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23.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  15. 6. 2017; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
 
Vlado Bezjak - DeSUS: 
 

Najprej se želim zahvaliti za postavitev poslovilnega objekta na pokopališču v 
Brestanici, za obnovo mrliške vežice in sanitarij ter za izgradnjo mostu v naselju Anže. 
 

Dajem pobudo, da se večnamenska pot od Hidroelektrarne Krško do Blance, uredi s 
protiprašno zaščito (asfalt). Na tej trasi je namreč veliko sprehajalcev in kolesarjev in 
bi bilo prav, da se tudi ta odsek asfaltira. Trenutno je ta pot v slabem stanju, na kar je 
na prejšnji seji že opozoril kolega Anton Petrovič.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Na upravljavca, Direkcijo Republike Slovenije za vode, smo poslali pobudo za ureditev 
večnamenske poti v makadamski obliki (krpanje lukenj, utrditev vozišča). 
Večnamenska pot od HE Krško do Blance je še vedno v upravljanju in v lasti države. 
Ko bo izveden prenos lastništva na Občino Krško in večnamenska pot dana v 
upravljanje, bo Občina Krško lahko izvedla asfaltacijo poti, če bo le-to uvrščeno v Načrt 
razvojnih programov. Kdaj bo izveden prenos, pa je odvisno od državnih organov in 
Ministrstva za okolje in prostor.  
 
Prav tako dajem pobudo, da se prične razmišljati o pokritju bazena Brestanica. S tem 
bi kopalno sezono lahko bistveno podaljšali. Z novim dovozom do bazena in urejeno 
infrastrukturo bo bazen Brestanica postal bolj obiskan. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Občina Krško je v preteklosti že velikokrat razmišljala o podaljšanju kopalne sezone 
na bazenu Brestanica. Pojavljale so se različne ideje, nikoli pa ni bila izdelana 
kalkulacija, kaj to pomeni v tehničnem in finančnem smislu. Na pobudo župana Občine 
Krško smo v letu 2016 naročili izdelavo idejne zasnove in izračun obratovalnih stroškov 
takšnega projekta, ki bi se izvedel na obstoječemu bazenu v Brestanici. Strokovnjaki 
iz družbe Duol d.o.o. Ljubljana, ki se ukvarja s proizvodnjo in postavitvijo presostatičnih 
hal (napihljivi balon) so v sodelovanju z domačimi strokovnjaki iz družbe LEAD-a 
izdelali idejno zasnovo projekta in oceno stroškov investicije. Z realizacijo idejne 
zasnove bi se kopalna ali plavalna sezona na bazenu Brestanica podaljšala čez celo 
leto. Pogodbeni izvajalci športa v občini Krško, ki so jim dejavnost vodni športi 
(plavanje, triatlon, vaterpolo, plavalni tečaji, sinhrono plavanje, kajak kanu, plavalna 
rekreacija….) bi pridobili pogoje za izvajanje svoje dejavnosti. Rešitev predvideva 
namestitev presostatične hale - balona nad obstoječim objektom bazena. Bazen 
dimenziji 50 x 25 m bi nadkrili z balonom dimenzij 57x30, višine v slemenu 10 m. V 
času poletne kopalne sezone bi balon umaknili in z koncem le-te bi ga ponovno 
postavili. Montaža in montaža poteka relativno enostavno. Najnovejša tehnologija 
predvideva dvojno ali trojno membrano balona, ki ima tudi dobre izolacijske lastnosti. 
Ta objekt bi bil s tunelom - hodnikom povezan z bazensko stavbo, ki bi se v tem primeru 
tudi mogla opremiti z instalacijam za ogrevanje.  
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Skica postavitve napihljivega balona na bazenu Brestanica: 
 

Višina investicije: 
- Napihljivi balon, dimenzij 57 x 30 m (dobava zunanje in notranje membrane, 

sidranje membrane, montaža membrane, montaža glavnega in zasilnega izhoda z 
vso potrebno opremo: 127.000,00 EUR; 

- Instalacijska, strojna in elektro dela (ventilacijska enota, glavna in zasilna, gorilci, 
pogoni, turbina, elektro omare, sistem razsvetljave…. ): 55.000,00 EUR; 
SKUPAJ: 182.000,00 EUR 

 

Poleg same investicije je za samo določitev o izvedbi bistven podatek o stroških 
obratovanja. V tem trenutku še nimamo zbranih vseh informacij o delovanju podobnih 
objektov pri nas in v tujini.  
 

 
Jože Olovec - SDS: 
 

Že pred leti je bila podana pobuda, da se pri semaforju pri stadionu Matija Gubca 
omogoči udeležencem v prometu stalno zavijanje v desno (proti Leskovcu), ne glede 
na signal semaforja. Ker se v teh letih ni zgodilo nič, idejo danes ponavljam in 
predlagam, da se na semaforju namesti znak z zeleno puščico, kar bo oz. bi odpravilo 
nepotrebno čakanje ter seveda še vedno omogočilo varno zavijanje tudi pri rdeči luči. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško bo preverila možnost za stalno desno zavijanje pri omenjenem 
semaforju s stališča stroškov in načina izvedbe. 
 
