
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV KS MESTA KRŠKO   
 za obdobje 2008 – 2011  

 
 

Svet KS mesta Krško je na razširjeni seji s člani občinskega sveta iz KS Krško dne, 24.10.2007 obravnaval  in razpravljal o osnutku odloka o 
proračuna  Občine Krško za leto 2008 in NRP za obdobje  2008-2011, ter ga z določenimi pripombami in dopolnitvami sprejel. 
 
Načrt razvojnih programov KS mesta Krško za obdobje 2008-2011 je sprejel Svet KS mesta Krško ter je povzet in usklajen z občinskim proračunom 
za leto 2008 in NRP 2008-2011. 
 
Zap. 
št.                                 

PREDVIDENI PROJEKTI ZA IZVEDBO 
2008 2009 2010 2011 po 2011 

1. Izgradnja nove knjižnice        
2. Izgradnja novega bazena Krško       
3. Igrišče pri OŠ Jurija Dalmatina        
4. Izgradnja telovadnice pri OŠ J.Dalmatina       
5. Kompleks Zaton – tretji vozni pas ( po ureditvenem načrtu staro jedro Krško )      
6. Izgradnja pločnikov in javne razsvetljave od križišča Zdolske ul. – Sremiška do hiše Kodela       
7. Izgradnja pločnikov Vrbina        
8. Izgradnja pločnikov – sanacija na Cankarjevi ulici      
9. Izgradnja pločnikov Cesta 4. julija do hiše Bogovič       
10. Izgradnja pločnika – Valvasorjevo nabrežje       
11. Izgradnja pločnika na Šolski in Stritarjevi ulici      
12. Sanacija ploščadi Trga Matije Gubca pred KD       
13. Asfaltiranje ceste Pijavško – Ženje        

Ulice Krško :  
- Zdolska cesta odcep Damjanovič – Potoče 

 
 

 
 

 
 

  

- Sremiška cesta, odcep Ban – Sremič      
- Trška gora, odcep Cener       

14. 

- Sremiška, odcep Andrejaš – Sremič      
15. Asfaltiranje ceste Sremič, odcep Resnik – Pleterski na Bučerci      
16. Asfaltiranje ceste Sremič, odcep Košenina na  Bučerci      
17. Asfaltiranje ceste Trška gora, odcep Lavrinšek      



  

Z.št. PREDVIDENI PROJEKTI ZA IZVEDBO 2008 2009 2010 2011 po 2011 
18. Dalmatinova ulica: celotna preplastitev z izvedbo robnikov in priključka       
19. Izgradnja dodatnega parkirišča z garažno hišo pred Občino       
20. Izgradnja parkirišča na Kolodvorski ulici ( nekdanji Izletnik )       
21 Državna cesta – obvoznica Krško       
22. Kanalizacija in ČN Krško        
23. Pokopališče Krško: priprave za izgradnjo nove mrliške vežice, dodatna zasaditev oz. hortikulturna 

ureditev obstoječega pokopališča ( grmičevje, drevje itd.) 
       

24. Izgradnja JR:Staro mestno jedro, Ulica Slavka Rožanca, Polšca, Rozmanova, Sovretova in Kratka pot       
25. Sanacija z regulacijo starovaškega potoka ( Potočnice ) po neurju 2005       
26. Izgradnja pločnikov na Zdolski cesti;od trgovine na Resi do križišča na Sremiško cesto       
27. Izdelati idejno študijo za izgradnjo peš mostu preko reke Save        
28. Zamenjava razbitih in neuglednih avtobusnih nadstreškov  9-10 kom       
29. Postopna zamenjava vodovodno – salonitnih cevi, ki so še v uporabi za pitno vodo       
30. Izvedba delne kanalizacije na Kremenu in sanacija ceste ( projektna dokumentacija  )      
31. Ureditev in sanacija Bonovega parka pri nekdanjem ZD z delnim čiščenjem gozda do cerkve sv. 

Rozalije ter ureditev parka pri OŠ J. Dalmatina z odkupom zemljišča 
      

32.  Postopni prevzem vseh vaškjh vodovodov, ki so še v upravljanju vodovodnih odborov         
33. Izvedba delne kanalizacije v Stari vasi; na Partizanski, Kurirski in Ulici S.Rožanca (s projektom na ČN )        
34.  Ureditev in izgradnja kolesarskih stez po Krškem in širšem območju        

 
 

 
  CIVILNA ZAŠČITA :  
 

1. Zagotoviti redno vzdrževanje zanesljivosti alarmnega sistema. 
2. Kontinuirano usposabljanje pripadnikov enot in štabov CZ. 
3. Urejanje in opremljanje tehnično reševalnih enot. 
4. Izdelati kartni sistem možnih predvidenih ogroženih območij ob naravnih nesrečah. 

 
 
  PROTIPOŽARNO VARSTVO :  
  

1. Podpiramo razvoj poklicnih in prostovoljnih društev za izvajanje nalog požarnega varstva in drugih ogrožanj. 
2. Spodbuditi aktivnosti za promocijo pri pridobivanju predšolskih in šolskih otrok v organizacijo prostovoljnih gasilskih društev. 

