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29.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  1. 2. 2018; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Aleš Zajc - SMC: 
 

Obnova mostu čez progo pri tovarni VIPAP 
Na 5. in 17. seji Občinskega sveta sem podal pobudi za obnovo mostu čez progo pri 
tovarni Vipap. Zadnji odgovor občinske uprave je bil, da so Slovenske železnice podale 
neke dodatne zahteve in da čakate na usklajevalni sestanek. Ker je od tega že več kot 
eno leto, vprašujem, kakšna je trenutna situacija v zvezi s tem mostom in kdaj lahko 
pričakujemo dokončne korake za obnovo mostu? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Že v letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba za rekonstrukcijo 
peš mostu čez železniško progo pri Vipapu. V začetku februarja (3. 2. 2018) je bil stari 
most odstranjen, saj je bila obstoječa konstrukcija preslaba za obnovo. Trenutno smo 
v postopku pridobivanja soglasij SŽ za postavitev novega mostu, ki bo postavljen 
predvidoma do konca junija. Pri realizaciji naloge smo močno odvisni od sodelovanja 
strokovnih služb SŽ, saj je, poleg potrebnih soglasij, pri delu na gradbišču potrebno 
njihovo intenzivno sodelovanje, vključno z začasno zaustavitvijo železniškega 
prometa. 
 

Nova knjižnica 
Vprašujem, kako daleč smo s projektom knjižnice v Krškem? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Valvasorjeva knjižnica Krško deluje v prostorih Kapucinskega samostana. Delovanje 
knjižnice je že pred leti preseglo prostorske zmogljivosti objekta, knjižnica deluje na 
spodnji meji ustreznih pogojev in standardov za splošne knjižnice. Občinski svet 
Občine Krško je leta 2005 sprejel Sklep o izboru lokacije za gradnjo nove knjižnice v 
starem mestnem jedru, na lokaciji nekdanjih delavnic Srednje šole Krško in dela 
Komočarjevega objekta. Izveden je bil tudi javni natečaj za izbiro idejno urbanističnih 
rešitev. Z zmagovalcem natečaja, arhitekturnim birojem Ravnikar Potokar iz Ljubljane 
se je sklenila pogodba o izdelavi PGD, PZI dokumentacije. Decembra 2010 je bila na 
UE Krško vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ob vseh naporih občini ni 
uspelo zagotoviti pravice gradnje na delu parcele Komočar in marca 2015 je UE Krško 
dokončno zavrnila vlogo Občine Krško za izdajo gradbenega dovoljenja. Tako je 
propadel poskus umestitve nove knjižnice na prej omenjeno lokacijo. Projekt, ki je 
zmagal na arhitektonskem natečaju leta 2005 in ki ga je izdelal biro Ravnikar Potokar 
je bil izdelan še po stari energetski zakonodaji (pred letom 2011) in je predvideval 
energetsko potratno stavbo, ki bi po današnjih kriterijih že morala biti energetsko 
sanirana. Poskusa umestitve knjižnice v nekdanjo trgovino Podmornica na Vidmu in 
poslovno stavbo Alufinal v Krškem nista bila uspešna. Za projekt izgradnje nove 
knjižnice je bilo prelomno leto 2015. Takrat so se ustavile aktivnosti okrog umeščanja 
nove knjižnice v območju nekdanjih delavnic tehnične šole v starem mestnem jedru. 
Istočasno se je začelo z aktivnostmi za umestitev nove knjižnice v območje 
kapucinskega samostana. Za ta namen je bil realiziran nakup dela kapucinskega 
samostana in izdelana splošno sprejemljiva idejno arhitektonska zasnova nove 
knjižnice, ki vsebuje preureditev obstoječe knjižnice, širitev v prostore kapucinskega 
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samostana ter novogradnjo na severni strani samostanskega kompleksa. Občinski 
svet Občine Krško je na seji novembra 2016 sprejel Sklep o potrditvi investicijske 
dokumentacije o umestitvi nove knjižnice v območje kapucinskega samostana. Pred 
nadaljevanjem aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno idejno 
zasnovo nove knjižnice uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane. 
V začetku leta 2018 je izdelovalec idejne zasnove nove knjižnice, Arhitekturni atelje 
Vera Klepej iz Celja, uspešno končal usklajevanje z ZVKDS, potrebno je bilo še 
odpraviti nekaj malih neskladij v idejnih rešitvah. Konec februarja letos so bile v 
Ljubljano posredovane še zadnje projektne rešitve v potrditev in v kratkem pričakujemo 
dokončno soglasje na predlagano idejno zasnovo nove knjižnice. V letu 2018 ima 
občina namen izdelati projektno nalogo in izpeljati postopek izbire projektne 
organizacije, kateri bi bila zaupana izdelava PGD, PZI dokumentacije. V pripravo 
idejne zasnove in pogajanjih z ZVKDS je ves čas bilo vključeno vodstvo Valvasorjeve 
knjižnice Krško. Istočasno, z vsemi prej naštetimi aktivnostmi, se je delalo na uskladitvi 
prostorskih aktov, ki veljajo na območju Kapucinskega samostana v Krškem. Po 
sprejemu sklepa s strani Občinskega sveta, se je pristopilo k izdelavi sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega 
jedra mesta Krško - za območje kapucinskega samostana. Dokumentacija je, po 
potrditvi idejne zasnove s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v fazi izdelave 
dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev. V NRP-ju Izgradnja nove knjižnice v 
Krškem je v letu 2018 predvidenih 250.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije 
za novo knjižnico, po terminskem planu bi se že v letu 2019 morala začeti prva 
pripravljalna gradbene dela.  
 

Izvajanje zaščitnih in intervencijskih ukrepov ob jedrski nesreči 
Prav tako sem na 5. in 17. seji Občinskega sveta podal pobudi za dvig ozaveščenosti 
in obveščenosti občanov v primeru jedrske ali radiološke nesreče ter predlog za 
izboljšanje stanja na področju načrtovanja in izvajanja intervencijskih ukrepov ob 
morebitni jedrski nesreči. V obeh primerih je bil odgovor Kabineta župana, da imamo 
v Krškem vse urejeno in da ni potrebnih nobenih dodatnih ukrepov. Pred nekaj leti je 
Fakulteta za družbene vede med prebivalci Krškega opravila javnomnenjsko raziskavo 
na to temo in zapisala zelo zaskrbljujoče ugotovitve, katerih povzetek podajam v 
nadaljevanju: 
• ljudje se počutijo ogrožene zaradi bližine jedrskega objekta v njihovem 

življenjskem okolju, vendar jih večina meni, da je verjetnost nesreče majhna, 
• ocena ljudi o seznanjenosti z ukrepi ob jedrski nesreči je bistveno višja od 

dejanskega poznavanja ukrepa evakuacije, saj skoraj tri četrtine ne pozna kraja 
sprejemališča, ki jim je določen, okoli dve tretjini pa jih ne pozna načrtovane 
evakuacijske smeri, 

• zelo malo ljudi bi se na razglasitev evakuacije odzvala s takojšnjim umikom, 
večina bi še kaj postorila (zbiranje družinskih članov, preverjanje točnosti obvestil 
in navodil, obveščanje sorodnikov in prijateljev, skrb za dom, živali, čakanje na 
sosede, …), 

• večina ljudi bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskušala pridobiti 
dodatne informacije, pri čemer bi bili ključni vir elektronski mediji, kar pa bi 
bistveno podaljšalo evakuacijske postopke, 

• malo ljudi bi odšlo v sprejemališče in se namestilo skladno z navodili, vendar bi 
ga zapustili takoj, ko bi bilo mogoče in odšli drugam, 

• veliko ljudi bi se že v začetku evakuirala po svoji presoji, kar dodatno zapleta 
rešitve glede evakuacijskih smeri, 
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• zaupanje v pristojne ustanove, da bi v primeru jedrske nesreče poskrbele za 
ustrezen odziv, je na splošno precej visoko, državljani pa bolj zaupajo strokovnim 
kot političnim ustanovam, 

• večina predstavnikov ustanov in podjetij o morebitni evakuaciji ob jedrski nesreči 
razmišlja, predvsem v izobraževalnih ustanovah, vendar prevladuje prepričanje, 
da je verjetnost, da do jedrske nesreče in evakuacije tudi v resnici pride, zelo 
majhna, 

• ustanove in podjetja so na splošno dobro pripravljene na evakuacijo, vendar le v 
tistem delu, za katerega so odgovorni sami (na primer odgovorni v izobraževalnih 
ustanovah niso bili obveščeni in ne poznajo dogovorov s prevoznimi podjetji o 
zagotavljanju primernega števila avtobusov za vse otroke iz vrtcev in šol), 

• kot problematično identificirajo reakcije staršev, za katere ni mogoče predvideti, 
ali bodo prišli v šolo po svoje otroke, čeprav načrt Občine Krško za ukrepanje ob 
jedrski nesreči tega ne predvideva. Spoznanja o vedenju družin med evakuacijo 
potrjujejo, da bodo številni starši zagotovo prišli po svoje otroke, to pa 
napovedujejo tudi rezultati ankete, 

• podjetja in ustanove večinoma niso bili vključeni v vaje, povezane z nesrečo v 
jedrski elektrarni, 

• najbolj kritične točke evakuacije so organiziranje prevoza otrok in varovancev ter 
prometne razmere na evakuacijskih poteh. Izvedljivost evakuacije tako velikega 
števila ljudi, je glede na to, da ob prometnih konicah v mestu že v normalnih 
razmerah nastajajo zastoji, zelo vprašljiva. 

