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17.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  27. 10. 2016; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Olivera Mirkovič - IDS: 
 

Dajem pobudo za razglasitev občine Krško za območje brez trgovinsko-investicijskih 
sporazumov TTIP, CETA in TiSA. Prostotrgovinski sporazumi so tajni dogovori, ki jih v 
našem imenu sklepa Evropska unija z različnimi državami. Tako je TTIP dogovor med 
EU in ZDA, CETA je dogovor med EU in Kanado, TiSA pa je večstranski mednarodni 
sporazum. Uradni namen teh sporazumov je poenostavitev mednarodnega trgovanja. 
Za tem navidezno všečnim ciljem pa se skrivajo velike korporacije, ki si želijo zagotoviti 
večji dobiček na račun ekoloških, delavskih, socialnih, potrošniških in prehranskih 
standardov. Sporazumi vodijo k deregulaciji področja javnih storitev, kot so šolstvo, 
zdravstvo in oskrba z vodo. Vgrajeni mehanizmi predstavljajo grožnjo demokraciji, 
delovnim mestom, suverenosti držav in lokalni samoupravi. Nekaj glavnih razlogov, 
zakaj ti sporazumi nikoli ne bi smeli biti sklenjeni 
- Netransparentnost postopkov: Pogajanja o sporazumih potekajo v popolni 

tajnosti, kjer imajo izvoljeni predstavniki držav članic EU skrajno omejen dostop 
do gradiv, javnost in civilna družba pa nikakršnega. 

- Korporacije bodo pisale zakonodajo: preko mehanizma regulativnega 
sodelovanja bo lobistom multinacionalk še bistveno bolj olajšano vplivanje na 
zakonodajne postopke. 

- Korporacije bodo lahko iztržile odškodninske tožbe od držav, če bodo le-te 
dvigale delavske pravice, okoljske standarde ali karkoli, kar bi potencialno 
vplivalo na njihove dobičke. Četudi bi država odstopila od sporazumov, bi 
korporacijam ta pravica ostala še vsaj tri leta! 

- Nižanje okoljskih in prehrambnih standardov: V Evropi velja previdnostno 
načelo, ki dovoljuje le trženje in prodajo proizvodov, pri katerih je vnaprej 
dokazano, da ne škodujejo ljudem in okolju. ZDA si v okviru TTIP prizadevajo za 
uveljavitev načela tveganja, po katerem je dovoljeno tržiti in prodajati vse izdelke 
do trenutka, ko je dokazana njihova škodljivost. 

- 600 000 izgubljenih delovnih mest širom Evrope: Študije so pokazale, da 
domnevne gospodarske rasti, ki naj bi jo sporazumi prinašali, ne bo. V primeru 
slovenskega gospodarstva bodo najmočnejše negativne učinke čutili v 
primarnem sektorju, na primer v kmetijstvu, ribištvu in rudarstvu, prav tako so 
občutljive panoge farmacevtska in avtomobilska industrija in pa predelava živil. 

- Kot posebno občutljivo področje bi izpostavila kmetijstvo. Ceneni in ekološko 
sporni produkti multinacionalk bodo s trga izrinili lokalne proizvajalce. To pa bo 
oslabilo že tako katastrofalno samooskrbo Slovenije. 

- Privatizacija in liberalizacija javnih storitev: sporazumi vpeljujejo t.i. negativni 
seznam. To pomeni, da bodo trgu prepuščene vse zamisljive storitve, z izjemo 
tistih, ki so eksplicitno navedene. To bo za občine prineslo izjemen pritisk na 
opravljanje svojih osnovnih funkcij (komunalne storitve, vrtci, šolstvo, koncesije 
za upravljanje z vodnimi viri...). Sporazumi prav tako vsebujejo še zagozdno 
klavzulo, ki preprečuje, da bi deregulirane javne storitve kasneje ponovno 
umaknili s trga. 

