18. seja Občinskega sveta Občine Krško, 13. 9. 2012;
Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
ter odgovori nanje:

Janez Krajnc - SDS:
V moji pobudi bi opozoril na problem, ki poleg škodljive ambrozije povzroča skrb in
nevarnost za zdravje, to je nekontrolirano razraščanje zelo nevarne strupene
grmovnice Pajesen - ljudsko ime je Smrdljivec ali Smrdulja. Rastlina se zelo hitro in
agresivno širi v svoji rasti in duši vse rastline okoli sebe. Po videzu je podobna
parkovnemu Ocetovcu, ki ima rdeče storže. Rastlina je v celoti strupena, sok v njej pa
povzroča vnetje srčne mišice. Izogibajo se je tudi rastlinojede živali. Odporna je za vse
bolezni, ker ima močan koreninski sitem, pa tudi sekanje kaj prida ne pomaga, saj na
novo požene. Edini način je, da se izkoplje s korenino. Na našem območju je Pajesna
največ na območju Sotelskega, Brestanice in Senovega, kjer se nezadržno širi. Dajem
pobudo, da preko javnih glasil apelirate na občane k uničevanju tega plevela.
Odgovor:
Občina Krško na podlagi usmeritev strokovne službe in fitosanitarne inšpekcije, enote
Novo mesto obvešča javnost o zatiranju škodljive rastline. Obveščanje poteka preko
spleta občine, občinskega glasila in strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda
novo mesto. V letošnjem letu pa je Občina tudi izvedla »čistilne« akcije na zemljiščih,
ki so v lasti Občine. Za dodatna pojasnila vam prilagamo tudi strokovni dopis službe
za varstvo rastlin, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto:
VELIKI PAJESE (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)
Opis vrste: Veliki pajesen sodi v družino pajesenovk (Simbaroubaceae). Je do 20
(‐25) m visoko listopadno drevo z redko, zaobljeno krošnjo ter ravnim, močnim
deblom in s plitvimi, po veliki površini razvitimi koreninami. Mladi poganjki so debeli,
rdečkastorjavi in dlakavi, lubje na vejah svetlosivo, na deblu tanko, razmeroma
gladko in z belkastimi vzdolžnimi razpokami. Listi so 50‐90 cm dolgi, spiralno
nameščeni, lihopernato sestavljeni iz 11‐25 lističev. Lističi so asimetrični, 6‐12 cm
dolgi, 2,5‐4 cm široki, pecljati, podolgovato eliptični, na vrhu zašiljeni, pri dnu
zaokroženi, celorobi ali z 1‐3 topimi krpami. Če lističe pomečkamo, oddajajo izrazit,
neprijeten vonj. Pajesenu podobna vrsta je octovec (Rhus typhina), ki pa se od
pajesena dobro loči po tem, da ima mlada stebla gosto puhasto dlakava (gola pri
pajesenu), socvetja pa so gosta, značilno temnordeča in ostanejo na drevesu tudi, ko
listi odpadejo. Nadalje imajo za razliko od octovca pomečkani pajesenovi lističi
značilen, oster in neprijeten vonj.
Območje naravne razširjenosti: Kitajska in Moluški otoki.
Poti vnosa in širjenje: V Evropo naj bi ga prvič prinesli leta 1751, ob koncu 18.
stoletja pa je bil zanesen tudi v Ameriko. Sadili in razširjali so ga kot okrasno drevo,
posebej primerno za gojenje v mestnem okolju. Ponekod so z njim pogozdovali suha
kraška rastišča, marsikje v Severni Ameriki in zahodni Evropi pa so ga sadili zaradi
gojenja sviloprejk. Pajesen se je začel širiti v naravo praktično povsod, kjer so ga
naseljevali, posebej hitro pa v toplejših, sredozemskih predelih.
Pojavljanje v Sloveniji: prvi podatki o gojenju vrste v okrasne namene v Sloveniji so
iz 19. stoletja, približno iz tega časa pa so tudi prvi podatki o njegovem
subspontanem uspevanju na Krasu (Pospichal, 1899). Na Krasu so ga že ob koncu
19. st. uporabljali za pogozdovanje kamnitih goličav. Pri nas je bil še pred nekaj
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desetletji razširjen predvsem na Primorskem, v zadnjih letih pa se pogosto pojavlja
tudi v notranjosti Slovenije, posebej v mestnem okolju.
Ekološke značilnosti rastišč: Najbolje uspeva v toplem podnebju, na (hud) mraz pa
so občutljive le mlade rastline. Pajesenu ustrezajo globoka in sveža tla, raste pa tudi
na kamnitih in peščenih tleh. Je svetloljubna vrsta odprtih in svetlih rastišč. Pogosto
ga najdemo v mestih, na ruderalnih rastiščih, ob robovih hiš, ob cestah, na
gradbiščih, ob potokih, na nasipališčih, opuščenih kmetijskih površinah in podobno.