Iz teh zaključkov lahko sklepamo, da bi bilo potrebno še ogromno dela za ozaveščanje 
občanov, predvsem pa zelo veliko postoriti na nivoju podjetij, ustanov, predvsem pa 
šol in vrtcev. V pogovorih z učiteljicami in vzgojiteljicami sem dobil odgovore, da se v 
šolah in vrtcih skoraj nič ne dela na tem, da nimajo predvidenega časa za to in da tudi 
niso usposobljeni in da tudi niso zaznali, da bi iz občine Krško prišla v zadnjem letu 
bilo kakršna pobuda za tovrstne aktivnosti. 
V odgovorih iz kabineta župana ste zapisali tudi: 
• da za večino potrebnih zaščitnih in intervencijskih ukrepov v občini Krško skrbi 

Občinski štab civilne zaščite,  
• da je seznanjanje otrok in mladine z zaščitnimi ukrepi in postopki skrb 

posameznih šol in vrtcev in da je naloga občine, da nudi vsem šolam in vrtcem 
pomoč pri izdelavi načrtom zaščite in reševanja, 

• da je zadana naloga preverjanje načina evakuacije Zdravstvenega doma Krško 
in usposabljanje zdravstvenih delavcev glede prepoznavanja simptomov 
prekomerne izpostavljenosti radiaciji, 

• da je prepoznana tudi potreba po okrepitvi zagotavljanja psihološke in socialne 
pomoči in podpore v primeru nesreče v NEK, 

• da boste Center za socialno delo Krško povabili k podpisu sporazuma o izvajanju 
tovrstnih nalog za potrebe zaščite, reševanja in pomoči, 

• da boste preoblikovali enoto za RKB dekontaminacijo, 
• da boste zaradi kompleksnosti načrtovanja zaščitnih ukrepov prenovili sistem 

vodenja kakovosti na področju pripravljenosti in odziva na izredne dogodke v 
občini Krško, 

• da boste pripravili operativni priročnik s postopki in seznami za operativno 
delovanje sistema zaščite in reševanja. 

Glede na to, da mora občina skoraj 50 % NORP-a, ki ji pripada po uredbi in ga dobi v 
obliki dajatve, porabiti za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov ob jedrski in 
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radiološki nesreči, vprašujem, koliko sredstev iz NORP-a za leto 2017 je bilo 
porabljeno za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov, katere aktivnosti na tem 
področju je izvajal Občinski štab civilne zaščite, katere od prej zgoraj naštetih nalog in 
ukrepov ste realizirali in v katerih šolah in vrtcih v občini Krško ste nudili podporo pri 
predstavitvi teh ukrepov? 
 

Odgovor Kabineta župana: 
 

Pripravljenost prebivalstva na sicer malo verjetno nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško, 
poznavanje in izvajanje zaščitnih ukrepov v primeru jedrske ali radiološke nesreče ter 
nivo ozaveščenosti in obveščenosti občanov je stalna skrb vseh, ki kakorkoli delujemo 
v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. V odgovoru na vašo pobudo, ki ste jo podali 
na 5. seji Občinskega sveta Občine Krško, smo vam predstavili izsledke iz 
javnomnenjske raziskave, ki je bila opravljena v letu 2012. Namen raziskave je bil, da 
Občina Krško, kot načrtovalka zaščitnih ukrepov v primeru naravnih in drugih nesreč, 
pridobi relevantne podatke o seznanjenosti prebivalstva z zaščitnimi ukrepi in podatke, 
v katerem segmentu načrtovanja bi bilo potrebno načrte prilagoditi in posodobiti glede 
na trenutne družbene razmere. Raziskava je namenoma potekala pred uvedbo novega 
načina predhodne delitve tablet kalijevega jodida, s čimer smo zagotovili bolj 
relevantne podatke v raziskavi. Zaključno poročilo javnomnenjske raziskave je za 
ogled na voljo v kabinetu župana Občine Krško. Po izvedeni javnomnenjski raziskavi 
v letu 2012 smo ravno na podlagi rezultatov izvedli ukrepe za izboljšanje seznanjenosti 
in ozaveščenosti občanov o zaščitnih ukrepih. Poleg izvedene vaje evakuacije smo 
sodelovali pri državni vaji »NEK 2014« in ob tej priložnosti v sodelovanju z NEK vsem 
gospodinjstvom v 10 km pasu okoli NEK distribuirali zgibanko »Kako bi ravnali v 
primeru jedrske nesreče«. Nadaljevali smo z akcijo obveščanja prebivalstva o 
predhodni delitvi tablet kalijevega jodida in prevzemu tablet v lekarnah. Akcijo smo 
koncem preteklega leta ponovili, saj je predhodni zalogi tablet potekel rok uporabnosti. 
Ugotavljamo, da je tablete v lekarnah prevzelo ca. 20 % upravičencev. Organiziranje 
seznanjanja otrok in mladine z zaščitnimi ukrepi in postopki ob naravnih in drugih 
nesrečah je v pristojnosti posameznih šol oz. drugih vzgojno varstvenih ustanov. 
Občina Krško nudi vsem šolam in vrtcem v občini Krško pomoč pri izdelavi načrta 
zaščite in reševanja ter tudi podporo pri predstavitvi načrtov zaščite in reševanja, v 
katerih so vključeni tudi zaščitni ukrepi za posamezne nesreče. Koncem preteklega 
leta smo vsem šolam in vrtcem znotraj 10 km pasu okoli NEK razdelili nove tablete 
kalijevega jodida. Ob tem smo imeli tudi sestanek oz. pogovor z odgovornimi osebami 
oz. ravnatelji. V letošnjem letu bomo skupaj z Izpostavo Uprave Republike Slovenije 
za zaščite in reševanje (URSZR) organizirali regijsko preverjanje ekip prve pomoči v 
Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško. Poleg preverjanja ekip se bo na tem dogodku 
predstavilo večje število poklicnih in prostovoljnih organizacij s področja zaščite, 
reševanja in pomoči. Nenazadnje pa s šolami sodelujemo pri izvedbi kulturnega 
programa na dnevu CZ, ki bo letos v Krškem. Vse to so aktivnosti, ki povezujejo sistem 
zaščite in reševanja in sistem šolstva ter dvigajo raven ozaveščenosti predvsem med 
mladimi. Šolam in vrtcu smo ponudili pomoč pri izdelavi načrta zaščite in reševanja 
posameznega javnega zavoda. Šole so izdelale načrte zaščite in reševanja in jih redno 
ažurirajo. Maja 2016 je bila izvedena simulirana misija Emergency Preparedness 
Review (EPREV), ki je ocenjevala pripravljenost na morebitno jedrsko nesrečo v NEK. 
Ocenjevanje je potekalo na osnovi standarda Mednarodne agencije za jedrsko 
energijo (IAEA). Medresorska komisija za spremljanje izvajanja Državnega načrta 
zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči se je seznanila s poročilom 
simulirane misije EPREV in na osnovi tega sprejela Akcijski načrt simulirane misije 
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EPREV. Z Akcijskim načrtom je komisija seznanila tudi Vlado RS. Simulirani misiji 
EPREV je v novembru 2017 sledila prava misija EPREV. Občina Krško je kot edina 
občina v Sloveniji sodelovala v ocenjevanju. Predstavniki Mednarodne agencije za 
jedrsko energijo (predstavniki iz Kanade, Portugalske, Belorusije in Velike Britanije) so 
s predstavniki Občine Krško izvedli obširen intervju ter ob zaključku 10-dnevne misije 
v Sloveniji podali oceno pripravljenosti države kot celote. Večjih pripomb niso podali. 
V fazi priprav na misijo EPREV smo v sodelovanju z URSZR preverili usklajenost 
načrtov zaščite in reševanja kakor tudi izvedljivost nalog iz načrta. Zdravstveni dom 
Krško usposablja zdravstvene delavce za prepoznavanje simptomov prekomerne 
izpostavljenosti radiaciji, izdelali pa so tudi nove načrte za primer množične nesreče in 
za primer množične kemijske nesreče, ki je glede postopkov izvajanja ukrepov enaka 
jedrski nesreči. Za zagotavljanje psihološke in socialne pomoči ob naravni ali drugi 
nesreči so na voljo usposobljeni delavci Zdravstvenega doma Krško in Centra za 
socialno delo Krško. V primeru jedrske nesreče, ko bi morali evakuirati prebivalce iz 3 
in 10 km pasu, pa bi za pomoč zaprosili državne institucije ter občine, kamor bi se 
občani evakuirali. Enoto za RKB dekontaminacijo bomo preoblikovali in popolnili z 
mlajšim kadrom. Kot je bilo v predhodnih odgovorih omenjeno, je ključna težava v 
pridobivanju kadra z ustreznim predznanjem. Zaradi ukinitve služenja vojaškega roka 
v Republiki Sloveniji v letu 2003 namreč nimamo mlajših oseb, ki bi znale rokovati z 
opremo in bile pripravljene sodelovati v sistemu zaščite in reševanja. Enoto bomo 
poizkusili pomladiti z gasilci. Septembra 2017 smo izdelali novo Oceno ogroženosti ob 
jedrski ali radiološki nesreči v občini Krško. Ocena temelji na državni oceni. Izdelali 
smo tudi priročnike oz. opomnike za izvajalce za izvajanje evakuacije, delitev 
kalijevega jodida in obveščanje ob jedrski nesreči v NEK. Sredstva, ki jih Občina Krško 
prejme iz naslova Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega 
objekta (Uradni list RS, št. 92/14 in 46/15), so sestavljena iz nadomestila in dajatve ter 
so prikazana v letnih poročilih o porabi sredstev NORP. Prav tako so v vsakoletnem 
proračunu občine sredstva prikazana na postavkah, ki so posebno označene kot 
postavke NORP. Uredba občini nalaga porabo teh sredstev za vzpostavitev občinske 
javne infrastrukture in občinskih javnih služb zato, da se izboljša kakovost življenja 
prebivalcev občine ter za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov. Vlaganje v 
občinsko javno infrastrukturo je tesno povezano z izboljšanjem kakovosti življenja 
prebivalcev, saj je javna infrastruktura namenjena prvenstveno prebivalcem, prav tako 
pa zagotavlja pogoje za učinkovito načrtovanje izvajanja intervencijskih ukrepov za iste 
prebivalce. Načrtovalci in izvajalci nalog s področja zaščite in reševanja na lokalnem, 
regijskem in državnem nivoju se zavedamo, da je pripravljenost prebivalcev in vseh 
struktur zaščite, reševanja in pomoči na vse vrste nesreč izrednega pomena. S tem 
namenom se trudimo po najboljših močeh, da pripravljamo načrte zaščite in reševanja 
ter sodelujemo tudi z deležniki izven sistema zaščite in reševanja. Zavedamo se, da 
so izboljšave možne in jih vključujemo v naše dokumente v razumnih okvirih. 
 