Zaradi vsega naštetega in ker je visoka politika prepredena s podporniki sporazumov, 
se je pojavilo mnogo različnih iniciativ in pobud, ki želijo podpis preprečiti. Ena izmed 
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njih, še posebej zanimiva za občine, je pobuda »TTIP and CETA free zones in Europe« 
oziroma »Pobuda za območja brez trgovinsko-investicijskih sporazumov«. Gre za 
pobudo, kjer občinske ali regionalne oblasti sprejmejo »Sklep o razglasitvi območja 
brez trgovinsko-investicijskih sporazumov«. Ti sklepi seveda nimajo zakonodajne 
moči, predstavljajo pa obliko pritiska na vrhove politike, da ne sklepajo gnilih 
kompromisov z mednarodnimi korporacijami na račun prebivalstva. S tem župani, 
občinski svetniki in drugi predstavniki ljudstva na lokalni ravni stopijo v bran svojih 
skupnosti, lokalnega prebivalstva in demokratičnih procesov. Podobne sklepe so 
sprejele že številne občine in regije, mednarodno se je doslej za območja brez 
trgovinskih sporazumov razglasilo že okoli 2.000 regionalnih in občinskih oblasti, samo 
v sosednji Avstriji je takšnih območij že prek 350. Za območji brez sporazumov sta se 
razglasili zvezni državi Spodnja Saška in Hesse v Nemčiji, Toskana, Lombardija in 
druge regije v Italij ter večina departmajev v Franciji. Območja brez sporazumov so 
poznana mesta, kot so Barcelona, Birmingham, Grenoble, Köln, Neapelj, Milano, 
Sevilla, Valencia, Modena, Frankfurt, Manchester, Glasgow, kot tudi prestolnice 
Bruselj, Amsterdam, Dunaj, Madrid in Rim. V naši neposredni bližini so se denimo 
razglasili že Trst, Celovec in Gradec, v Sloveniji pa 11 občin, med njimi Maribor in 
Celje. Na območjih brez TTIP tako živi že več kot 75 milijonov prebivalcev in prebivalk 
Evrope. Glede na to, da občina že posveča veliko pozornosti projektom na področju 
okoljskega, socialnega varstva, kar dokazujejo tudi priznanja, ki jih je pridobila, če jih 
naštejem nekaj: 

- »Planetu Zemlja prijazna občina« za leta 2012, 2013, 2014; 
- Priznanje za »Energetsko najučinkovitejšo občino« v kategoriji srednje velikih 

občin za leti 2010, 2013; 
- Leta 2011 pa smo prejeli tudi priznanje finalistu natečaja »Najbolj zelena 

občina«… 
Menim, da je skrajni čas, da se tej napredni skupini pridruži tudi Krško. Zato 
predlagam, da na naslednjo sejo uvrstimo točko z naslovom »Razglasitev občine 
Krško za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA«.  
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občinska uprava Občine Krško je pobudo svetnice Olivere Markovič vzela na znanje. 
Ugotavljamo, da je pobudo k razglasitvi slovenskih občin za območja brez spornih 
prostotrgovinskih sporazumov (TTIP) obravnavalo tudi predsedstvo Skupnosti občin 
Slovenije in takšno pobudo podprlo ter v nadaljevanju pozvalo občine, da pobudo 
podprejo tudi same v čim večjem številu. Številne občine v Sloveniji so v tem času že 
sprejele Sklep o razglasitvi območja brez trgovinsko-investicijskih sporazumov. V 
skladu s hierarhijo pravnih aktov morajo biti vsi pravni predpisi v skladu z ustavo. 
Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 
prava in mednarodnimi pogodbami, ki so zavezujoče za Slovenijo. Poleg tega morajo 
biti podzakonski akti in občinski odloki v skladu z zakoni. Posamični akti ter dejanja 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo 
temeljiti na sprejetem zakonu ali zakonitem predpisu. Ker gre v konkretnem primeru 
za sklep deklaratorne narave, saj glede na hierarhijo pravnih aktov sklep oziroma 
odločitev občinskega sveta nima pravne veljave nad mednarodnimi pogodbami, ki so 
zavezujoče za Slovenijo, predlagamo, da odločitev o obravnavi predlagane točke na 
decembrski seji Občinskega sveta sprejme Kolegij občinskega sveta. Gre namreč za 
obliko pritiska na vrhove politike, s katerim lokalne skupnosti dejansko stopajo v bran 
svoji skupnosti, lokalnega prebivalstva in demokratičnih procesov. 
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Jože Žabkar - SDS: 
 

