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• Leta 2005 je občina Krško pridobila standard ISO 9001, ki zahteva urejenost sistema, da je vodenje kakovosti 
na Občini Krško učinkovito in daje dobre rezultate. 

 

• Občina Krško je 3.4.2009 v okviru tradicionalnega strokovnega posveta »Dnevi občin in srečanje županov«, ki 

je potekal na Ptuju, prejela priznanje za odličnost v komuniciranju. Organizator razpisa je bila družba 

Planet GV. 
 

• Letos se je občina Krško uvrstila na šesto mesto lestvice »Občina presežkov slovenskih občin« Akademije 
Sirius, ki na slovenskem nivoju potrjuje razvojni preboj in dobro delo Občine Krško na številnih področjih. 

 
• Občina Krško je v letu 2009 pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje celotne 

občine ter na podlagi javnega razpisa izbrala načrtovalca - Savaprojekt d.d. Krško. Rok za izdelavo in potrditev 
naj bi bil 15 mesecev. 

 
 

Zadeva:    Odličnost občine Krško v komuniciranju 
 
V Zelenem krogu Krško smo vam 7.4.2010 zastavili nekaj vprašanj glede predvidene ceste Ip87/8-
LN, pa do danes nismo dobili odgovora. Še več, dobili nismo niti odgovora o prejemu našega 
dopisa, niti kdaj približno nam boste odgovorili na vprašanja, niti kdo je odgovoren za odgovore.  
 
Glede na vsa mogoča priznanja, uvrstitve in standarde, po katerih naj bi delovala občina Krško, bi 
pričakovali vsaj potrditev prejema pošte in seveda odgovor v doglednem času, kar pomeni v nekaj 
dneh oz. v največ enem tednu. 
 
Ker se vprašanje nanaša na občinski prostorski načrt (OPN), bi radi izpostavili tudi našo pobudo z 
datumom 13.12.2007, kjer smo prosili za enostavno vizualno predstavitev OPN (ali vsaj OOPN) 
bodočih projektov za npr. 5 let naprej in 10 let naprej. Minila so že skoraj 3 leta, pa na občinski 
spletni strani kaj takega še ni možno videti. 
 
Pa saj vendar ne pričakujete, da se bodo starejši občani in tisti računalnika bolj nevešči uporabniki 
prebijali skozi sistem PISO, izbirali različne sloje in karte, klikali na posamezne parcele, nato pa 
klicarili na občino in spraševali, na kateri točki so projekti in kako bo kaj izgledalo? Izredno 
zamudno in neprijazno in nekako v neskladju z zgornjimi zapisi o odličnosti. 
 
Predvidene ceste Ip87/8-LN nismo dosedaj zasledili še nikjer med načrtovanimi projekti, zdaj pa se 
v Krškem govori, da je gradnja tik pred zdajci. Prav zaradi takih zadev bi bila enostavna grafična 
predstavitev projektov za naslednjih 5 in 10 let zelo dobrodošla. 
 
Vse dopise in vse odgovore seveda takoj objavimo na naši spletni strani, tako da si lahko občani 
tudi sami ustvarijo sliko o odličnosti naše občine v komuniciranju. 
 
Upamo na čimprejšnji odgovor in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
Krško, 14.04.2010       Zeleni krog Krško 