Pobuda za začetek aktivnosti za izgradnjo bazena v Krškem 
Pobuda ni ne prva in verjetno ne zadnja, je pa v tem mandatu že večkrat prišla na mizo 
s strani nekaterih občinskih svetnikov. Gre za izgradnjo bazena v Krškem, ki ima po 
mojem mnenju že dolgo, predolgo brado, saj se reševanje tega problema vleče že od 
leta 2006, torej 12 let, s predhodnimi pobudami pa že mnogo prej. Če malo pogledamo 
kronološko nazaj, je Občinski svet od leta 2006 sprejel 6 sklepov o novem bazenu, od 
tega se jih 5 nanaša na bazen Krško in 1 za bazen Brestanica. Ključni so: 

- 23. 2. 2006 je Občinski svet sprejel Sklep o reševanju problema bazena v 
Krškem in delovanju Plavalnega kluba Krško. V sklepu je bilo zapisano, da se 
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takoj pristopi k iskanju nove nadomestne lokacije za izgradnjo novega bazena 
v Krškem; 

- 16. 10. 2006 je Občinski svet sprejel Sklep o izboru lokacije za gradnjo bazena 
v Krškem (južno od tenis igrišč); 

- 21. 5. 2009 je bil sprejet sklep, kjer se je občina zavezala, da bo intenzivno 
nadaljevala z izvajanjem aktivnosti za izgradnjo bazena v Krškem v čim 
krajšem času in kjer se je celo imenoval gradbeni odbor, ki bo spremljal 
postopek umestitve bazena v prostor in potek izgradnje; 

- lansko leto smo na 25. seji v okviru sprejetega sklepa o razveljavitvi Sklepa o 
izboru nove lokacije za gradnjo bazena v Krškem, ki se je nanašal na območje 
pri tovarni VIPAP, sprejeli tudi sklep, da za izgradnjo bazena ostaja lokacija 
južno od teniških igrišč pri stadionu. 

Nobeden od teh sklepov do danes še ni bil preklican in če je Občinski svet res legitimno 
telo, ki sprejema odločitve na predlog občinske uprave, po potrditvi pa jih morata župan 
in občinska uprava realizirati, bi morali v Krškem že zdavnaj plavati. Ampak pri nas 
očitno temu ni tako. Na temo bazena je bila imenovana celo projektna skupina 
sestavljena iz vseh zainteresiranih deležnikov ter sprejeti tudi nekateri dokumenti, ki 
nam dajejo podlago, da lahko začnemo s postopki izgradnje takoj. Imamo: 

- »Oceno primernosti lokacij za gradnjo bazena v Krškem«, v kateri je bila najbolj 
ugodna in izbrana lokacija južno od teniških igrišč, 

- mnenje projektne skupine, ki je že takrat ocenila več kot potrebnost bazena in 
primernost lokacije južno od teniških igrišč, 

- Hidravlično presojo za »Idejno zasnovo ureditve obvodnega pasu desnega brega 
reke Save za namen športno rekreacijskih dejavnosti« (izdelal IBE d.d. Ljubljana, 
junij 2006), 

- Geotehnično poročilo o možnostih gradnje bazena na lokaciji južno od stadiona 
(GEO Sergej Venturini s.p., Pleteršnikova 23, Ljubljana; oktober 2006), 

- »Elaborat o izvzetju nekaterih zemljiških parcel iz poplavnega območja ob reki 
Savi na območju občine Krško«, 

- »Presojo vplivov idejne zasnove (ki jo je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, marca 
2006) za ureditev športno-rekreacijskih dejavnosti in objektov na desnem 
obvodnem prostoru na pretočnost reke Save«, 

- raziskavo tal na območju lokacije bazena - izdelavo geološko geotehničnega 
poročila ter hidrogeoloških raziskav (izdelal Geoinženiring d.o.o. Ljubljana), 

- kot ključni dokument tudi DPN za HE Brežice, ki v 3. členu ureja prostorske 
ureditve, kjer je omenjena umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem, 
v 25. členu pa je naveden tudi bazen s celotnim kompleksom. 

Torej imamo cel kup potrebnih ali nepotrebnih dokumentov, za katere smo v preteklosti 
odšteli velike vsote denarja in se postavlja vprašanja ali ne bi morali zato nekoga 
pozvati na odgovornost, ker projekta ni realiziral. Predvsem pa imamo vso potrebno 
zakonsko podlago, da lahko začnemo s postopki izgradnje takoj. Če se ozremo še na 
finančno plat te zgodbe o bazenu, lahko ugotovimo: 

- da smo imeli v letu 2008 od Fundacije za šport zagotovljenih 243.700 EUR, od 
Ministrstva za šolstvo 180.000 EUR in iz občinskega proračuna NORP 668.000 
EUR; 

- da smo imeli v letu 2009 od Fundacije za šport zagotovljenih 80.000 EUR, od 
Ministrstva za šolstvo 311.000 EUR in iz občinskega proračuna NORP 3.281.000 
EUR; 