Vprašujem: 
- kdaj bo občina Krško začela aktivnosti za pridobitev večinskega deleža v družbi 

Kostak d.d. Krško? 
 

Odgovor Kabineta župana: 
Ocenjujemo, da je v tem trenutku delež, ki ga ima Občina Krško v družbi Kostak d.d. 
Krško, ustrezen. Občina Krško ni postala deležnik v družbi Kostak z namenom, da bi 
bili prevladujoči deležnik v gradbenem podjetju, saj to ni pristojnost občine. Občina ima 
nalogo, da zagotavlja ustrezno delovanje gospodarskih javnih služb. S kontrolnim 
deležem 43 % zagotavljamo obvladovanje te družbe z namenom zagotavljanja 
delovanja gospodarskih javnih služb. Vložek v višini 43 % ni bil vzpostavljen z 
namenom zagotavljanja kapitalskih prihodkov, temveč izključno z namenom regulacije 
delovanja gospodarskih javnih služb. Trenutno gospodarske javne službe predstavljajo 
20 - 25 % celotnega prometa družbe.  
 

- ali Občina Krško sofinancira in, če - koliko, Zavod Neviodunum, ki je po podatkih 
Ajpesa zasebna lastnina? 

 

Odgovor Kabineta župana: 
Zavod Neviodunum je izdajatelj regionalnega časopisa Posavski obzornik, ki ga 
prejme vsako gospodinjstvo v Posavju, torej tudi vsako gospodinjstvo v občini Krško. 
S ciljem učinkovitega in celovitega informiranja oz. obveščanja naših občank in 
občanov o projektih, naložbah in razpisih Občina Krško vsako leto na podlagi Zakona 
o javnem naročanju pripravi javni razpis za obveščanje javnosti v občini Krško - objava 
novic Občine Krško. V preteklih letih je bil v postopku kot najugodnejši ponudnik s 
celovito, ki na lokalni ravni kot edini časopis doseže prav vsako gospodinjstvo v naši 
občini, izbran Zavod Neviodunum, s katerim je bila v skladu s cenikom storitev 
podpisana pogodba, po kateri ima Občina Krško v vsaki številki Posavskega obzornika 
na voljo eno stran za objave različnih informacij. V skladu s cenikom storitev zavoda 
je bilo npr. v letu 2016 vrednost objav 31.639,66 EUR neto. Torej, ne gre za 
sofinanciranje zavoda, ampak za plačilo storitve objav v skladu s cenikom, kakršna je 
praksa tudi v ostalih medijih. Zaradi celoletnih periodičnih objav je način plačila oz. 
sodelovanja urejen s pogodbo. 
 
 

Aleš Zajc - SMC: 
 