Razmnoževanje in življenjski cikel: Cveti pozno pomladi, plodovi pa dozorijo
septembra in oktobra. Eno samo drevo proizvede na leto do približno 325000 semen,
ki zlahka kalijo. Razmnožuje pa se tudi vegetativno: posebej hitro s poganjki iz panja
in korenin. Le‐ti zacvetijo že prvo leto. Raste zelo hitro, a ima kratko življenjsko dobo
‐ redko živi nad 50 let. Rastlinskih bolezni in žuželk, ki bi ga ogrožale, praktično ni.
Vplivi tujerodne vrste na biotsko raznovrstnost: Pajesen hitro in bujno raste,
lahko tvori neprehodne sestoje in ob tem pa izpodrine domorodno vegetacijo.
Pajesenova drevesa izločajo toksine, ki preprečujejo uveljavitev drugih rastlinskih vrst
v bližini. V Sloveniji je pajesen najbolj problematičen na Primorskem. Na Kraškem
robu vidno ogroža nekaj najbolj toploljubnih koščkov naše vegetacije, npr. stena nad
Ospom (Jogan, 2000).
Vplivi na zdravje ljudi: Nekateri ljudje so alergični na pelod pajesena, sok te rastline
pa naj bi povzročal miokarditis.
Vplivi na gospodarstvo: Pajesen je nadležen plevel, ki ga je težko odstranjevati.
Ker ima agresiven koreninski sistem, lahko povzroča škodo na napeljavah.
Preventivni ukrepi: prepoved sajenja in gojenja, nadzorovanje (monitoring) širjenja,
ozaveščanje javnosti.
Odstranitev ali nadzor vrste: ponavljajoče se večletno redno žaganje oz. sekanje
dreves (sečnja v zgodnjem poletnem času), dokler se rastlina ne izčrpa; izkopavanje
dreves, odstranjevanje odraslih ženskih dreves; puljenje mladih rastlin; monitoring
območij, kjer iztrebljamo rastline, za morebitno pravočasno ukrepanje.
Vir: http://www.tujerodne-vrste.info/
Iz opisa velikega pajesna je razvidno, da ostaja med preventivnimi ukrepi predvsem
ozaveščanje in obveščanje javnosti o pomembnosti samoiniciativnega odstranjevanja
rastlin velikega pajesna. V RS za obravnavano rastlinsko vrsto ni zakonske podlage,
ki bi lastnikom površin nalagala obvezno odstranjevanje rastlin, kot velja za primer
vrst iz rodu Ambrosia Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu
Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/2010).
K vprašanju me je napotila oddaja na RTV Slovenija o gradu Rajhenburg, češ da so
dela končana, grad pa sameva. Da ni pravega odziva na javni razpis: Javno zbiranje
ponudb za oddajo kuhinje, restavracije in kavarne na gradu Rajhenburg. Vprašujem
se, kje je iskati vzrok, da ni pravega odziva na razpis. Po mojem laičnem mišljenju so
v razpisu postavljeni precej zahtevni kriteriji, ki jih bo težko realizirati. Vprašati se
moramo, kaj je kulinarika našega Posavja, ki jo gostu lahko ponudimo. Vsak
eventualni interesent, ki se bo javil na razpis pa verjetno na zadevo gleda tudi z
ekonomske strani.
Odgovor:
Čeprav po obnovi na daleč deluje, da grad sameva, temu ni tako0 V skladu z
Odlokom o ustanovitvi Kulturnega doma Krško, je celoten objekt predan v upravljanje
javnemu zavodu Kulturni dom Krško, v okviru katerega se vzpostavlja enota Grad
Rajhenburg. Od predaje objekta v upravljanje se izvajajo različne aktivnosti - od
odprave napak do vzpostavitve sistemov varovanja, zavarovanja ipd0 Vzpostavlja se
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oprema za samovodenje, dogovarja za medmuzejsko izposojo muzejskih predmetov,
izvajajo se tudi ostale podporne aktivnosti (kot so označitve ipd.), ki niso bile del
celovite obnove gradu, vzpostavljajo se prve zaposlitve0 Po prvotnih načrtih je bilo
vzpostavljanje vsebin na gradu predvideno za začetek leta 2013 in hkrati takrat tudi
polno delovanje, saj je navedene aktivnosti terjajo svoj čas in sredstva. Za pridobitev
potrebnih sredstev sta Občina Krško in Kulturni dom Krško v letošnjem letu kandidirala
na različne javne razpise. Pri tem je bil Kulturni dom Krško uspešen na javnem pozivu
LAS Posavje za sredstva Leader, v sklopu katerega se bo v začetku leta 2013 začel
razvoj čokoladnice na gradu, pridobile pomembne dodatne vsebine o delu in zapuščini
trapistov, in izvajali različni dogodki kot je npr. festival čokolade in vina. Občina Krško