- da smo imeli v letu 2010 od Fundacije za šport zagotovljenih 155.000 EUR in iz 
občinskega proračuna 3.400.000 EUR; 
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- in da smo imeli v letu 2011 v občinskem proračunu zagotovljenih 2.800.000 EUR. 
Dejstvo je, da smo imeli v vseh teh letih za projekt pridobljenih ali zagotovljenih skoraj 
8 miljonov EUR. Kam, kako in na kakšen način je bil izgubljen ali porabljen ta denar, 
je verjetno vprašanje za novo zgodbo. Dejstvo je tudi, da na vse sklenjeno, izrečeno 
in dokumentirano, v Krškem ne potrebujemo nobene nove študije ali javne razprave o 
potrebnosti in nepotrebnosti, ampak se enostavno lotimo projekta, ki je že zdavnaj 
potrjen in odobren. Zato ponovno dajem pobudo, da v rebalansu proračuna za leto 
2018 zagotovimo potrebna sredstva za investicijsko in gradbeno dokumentacijo in da 
v letu 2019 začnemo z izgradnjo bazena. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Zelo natančno je povzeta večina dogodkov, ki so in ki spremljajo projekt izgradnje 
novega bazena v Krškem. Zadeva se je začela leta 2006, ko se je bazen pri tovarni 
Vipap na Vidmu dokončno zaprl za delovanje. Plavalni klub Celulozar in mesto Krško 
sta ostala brez velikega olimpijskega bazena z ogrevano vodo. Občina Krško se je 
takrat zelo aktivno vključila v postopke iskanja lokacije in izgradnje nadomestnega 
bazena v Krškem. Tako je Občinski svet občine Krško februarja 2006 sprejel Sklep o 
reševanju problema bazena v Krškem in delovanju Plavalnega kluba Celulozar. 
Plavanje in plavalni šport imata v občini Krško zelo dolgo tradicijo. Plavalci PK 
Celulozar so zelo uspešno predstavljali krški šport v bazenih doma in po svetu. Številni 
državni prvaki in udeleženci velikih plavalnih tekmovanj so bili vzgojeni v krškem 
bazenu. V obdobju »brez pokritega bazena« se je Občina Krško trudila in še vedno 
trudi zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje uspešnega športnega kolektiva, 
kot je to Plavalni klub Celulozar. V ta namen občina zagotavlja klubu dodatna finančna 
sredstva za izvajanje treningov in priprav izven Krškega, klubu sta tudi vedno na 
razpolago 16,6 metrski bazen v OŠ Leskovec in 12 m bazen v OŠ JD Krško, kot tudi 
bazen - kopališče v Brestanici, v času obratovanja. Za potrebe Plavalnega kluba smo 
uredili tudi klubsko pisarno, najprej v prostorih pod tribuno stadiona Matije Gubca, na 
novo pa v nekdanjih prostorih avto šole Prah. Zavedajoč se pomembnosti in tradicije 
plavalnega bazena in plavalnega športa v Krškem je Občina Krško, vse od leta 2006 
do danes izvedla nešteto aktivnosti, vse v cilju izgradnje novega bazena. V drugem 
delu leta 2006 je Občina Krško izdelala študijo o najbolj primerni lokaciji za gradnjo 
novega bazena. Po preverbi več lokacij je oktobra 2006 Občinski svet Občine Krško 
sprejel odločitev, da je lokacija v sklopu stadiona Matije Gubca najbolj primerna za 
izgradnjo novega bazena. Že takrat se pojavljajo prve težave z izbrano lokacijo, ki se 
nahajala na poplavnem območju, najprej na vplivnem območju HE Krško, potem HE 
Brežice. Postopki niso mogli steči. Naročen je bil in izdelan Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) v katerem je bila ocenjena vrednost investicije na cca 7 
MIO EUR. Junija 2009 je Občina Krško prišla v posest kompleksa starega bazena pri 
tovarni Vipap, v izmeri cca 6.500 m2, ki je na podlagi izdelane študije ocenjena kot 
neprimerna za umestitev 50 m bazena. Pogovori z družbo Vipap o umestitvi 
posameznih bazenskih vsebin v območje nekdanje proizvodnje celuloze niso bili 
uspešni. Vseeno je julija 2010 Občinski svet Občine Krško sprejel Sklep o izboru nove 
lokacije za gradnjo novega bazena (lokacija pri tovarni Vipap), istočasno se lokacija 
pri stadionu Matije Gubca ohrani. Projekt Novi bazen v Krškem se, je v vsako letnih 
proračunih in Načrtu razvojnih programov (NRP), umeščen vse od leta 2007. V letih 
2007 in 2008 smo projekt prijavili na razpisa Fundacije za šport in na MŠŠ. Navedena 
višina sofinancerskih sredstev sicer drži, vendar sta bila sklepa izdana pogojno. Pogoj 
za črpanje sredstev je izdano gradbeno dovoljenje na podlagi PGD projekta, ki zaradi 
težav s prostorskim umeščanjem ni bil izdelan. Tudi, če bi ga naročili, nam UE ne bi 
izdala upravnega dovoljenja za poseg v prostor zaradi neustreznih prostorskih aktov 
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na območju nameravana gradnje. Tako smo se morali odpovedati že odobrenim 
sredstvom, ki so sicer dosegale cca 10% vrednosti objekta predvidenega v investicijski 
dokumentaciji. Nikakor pa ne držijo navedbe glede višine lastnih sredstev. V proračunu 
občine Krško za leto 2008 je bilo zagotovljenih 258.234 EUR lastnih sredstev in 
409.738 EUR ostalih virov. V proračunu Občine Krško za leto 2009 je bilo zagotovljenih 
30.000 EUR lastnih sredstev, v proračunu Občine Krško za leto 2010 50.000 EUR in 
v proračunu Občine Krško za leto 2011 50.000 EUR. Do leta 2018 je bilo na NRP - 
Bazen Krško dejansko porabljenih 40.000 EUR. V predlogu rebalansa proračuna za 
leto 2018 je na NRP 0B054-07-0024 - Bazen Krško, predvidenih 20.000 EUR. Vse 
podatke o dejansko zagotovljenih sredstvih ter o porabi nerealiziranega dela postavk 
lahko vsi zainteresirani najdejo v preteklih proračunih in zaključnih računih Občine 
Krško. Maja 2011 je župan občine Krško imenoval novo projektno skupino za gradnjo 
novega bazena, ki je na svoji prvi seji junija 2011 prvič obravnavala problematiko vseh 
bazenov v občini Krško. Občina Krško že razpolaga s 50 metrskim bazenom - 
kopališčem v Brestanici in dvema šolskima bazenoma (OŠ JD Krško in OŠ Leskovec). 
Po številnih usklajevanjih je projektna skupina za novi bazen, prvič v letu 2012 
predlagala izgradnjo »kratkega«, 25 x 30 m bazena v Krškem. Takratno vodstvo 
Plavalnega kluba Celulozar Krško se je strinjalo s takšno rešitvijo. Občina je v začetku 
leta 2014 naročila izdelavo Analiza stroškov in koristi (CBA analiza), ki je obdelala vse 
momente, ki vplivajo na odločitev o gradnji novega bazena (izkoriščenost, 
upravičenost, cena izgradnje, stroški obratovanja, stroški upravljanja,  način 
upravljanja in dr.). Rezultati analize so bili v letu 2014 predstavljeni projektni skupini za 
novi bazen. Analiza je pokazala, da je za izgradnjo novega 25x30 m bazena potrebno 
zagotoviti cca 5 mio evrov sredstev, za brezhibno obratovanje bazena čez celo leto, 
pa je potrebno zagotoviti cca 300-400 tisoč EUR. Žal, v tem trenutku evropska politika 
ni naklonjena sofinanciranju izgradnje športnih objektov. Ministrstvo za šport že leta 
ne sofinancira izgradnjo športnih objektov, Fundacija za šport je bistveno zmanjšala 
razpoložljiva sredstva za sofinanciranje gradnje športnih objektov. V letu 2018, ima 
Fundacija na primer na razpolago 1,2 MIO sredstev za celo državo. Vse to pomeni, da 
bo sredstva za izgradnjo novega bazena potrebno zagotoviti iz lastnega proračuna. 
Kot rečeno je izdelana študija - analiza stroškov in koristi pokazala, da je bazen v 
