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Tako daleč a tako blizu 

Očem skrito a vendar tako blizu nas.Samo kakšnik 50 m od otroškega igrišča v zapuščenem domu za ostarele se 

dogajajo stvari na katere ne pomislimo ko hodimo ali se peljemo mimo omenjene stavbe.Zato pozivam vse 

odgovorne da se zadeva čim prej sanira.Ne morem si zamisliti kaj bi bilo če bi v dom zašli z igro nič hudega 

sluteči otroci in bi tam naleteli na odvržene igle ki ležijo po domu.Dom je prava samopostrežna trgovina z 

hepatitisom ali s čim hujšim.Kje so v tem primiru odgovorni naj si pogledajo pripete fotografije in naj se malo 

zamislijo predvsem zaradi bližine otroškega igrišča.Pa ne krivim le odvisnikov ki so se v dom zatekli v prvi vrsti 

krivim občinske može ki dopuščajo da se takšne stvari dogajajo in se ne sanirajo.Zato prosim da vsak ki pozna 

nekoga od odgovornih ,da ga opozorite na moj prispevek!HVALA 

 
 
ODGOVOR, 
Krško, 3. januar 2007 
 
 

Občina Krško se strinja s predloženo pobudo in razume problem, ki ga predstavlja stari objekt 

doma starejših občanov. Pobuda je bila posredovana v vednost in odgovor tudi na naslov 

Doma starejših občanov Krško, ki dejansko izvaja posest nad objektom. 

 

Kar zadeva pravdni postopek, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Krškem med Občino Krško 

kot tožečo stranko in RS, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve kot toženo stranko 

zaradi ugotovitve lastninske pravice, izročitve nepremičnin, ugotovitve neveljavnosti vknjižbe 

in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, je za dne 30.01.2008 razpisana glavna 

obravnava na sodišču. Med tem potekajo med strankama intenzivni dogovori glede rešitve 

problematike glede starega in novega doma starejših občanov, za kar sta stranki tudi trenutno 

v fazi priprave besedila medsebojne poravnave, ki bo ugodna in sprejemljiva za obe stranki v 

postopku. 

Dolgotrajnost omenjenih postopkov se žal odraža na objektu, ki ga je načel zob časa.  Ko bo 

rešen problem lastništva bo mogoče gospodarno poskrbeti za objekt in v njem zagotoviti 

primerne dejavnosti.  

 

S spoštovanjem, 

Občina Krško 