Pobuda za obnova mostu čez progo pri tovarni Vipap 
Na 13. seji Občinskega sveta, dne 3. 3. 2016, sem podal pobudo za obnovo mostu čez 
progo pri tovarni VIPAP. Iz Oddelka za gospodarsko infrastrukturo sem takrat dobil 
odgovor, da je občina trenutno v pogovorih s Slovenskimi železnicami o poteku 
vzdrževalnih del. Vprašujem, kako daleč so pogovori in ali so v proračunu za leto 2017 
načrtovana sredstva za obnovo mostu? 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Občina Krško je odkupila most preko železniških tirov pri železniški postaji v Krškem, 
za potrebe prehoda pešcev, predvsem tistih, ki za svoja potovanja uporabljajo vlak in 
avtobus. Nadhod je v zelo slabem stanju, zato je trenutno zaprt. Občina Krško je 
naročila projekt obnove mostu in varnostni načrt, ki je za sanacijo objekta, ki se nahaja 
nad železniško infrastrukturo, nujno potreben. Na osnovi obeh projektov smo zaprosili 
Slovenske železnice za soglasje, vendar so nam poslali dodatne zahteve in pogoje za 
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dopolnitev PZI projekta. Ker so pogoji vezani na prestavitev napajalnih vozlov, 
spremembe voznih redov, izklopov napetosti in drugo, vezano izključno na železnico, 
smo vodstvo Slovenskih železnic zaprosili za sodelovanje pri projektu. Trenutno 
čakamo na usklajevalni sestanek.  
 
Pobuda za dvig ozaveščenosti in obveščenosti občanov v primeru jedrske ali 
radiološke nesreče 
Na 5. seji Občinskega sveta, dne 23. 4. 2015, sem podal pobudo za postavitev 
informacijskih evakuacijskih tabel v primeru evakuacije in postopkov ob morebitni 
jedrski ali radiološki nesreči. Iz kabineta župana sem dobil odgovor, da je občina 
podala pobudo na Direkcijo RS za infrastrukturo za postavitev evakuacijskih prometnih 
znakov na državni cestah, da pa table niso potrebne, ker se občani ne bi seznanili z 
njihovo vsebino. Ker se z odgovorom kabineta župana ne morem strinjati, v razmislek 
predlagam oz. podajam nekaj predlogov-idej, kako bi lahko s sredstvi, k jih občina 
dobi kot dajatev zaradi NEK zagotovili izvajanje intervencijskih ukrepov in dvignili nivo 
ozaveščenosti in obveščenost občanov: 

a) Po vzoru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško, bi 
lahko ustanovili Svet za preventivo in zaščito pred jedrsko in radiološko nesrečo; 

b) V tem svetu bi sodelovali recimo predstavniki občinske civilne zaščite, gasilcev, 
NMP, NEK, predstavniki nevladnih organizacij, okoljevarstveniki, … . Svet bi se 
v prihodnje lahko razširil tudi na posavski nivo oz. svet vseh občin, ki imajo svoje 
območje v evakuacijskem pasu. 

c) Naloge sveta bi bile recimo naslednje: 
- preverjal bi skladnost občinskih, regijskih in državnih načrtov v primeru 

jedrske ali radiološke nesreče v NEK, podajal pripombe, predloge, ažuriral 
načrte in podobno, 

- izvajal seznanjanje v osnovnih in srednjih šolah ter delovnih organizacijah z 
intervencijskimi, evakuacijskimi, okoljevarstvenimi ukrepi ter alarmnimi znaki, 

- izvajal seznanjanje z delovanjem NEK, izvajanimi zaščitnimi ukrepi v NEK, 
- izvajal seznanjanje s postopki ob nesreči, evakuacijskimi ukrepi, alarmnimi 

znaki, 
- načrtoval in izvajal redne letne vaje, 
- izvajal redne letne preglede zaklonišč, 
- preverjal prehodnost evakuacijskih cest in pripravljenost namestitvenih 

območij-objektov, 
- zagotovil namestitev obveščevalnih tabel v KS in evakuacijskih prometnih 

znakov na evakuacijskih cestah, 
- izvajal ostale naloge. 