mestu Krško potreben in bi bil maksimalno izkoriščen. Nikakor ne smatramo, da sta 
gradnja in obratovanje bazena nepremagljiva ovira za občinski proračun, želimo samo 
opozoriti, da bo po izgradnji objekt povzročal tudi stroške, ki se z vstopnicami ne bodo 
pokrivali, kar pomeni, da bo potrebno v proračunih zagotoviti minimalno 300.000 EUR 
letno za nemoteno obratovanje. Istočasno z odločitvijo o gradnji bazena bo torej 
potrebno jasno povedati, na katerem področju proračuna bo odvzetih najmanj 300.000 
EUR za naslednjih 20 in več let.  
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Aplikacija 
Pred časom smo podali predlog o izdelavi računalniške aplikacije, ki bi neposredno 
povezala lokalne pridelovalce hrane in potrošnike. Na ta način bi potrošnikom 
omogočili nakup lokalno pridelane in preverjeno zdrave hrane, pridelovalcem pa 
prodajo brez posrednikov in brez dodatnih vezav oz. pogojev. Danes v Krškem gostimo 
predavanje na temo »Pametne vasi«, ki bodo podane s stani g. Bogoviča. Predlagam 
in upam, da se predavanja udeležijo tudi tisti pristojni, ki so nam v odgovor ponujali 
klasično tržnico kot alternativo podanemu predlogu. Le čemu smo vložili milijon EUR 
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in zgradili kilometre širokopasovne povezave, če ne vidimo in koristimo prednosti, ki 
nam jo le-ta ponuja? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Pred časom podani predlog smo podrobno preučili in tudi že iskali možnosti, da bi 
tovrsten sistem vpeljali na območju občine Krško. V slovenskem prostoru je bilo 
izvedenih kar nekaj tovrstnih projektov, eni so uspešni, drugi pa malo manj. Predvsem 
so uspešni tisti, ki imajo zaledje velikih mest, kot sta Ljubljana in Maribor, saj je tam 
tudi potrošnja večja. Pri računalniški aplikaciji ponudbe hrane gre za kompleksen 
proces, ki ni primerljiv s trženjem ostalih izdelkov. Prodaja hrane zahteva veliko več 
nadzora in se mora podrejati različnim pravnim aktom ter pogojem, da se sploh lahko 
pojavi na trgu. Med drugim je to pravilna registracija proizvajalca, ureditev prostora 
predelave, hladna veriga za izdelke živalskega izvora, vzpostavitev HAACP sistema, 
nadzor porekla, določitev kakovostnih razredov, zdravstveno tveganje in prisotnost 
kontaminantov in alergenov v živilih ter mnoge druge zahteve, ki se dotikajo 
proizvodnje in prodaje hrane. Tovrstna aplikacija ima lahko več razsežnosti, služi lahko 
kot katalog ponudnikov in promocijo le-teh ali pa prevzema konkretno trgovsko 
dejavnost. Kataloge ponudbe smo vzpostavili že preko različnih baz, kot so turistična 
ponudba, ekološke kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Določeni proizvajalci se 
vključujejo tudi v različna društva in zveze, le-te pa lahko tudi kandidirajo za sredstva 
za namen promocije. V kolikor gre za trgovino, je seveda ključnega pomena 
ekonomska upravičenost tovrstne prodaje. Tak način prodaje mora pokrivati stroške 
prevzema živil, skladiščenja, logistike, nadzora in preverjanje kakovosti. Ekonomska 
upravičenost je tako skupek vseh potrebnih dejavnikov napram prodani količini in ceni, 
ki mora pokrivati še ta del stroškov. Da bi tovrstne stroške lahko zmanjšali, smo iskali 
že vrsto rešitev, ena je tudi ta, da bi se povezali z obstoječimi zadrugami, podjetji, ki 
že imajo mrežo dostave, a zaradi zakonodajnih ovir in posebnih higienskih režimov 
(HACCP) ni možno mešati izdelkov živalskega izvora (mesnin, jajc, mleka, itd.) z 
zelenjavo, sadjem, mlevskimi izdelki, še manj pa živilskih izdelkov z neživilskimi. 
Organizirana ponudba v obliki zabojčka in naročilo preko elektronske pošte je na 
območju občine Krško že potekala. Odziv s strani potrošnikov je bil slab, kmetom pa 
se ni izšlo, da bi nekaj kilogramov moke vozili na zbirno mesto. Ravno tako se je 
dogajalo z zabojčki zelenjave, katerih prodajo so organizirali v sosednji občini. 
Ponudnike smo že spraševali o tovrstnem načinu prodaje, a niso izrazili interesa, bil je 
celo negativen. Občina Krško zagotavlja številno infrastrukturo, tako širokopasovno 
omrežje, kot cestno infrastrukturo, ki daje možnost razvoja in uporabe slehernemu 
občanu. Tržnica Videm je bila v zadnjih nekaj letih kompletno obnovljena in je v 
zgornjem nadstropju primerno opremljena za prodajo živil živalskega in rastlinskega 
izvora. Ponudniki imajo na voljo hladilnike, prodajne pulte in drugo opremo, ki 
zagotavlja varnost potrošniku in ponudnikom primerno ter dostojno prodajo. Kompleten 
prodajni prostor je bil pregledan s strani inšpektorjev za varno hrano, ki so podali 
pozitivno mnenje, Tržnica Videm pa s strani ponudnikov, ki tržijo na organiziranih 
sejmih in občasno, velja za eno najbolje opremljenih tržnic. Na to temo je bila 
opravljena tudi anketa med ponudniki. Na tržnici se prodajajo izdelki preverjene lokalne 
kakovosti, mnogi proizvajalci imajo certifikate ekološke proizvodnje, nekateri med njimi 
različna priznanja in znake kakovosti, ki so jih pridobili na nacionalnih ocenjevanjih. 
Mnogi potrošniki se želijo srečati in spoznati kmete, kmetice, podjetnike, ki za njih 
pridelajo zelenjavo, mleko, jogurte, sokove, itd., kar pri spletnem trženju ni mogoče. 
Tržnica Videm je postala družabno stičišče ponudnikov, rokodelcev, potrošnikov, 
različnih društev, zvez, kulturnih ustvarjalcev, …. V zadnjih treh letih je tržnica gostila 
preko 100 različnih ponudnikov in drugih ustvarjalcev, prodajna mesta pa so bila 
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zasedena več kot 500-krat. Občina Krško skuša približati kakovostno ponudbo 
potrošnikom, saj se lahko ponudniki brezplačno predstavijo in prodajajo na 
organiziranih dogodkih. Pri tem Občina Krško spodbuja podjetništvo in razvoj 
kmetijstva, predvsem je to pomembno za mlade, ki šele začenjajo s svojo dejavnostjo. 
Kar nekaj ponudnikov in mladih ustvarjalcev je na podlagi začetkov na tržnici razvilo 
svojo dejavnost. Vsekakor je še veliko prostora za razvoj ponudbe na tržnici, mogoče 
se bo v prihodnosti, ob zadostni prodaji na tržnici, razvila tudi prodaja preko spleta, kar 
je odvisno od ponudbe in povpraševanja. Občina Krško bo tudi v prihodnje spodbujala 
razvoj kmetijstva in lokalno ponudbo hrane v skladu z zastavljenimi cilji in strategijami 
in si prizadevala, da bi se kmetijska gospodarstva vključevala v mrežo tako 
imenovanega »zelenega naročanja«. Seznanjamo vas, da je konec leta 2017 zaživela 
enostavna in učinkovita spletna aplikacija za javno naročanje živil - »Katalog živil za 
javno naročanje«, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije pripravila v pomoč javnim 
zavodom pri pripravi javnih naročil. Javni zavodi z njo prihranijo veliko časa in stroškov, 
saj jim ponudi pregled ponudbe izdelkov kmetij, zadrug ter kmetijskih in živilskih 
podjetij. Kmetijska gospodarstva iz občine Krško so vključena v Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije in imajo možnosti svoje pridelke vpisati v Katalog živil in jih tudi tržiti. 
 

