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ODGOVOR, 
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Spoštovani, 

glede na vašo ponovno pobudo, vam bomo v nadaljevanju poskušali ponovno odgovoriti. 

Najvišji prostorski dokument na nivoju občine je prostorski plan občine. Le tega je Občina Krško sprejela 

v letu 2004 (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško 

za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od 

leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško (Ur. list RS, št. 79/2004) in poleg tekstualnega dela 

vsebuje tudi uradno kartografsko dokumentacijo. Le ta prikazuje plan Občine Krško po umeščanju 

različnih dejavnosti v prostor, kar je grafično določeno z različnimi barvami. 

Grafični del prostorskega plana je izdelan skladno s pravili Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin 

dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Ur. list RS, št. 20/2003) in 

prikazuje območja namenjena za kmetijsko dejavnost, proizvodno, obrtno dejavnost, stanovanjske 

površine, centralne dejavnosti... 

 

Do sistema PISO lahko dostopate preko spletne strani občine Krško: www.krsko.si ali preko  

PISO-vega portala http://www.geoprostor.net/piso, ki vsebuje seznam vključenih občin in detajlna 

navodila za dostop do podatkov ter delo s pregledovalnikom. Naj še enkrat poudarimo, da  prostorski 

informacijski sistem občin omogoča, da lahko uporabniki preko interneta dobite podatke 

o dolgoročnem planu Občine Krško ter o temeljnih geodetskih podatkih in o ostalih občinskih 

evidencah kot so: geodetske podlage, digitalni katastrski načrt, poslovni subjekti, prostorske 

enote, digitalni model terena, raba kmetijskih zemljišč, prostorski plan (namenska raba in  

varovana območja) ter banko cestnih podatkov. Kogarkoli zanima, lahko preveri, katero zemljišče je 

zazidljivo in podobno.  

 

Skrbnik sistema PISO, podjetje Realis d.o.o., večkrat letno pripravlja uporabniške seminarje za delo s 

sistemom PISO. Občina Krško je ob vključitvi v sistem PISO organizirala brezplačni seminar za delo s 

sistemom, na vašo pobudo pa bomo predstavitev ponovno organizirali.  

 

V zaključku leta 2007 je začela delovati tudi nova spletna stran Občine Krško. Prioriteta in osnovni 

namen le-te je hitro in kakovostno obveščanje javnosti. Njena prednost je tudi prikazovanje obsežnejših 

grafičnih datotek. Za izdelavo grafičnih prikazov in simulacij v praksi poskrbi investitor, tako, da jih 

lahko objavimo le v primeru, ko nam jih le ta posreduje in če jih seveda ima. 

Zagotavljamo vam, da bomo poskušali vse objave na spletu primerno opremiti s preglednimi grafičnimi 

prikazi, v kolikor pa to tehnično ne bi bilo izvedljivo, pa so vam vsi dokumenti vedno na voljo in vpogled 

na sedežu Občine Krško. 

 

S spoštovanjem, 

Občina Krško 


