetov krajevnih skupnosti. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
V letu 2012 so bili v sklopu reorganizacije krajevnih skupnosti, ki jo je izvedla Občina 
Krško, ukinjeni statuti krajevnih skupnosti. Kot posledica tega ureja delovanje in 
organizacijo dela krajevne skupnosti in njenih organov Statut Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11, 27/14). Četrti odstavek 111. člena statuta 
določa, da krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sveta krajevne 
skupnosti. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik oziroma oseba, ki jo 
predsednik pooblasti. Tretji odstavek 111. člena statuta določa, da svet krajevne 
skupnosti izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta krajevne 
skupnosti. Nadalje 115. člen Statuta Občine Krško določa, da se glede podrobnega 
urejanja organizacije in načina dela sveta krajevne skupnosti smiselno uporabljajo 
določbe Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01, 
98/09, 56/14 in 65/14), če ni s statutom drugače določeno. Ker poslovnik ne ureja 
postopka izvolitve predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma ga v tem delu ni 
mogoče smiselno uporabiti, bodo manjkajoče določbe dodane v statut ob prvih 
spremembah in dopolnitvah statuta, ki jih bo občinski svet obravnaval jeseni 2015. Na 
pomanjkljivost v tem delu so krajevne skupnosti preko svojih tajnikov opozorile že ob 
izvedbi zadnjih lokalnih volitev v letu 2014. Vse predloge je Služba za pravne in 
splošne zadeve evidentirala in bodo upoštevani v skladu z zakonodajo. 