se je prijavila tudi na razpis 323, s ciljem urediti okolico in vzpostaviti del vsebin
razstave Brestanica skozi čas (na rezultate še čakamo). Občina in KDK sta skupaj
prijavila še na razpis operativnega programa instrumenta predpristopne pomoči
Slovenija - Hrvaška (IPA), katerega rezultati bodo znani v začetku l. 2013, s
pridobljenimi sredstvi pa bi poleg razvoje rokodelske ponudbe na gradu vzpostavili
vsebine, ki se nanašajo na srednji vek in gospodo Rajhenburško. Skozi poletje smo si
preko javnega poziva prizadevali k sodelovanju privabiti gostinca, ki bi v zgodbah
gradu našel svojo priložnost in hkrati izvirno dopolnil muzejski del. Bolj kot zahtevnost
dokumentacije (pri katere izpolnjevanju so bili pristojni sodelavci pripravljeni dodatno
svetovati), bega predvsem negotovost glede obiska gradu. Zavedamo se, da so vsi
začetki težki, negotovi, zato smo v prvem (in celo v drugem letu poslovanja, če bi bil
izid negativen) gostincu omogočili brezplačni najem. Lokacija lokala na gradu je
svojevrsten izziv in priložnost, potrebni pa bodo skupni napori vseh ponudnikov na
gradu in vseh ostalih organizacij, podjetij, razvojnih inštitucij, turističnih agencij, ipd., da
se ponudba na gradu Rajhenburg z bližnjo in širšo okolico vključi v turistične trženjske
poti in ponudi različnim skupinam. V ponovljenem javnem pozivu za najemnike
gostinskega lokala na gradu Rajhenburg smo prejeli eno ponudbo, ki je glede na
reference ponudnikov obetavna. Postopek še teče, v primeru uspešnega dogovora
predvidevamo otvoritev gradu 1.12.2012 ob 15. uri. Otvoritveni program pripravljata
Kulturno društvo Svoboda Brestanica in Kulturni dom Krško.
Ivan Urbanč - ROK:
Dajem pobudo županu oziroma občinski upravi, da se aktivneje vključijo v iskanje
investitorjev za naše obrtne cone. Občina Krško je v preteklosti namenila ogromno
sredstev za pridobivanje zemljišč in njihovo ureditev za potrebe razvoja gospodarstva.
Žal je kriza prinesla svoje, to pa ne pomeni, da moramo dvigniti roke od razvoja.
Nasprotno, toliko več truda moramo vložiti, da pridobimo investitorje in jih
zainteresiramo za gradnjo na naših zemljiščih. Da pa bomo konkurenčni in zanimivi, pa
jim moramo ponuditi ustrezne pogoje, ki bodo boljši in zanimivejši od konkurence. V
mislih imam odloge plačil za zemljišča, sprejemljivo ceno, ter še kakšne ugodne
pogoje. Prepričan sem, da je manjša škoda, če skozi zemljišče (zavarovano)
kreditiramo nekoga, ki odpira delovna mesta, kakor, da nam zemljišča prerašča plevel.
Seveda pa je potrebno poiskati pravno podlago. Ne pričakujem odgovora, da se to ne
da, pač pa, kaj bomo storili, da bo to možno. Pa tudi to, koga bomo zadolžili, da bo na
tem delal. Če pa nimam prav, pa mi povejte in bom s to temo končal. Prepričan pa
sem, da moramo več storiti za razvoj gospodarstva in odpiranje delovnih mest v občini.
Odgovor:
Vsakršna pobuda, katere namen in cilj je povečati gospodarski razvoj občine Krško,
je dobra in dobrodošla. Prav na podlagi podobnih pobud je v preteklosti prišlo do
razvoja poslovnih con na območju občine Krško. Pri umeščanju in gradnji poslovnih
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con, kot so cona na Vrbini in v Drnovem, je Občina Krško poleg lastnih finančnih
sredstev pridobila tudi ogromno transfernih sredstev na podlagi različnih razpisov.
Občina Krško je v primerjavi z nekaterimi drugimi občinami v Sloveniji ubrala
drugačno pot izgradnje poslovnih con. Večina občin je s pomočjo evropskih sredstev
izgradila javno komunalno infrastrukturo, vendar zaradi nezainteresiranosti
investitorjev niso ustvarjali novih delovnih mest, kar pa je imelo za posledico vračanje
finančnih sredstev. Občina Krško se je pri izgradnji javne komunalne infrastrukture
poslužila faznosti. To pomeni, da smo zagotovili osnovno infrastrukturo do območja
poslovne cone, znotraj cone pa smo z investicijami sledili investitorjem. Na ta način
smo v Poslovni coni Vrbina umestili Sop International d.o.o., Gen energija d.o.o. ter
še nekaj ostalih investitorjev, ki z izgradnjo svojih poslovnih objektov še niso pričeli.