Sredstva za delovanje sveta in za izvajanje zaščitnih in intervencijskih ukrepov so 
zajamčena v proračunu Občine Krško (v primeru Posavskega sveta bi denar 
sorazmerno prispevale vse občine), skladno z Uredbo 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), ki v svojih 
členih govori, da: 

a) občina dobiva nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi območja jedrskega 
objekta (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki ga mora upravljavec jedrskega 
objekta (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) plačevati občinam, v katerih je 
zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti na območju jedrskega objekta raba 
prostora omejena ter dajatev za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov 
(v nadaljnjem besedilu: dajatev), ki ga mora upravljavec plačevati občinam, ki 
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deloma ali v celoti ležijo na območju načrtovanja intervencijskih ukrepov 
jedrskega objekta, 

b) občina dobiva poleg nadomestila za omejeno rabo prostora tudi dajatev za 
načrtovanje intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (v nadaljnjem 
besedilu: načrtovanje intervencijskih ukrepov). To so dejavnosti, ki vključujejo 
pripravljenost in takojšen odziv na jedrsko ali radiološko nesrečo glede na oceno 
ogroženosti ob izrednih dogodkih v jedrskih objektih, kot je predvideno za 
območje takojšnjih zaščitnih ukrepov v državnem načrtu zaščite in reševanja, 

c) občina zagotovi, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila in 
dajatve, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture in občinskih 
javnih služb, zato da se izboljša kakovost življenja prebivalcev občine ter za 
načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov, 

d) je dajatev prihodek proračuna občine in da mora biti poraba prikazana v NRP. 
 

