
 

 

20. seja  Občinskega  sveta  Občine  Krško,  25. 10. 2012; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
 

Ivan Urbanč - ROK: 
  

Najprej zahvala za realizacijo parkirnega prostora, ki je po dolgih šestih letih 
pripravljen služiti občanom. Hvala v imenu njih. Ob tem dajem pobudo, da se ta 
»parking« na nek primeren način obeleži in usmeri občane na parkirišče. Seveda pa 
bo potrebno primerno vzdrževanje parkinga v vseh letnih časih (pluženje snega, itd.). 
 

Odgovor: 
Nov parkirni prostor je označen s prometno signalizacijo in vključen v program 
zimske službe. 
 
Dajem pobudo, da se pripravi pregled porabljenih sredstev po krajevnih skupnostih. 
V poročilo naj bodo prikazani tudi viri, kot na primer: evropska sredstva, državna, 
občinska, krajevna, samoprispevki, itd.. Poročilo naj zajema vključno leto 2005 do 
leta 2012. Pričakujem, da bomo poročilo obravnavali na prvi predvideni seji 
Občinskega sveta. 
 

Odgovor: 
Odgovor je v pripravi. 
 
Aleš Suša - LZK: 
 

Občina Krško je menda lastnica parcele (parc. št. 216/2) na Kolodvorski ulici, ki je 
bila nekoč namenjena za izvedbo vzporedne ceste pod bloki na Cesti 4. julija. Cesta 
ni bila nikoli dokončana. Parcela je ograjena z ograjo, ker je bil tu nekoč vrt. Danes je 
parcelo preraslo grmovje in daje vtis zanemarjenosti. Vprašujem, kakšni so nameni s 
to parcelo in zakaj se je ne pokosi? 
 

Odgovor: 
Parcela št. 216/2, k.o. Stara vas, je v  zasebni lasti (Sava industrija gradbenega 
materiala d.o.o., Velika vas). Občina Krško na tej parceli ne načrtuje aktivnosti. 
Vzdrževanje omenjene parcele je v domeni lastnika parcele, kateremu bomo to 
pobudo tudi posredovali.  
 
Vlado Grahovac - SLS: 
 

Vprašujem, na čigavo pobudo in na podlagi katerih zakonov so postavljeni »ležeči 
policaji« na cesti Veliki Kamen - Mrčna sela? Dajem pobudo, da se omenjene ovire 
v čim krajšem času odstranijo in zahtevam, da me o vseh aktivnostih v zvezi s tem 
obveščate. 
 

Odgovor: 
»Ležeči policaji« v naselju Veliki Kamen ob cesti LC 191052 Vel.Kam.-Top.-Vet., so 
bili postavljeni na pobudo krajanov in na podlagi mnenja Sveta za preventivo in 
varnost v cestnem prometu. Pričakujemo dopis iz KS Koprivnica, v katerem bodo 
izrazili nestrinjanje z »ležečimi policaji«, kot je bilo dogovorjeno na sestanku v 
Koprivnici. 
 

 



 

 

Anton Petrovič - SD: 
 

Želel bi le čestitati krajanom Podbočja, ki so na tekmovanju »Moja dežela, urejena 
in gostoljubna« osvojili prvo mesto med izletniškimi kraji. Rekel bi, da denar, ki je bil 
vložen v ta projekt, ni bil vložen zaman, pohvala pa gre tudi krajanom za njihovo 
motivacijo, ker so se resnično potrudili in tudi na ta način ponesli lepo ime o naši 
občini. To je zelo pohvalno. 
 

Odgovor: 
Odgovor ni potreben. 
 
Alojz Kerin - SLS: 
 

Zahvalil bi se Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, ker sem na prejšnji seji 
izpostavil vprašanje javne razsvetljave v nekateri naseljih KS Raka. Odgovora še 
nisem prejel, javna razsvetljava pa je že narejena. Zato pohvala za odzivnost, le tako 
naprej. 
 

Odgovor: 
Odgovor ni potreben. 
 