Od leta 2008 pa do danes smo kljub nastopu gospodarske in finančne krize v
Poslovno cono Vrbina uspeli umestiti kar sedem investitorjev, kateri so s svojo
dejavnostjo že pričeli, nekateri pa še svojo dejavnosti umeščajo. Trenutno imamo
intenzivne pogovore s tremi investitorji, kateri nameravajo svoje dejavnosti umestiti v
Poslovni coni Vrbina in v Poslovni coni Drnovo-Velika vas. Investitorji so
zainteresirani za zemljišča v skupni površini okrog 2,5 ha. Zavedamo se, da so
investitorji prav tako odvisni od sofinanciranja s strani različni skladov zato jim
omogočamo pridobitve služnosti oziroma stavbne pravice na naših zemljiščih do
pridobitve sredstev, v nadaljevanju pa odkup zemljišča. Prav tako investitorjem
predlagamo, da namesto plačila komunalnega prispevka sklenejo pogodbe o
opremljanju stavbnih zemljišč, na podlagi katerih izgradijo del javne komunalne
infrastrukture v zameno za plačilo. Takšne rešitve so velikokrat primernejše za
investitorje. Občina Krško prav tako trži svoja zemljišča v poslovnih conah preko
Centra za podjetništvo in turizem kot tudi preko Regionalne razvojne agencije. Slednji
redno oglašujeta omenjene poslovne cone na raznih sejmih in ostalih srečanjih
gospodarstvenikov v Sloveniji in tujini. Za oglaševanje naših poslovnih con v tujini pa
se poglavitno poslužujemo Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije ali s
kratico JAPTI. Skupaj z omenjeno agencijo smo naše poslovne cone predstavili že
večjem številu tujih investitorjev, vendar pa so potrebe in zahteve le teh v večini
nesprejemljive za Občino Krško. V Občini Krško se zavedamo, da je dobro
gospodarstvo osnova za pridobivanje dodane vrednosti in dvig kvalitete življenja
občanov občine Krško, zato bomo kljub vsesplošni finančni krizi nadaljevali z
investicijami v poslovnih conah s tem pa ustvarjali boljše pogoje za umestitev novih
investitorjev.
Dajem pobudo, da kmetijska zemljišča v lasti Občine Krško ponudimo tistim
občanom, ki bi jih želeli obdelovati. Tu mislim predvsem za potrebe vrtičkov. Vemo,
da so časi težki, kakor tudi to, da se občani vse bolj obračajo nazaj k zemlji. Seveda
vsi nimajo te možnosti, zato bi bilo zelo smiselno, da jim to možnost skozi neko
organizirano obliko ponudimo. Gospod Sluga mi je omenil, da se sicer na tem že
nekaj dela, predvsem za ciljno skupino socialno šibkih. Prepričan pa sem, da je to
možnost potrebno ponuditi vsem zainteresiranim občanom.
Odgovor:
Občina Krško pridobiva kmetijska zemljišča v pravnomočno končanih postopkih
dedovanja po osebah, katerim je plačevala stroške institucionalnega varstva v
posebnih in splošnih domovih. V večini primerov gre za pridobljene solastniške
deleže na premoženju. Premoženje je vključeno v letni načrt razpolaganja s
premoženjem občine in je ocenjeno na podlagi cenitve sodno zapriseženih cenilcev.
V letu 2011 je bil vsem krajevnim skupnostim poslan dopis z navedbo kmetijskih
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zemljišč na območju posamezne krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti naj bi preko
svojih svetnikov o razpoložljivih zemljiščih obvestile krajane. Podatke o kmetijskih
zemljiščih za najem ali nakup je možno pridobiti na oddelku za urejanje prostora in
varstvo okolja.
Po vzoru na mojega kolega bi tudi jaz rad pohvalil občinsko upravo, kajti informiran
sem, da bo moja pobuda za ustrezno parkirišče na Drnovem realizirana.
Odgovor:
Odgovor ni potreben.
Vprašujem, kako daleč je z realizacijo izgradnje ceste Šutna-Jarek-Trebelnik.
Odgovor:
Občina Krško in Občina Brežice sta pristopili k urejanju meje, po kateri poteka cesta
Šutna - Jarek - Trebelnik. Ureditev meje še poteka. Zapleti glede ureditve meje so
nastali predvsem tam, kjer cesta poteka po vodnem svetu. V oktobru je predviden
sestanek vseh lastnikov tangiranih zemljišč, kjer jih bomo seznanili s projektom
ceste in z aktualnimi problemi.
