
Šifra: 900 - 9 / 2018 -  (KS15) 

Veliki Podlog, 21. 4. 2021 
 

 
 
Z  A  P  I  S  N  I  K  srečanja s svetniki in vodstvom občine Krško 

 
 

Seje so se udeležili: Melita Čopar, Ana Nuša Somrak, Matjaž Pirc, Jože Žičkar, 
Jernej Urbanč, Karolina Cizerle, Martin Žibert, Zdravko Mežič, Marjanca Golob 
 

Direktorica občinske uprave je predstavila večje občinske projekte, ki se izvajajo 
oz se bodo izvajali v letošnjem letu. Kar nekaj projektov se navezuje tudi na KS 

Veliki Podlog (gradnja nove podružnične osnovne šole in vrtca, zaključuje se 
projekt komasacije in aromelioracije, zaključuje se ureditev komunalne 
infrastrukture v Velikem Podlogu, pridobljene so služnosti za izgradnjo kolesarske 

poti Krško-Kostanjevica…) 
 

V nadaljevanju so se pregledali predlagani projekti iz leta 2018 in podali novi 
predlogi. V veliki veličin so podani projekti zaključeni ali v fazi izvedbe. 

 
1) Začetek izgradnje novega vrtca in OŠ Veliki Podlog  

V izvajanju, gradnja se začne po 1.5.2021 

2) Avtobusne postaje po celotni KS. Začasno se predlaga vsaj ureditev cestnih 
označb (Mali Podlog in Gržeča vas)  

Talne oznake so bile narejene; ostalo se uredi v sklopu ureditve komunalne 
infrastrukture, predvidoma do konca leta 2023 

3) Gržeča vas- v prihodnosti predvideti obnovo cesten infrastrukture, hkrati pa 

polaganje optike, izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda, z možnostjo 
razširitve ceste   

Projekti so končani. Trenutno je v izgradnji Veliki Podlog. Ureditev se 
predvideva v sklopu ureditve komunalne infrastrukture, predvidoma do 
konca leta 2023  

4) Cesta LC191121 – prestavitev označbe za naselje in postavitev hitrostnih 
ovir (Gorica- Veliko Mraševo)  

Hitrostnih ovir –grbin v tem delu ne bomo izvajali, ker se le-te izvajajo le v 
okolici vrtcev in šol. Usmerjevalne table pa so postavljene. 

5) Pobuda za postavitev ležečih policajev pred začetkom vasi (predvsem zaradi 

traktorjev, ki so veliki, hitri in tihi). Postavitev znakov za omejitev hitrosti, 
meritve hitrosti 

Hitrostnih ovir –grbin v tem delu ne bomo izvajali, ker se le-te izvajajo le v 
okolici vrtcev in šol. Usmerjevalne table pa so postavljene. Dodatne meritve 
se lahko izvedejo na konkretno pobudo. 

6) Košnja javnih površin, obsekovanje grmovja ob cesti (naj bi bilo v bodoče 
zajeto v koncesijski pogodbi o letnem vzdrževanju cest) 

Izvedeno 
7) Ozko prometno grlo pri osnovni šoli še ni rešeno 

V izvajanju oz izvedeno v sklopu projekta kanalizacija Veliki Podlog 

8) Komasacija in agromelioracija (problem kako ukrepati proti kršiteljem – ali 
obstaja kakšna pravna podlaga) 

Gospodarjenje in ravnanje s kmetijskimi zemljišči obravnava Zakon o 
kmetijskih zemljiščih. Dolžnost lastnikov novo dodeljenih zemljišč po 



komasaciji  kmetijskih zemljišč v skladu z  Zakonom o evidentiranju 

nepremičnin pa je, da je prepovedano zasutje ali kakršnokoli poškodovanje 
mejnikov, prestavitev ali odstranitev mejnikov. Zakon določa kazenske 

določbe za nespoštovanje zgoraj navedenega torej za postavitev, 
prestavitev, zasutje ali kakršnokoli drugo poškodovanje mejnikov. O teh 
vsebinah lahko KS obvesti svoje krajane. 

9) Javna naročila (preplačano – težko predvideti glede na malo višino sredstev 
– predrago v primerjavi s prejšnjimi leti)  

Rešitev: povezovanje s KS in skupna naročila; pravočasno planiranje v 
začetku leta. Postopki so utečeni. 

10) Čiščenje kanalov in potokov (se ne izvaja – posledično poplave po 

večjem deževju) neodzivnost pristojnih organov iz Novega mesta (čiščenje 
plačajo lastniki parcel) 

Posamezni odseki so bili urejeni – delni posegi in cest vodotok Mali Podlog 
– Gržeča vas in vodonosnik Gorica – Jelše. Izvaja se stalni pritisk na DRSV 
predvsem za  

11) Razna manjša popravila – ki jih ne opredelimo v javnem naročilu 
(naročilnica) 

Rešitev: predvideti možnost sprememb oz dodatnih nalog v osnovno 
pogodbo, klavzulo, opcijska klavzula. Postopki so utečeni. 

 
 

Predsednica KS Karolina Cizerle se gostom zahvali za vse izvedene investicije in 

projekte, ki so v teku. Ko predloge investicij in projektov za naprej pa se 
izpostavi 

1) Nadaljevanje izgradnje komunalne ureditve v vaseh Pristava, Gržeča vas in 
Mali Podlog, v sklopu katere se ustrezno uredi vsa infrastruktura (vodovod, 
optika, ceste, pločniki ipd) 

2) OŠ Veliki Podlog – v izvajanju, upanje na čimprejšnje dokončanje in ureditev 
(okolica, parkirna mesta) 

3) Cestni odsek rondo – Jelše – ureditev ceste, kar zajema širitev, pločnik in 
razsvetljavo. S tem bi se zagotovila tudi varna šolska pot otrokom iz vasi 
Jelše in Gorica. 

4) Ustrezna ureditev (upravljanje, lastništvo) objektov, ki stojijo na prostoru 
nekdanjih vaških gmajn, so v lasti agrarnih skupnosti, krajanov.  

S tem, ko so se v preteklosti na tem območju uredile športno-rekreacijske 
površine, igrišča se sedaj soočamo s težavo legalizacije in upravičenosti 
vzdrževanja. V enakem položaju so nekdanje mlekarne, v katerih so krajani 

naredili vaške sobe za večnamensko uporabo krajanov. Potrebno poiskati 
sistemsko rešitev vsaj za objekte, ki so na javnem dobrem ali v solastništvu 

krajanov, ki bi z ureditvijo soglašali. 
5) Romska problematika – z romi se krajani vsakodnevno soočajo in se ne 

počutijo več varne (vse pogostejše kraje, nasilje). Pobuda, da občina še 

naprej vztraja pri nadzoru in sodeluje s policijo, ministrstvi, pri iskanju 
vzvodov, ki bi težave omilile. 

 
 
Sestanek se je  zaključil ob 17.15. 

 
Zapisala: 

Marjanca Golob,  
strokovna sodelavka za KS 