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 smo vam predstavili izsledke iz javnomnenjske raziskave, 
ki je bila opravljena v letu 2012. Namen raziskave je, 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. Zaključno poročilo javnomnenjske raziskave je za ogled na voljo v Kabinetu 
župana Občine Krško. Svet, kakršnega predlagate v vaši pobudi, bi se ukvarjal z 
vprašanji preventive in zaščite ob jedrski ali radiološki nesreči in bi v prihodnje lahko 
postal svet regijskega pomena. Predlagate tudi okvirno sestavo in naloge, ki bi jih ta 
svet izvajal. Na občinskem nivoju imamo organiziran Štab Civilne zaščite Občine 
Krško, v katerem so trenutno tudi predstavniki gasilcev, zdravstva, policije in veterine 
ter člani štaba, ki so zaposleni na Občini Krško. Po potrebi in glede na naravno ali 
drugo nesrečo se lahko v štab imenuje tudi predstavnike drugih organizacij, če je to 
potrebno za izvajanje zaščite in reševanja. Izpostava Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Brežice je na Nuklearno elektrarno Krško naslovila dopis s 
prošnjo, da za člane Štaba Civilne zaščite za Posavje in štabov Civilne zaščite občin 
Krško in Brežice predlaga tudi svoje predstavnike. Štab Civilne zaščite Občine Krško 
sodeluje z nevladnimi organizacijami ter z društvi, pomembnimi z vidika zaščite in 
reševanja po potrebi. Predvsem so to humanitarne nevladne organizacije in društva, 
katerih dejavnost je reševanje na vodi in iz vode, reševanje iz ruševin, postavitve 
začasnih bivališč in zagotavljanje telekomunikacijskih povezav. Organiziranost in 
sestava Štaba za Civilno zaščito Občine Krško je podobna predlagani organizaciji in 
sestavi sveta. Prav tako se večina predlaganih nalog sveta že izvaja na raznih drugih 
pristojnih ravneh. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list 
RS, št. 24/12) v 5. odstavku 3. člena določa, da morajo biti medsebojno usklajeni 
državni, regijski in občinski načrti zaščite in reševanja za isto vrsto nesreče. Konkretno 
za primer načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči velja, da je 
temeljni načrt državni načrt zaščite in reševanja. Z njim mora biti usklajen regijski načrt, 
s slednjim pa tudi občinski. Ugotavljanje skladnosti vseh občinskih načrtov zaščite in 
reševanja v občini Krško je v pristojnosti Izpostave Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Brežice. Občinski načrt Občine Krško za zaščito in reševanje ob 
jedrski ali radiološki nesreči je usklajen z regijskim načrtom. Novejši načrti zaščite in 
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reševanja so objavljeni na spletni strani Občine Krško in so tako javno dostopni. Na 
načrte je možno dajati pripombe in predloge v fazi javne predstavitve osnutka načrta. 
Prav tako je mogoče dajati pripombe na načrte kasneje, ko je načrt že sprejet. 
Pripombe pa so obravnavane ob ažuriranju načrta. 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. Menimo, da določene naloge, ki ste jih predlagali kot naloge 
sveta, ne morejo biti naloge, ki bi jih svet kompetentno opravljal. Pri tem imamo v mislih 
seznanjanje občanov z delovanjem NEK in izvajanimi zaščitnimi ukrepi v NEK. To je 
lahko izključno le naloga NEK. Zaklonišča so praviloma v zasebni lasti oziroma v lasti 
stanovalcev večstanovanjskih zgradb, če se zaklonišče nahaja v sklopu le-teh, zato 
svet pristojnosti za pregledovanje zaklonišč ne bi mogel imeti. Preverjanje prehodnosti 
evakuacijskih cest je v pristojnosti služb, katerih osnovna naloga in dejavnost je 
zagotavljanje prevoznosti cest, bodisi državnih ali pa lokalnih. Evakuacija v primeru 
nesreče v NEK bi potekala izven 25-km pasu okoli NEK. Namestitvene kapacitete tako 
niso v pristojnosti Občine Krško in ne moremo preverjati pripravljenosti namestitvenih 
kapacitet za primer evakuacije. V zvezi s postavitvijo prometnih znakov, ki bi 
označevali smer evakuacije, smo prejeli Elaborat začasne prometne ureditve v primeru 
nesreče v NEK. V elaboratu je prikazan znak za evakuacijsko smer. Elaborat, ki ga je 
po naročilu DRSC izdelalo podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, 
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., je za ogled na voljo v Kabinetu župana Občine 
Krško. Postavitev znakov mora biti usklajena na obeh nivojih cest. Nesmiselno bi bilo 
namreč postaviti znake na občinske ceste, če na državnih ne bi bilo ustreznih oznak. 
Maja 2016 je bila izvedena simulirana misija 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 EPREV. Z Akcijskim načrtom bo komisija seznanila tudi 
Vlado RS. Občina Krško je bila ocenjevana in je že v fazi ocenjevanja sama prepoznala 
posamezne naloge, s katerimi bi še izboljšali pripravljenost na izvajanje ukrepov. Le-
te so ponovna preveritev usklajenosti načrta z ostalimi načrti zaščite in reševanja ter 
preverjanje izvedljivosti nalog iz načrta. Nadalje je zadana naloga preverjanje načina 
evakuacije Zdravstvenega doma Krško in usposabljanje zdravstvenih delavcev glede 
prepoznavanja simptomov prekomerne izpostavljenosti radiaciji. Ob tem je 
prepoznana tudi potreba po okrepitvi zagotavljanja psihološke in socialne pomoči in 
podpore v primeru nesreče v NEK. V ta namen bomo Center za socialno delo Krško 
povabili k podpisu sporazuma o izvajanju tovrstnih nalog za potrebe zaščite, reševanja 
in pomoči. Preoblikovali bomo enoto za RKB dekontaminacijo, ki jo je potrebno 
popolniti z mlajšim kadrom. Težava je v tem, da zaradi ukinitve služenja vojaškega 
roka ni ustrezno usposobljenih vojaških obveznikov. Nalogo bomo izvedli v skladu s 
predpisanimi normami. V osnovnih šolah bomo še naprej aktivni pri nudenju pomoči 
glede ozaveščanja otrok o izvajanju zaščitnih ukrepov ob vseh naravnih in drugih 
nesrečah in tudi širše. Že sedaj odlično sodelovanje s sosednjimi občinami na področju 
zaščite in reševanja bomo še poglobili ter nadgradili tudi z rednimi sestanki županov 
na temo zaščite in reševanja. Zaradi kompleksnosti načrtovanja zaščitnih ukrepov 
bomo prenovili tudi sistem vodenja kakovosti na področju pripravljenosti in odziva na 
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izredne dogodke v občini Krško ter pripravili operativni priročnik s postopki in seznami 
za operativno delovanje sistema zaščite in reševanja. 
V nadaljevanju vašega vprašanja natančno povzemate Uredbo 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). Sredstva, 
ki jih Občina Krško prejme iz naslova te uredbe, 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 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. Poznavanje izvajanja 
ustreznih zaščitnih ukrepov je ključna za uspešno reševanje, zato pozdravljamo 
pobudo občinskega svetnika Aleša Zajca za ustanovitev posebnega sveta, ki bi se 
ukvarjal z vprašanji preventive in zaščite ob jedrski ali radiološki nesreči. Ob dejstvu, 
da večino predlaganih nalog že opravljajo Štab CZ občine Krško in druge pristojne 
službe, ki so za namen izvajanja ukrepov v celoti ali delno financirani iz nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju 
jedrskega objekta menimo, da bi ustanovitev takega sveta pomenila podvajanje 
aktivnosti na področju zaščite in reševanja. 
 