Jožica Mikulanc - DeSUS:
Parkirišča na sedanjem območju peš cone v starem mestnem jedru
Vsled dejstva, da v starem mestnem jedru odpiramo novo trgovino dajem pobudo,
da se obstoječa peš cona odpre za enosmerni promet, na njej naj se zarišejo modre
cone in na začetku ulice postavi parkomat. Po dosedanjem opazovanju je sedanja
peš cona prazna, na njej ni sprehajalcev, niti otrok, na kar se nekateri izgovarjajo. Z
odprtjem peš cone bi omogočili občanom lažji dostop do trgovine in istočasno do
knjižnice. Z odprtjem peš cone se strinja in jo podpira tudi vodstvo Valvazorjeve
knjižnice Krško. Res je v neposredni bližini peš cone večje število parkirišč,
označenih je tudi nekaj modrih con za bodoče nakupovalce, vendar v dopoldanskem
času so vedno vsa zasedena. Z zapiranjem ulic v starem mestnem jedru le-tega ne
bomo oživili, temveč bomo dosegli ravno nasprotno. Žal smo Slovenci še vedno tako
navajeni, da se radi pripeljemo čim bližje našega cilja. Odpiramo trgovino, bojim pa
se, da staro mestno jedro z vsemi zaposlenimi na tem območju ni dovolj, da bo
trgovec opravičil svojo ekonomsko opravičenost, zato dajmo možnost obiska in
nakupovanja v trgovini tudi prebivalcem iz okoliških krajev. Zavedam se, da je moja
pobuda v nasprotju z mnenjem Zelenega kroga, vendar kakšen bo eventualni njihov
odziv čez dve, tri leta, če staro mestno jedro zopet ostane brez trgovine, kar si pa
nihče ne želi. Pobudo bomo obravnavali tudi na svetu KS mesta Krško 19. 9. 2012 in
zaključke posredovali na Občino Krško.
Odgovor:
Pešcona oz. osrednja peščeva površina znotraj starega mestnega jedra Krško, se
nahaja na območju, ki se ureja na podlagi določil Odloka o ureditvenem načrtu ožjih
ureditvenih območij III., IV. In V. zgodovinskega jedra mesta Krško (SDL št. 8/86, UL
št. 63/93 in 62/01). Ureditveni načrt vsebuje tehnično poročilo, soglasja in grafične
priloge. V njem je pri ureditvi prometa navedeno (in v grafiki prikazano), da je namen
prometne ureditve zmanjšati število vozil v zgodovinskem jedru, urediti ustrezne
dostope do objektov, doseči varno sožitje peš in motornega prometa, skratka
oblikovati učinkovit lokalni prometni sistem ter ga povezati z ostalimi območji. V tem
kontekstu se je ukinil del CKŽ za motorni promet (od CKŽ 46 do Dalmatinove), ki je
postal območje za pešce, promet pa se je organiziral po vzporednih enosmernih ter
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dvosmernih cestah (Dalmatinova, v nadaljevanju CKŽ, Bohoričeva, obstoječa
obvoznica, vmesne dostavne ceste0). Na južnem delu je nastala površina,
namenjena mirujočemu prometu, na severnem delu pa peščevim površinam. Tako
nastali trg obdajajo obstoječi in predvideni objekti, katerih pritličja so poslovna
(oživitev trga), nadstropja pa stanovanjska. Poleg tega je po UN ostali del CKŽ,
vključno s Hočevarjevim trgom, območje priviligiranega peš prometa – sožitje z
motornim prometom. Predlagano odprtje pešcone ni v skladu z navedenimi določili
veljavnega ureditvenega načrta ter konceptom prometnega omrežja v načrtovanih
dokumentih (meščanom prijazno mesto, dobra navezanost starega jedra na druge
dele mesta Krško in okoliških krajev, zmanjševanje motornega prometa v centru oz.
krepitev vloge pešcev in kolesarjev, reševanje problematike mirujočega prometa0).
Brežina reke Save
Zelo neugleden je pogled na brežino reke Save od Brestanice proti Krškemu. Res se
na tem delu izvajajo dela, vendar dajem pobudo, da Občina Krško opozori
upravljalca voda, da pokosi brežine, ki so med ostalim zaraščene tudi z ambrozijo.
Odgovor:
Glede na to, da potekajo dela na ureditvi reke Save, smo pobudo posredovali na
Agencijo Republike Slovenije za vode, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek
območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, na Infro d.o.o., Ulica 11.
novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem in HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33
a, 8250 Brežice. Z odgovori vas bomo obvestili po njihovi pridobitvi.
Sadjarska ulica
8 prebivalcev ob Sadjarski ulici je poslalo dopis na KS mesta Krško za obnovo te
ulice in popravilo oziroma zamenjavo poškodovanih robnikov. Ker z ulicami ne
upravlja krajevna skupnost, prilagam dopis krajanov (priloga II.a.), vendar vseeno
prosim za pisni odgovor.