Javno naročanje 
V preteklem letu smo v občini Krško prešli na sistem javnega naročanja, ki združuje 
vsa naročila na nivoju občine. Menda je cilj tega načina večja preglednost, zagotovitev 
zadostnih količin sredstev in znižanje cen storitev z ozirom na večjo količino združenih 
naročil. Danes pa ugotavljam predvsem to, da so cene teh javnih storitev bistveno 
višje, kot so bile pred uveljavitvijo novega sistema. Očitno je, da gre pravzaprav za 
zaprt sistem izvajalcev, ki omejuje konkurenco. Zato predlagam, da se izdela 
primerjalna analiza cen storitev in da ugotovimo pozitivne ali negativne učinke novega 
sistema ter sprejmemo ustrezne ukrepe v smislu racionalne porabe javnih sredstev. 
Nesmiselno se mi zdi, da se ukvarjamo zgolj s formo javnih razpisov, ne zanimajo pa 
nas finančne posledice. Po mojem prepričanju je tako izvajanje javnih naročil škodljivo 
za javno blagajno in davkoplačevalce. V zakonu o javnem naročanju so zapisane tudi 
izjeme. Prosim za razlago teh členov in zakaj jih v Krškem ne upoštevamo oz. 
izvajamo? 
 

Odgovor Oddelka za javna naročila in črpanje EU sredstev: 
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) v 4. 
odstavku 66. člena eksplicitno določa, da morajo postopke za oddajo javnih naročil za 
potreb ožjih delov občin (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti), kot jih določa zakon, ki 
ureja lokalno samoupravo, izvajati občine. Slednje pomeni, da postopek javnega 
naročanja za potrebe ožjih delov občine, v tem primeru KS, od začetka do konca vodi 
občina po (zakonskem) pooblastilu. Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih 
naročil se, ne glede na tretji odstavek 24. člena tega zakona šteje, da občina in njeni 
ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto, s čimer se preprečujeta drobitev 
javnega naročila na več ožjih delov občine ali podvajanje javnega naročila. Četrti 
odstavek 66. člena ZJN-3 velja za vsa javna naročila, za katere je potrebno izvesti 
ustrezne postopke po določbah ZJN-3 (naročila nad mejnimi vrednostmi za objavo), 
razen za evidenčna naročila. V primeru evidenčnih naročil imajo torej ožji deli občin, ki 
imajo svojo lastno pravno subjektiviteto, še vedno samostojno vlogo (torej brez občine) 
pri nabavi blaga, storitev oziroma gradenj. Glede na zgoraj navedeno takšen sistem 
oziroma način javnega naročanja jasno določa ZJN-3 in v navedenem primeru nikakor 
ne gre za nov sistem, ki bi se zagotavljal zgolj na podlagi večje preglednosti, 
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zagotovitve zadostnih količin sredstev in znižanje cen storitev. Pri izvedbi postopkov 
oddaje javnega naročila mora naročnik (tako Občina Krško kot KS) slediti temeljnim 
načelom in skrbeti za njihovo pravilno izvajanje v praksi. 1. odstavek 3. člena ZJN-3 
jasno določa: »Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo 
temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu 
prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU (Pogodbe o delovanju Evropske unije), 
in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med 
ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov 
in sorazmernosti.« Regulacija in formalizacija postopka oddaje javnega naročila je 
namenjena predvsem zagotavljanju varstva konkurence med domačimi in tujimi 
ponudniki ter enakopravni obravnavi ponudnikov. Večjo transparentnost postopkov 
javnega naročanja in uresničevanje ostalih načel se zagotavlja tudi z objavo na portalu 
javnih naročil. Občina Krško kot naročnik za oddajo javnega naročila v praksi uporablja 
predvsem dva postopka, in sicer odprti postopek in postopek naročila male vrednosti. 
Za odprti postopek je značilno, da lahko v njem na podlagi javne objave naročila svojo 
ponudbo oddajo vsi zainteresirani gospodarski subjekti (potencialni ponudniki). 
Naročnik ima tako možnost, da ponudbe najprej pregleda s stališča izpolnjevanja 
pogojev za izvedbo javnega naročila (tako s stališča subjekta ponudnika kot s stališča 
predmeta naročila, ki ga ta ponuja v svoji ponudbi) ter v fazo vrednotenja (ocenjevanja 
na podlagi meril za izbiro) prevzame le tiste ponudbe, za katere je bilo ugotovljeno, da 
izpolnjujejo vse pogoje, vnaprej določene v razpisnih dokumentih. Poleg navedenega 
Občina Krško izvaja tudi odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več 
gospodarskimi subjekti, skladno s 40. in 48. členom ZJN-3. Okvirni sporazum z več 
gospodarskimi subjekti sklene naročnik z namenom, da se kljub ne povsem natančno 
določenim, spreminjajočim oziroma sproti pojavljajočim se potrebam naročnika in kljub 
spremembam na trgu, zagotovi stalnost in stabilnost dobav oziroma izvedb storitve v 
določenemu časovnemu obdobju, in sicer brez zamudnega izvajanja vseh faz 
postopka javnega naročanja, ter gospodarna raba javnih sredstev. Okvirni sporazum 
omogoča tudi, da se za izvedbo istovrstnih naročil izbere več ponudnikov. Zaradi 
navedenega je okvirni sporazum ena izmed najbolj priljubljenih in najbolj učinkovitih 
tehnik javnega naročanja. Drugi najbolj pogost postopek, ki ga Občina Krško uporablja 
kot naročnik, je naročilo male vrednosti, ki je zelo poenostavljen postopek javnega 
naročanja, v katerem naročnik z namenom pridobitve ponudb na portalu javnih naročil 
objavi obvestilo o javnem naročanju, na katero se lahko s predložitvijo svoje ponudbe 
odzove vsak zainteresiran gospodarski subjekt. Gre torej za postopek, za katerega 
veljajo manj formalna pravila, hkrati pa sta z obveznostjo javne objave obvestila o 
javnem naročilu zagotovljeni preglednost in enakopravna obravnava vseh ponudnikov. 
Pri postopku oddaje javnega naročila je primarna naloga naročnika (tako Občine Krško 
kot KS), da na različne načine preveri ponudnika oziroma skladnost ponudb z 
zahtevami v tehničnih specifikacijah, v merilih ali pogojih oziroma ugotovi prisotnost 
izključitvenih razlogov. Na takšen način se zagotavlja pravilna izbira ponudnika in 
posledično tudi racionalna poraba javnih sredstev. Kar se tiče pomislekov v zvezi z 
omejevanjem konkurence in ustvarjanjem monopola, moramo poudariti, da je, v skladu 
z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, posamezna ponudba nedopustna, če je 
pri njej dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Omejevalna ravnanja, 
koncentracijo podjetij, nelojalno konkurenco, oblastno omejevanje konkurence in 
ukrepe za preprečitev omejevalnih ravnanj in koncentracij, ki bistveno omejujejo 
učinkovito konkurenco, kadar povzročijo ali lahko povzročijo učinke na ozemlju 
Republike Slovenije ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list 
RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 - odl. US RS, 63/13 - ZS-K, 33/14, 
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76/15 in 23/17; v nadaljevanju ZPOmK-1). Tudi sicer 6. odstavek 75. člena ZJN-3 v 
točki č) jasno določa, da lahko naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja 
izključi gospodarski subjekt ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če lahko naročnik upravičeno sklepa, 
da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega 
cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Prijavo kršitev na 
Javno agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), lahko vloži katerakoli oseba, ki razpolaga z 
informacijami in dokazi, ki bi lahko bili pomembni za uvedbo postopka v zvezi z 
domnevnimi omejevalnimi ravnanji, oz. bi lahko prispevali k ugotavljanju dejstev, 
pomembnih za ugotavljanje teh kršitev. Šele ko Agencija izda vsaj sklep o uvedbi 
postopka lahko naročniki označimo določeno ponudbo iz tega razloga kot nedopustno. 
Vendar pa je za takšen postopek potrebno predložiti ustrezne dokaze. Verjamemo, da 
se lahko zgodi, da se na trgu, v smislu potrošnika, lahko doseže nižje cene, vendar je 
potrebno upoštevati, ali takšni gospodarski subjekti, ki lahko ponudijo nižjo ceno, tudi 
hkrati izpolnjujejo določene pogoje in zahteve javnega naročanja, spoštujejo davčno, 
delovnopravno in okoljsko zakonodajo? Hkrati moramo upoštevati svobodno 
gospodarsko pobudo, ki izhaja iz Ustave RS, in sprejeti dejstvo, da določeni 
gospodarski subjekti ne želijo poslovati s proračunskimi uporabniki iz različnih razlogov 
(plačilni roki, zahteve po finančnih zavarovanjih, …). Iz navedbe, da so v ZJN-3 
zapisane tudi izjeme in zakaj se jih v Krškem ne upošteva, ni mogoče razbrati, katere 
izjeme so mišljene v tem kontekstu. ZJN-3 sicer v 27. členu natančno določa izjeme, 
za katere se navedeni zakon ne uporablja (kot npr. javna naročila na področju 
telekomunikacij, javna naročila za katera veljajo drugačna postopkovna pravila, javna 
naročila za pridobivanje zemljišč ali obstoječih objektov, naročila na področju medijskih 
storitev, storitve na področju arbitraže in spravnih postopkov, pravne storitve, finančne 
storitve in posojila, pogodbe o zaposlitvi, storitve civilne obrambe, storitve javnega 
potniškega prevoza, storitve političnih kampanj, storitve, ki se na podlagi izključne 
pravice oddajo drugemu naročniku, naročila raziskovalnih in razvojnih storitev, 
naročila, ki jih oddaja naročnik, ki opravlja poštne storitve, javna naročila za zagotovitev 
osnovnih pogojev za preživetje, javna naročila na infrastrukturnem področju, javna 
naročila, ki se oddajo osebam na podlagi 28. in 29. člena ZJN-3). Le in če je izjema 
izrecno določena, naročnik pa sklepa odplačne (onerozne) pravne posle, katerih 
predmet so izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev, naročniku ni potrebno 
upoštevati kogentnih določb tega zakona.  
 

Rebalans 
Predlagam, da pred sprejemom rebalansa za leto 2018 preverimo oz. damo možnost 
krajevnim skupnostim, da podajo svoje predloge. Če že izvajamo projekte za občane 
oz. krajane se mi zdi smiselno, da na to temo podajo predloge in zahteve tudi njihovi 
neposredni predstavniki v smislu prioritet, ki naj se v letu 2018 izvedejo. 
 