 



 
 
  KULTURA  IN KULTURNA DEDIŠČINA :  
 

1. Izgradnja Valvasorjeve knjižnice v starem mestnem jedru Krško. 
2. Sanacija Valvasorjevega kompleksa in okolice ter vključevanje v razvijanje projekta Valvasorjeve dediščine. Pri sestavi programa za 

obnovljeno Valvasorjevo hišo bo potrebno razmisliti o spominskih sobo slovenskih reformatorjev, kulturnikov in umetnikov, ki so živeli 
in ustvarjali v Krškem. 

3. Izdelati projekt z izvedbo prestavitve stalne Štovičkove galerije v staro mestno jedro. 
4. Restavratorska dela v notranjosti Hočevarjevega mavzoleja. 
5. Vzdrževanje javnih spomenikov. 
6. Ustanovitev javnega zavoda za kulturo, ki bo pokrival razvoj in dejavnosti kulturnih dobrin na področju Valvasorjevega centra, 

Galerije oziroma dvorane v parku, Kulturnega doma in muzejske dejavnosti ( tudi Grad Brestanica ). V okviru predvidenega zavoda je 
potrebno najti možnosti za amaterske kulturne dejavnosti. 

 
 
ŠOLSTVO IN  IZOBRAŽEVANJE :  
 

1. Izgradnja telovadnice pri OŠ Jurija Dalmatina. 
2. Ureditev igrišča Vrtca Ciciban pri OŠ Jurija Dalmatina. 
3. Izgradnja rekreativno vadbenega centra za prometno vzgojo, izobraževanje in preventivo. 
 
 

ŠPORT  :  
 

1. Izgradnja novega bazena v Krškem. 
2. Nujna izgradnja igrišča pri Stadionu Matije Gubca za potrebe balinarskega kluba, saj s tem spodbujamo rekreativno dejavnost 

starejših krajanov. 
3. Sanacija igrišča z izvedbo javne razsvetljave pri OŠ Jurija Dalmatina. 
4. Vzdrževanje in upravljanje obstoječih igrišč za rekreativne namene ter mestnih oz. javnih površin in zelenic z igrali za otroke. 
5. Pridobitev teniških površin za razvoj tekmovalnih in rekreativnih dejavnosti. 

 
 
TURIZEM : 
 

1. Turistična ponudba je slabo prepoznavna, ker ni razvoja v turistične produkte in turistično infrastrukturo. 
2. Uvesti je potrebno načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega  in zasebnega sektorja, ki delajo na področjih turizma. 
3. Izobraževanje turističnih delavcev. 
4. Lastninska in upravljavska ureditev Ribnika na Resi ter določitev dejavnosti. 



 
 
 
STANOVANJSKI OBJEKTI IN PROSTORI : 
 

1. Podpiramo osnutek stanovanjskega programa Občine Krško za obdobje 2005-2010 s poudarkom na odkupih, adaptacijah in 
sanacijah objektov  v starem mestnem jedru Krško in Vidmu. 

2. Predlagamo povečanje proračunskih sredstev za pomoči pri sofinanciranju obnove objektov v zasebni lasti v starih mestnih jedrih. 
3. izgradnja varovanih in socialnih stanovanj. 

 
 
  VARSTVO OKOLJA:  
 

1. Izdelati program za postopno sanacijo oziroma zamenjavo vodovodno-salonitnih cevi za pitno vodo, ki so še v uporabi. 
2. Izvajanje meritev kvalitete zraka. 
3. Izvajanje kontrol in opravljanje analiz izvirov pitne vode ( Žahovec, Rozalija in Mikolavčič v Stari vasi ). 
4. Sanacija divjih odlagališč ter preprečevanje nastajanja novih. 
5. Dvakrat letno javno obveščanje o kvaliteti pitne vode. 
6. Izvesti predhodno analizo, kakšen vpliv in poseg na okolje bo imela HE Krško. 

 
 
UREJANJE PROSTORA : 
 
 

1. Hidroelektrarna Krško in njen vpliv na bodoči razvoj mesta Krško. 
2. Sodelovanje krajanov na področju eventualne gradnje trajnega odlagališča NSRAO v okolici NEK. 
3. Odstranitev lesene barake pri tržnici. 
4. Odstranitev gospodarskega poslopja ( štale ) na Stritarjevi  ulici, last Matije Uršiča. 
5. Odstranitev lesenih drvarnic pri Občini Krško. 
6. Dogovor z lastnikom Simečkove hiše o ureditvi porušenega objekta in okolice, ki je v izredno zanemarjenem stanju. 

 
 
 
Datum : 12.11.2007 
Številka :  310/2007 

Predsednica Sveta KS mesta Krško 
           Jožica Mikulanc 

 


	PREDVIDENI PROJEKTI ZA IZVEDBO