Odgovor:
Sadjarsko ulico smo si ogledali in ugotovili, da so robniki poškodovani ter potrebni
zamenjave. Robniki so potrebni obnove tudi na več ostalih cestah v občini Krško.
Dela se bodo izvajala po prioritetnem vrstnem redu.
Odkup objektov na Tovarniški ulici
V prvi polovici leta 2008 je KS mesta Krško na pobudo občine organizirala sestanek z
lastniki objektov ob Tovarniški ulici, na katerem so bili prisotni vsi lastniki in
predstavniki občine. Na omenjenem sestanku je bil sprejet dogovor, da Občina Krško
odkupi vse tri stanovanjske objekte (N., B. in T.) in da se opravi uradna cenitev. Občina
Krško je svojo vlogo delno opravila - opravljena je bila cenitev, odkupljena B. hiša ter
zamenjana okna na N. hiši. Gospod T. pa je 12. 7. 2012 prejel dopis Občine Krško, v
katerem ga obveščate, da je Občina Krško v zvezi z umeščanjem HE Krško ustavila
postopek nakupa objektov na Tovarniški ulici in zato za predmetni odkup ni
zainteresirana. G. T. je ogorčen nad takšnim ravnanjem, zato prilagam njegovo pismo
(priloga II.b.), s katerim je seznanil tudi Krajevno skupnost mesta Krško in želim, da
ustrezne službe na občini podajo pisni odgovor.
Odgovor:
Občina Krško je na pobudo DRSC začela s pogovori z omenjenimi lastniki
nepremičnih oz. stanovanjskih objektov na Tovarniški ulici. V projektni dokumentaciji
za gradnjo obvoznice Krško je na severni strani načrtovana protihrupna ograja kot

6

ukrep aktivne zaščite, katere predračunska vrednost je znašala 160.000,00 EUR.
Občini je bila ponujena možnost, da se pogovori z lastniki nepremičnin oz.
stanovanjskih objektov hiš in ponudi možnost odkupa, tako da bo DRSC prispevala
znesek, ki je planiran za protihrupno ograjo, občina pa bi prispevala razliko iz
proračuna in to pod pogojem, da na odkup pristanejo vsi trije lastniki nepremičnin oz.
stanovanjskih objektov na Tovarniški ulici št. 2, 3 in 4. Rešitev na tak način se je zdel
boljši za lastnike omenjenih nepremičnin. Za dogovore in izvajanje postopka je s
sklepom župana št. 35103-2/2000-O605 z dne 10. 9. 2009 imenovana komisija. Za
omenjene objekte so narejene cenitve, na osnovi katerih se je pristopilo k dogovoru z
lastniki o možnosti in pogojih odkupa. Iz zapisnika Komisije v zvezi z odkupom
zemljišč na Tovarniški ulici je razvidno, da je:
1. gospe A.N. bila ponujena vrednost v višini 130.000 EUR oziroma stranka je
želela nadomestno vseljivo stanovanjsko hišo v bližini mesta;
2. Družini T. bila ponujena vrednost v višini 150.000 EUR, s čimer so stranke
soglašale;
3. gospe L.B. bila ponujena vrednost 170.000 EUR, s čimer stranka ni soglašala.
V postopku je bilo vsem lastnikom predstavljeno, da bo Občina Krško odkupila
nepremičnine od vseh lastnikov in v kolikor ne bi bilo doseženo soglasje s katerim
izmed njih do odkupa ne bo prišlo. Strankam je bilo povedano, da možnosti izplačila
odškodnin ni. V samem postopku je bilo pregledanih več lokacij nadomestnih vseljivih
objektov za potrebe selitve A.N.. Stranka je dne 4. 5. 2010 telefonsko sporočila, da
se ne želi seliti iz svojega objekta temveč želi izplačilo odškodnine za rekonstrukcijo
obstoječe hiše (zamenjava oken), kjer namerava ostati. L.B. je bila ponujena
vrednost 170.000 EUR, vendar stranka v svojem dopisu z dne 16. 4. 2010 vztraja pri
izplačilu 220.000 EUR z dodatnim izplačilom za stroške škode ob selitvi in za
pohištvo. Glede na to, da je bila višina kupnine za objekt L.B. nesprejemljiva za
občino in da s stranko ni bilo možno doseči soglasja, prav tako ne z A.N., ki je želela
le odškodnino, je komisija predlagala, da se ne gre v postopek odkupa nepremičnin
na Tovarniški ulici, temveč se zgradi protihrupna ograja. S tem je bila naloga komisije
zaključena. Dne 21. 11. 2011 je na podlagi rebalansa Stanovanjskega
proračunskega sklada sklenjena menjalna pogodba med Občino Krško in L.B. tako,
da je zamenjano stanovanje na Cesti 4. julija v Krškem, ki v naravi predstavlja
stanovanje št. 15 v 2. etaži s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 104,85 m2, od
tega 68,80 m2 stanovanja, 32,85 m2 terase in 3,20 m2 shrambe za stanovanjsko hišo
s pripadajočim zemljiščem na Tovarniški v Krškem, ki v naravi predstavlja dvorišče v
izmeri 68 m2, stavbišče v izmeri 390 m2, njivo v izmeri 64 m2 in travnik v izmeri 390
m2. Sodni izvedenec gradbene stroke je stanovanje ocenil na 117.500,00 EUR,
stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem, pa na 147.500,00 EUR. Trenutno je
hiša zasedena z dvema najemnikoma, v izdelavi pa je idejna rešitev za adaptacijo
hiše v večstanovanjski objekt. Občina Krško ni bila investitor zamenjave oken pri A.N.