Odgovor Kabineta župana: 
Rebalans proračun za leto 2018, ki bo v obravnavi na 30. seji Občinskega sveta v 
marcu 2018, smo pripravili, zaradi ostanka sredstev na računu Občine Krško na dan 
31. 12. 2017.Sredstva, ki so ostala na računu se bodo porabila za že začete, pa še ne 
realizirane investicije leta 2017. Zaradi tega tudi nismo šli v predstavitev finančnih 
načrtov po krajevnih skupnostih. Vsekakor pa bomo vse krajevne skupnosti v občini 
Krško obiskali v letu 2018, še pred začetkom postopkov za sprejem proračuna za leto 
2019. Namen teh obiskov (župana in občinske uprave) je, da se krajevne skupnosti 
seznani o projektih, ki so bili oz. bodo izvedeni v preteklem oz. tekočem letu ter, da se 
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pridobijo pobude krajevnih skupnosti za uvrstitve v proračun naslednjega leta oz. 
naslednjih let. 
 

Celostna prometna strategija 
Pred časom smo v občini Krško izvedli tako imenovano celostno prometno strategijo, 
in v ta namen pridobili informacije iz večih središč v občini Krško. Žal pa nismo dobili 
povratne informacije, kateri predlogi so bili upoštevani in posledično vnešeni v 
dokumente. Zato predlagam, da strokovne službe podajo te informacije krajevnim 
skupnostim, da bomo bili seznanjeni z ukrepi na področju varnosti v prometu v bližnji 
prihodnosti. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Celostna prometna strategija je bila obravnavana in sprejeta na 22. seji Občinskega 
sveta občine Krško z dne 11. 5. 2017. Dokument je bil kasneje izdan v obliki brošure, 
dostopen pa je tudi na spletni stani Občine Krško - Celostna prometna strategije. 
Občina je dolžna poročati Ministrstvu za infrastrukturo o realizaciji nalog, zastavljenih 
v okviru CPS, zato v ta namen na Občini Krško pripravljamo poročilo o izvajanju CPS, 
skladno z akcijskim načrtom in kazalniki, ki so določeni za spremljanje in izvajanje 
ciljev v okviru CPS. Poročilo bo zaključeno do konca maja 2018. S poročilom bomo 
seznanili tudi Občinski svet Občine Krško. 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Naj se najprej zahvalim za odgovor na mojo pobudo za prispevanje sredstev za Zalo 
Kozole. Vse aktivnosti so doslej prispevale k temu, da bodo zbrana sredstva zadoščala 
za ureditev dvigala in še za kakšno terapijo. Bodo pa aktivnosti tekle še naprej, saj bo 
Zala letos dobila nov voziček, ki pa zahteva tudi večje vozilo z nakladno rampo. Zato 
ponovno predlagam, da se še kdo odzove na to akcijo in prispeva v skladu z lastno 
odločitvijo. 
 

Predlog svetnika je bil javno objavljen, v upanju, da se bo še kdo odzval temu 
predlogu in prispeval v akciji zbiranja sredstev. 
 

Naslednja zadeva je vezana na robnike in t.i. klančine na pločnikih za potrebe 
invalidov. Stanje robnikov skozi Senovo je kritično, saj jih na določenih mestih skoraj 
ni več. Prav tako so bile pred leti klančine narejene, ne ustrezajo pa pravilnemu 
naklonu. Dajem pobudo, da se opravi ogled in pristopi k sanaciji ureditve robnikov in 
klančin. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško ima v proračunu tudi za leto 2018 zagotovljena sredstva za obnovo 
pločnikov na območju celotne občine. S predstavniki KS Senovo je dogovorjeno, da 
opravimo skupni pregled obstoječega stanja pločnikov in določimo odseke, na katerih 
se bodo pločniki obnovili in kje izdelale rampe za invalide. 
 

Kot vam je znano, je prišlo do ukinitve Turističnega društva Krško. Vprašujem, kakšna 
je ali še bo vloga Odbora za olepševanje mesta Krško in ali je med člani odbora kakšen, 
ki bi bil pripravljen pristopiti k ponovni ustanovitvi Turističnega društva Krško? V 
Občinski turistični zvezi Krško ocenjujemo, da bi bilo nujno, da ima mesto Krško 
društvo, ki bo skrbelo za »olepševanje« mesta in poskrbelo za aktivnosti na turističnem 
področju. 
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Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Občinska uprava je z Turističnim društvom Krško v preteklosti dobro sodelovala, 
društvo kot tako pa je z aktivnimi posamezniki prispevalo marsikateremu projektu. V 
občinski upravi do sedaj na žalost nismo zaznali nobenega posameznika, ki bi bil 
pripravljen pristopiti k ponovni ustanovitvi Turističnega društva Krško. Strinjamo se s 
tem, da bi bilo zelo zaželjeno, da mesto Krško ima svoje turistično društvo, vendar 
dejstvo je, da je za njegovo delovanje odločilen človeški faktor; pomembno je torej najti 
posameznika, ki bi z društvom živel in delal. Predlagamo, da skupaj z Občinsko 
turistično zvezo še naprej iščemo posameznike, ki bi to lahko bili in jih tudi 
vzpodbudimo, da k tej aktivnosti na novo pristopijo. Občina Krško se trudi in skrbi, da 
bi mesto Krško dajalo videz urejenosti in z aktivnostmi revitalizacije spodbuja vse več 
aktivnosti v starem mestnem jedru. Pri revitalizaciji se z novimi idejami za olepševanje 
mesta zelo aktivno vključuje tudi društvo Prostor vmes, ki s svojimi vložki in 
prostovoljnim udejstvovanjem prav tako poskrbi za olepševanje mesta in aktivnosti v 
njem. Kot vzporedno aktivnost je občina ustanovila Komisijo za revitalizacijo mestnega 
jedra, ki podaja predloge in pobude za izvajanje aktivnosti v mestnem jedru, s ciljem v 
mesto vrniti življenje. Aktivnosti v okviru projekta revitalizacije zajemajo sledeče: 

- pregled veljavnih prostorskih in drugih aktov, ki veljajo na tem območju in 
priprava potrebnih predlogov za njihovo spremembo, 

- analiza in pregled obstoječih stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju 
mestnega jedra Krško (neizkoriščeni in zapuščeni objekti), 

- predlogi ukrepov za zapolnitev praznih prostorov v mestnem jedru, 
- predlogi za umeščanje novih vsebin v mestno jedro, 
- predlogi prometnega režima v mestnem jedru, 
- predlogi ozelenitve mestnega jedra in postavitve urbane opreme, 
- pregled možnosti črpanja EU sredstev, 
- sodelovanje s predstavniki javnih zavodov, institucij, društev in ponudnikov k 

oblikovanju ukrepov za revitalizacijo, 
- priprava in realizacija predlogov za oživljanje mestnega jedra. 

 

Bližajo se spomladanske aktivnosti urejanja okolja. Turistična društva se vsako leto 
odzovemo pozivu in opravimo več čistilnih akcij. Ocenjujem, da je čas, da nismo več 
samo čistilci okolja, pač pa da pristopimo tudi k njegovemu urejanju. Predvsem v 
smislu pomladitve različnih parkovnih ali drevorednih površin. Kot primer navajam 
drevored na Gubčevi, kjer je več dreves podrtih, suhih in ogrožajo mimoidoče. 
Predlagam, da se jih odstrani in nadomesti (pri tem podpiram že podano pobudo g. 
Grahovca) z medonosnimi avtohtonimi drevesnimi vrstami. Seveda pa naj se opravi 
ogled tudi po drugih naseljih in ukrepa v skladu z ugotovitvami. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Strinjamo se z oceno, da je drevored ob Gubčevi ulici v Krškem v zelo slabem stanju. 
Zato je spomladi načrtovana obnova, predhodno pa tudi strokovna ocena stanja 
dreves, ki kažejo znake bolezni in odmiranja.  
 
