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ZELENI KROG KRŠKO    
Društvo za kvaliteto mestnega življenja in ekologijo     
 
 
ODGOVOR, 
Krško, 14. april 2010 
 
 
 
Spoštovani, 
 
upam, da tudi osebna komunikacija nekaj šteje. O vseh v prvem in drugem odstavku očitanih 
zadevah sva namreč že govorila s predsednikom Zelenega kroga Alešem Sušo. Pričakovala bi, da 
boste pred očitki, sploh pa pred javnim obveščanjem o naši neodzivnosti morda pomislili tudi na to 
možnost ali v vašem društvu vsaj izmenjali informacije, ki jih kdo pridobi. V duhu odličnosti vašega 
komuniciranja tako priporočam, da vsako domnevo najprej tudi preverite.  
 
Kar zadeva Občinski prostorski načrt, k izdelavi katerega je Občina pristopila v lanskem letu, smo v 
začetni fazi priprave osnutka. Slednjega bo obravnaval in potrdil Občinski svet, sledi pridobitev 
smernic in javna razgrnitev dokumenta. Takrat bomo vsa razgrnjena gradiva objavili tudi na spletu.  
 
Za območje celotne občine je do sprejetja novega OPN v veljavi Prostorski plan občine Krško, 
v katerega lahko vpogledate s pomočjo sistema PISO, ki vsebuje seznam vključenih občin in 
detajlna navodila za dostop do podatkov ter delo s pregledovalnikom. V sistem je možno, kot že 
veste,  dostopati preko spletne strani občine Krško: www.krsko.si, kjer je s klikom na ikono PISO 
omogočena direktna povezava na PISOV-portal http://www.geoprostor.net/piso, 
 
Iz njega je razvidna namenska raba zemljišč, varovanja in omejitve na določeni zemljiški parceli. 
Drži, da mora posameznik izbrati in določiti podrobnosti, sloje in območja, ki ga konkretno zanimajo, 
ni pa potrebno vpisovati parcelne številke. Je pa to še vedno najboljši in najenostavnejši način za 
celovit vpogled v prostorske akte. V kolikor želite vpogledati v podrobne prostorske akte, ki so 
nastajali od leta 1966 dalje pa si jih lahko vedno ogledate v fizični obliki; saj niso digitalizirani.   
 
Glede na to, da menite, da je potrebno prostorske načrte prikazati v enostavnejši obliki  kot jo 
omogoča  sistem PISO predlagamo, da vašo idejo predstavite na skupnem sestanku s skrbnikom 
tega informacijskega sistema in pojasnite kateri način bi bil za vas in ostale občane najbolj primeren 
in razumljiv. Gre namreč za zelo kompleksne in večplastne vsebine. Za termin sestanka se bomo 
predhodno dogovorili po telefonu. Slednje smo vam predlagali že v našem odgovoru na isto temo 
27. novembra 2007, a od takrat z vaše strani še nismo zasledili izkazanega interesa. 
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Morda k temu le še pomislek, da je za nevešče uporabnike elektronskih komunikacij verjetno 
kakršnakoli elektronska objava neuporabna, zato vedno poudarjamo, da so tistim ljudem, ki pri 
vpogledu potrebujejo pomoč in razlago vedno pripravljeni pomagati naši sodelavci, kjer je mogoče 
dokumente videti v fizični obliki. Slednji so uporabnikom, ki ste jih označili za »nevešče« verjetno 
najbolj razumljivi.  
 
Kar zadeva cesto IP87/8-LN je res ni bilo  mogoče zaslediti med načrtovanimi projekti, ker je tam, 
vsaj v bližnji prihodnosti ni. Res je, da je cesta planirana že s prostorskim planom, sprejetim leta 
1986, v času trenutne priprave OPN-ja, pa je bila s strani posameznikov podana pobuda po 
stanovanjski gradnji na tem območju predvidene obvoznice pod leskovško cerkvijo. Iz tega razloga 
so bile narejene idejne zasnove te ceste in potoka katera bo osnova za umeščanje vseh dejavnosti 
v ta prostor. A kot rečeno, v tej fazi in tudi v načrtu razvojnih programov za naslednja leta ni 
predvidena nobena dejavnost v zvezi s to cesto.  
 
Vaš dopis začenjate z dvomi o pridobljenih potrditvah uspešnosti dela in komuniciranja občinske 
uprave. V primeru Certifikata kakovosti, kakor tudi priznanja Občini za odličnost v komuniciranju in 
uvrstitev na lestvico presežkov slovenskih občin so bili doseženi rezultati, posledica doseganja 
jasno zastavljenih standardov in preverjenega delovanja.  
Verjamemo, da so presojevalci v vseh treh primerih o našem delu presodili na podlagi verodostojnih 
kriterijev in budnega spremljanja poslovanja občinske uprave. Slednje še vedno razumemo kot 
priznanje našemu delu in verjamemo, da boste ob upoštevanju dejstev, ki sem jih navedla v prvem 
odstavku in se nanašajo na več telefonskih pogovorov z vašim predsednikom, o osnovi za svoje 
očitke še enkrat razmislili. Glede na to, da so vprašanja Zelenega kroga pogosto zelo obsežna in 
velikokrat tudi soodvisna od ostalih izvajalcev, pa upamo na razumevanje pri zamiku pri odgovorih. 
Kot že rečeno, je bil v takšnih primerih, o tem vedno seznanjen tudi vaš predsednik.   
 
Z lepimi pozdravi, v želji dobrega sodelovanja in komuniciranja v prihodnje,  
 
 
 

       Petra Rep Bunetič, 
Odnosi z javnostmi 

 