Letno poročilo 2015 o porabi sredstev NORP 
V poletnih mesecih smo po pošti dobili brošuro: »Letno poročilo 2015 o porabi sredstev 
iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora«. Po prebiranju brošure lahko 
ugotovimo, da več kot polovica brošure obsega informacije od delovanju GEN, NEK, 
Sklada NEK in ARAO, njihove poslovne rezultate in ostale podatke, ki jih praktično 
srečujemo vsakih 14 dni v lokalnem časopisu Posavski obzornik. Tudi vse informacije 
o porabi nadomestila so občani dobili v omenjenem časopisu, zato se mi zdi izdaja 
brošure v takšni obliki povsem nepotreben strošek občine. Tudi ni poznano, komu vse 
je brošura namenjena in v koliko izvodih je bila natisnjena. Vprašujem: 

- koliko izvodov brošure je bilo natisnjenih, komu so bili namenjeni in koliko je bil 
strošek? 

- koliko denarja je bilo namenjeno za zasnovo in urejanje (Matej Drobnič)? 
 

Odgovor Kabineta župana: 
Občina Krško na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta prejema nadomestilo zaradi 
omejene rabe prostora (NORP). Občina Krško želi zagotoviti transparentnost porabe 
sredstev, ki jih prejema iz naslova nadomestil zaradi omejeno rabo prostora, zato je v 
letu 2014 prvič pripravila letno poročilo o porabi nadomestil zaradi omejene rabe 
prostora. Do sedaj so bila pripravljena tri letna poročila, in sicer za leta 2013, 2014 in 
2015. Tako je na pregleden način na enem mestu na voljo transparenten pregled 
porabe teh sredstev za lansko leto, kakor tudi za obdobje zadnjih treh let. Letno 
poročilo je natisnjeno v 300 izvodih, ki jih poleg občinskih svetnikov prejmejo tudi 
Nadzorni odbor Občine Krško, krajevne skupnosti, občinska uprava in državne 
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institucije, javni zavodi, podjetja in gospodarske zbornice in združenja, mediji, 
občanom pa je na voljo na nekaterih javnih mestih in v elektronski obliki na spletni 
strani Občine Krško. Letno poročilo NORP prejmejo tudi podjetja in institucije s 
področja jedrske energije, ki sredstva na podlagi uredbe vplačujejo v občinski 
proračun. Poleg tega je določeno število izvodov namenjeno tudi arhivu. Celoten 
strošek zasnove in priprave vsebin, oblikovanja ter tiska letnega poročila za leto 2015 
v nakladi 300 izvodov je znašal 3.530,00 EUR + DDV. Od tega zneska je bilo 1.200,00 
EUR + DDV namenjeno za zasnovo in urejanje letnega poročila in pripravo vsebin. 
 