 

Dušan Dornik - SMC: 
 

Stavbo Železnine v starem delu mesta Krško, nepremičnina parc. št. *79/1, k.o. 1322 
Krško, je Občina Krško pridobila od CGP d.d. z menjalno pogodbo z dne 4. 12. 2012. 
Predmetno nepremičnino je Občina Krško prodala Kostaku d.d. s kupoprodajno 
pogodbo, št. 478-12/2017, z dne 1. 8. 2017. Kot mi je znano, naj bi v novo stavbo prišli 
najemniki CSD Krško in Zavod RS za zaposlovanje, preostanek pa naj bi bila 
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stanovanja. Vprašujem, zakaj je Občina Krško prodala predmetno nepremičnino 
Kostaku d.d. in za kakšno ceno. Rad bi videl kupoprodajno in menjalno pogodbo. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Občina Krško si vseskozi prizadeva, da bi državne institucije ostale v mestu Krško, saj 
to prispeva k večji kakovosti bivanja naših občanov. Že od leta 2012 smo si prizadevali, 
da bi zagotovili prostore za okrajno sodišče v Krškem, na območju CKŽ 19. Izdelani 
so bili idejni projekti, vendar je ministrstvo na koncu odstopilo od namere za preselitev 
sodišča na eno lokacijo. Od leta 2013 smo vodili intenzivna dogovarjana, da bi se v 
prostore bivše Policijske uprave na CKŽ 59 preselila Davčna uprava iz najetih 
prostorov v Brežicah. Pričeti so bili že postopki prenosa tega objekta med ministrstvi. 
V želji, da bi do menjave tudi prišlo smo prosili tudi za pomoč vse stranke v koaliciji, 
da nam pomagajo pri tej preselitvi. Vendar do preselitve ne bo prišlo. Ko se je pojavila 
prošnja Zavoda RS za zaposlovanje, da se jim pomaga poiskati dodatne prostore v 
Krškem, smo se aktivno odzvali k reševanju prostorske problematike in jim ponudili 
prostore CKŽ 19. Potrebno je bilo poiskati rešitev, ki bo najprej izvedljiva, saj naj bi do 
selitve prišlo v mesecu septembru 2018. Občina Krško je stavbo »Železnine« v starem 
delu mesta Krško s pripadajočim zemljiščem pridobila leta 2012 z menjalno pogodbo 
s podjetjem CGP d.d. Pobudo za sklenitev pogodbe je dana s strani CGP d.d. v želji, 
da se rešijo lastniška razmerja med Občino Krško in CGP d.d. na območju industrijske 
cone Drnovo zahod in s tem omogoči legalizacija objektov gospodarske družbe 
istočasno pa, da Občina Krško pridobi zaokroženo območje nepozidanega stavbnega 
zemljišča. Razen zemljišča je občina predlagala, da se v predmet pogodbe vključi tudi 
stavba stare »Železnine«, ki je propadala v starem mesnem jedru, kazila izgled mesta 
in predstavljala nevarnost za obiskovalce in domačine. Namen nakupa stavbe je bil 
zagotoviti potrebne prostore in pogoje za delo sodnih ali drugih državnih organih v 
starem mestnem jedru, ter po možnosti izgraditi stanovanja namenjena mladim 
družinam. Po izkazanem interesu Zavoda RS za zaposlovanje za večjim poslovnim 
prostorom je v aprilu 2017 izdelan investicijski program. Glede dejstva, da 
predračunska vrednost investicije presega 1.500.000,00 EUR, ter že planiranih 
investicijskih odhodkov občine v proračunu se je preučevala možnost realizacije 
investicije skozi model javno zasebnega partnerstva. S tem v zvezi je občinska uprava 
preučila posamezne investicije v Mestni občini Ljubljana, ki so se po tem modelu 
izvajale (npr. javno - zasebno partnerstvo za izvedbo projektov za parkirne garažne 
hiše), ter opravila konzultacije na Ministrstvu za finance. Posledica te analize je 
predlog, da se projekt izvede v celoti tako, da se skladno s Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih izvede zbiranje ponudb za 
nakup objekta pod pogojem, da se kupec zaveže izvesti objekt na podlagi projektne 
dokumentacije prodajalca tako, da se zagotovi gradnja, katera zagotavlja pridobivanje 
ustreznih prostorov za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje in izvajanje programa 
Centa za socialno delo Krško, Občina Krško pa bo, po končani gradnji, pridobljenem 
uporabnem dovoljenju in izvedenem etažiranju objekta v skladu z zakonom ( 
programom pridobivanja in planiranimi sredstvi v proračunu) izvedla nakup posamezne 
etaže oziroma solastniškega deleža. Tako izvedena prodaja oziroma nakup v celoti 
zagotavljata transparentnost postopka ter primerno tveganje za izvajalca - investitorja 
ter Občine Krško, glede na prevzete obveznosti do Zavoda RS za zaposlovanje. 
 
 

Vlado Grahovac - SLS: 
 

Vprašujem, ali so pri izgradnji parkirišč pri bazenu v Brestanici posajene avtohtone 
medovite rastline (drevesa)? 
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Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Ob izgradnji parkirišč pri bazenu v Brestanici, je bila na zelenih površinah izvedena 
zasaditev medovitih dreves. Izbor rastlin je bil izveden na podlagi naslednjih kriterijev: 
biti morajo estetska, dobro morajo prenašati vplive soljenja prometnih površin, da 
bujno cvetijo (medovitost) in da ustvarijo dovolj sence za parkirana vozila. Ob 
upoštevanju omenjenih kriterijev, je bila izbrana avtohtona vrsta in sicer Prunis avium 
- poznozoreča češnja. Ostala posajena drevesa pa so še: 11 x Acer platanioides 
"Drummondi" - pisanolistni ostrolistni javor in 10 x Robinia pseudoacacia "Casque 
Rouge" Robinija. 
 
 

Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Vprašujem za časovnico novogradnje vrtca na Senovem? Glede na to, da je vrtec na 
Senovem med najstarejšimi v občini Krško in ker so ostali vrtci večinoma že obnovljeni, 
energetsko sanirani ali pa na novo zgrajeni vprašujem, kdaj se bo začela gradnja 
novega vrtca na Senovem? Vprašujem tudi, kam bo zgradba predvidoma umeščena? 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Občina Krško je trenutno v fazi preverjanja umeščanja vrtca Senovo na novo lokacijo 
in sicer na parc št. 138/1 in parc št. 140/1, obe k.o. Senovo (območje med objektom 
KS in Vilo). Na podlagi preverb in potreb je bilo dogovorjeno, da se prouči možnost 
novogradnje lesenega 8 - oddelčnega vrtca, ki bo vizualno podoben novemu vrtcu v 
Brestanici. Z novo lokacijo in načinom gradnje se strinjata tako ravnatelj Vinko Hostar, 
kot Krajevna skupnost Senovo. Glede na to, da je odprt še zadnji razpis EKO sklada 
za gradnjo skoraj nič energijskih objektov, bo potrebno pohiteti z dokumentacijo in 
posledično s pripravo vloge za sofinanciranje skoraj nič energetskega vrtca. 
Predhodne postopke, ki jih je potrebno izvesti (projektna dokumentacija, investicijska 
dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenja, prijava vloge na EKO sklad, javni 
razpis, …) bomo v sodelovanju z Osnovno šolo XIV. divizije Senovo izvedli v letu 2018, 
začetek gradnje pa bo odvisen od zagotovitve finančnih sredstev. 
 

Vprašujem, kako je z novo potjo do obstoječega vrtca in kako bo Občina Krško 
zagotovila predpisano intervencijsko pot in dostop intervencijskim vozilom ter s tem 
varnost otrok, ki tam bivajo? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško je za ta namen že izdelala projektno dokumentacijo, ki predvideva 
dostop iz interne ceste iz smeri separacije, vendar za ta del ni urejeno lastništvo. Po 
tej varianti je potrebno odkupiti zemljišče, ki je v privatni lasti in je skladno s sprejetim 
sklepom Občinskega sveta ocenjeno na cca 19.000,00 EUR. Celotna vrednost 
projekta je cca 220.000 EUR. Vezano na dostopno cesto do vrtca je bila pripravljena 
še dodatna analiza in ocena variant, kjer so bile vključene še tri dodatne variante, ki 
so bile obdelane in pripravljena s strani projektanta družbe Savaprojekt d.d. Krško. 
Možnosti predvidevajo: 

• dostop s strani kulturnega doma (varianta A), z ocenjeno vrednostjo 236.000,00 
EUR, vendar tudi tu ni v celoti urejeno lastništvo in je potrebno posegati na 
privatno zemljišče; 

• dostop iz interne dostopne ceste separacije (varianta B) z ocenjeno vrednostjo 
261.000,00 EUR, ki je podobna prvotnemu projektu, a je tehnično bolj zahtevna 
za izvedbo; 
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• neposredno iz državne ceste R 2-422 odsek 1333 Podsreda - Brestanica 
(varianti C1 in C2), v skupni ocenjeni vrednosti 198.000,00 EUR. Lastništvo 
zemljišča za izvedbi po tej varianti je urejeno in je v lasti Občine Krško. Po tej 
varianti pa je predviden poseg z novim priključkom na državno cesto, kar 
zahteva dodatno novo ureditev in uskladitev ter soglasje Ministrstva za 
infrastrukturo.  

Pred kratkim je bila izpostavljena pobuda in namera za gradnjo novega vrtca na novi 
lokaciji, kar bi pomenilo, da načrtovane dostopne poti ne bo potrebno izvesti. Do 
odločitve glede omenjenega, se bodo aktivnosti začasno ustavile.  
 