Cesta Gmajna-Zajčki je pred leti nedvomno veljala za strateško cestno povezavo, saj 
so lastnici zemljišča grozili tudi z razlastitvijo. Do danes je žal modernizirano zgolj cca 
¼ celotne trase. V imenu tam živečih krajanov in lastnikov bivalnih vikendov ter 
zemljišč vprašujem, zakaj je omenjena cestna povezava izginila iz načrtov Občine 
Krško tja do leta 2021? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Projekt modernizacije ceste Gmajna - Zajčki je bila prestavljena zaradi neurejenih 
lastniških razmerij na trasi ceste. To pomeni, da je v vmesnem času potrebno pridobiti 
vsa zemljišča, ki tangirajo traso ceste. 
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Pri vhodu v novi del pokopališča v Leskovcu je puščen kabelski priključek za svetilko, 
ki bi osvetljevala spodnji del pokopališča. Čeprav je od prenove minilo že vsaj 15 let je 
ostalo stanje tako, kot je bilo ob zaključku del pred že omenjenimi leti. Zato predlagam, 
da se to končno uredi, če je že bila predvidena v projektu (svetilka je v tem delu 
pokopališča potrebna). Sedanja »rešitev« je dobra za svetli del dneva, ima pa 
pomanjkljivosti za preostali del dneva.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V času izgradnje novega dela pokopališča, se je zaradi racionalizacije pristopilo k fazni 
izgradnji. Sedaj postopoma izvajamo preostale faze projekta. V letošnjem letu bo 
usposobljen žarni zid. V načrtu je še povečanje nadstrešnice pri mrliški vežici. Montažo 
in priklop novih svetil na novem delu pokopališča bomo izvedli skupaj z izgradnjo 
nadstrešnice. 
 
Slovenija je bila v letu 2016 največji izvoznik delovne sile v območje Schengen-a. Če 
podatki držijo smo »izvozili« 46.000 delavcev. Vprašujem, kolikšen delež v tem poslu 
predstavlja izvoz iz občine Krško in kakšni so posledično vplivi na vzdržnost socialnega 
sistema. Občutek imam, da prihaja do zlorabe socialnega sistema in da prihaja do 
nenadzorovanega priseljevanja delovne sile, kar povzroča zmedo na trgu, predvsem v 
gradbeništvu in posledično na znižanje cen oziroma »dumpinga« ter s tem pritisk na 
nižanje plač zaposlenih in povečanje socialnih transferov. Ni odveč omeniti, da ta profil 
priseljencev predstavlja nelojalno konkurenco domači delovni sili. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
S problematiko, ki jo navajate, je Občina Krško seznanjena, vendar pa le-ta ne spada 
v pristojnosti delovanja občinske uprave, zato s tovrstnimi podatki ne razpolagamo. Za 
odgovor na vašo konkretno pobudo in vprašanje bomo zaprosili Zavod RS za 
zaposlovanje, Statistični urad RS in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v 
kolikor razpolagajo s podatki za občino Krško. Bistvo problema, s katerim se srečuje 
tudi naša občina v različnih vprašanjih, ki se nanašajo na priseljevanje tujcev, njihovo 
bivanje ter povečevanju socialnih transferjev iz teh naslovov, je potrebno iskati v 
nedorečeni in ohlapni zakonodaji na teh področjih. Trend napotitve tujcev, ki so 
zaposleni pri slovenskih ali tujih delodajalcih, ki jih le-ti napotujejo na delo izven 
Slovenije, v druge države EU, zaznavajo tudi organi v občini Krško, na primer Upravna 
enota v Krškem. Pomemben predpis na tem področju je Zakon o čezmejnem izvajanju 
storitev, ki predpisuje, da mora delodajalec oziroma samozaposlena oseba pred 
začetkom izvajanja storitve pridobiti obrazec A1. Obrazec A1 je dokument, ki potrjuje, 
da se za napotenega delavca oziroma samozaposleno ali tujo samozaposleno osebo, 
v času čezmejnega izvajanja storitve, še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti 
države članice EU, v kateri ima delodajalec oziroma samozaposlena oseba sedež. Nov 
zakon prinaša nova pravila za napotitev delavcev na delo v tujino oziroma za 
opravljanje storitev v drugi državi članici Evropske unije. Z novim letom, ko bo stopil v 
veljavo, bodo veljala tudi drugačna pravila, na podlagi katerih se bo lahko pridobilo 
obrazec A1. Nov zakon naj bi vsaj delno zajezil izdajanje teh potrdil delodajalcem, ki 
ne izpolnjujejo zakonskih pogojev. 
 