 

Milena Bogovič Perko - SDS: 
 

Na Okrožnem sodišču v Krškem je bila 25. 10. 2016 razpisana sodna obravnava spora 
med Občino Krško in Republiko Slovenijo zaradi plačila slabih 12 milijonov EUR 
(11.642.497,81 EUR s pp). Vprašujem, za katero zadevo gre in v kateri fazi je 
omenjeni sodni postopek? 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Občina Krško je decembra 2015 pri Okrožnem sodišču v Krškem vložila tožbo zaradi 
plačila 11.642.497,81 EUR s pp zoper Republiko Slovenijo. S tožbo Občina Krško 
zahteva izpolnitev obveznosti in plačilo zneskov, ki jih ji Republika Slovenija dolguje 
na podlagi Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v 
prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve 
komunalne infrastrukture na območju občine Krško, sklenjenega dne 9. 4. 2008 med 
Ministrstvom za okolje in prostor za Republiko Slovenijo in občino na drugi strani. 
Protokol je bil sklenjen z namenom zagotovitve družbene sprejemljivosti lokacije za 
odlagališče NSRAO, ki naj bi se zagotovila na način, da bo Republika Slovenija 
sofinancirala v naprej določene občinske projekte, na področju komunalne 
infrastrukture, in sicer v višini do 80% stroškov celotne investicije v skupni višini 8,4 
mio EUR z dinamiko financiranja v letih 2008-2013, in sicer 1,4 mio EUR letno. 
Republika Slovenija svoje obveznosti ni izpolnila, med tem, ko je Občina Krško vse 
projekte dejansko tudi izvedla. Ker Republika Slovenija do danes niti delno ni izpolnila 
svojih obveznosti po protokolu, kljub temu, da jo je Občina Krško večkrat pozvala k 
izpolnitvi obveznosti in ker tudi predsodni postopek oziroma poravnava nista bila 
uspešna, je bila Občina Krško primorana svoje interese uveljavljati s tožbo. Občino 
Krško v sporu zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o. iz Ljubljane, in sicer 
odvetnik mag. Jure Levovnik. Gre za odvetniško pisarno z dolgoletnimi izkušnjami in 
odličnimi referencami na področju pogodbenega prava. Dne 25. 10. 2016 je bila 
opravljen poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo pri Okrožnem sodišču v 
Krškem. Ker do poravnave ni prišlo, Republika Slovenija pa je na naroku vložila novo 
pripravljalno vlogo, je bila glavna obravnava preložena na 9. 12. 2016. 
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Že pred časom sem v Brestanici (srečanje predsednikov krajevnih skupnosti) 
predlagal, da strokovne službe pripravijo tabele, iz katerih bo razvidno, kaj je bilo po 
posameznih krajevnih skupnostih planirano in kaj je bilo v tekočem letu dejansko 
realizirano. Danes to ponovno predlagam, v pričakovanju, da bomo svetniki prejeli 
primerno in pregledno poročilo za leti 2015 in 2016. Dogaja se, da se določene 
aktivnosti planirajo in ponavljajo iz leta v leto, do realizacije pa ne pride tudi po 5 in več 
letih. Takšen konkreten primer sta cesti v KS Leskovec, ki sta »v planu« že od leta 
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2010 oz. 2011 (Leskovec - Velika vas in Leskovec - Senuše). Ugotavljam, da sta 
ponovno v planu. 
 

Odgovor Oddelka za javne finance in proračun: 
Odgovor na podani predlog je v tabelarni obliki posredovan vsem članicam in članom 
Občinskega sveta. 
 
 

Vlado Grahovac - SLS: 
 

Dajem pobudo, da se na kolesarski stezi Senovo-Brestanica stebrički, ki preprečujejo 
vožnjo z avtomobili označijo, da bodo vidni po temi, saj so sedaj, ob slabi vidljivosti, 
zelo nevarni. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Barvanje stebričkov na omenjeni trasi s signalno barvo je naročeno in bo izvedeno v 
najkrajšem možnem času. 
 
 