temveč jo je napotila na investitorja. Ker so se okoliščine od začetka izvajanja
projekta odkupa bistveno spremenile (nezmožnost rešitve za vse tri lastnike, problem
zagotavljanja potrebnih sredstev v proračunu, ukinitev Stanovanjskega
proračunskega sklada Občine Krško) se je projekt ustavil.
Aleš Suša - LZK:
Ker je izgradnja večnamenske vzdrževalne poti ob Savi na levi strani v polnem teku,
vprašujem:
- kje in kakšni bodo dostopi za pešce in kolesarje do te poti na Vidmu in v
Brestanici?
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-

na kakšen način se bosta pri hidroelektrarni križali ta pot in nova obvoznica?
na katerih mestih je omogočen dostop do reke?

Odgovor:
Večnamenske poti se uredijo na levem bregu reke Save na območju od potoka
Kladje do Dolenjega Leskovca ter od Sotelskega do križišča na Tovarniški ulici in na
desnem bregu reke Save na območju Pijavškega in Gunškega polja ter ob
Brestaniškem potoku.Kolesarski promet se z večnamenskih poti spelje na obstoječe
omrežje cest in poti. Večnamenska pot se uredi na levem bregu Save pod jezovno
zgradbo do križišča na Tovarniški ulici. Peš dostop do levega brega in nadomestnega
habitata se uredi pod obstoječim železniškim in novem, razširjenem cestnem
propustu na izlivnem odseku Zahoč in pri stanovanjski hiši Sotelsko 5. Vzdrževalna
pot na desnem bregu Save se uredi dolvodno od mostu obvoznice Krško in poteka
po bermi desne brežine ter podpornega zidu na območju Zatona vse do obstoječega
cestnega mostu, kjer se priključi na obstoječo obrežno pot.
Peter Žigante - LDS:
Vprašujem, koliko sponzorskih ali donatorskih sredstev je Občina Krško podelila za
izdajo knjige o speedwayu »Speedway v Krškem«, ki je izšla leta 2002 ter koliko za
razstavo o speedwayu v prostorih Valvasorjeve knjižnice, odprto v letu 2009.
Odgovor:
Za projekt - knjigo Speedway in Krško je Občina Krško Kulturnemu društvu Obzorje v
letu 2002 podelila 7.382,07 EUR. Razstava Speedway v letu 2009 je bila financirana
iz redne dejavnosti knjižnice v sklopu sredstev preko letne pogodbe o financiranju
Valvasorjeve knjižnice Krško.
Anton Petrovič - SD:
Podpiram pobudo g. Krajnca in predlagam, da se v občinskem proračunu za leto
2012 in prihodnja leta načrtujejo sredstva za zatiranje in odstranjevanje Ambrozije in
Velikega pajesna.
Odgovor:
Oddelek za GI je zadolžen za košnjo zelenic, ki so evidentirane v katastru zelenic in
so javne površine ter za košnjo obcestnega pasu ob občinskih cestah, ki se izvaja
dvakrat letno.
Vlado Bezjak - DeSUS:
Spoštovani župan, kot predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
se želim zahvaliti. Saj si pred novim šolskim letom prisluhnil pobudi SPV-ja in skupaj
s sodelavci našel sredstva za nakup treh novih merilnikov hitrosti, katere smo
namestili v bližini osnovnih šol. Naj še dodam, da do danes v naši občini ni bilo
prometne nezgode z udeležbo otrok, oziroma pešcev. Hvala za pozornost!
Odgovor:
Odgovor ni potreben.
Ivan Umek - SLS:
Do sedaj sem že dvakrat izpostavil problematiko državne ceste Senovo - Koprivnica.
Enkrat sem dobil odgovor od občinske uprave, da je na potezi Direkcija za ceste RS,
drugič pa od direkcije, ki pravi, da je na potezi Občina Krško, da naroči projektno
dokumentacijo za obcestno infrastrukturo. Prosim za nedvoumen odgovor na
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vprašanje (kjer bo jasno razvidno), kdo mora prvi povleči potezo, da se začnejo
aktivnosti za najslabši odsek državne ceste v občini Krško? Hvala za odgovor!