Naknadno: 
Prejeli smo odgovore Statističnega urada RS, Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (priloga 1). Žal vam odgovorov na vsa vaša 
vprašanja nismo mogli zagotoviti, saj vse naprošene institucije ne razpolagajo s 
tovrstnimi podatki.  
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Tamara Vonta - SD: 
 

Pozdravljam napore Občine Krško pri organizaciji različnih prireditev v Krškem. Ne zdi 
pa se mi primerno, da je bila zadnja prireditev naslovljena kot BEERFEST - Razvajanje 
za vso družino. Mislim, da ne potrebujemo promocije alkohola »za vso družino«, prej 
obratno, še posebej, če pogledamo nekaj parametrov raziskave Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. Občini Krško, kot organizatorju predlagam, da je pri teh zadevah bolj 
tankočutna, saj ne gre za prvi primer povsem neprimernega reklamiranja in promocije. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Vaš dobronameren predlog bomo v prihodnje poskusili čimbolj upoštevati in pri 
promociji poskušali zagotoviti bolj nazorno ločitev dogodkov. Pri nadaljnjih dogodkih 
bomo v prihodnje še bolj pazili, da se vsebine na katere ste podali pripombe ne bodo 
prepletale. V nadaljevanju podajamo še dodatno obrazložitev vsebine izvedenega 
dogodka: prireditev, ki jo je Občina Krško organizirala v sodelovanju s Centrom za 
podjetništvo in turizem Krško je bila prireditev »2 v 1«, torej z namenom združevanja 
dogodkov. Želeli smo namreč izpeljati dogodek - Mi(KK)ro beer fest, kateri bo presegel 
lokalno zgodbo in hkrati obdržati dogodek, kjer se predstavijo ponudniki mestnega 
jedra. Zaradi ekonomskega vidika smo se odločili, da oba dogodka izpeljemo hkrati; 
posledično sta imela tudi skupno promocijo, promocija v vrtcih in osnovnih šolah pa je 
bila izvajana izključno za dogodek Družinsko razvajanje v mestu. Mi(KK)ro beer fest je 
prireditev, ki je že v samem začetku zamišljena kot prireditev, kjer gre za kulturo pitja 
piva. Prioritetno smo želeli, poleg tujih pivovarjev, predstaviti domače podjetnike, ki v 
naši regiji varijo pivo. Družinsko razvajanje v mestu pa se izvaja v okviru projekta 
managementa mestnih središč, katerega je v letošnjem letu podprla tudi Javna 
agencija Spirit. Gre za koncept oživljanja mestnega jedra v povezovanju s 
predstavitvami različnih športnih društev, ki delujejo v Občini Krško. Zaradi 
navedenega, smo mnenja, da ima način združevanja dogodkov pozitivne učinke, tako 
iz ekonomskega, kot tudi iz vidika števila obiskovalcev.  
 

 
Aljoša Preskar - N.Si: 
 

Opazil sem povečano število opozoril na cestiščih in ob cestiščih, kar dodatno 
povečuje prometno varnost v Krškem. Tudi na križišču med Strmo potjo in Cesto 4. 
julija so nove oznake. A menim, da to ni dovolj, zato dajem pobudo za rekonstrukcijo 
nepreglednega in vse bolj obremenjenega križišča. Obnovljena cesta med Vidmom in 
Brestanico je zelo priljubljena in zelo frekventna, polni se novo naselje na Polšci, starši 
svoje otroke v vrtec in šolo vse pogosteje vozijo z avtomobili, v in ob cerkvi je vse več 
množičnih prireditev. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
V načrtu je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Ceste 4. julija, od 
trgovine Chemo do vključno križišča s Strmo potjo. V sklopu projektne dokumentacije 
bo podana tudi rešitev za umirjanje prometa. 
 
 

Dušan Dornik - SMC: 
 

Vprašujem, : 
- ali bo najemodajalec (Občina Krško) dobil povrnjene stroške, ki jih bo čez leto 

imel z Bazenom Brestanica (voda, elektrika ter komunalne storitve)? 
- kako je to urejeno v pogodbi? 

 



 5

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
V najemni pogodbi za Bazenski kompleks ŠRC Brestanica je pokrivanje stroškov vode, 
elektrike in komunalnih storitev opredeljeno v 7. členu pogodbe. Le-ta med drugim 
opredeljuje tudi pokrivanje navedenih stroškov, kot tudi ostale obveznosti. Zapisano 
je, da se najemnik zavezuje, da bo kril vse stroške obratovanja najetih prostorov, še 
posebej kopalne vode, ogrevanja kopalne vode, električne energije, telekomunikacij, 
ogrevanja, varovanje prostorov in ostalih stroškov uporabe, stroške pitne vode, 
odvajanja odpadne in meteorne vode, zbiranje, sortiranje in odvoza odpadkov, 
popravila, čiščenja, vzdrževanje in posodabljanje prostora in opreme ipd. ter stroške 
vseh intervencij varnostne službe. 
 
Ob nalivu dne 1. 6. 2017 je bila Cesta krških žrtev od Stadiona do Qlandije pod vodo, 
zato predlagam, da se na to opozori vzdrževalca CGP (če je to on), da očisti 
kanalizacijo meteornih voda. Isto se je zgodila na Senovem, zato predlagam, da se 
tudi na to opozori vzdrževalca. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Cesta krških žrtev je v upravljanju države, vzdržuje jo družba CGP. Upravljavca in 
vzdrževalca bomo opozorili na nujnost pregleda in čiščenja meteorne kanalizacije, 
zaradi preprečitve podobnih dogodkov v bodoče. 
 