Odgovor:
DRSC je v letu 2011 poslala dopis, v katerem predlaga občini, da za odseke, za
katere menimo, da so problematični, naročimo projektno dokumentacijo, na osnovi
katere bo možno izdelati dokument identifikacijskega projekta (DI-IP) in ga na osnovi
le-tega predlagati za uvrstitev v Proračun RS.
Občina Krško trenutno že izdeluje projektno dokumentacijo za projekt rekonstrukcije
regionalne ceste Krško-Pohanca, z ureditvijo pločnikov in ostale infrastrukture skozi
vas Zdole.
Za odsek regionalne ceste Senovo-Koprivnica je v letu 2013 možno pripraviti in
uskladiti projektno nalogo z DRSC in v okviru finančnih možnosti pričeti z izdelavo
projektne dokumentacije v letu 2014.
Odgovor Direkcije Republike Slovenije za ceste:
Glede vzdrževanja državne ceste R2-422, odsek 1333 Podsreda - Brestanica na
delu med km 5,300 in km 11,000 podajamo sledeč odgovor. Dopis Občine Krško
vezan na stanje vozišča državne ceste R2-422, odsek 1333 Podsreda -Brestanica na
delu med km 5,300 in km 11,000 je bil posredovan Sektorju za analizo in plan na
Direkciji Republike Slovenije za ceste z namenom analize stanja vozišča ter uvrstitve
v plan investicij za rekonstrukcijo ceste. Sanacija v proračunskem obdobju 20132014 ni predvidena. V času do izvedbe rekonstrukcije bo koncesionar za redno
vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP d.d. v okviru razpoložljivih
sredstev na rednem vzdrževanju izvajal sanacijo lokalnih poškodb, udarnih jam in
odlomov asfaltne plasti ter dopolnjeval manjkajočo prometno signalizacijo in označbe
na ter ob vozišču. V primeru poslabšanja stanja vozišča bo koncesionar postavil
ustrezno prometno signalizacijo, ki bo voznike opozarjala na spremenjeno stanje
vozišča.
Miro Čelan - LPRR:
Ugotavljam, da se v naši občini širi neznosen smrad pri komunalnih odpadkih na
»ekoloških otokih«. Dogaja se, da se v posodah bio odpadkov redijo črvi, zato
predlagam, da se bio odpadke odpelje večkrat na teden in da se posode večkrat
operejo - dezinficirajo. Za ugodno rešitev se zahvaljujem.
Odgovor:
Odgovor koncesionarja, družbe Kostak d.d.:
Na zbiralnicah oziroma ekoloških otokih smo v letu 2011 skladno z Uredbo o
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
namestili posode za zbiranje bioloških odpadkov. Pranje posod izvajamo po določilih
trenutno veljavnega odloka. Vsebnost posod za biološke odpadke pa posebej v
poletnem času povzroča težave zaradi neprijetnega vonja, zato bomo poskušali v
naslednjem letu z uporabo primernega dizinfekcijskega sredstva in pogostejšega
pranja posod omiliti neprijetne vonjave.
David Imperl - SNS:
Opažam, da imamo v naši občini oziroma natančneje povedano v naših posameznih
krajevnih skupnostih zelo lepo urejena nogometno-rokometna igrišča, določene sedežne
kapacitete za gledalce, urejena in na novo postavljena so ponekod otroška igrala, ki
tvorijo primerna otroška igrišča. Skratka površine so pripravljene in urejene za uporabo.
Ponekod ob njih vidimo napisano tablo z letnico izgradnje ali prenove, ki pa so zelo
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»mlade«. Predvsem pa je vidno, da ti objekti, prostori oziroma rekviziti potrebujejo
boljšega skrbnika, zato predlagam, da ga določite. Ponekod je potrebno določene stvari
le pričvrstiti, popraviti in lesene površine ponovno premazati oziroma vremensko zaščititi,
saj bomo na ta način podaljšali njihovo življenjsko dobo. Sredstva, ki so bila za njihovo
postavitev in ureditev potrebna s strani Občine Krško ali posamezne krajevne skupnosti,
bodo na ta način boljšega vzdrževanja bolje izkoriščena, kajti prihodnost postavitve in
urejevanja majhnih športnih površin so negotova.
Odgovor:
Od otroških igrišč sta v pristojnosti Občine Krško igrišče na Gubčevi in Bohoričevi ter
športne površine pri stadionu in ŠRC Dovško, ostala otroška in športna igrišča so v
pristojnosti krajevnih skupnosti. Na Občini Krško se zavedamo, da otroška igrišča
potrebujejo vzdrževanje zaradi varnosti uporabnikov in zaradi daljše življenjske dobe
igral, zato smo že pričeli z aktivnostmi glede vzdrževanja in upravljanja otroških igrišč, ki
so v naši pristojnosti.
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