
priloga I. 
 

S K L E P  
 

o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora 
 

(neuradno  prečiščeno  besedilo) 

 
 
 

I. 
 
Sredstva v višini 20 % letnih sredstev, ki jih Občina Krško prejema na podlagi uredbe 
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju 
jedrskega objekta se nameni za programe, ki pomenijo dvig kvalitete izvajanja 
občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb, z namenom izboljšanja kvalitete 
življenja prebivalcev na območju občine Krško. 
 
 

II. 
 
Prebivalci, ki živijo znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in 
polmerom 1500 m so upravičeni do letnega nadomestila.  
 
Do nadomestila niso upravičeni prebivalci naselja Vrbina. 
 
Način in merila za dodelitev individualnih nadomestil se določi s posebnem aktom. 
 
 

III. 
 
Sredstva iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ki so zagotovljena v 
vsakoletnem odloku o proračunu Občine Krško, se namenijo za naslednje programe: 
 
a) Programi, ki so letna obveznost proračuna Občine Krško: 
 

1. plačila staršev za programe v vrtcih za otroke občine Krško, določenih na 
podlagi veljavnih predpisov, ki so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica 
je Občina Krško, se na podlagi vsakoletnega sklepa Občinskega sveta Občine 
Krško dodatno znižajo do 50%. Enaka olajšava velja tudi za otroke, ki so vključeni 
v javne zavode, katerih ustanoviteljica ni Občina Krško, šolski okoliš tega javnega 
zavoda pa je oblikovan tako, da sega na območje občine Krško. Enaka olajšava 
velja tudi za otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtec pri OŠ Blanca, in bodo na 
podlagi sporazuma med Občino Krško in Občino Sevnica iz leta 2000 obiskovali 
Osnovno šolo Blanca; 

 
2. dodatno sofinanciranje letovanja otrok: 
- letovanje otrok z medicinsko indikacijo, 
- brezplačno letovanje otrok; 



 
3. dodatno sofinanciranje Šole v naravi - zimska in letna šola v naravi; 

 
4. dodatna pomoč ob rojstvu otroka; 

 
5. dodatno subvencioniranje Pomoči na domu (iz 50% na 70% subvencije); 

 
6. dodatna sredstva za področje zaščite in reševanja ter področje informiranja. 

 
b) Programi, ki se letno določijo s proračunom občine Krško glede na razpoložljiva 
sredstva: 
 

1. sofinanciranje malih čistilnih naprav; 
 

2. sofinanciranje univerzitetnega programa; 
 

3. sofinanciranje javnega prevoza. 
 
Način dodeljevanja posameznih sredstev se opredeli v aktih za posamezna področja. 
 
Sofinanciranje programov, ki izhajajo iz II. in III. točke Sklepa o načinu porabe dela 
nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ne sme presegati 20% letnih sredstev, ki 
jih Občina Krško letno prejme na podlagi uredbe o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. 
 
V kolikor je v zaključnem računu občine za preteklo leto izkazana večja poraba 
sredstev na proračunskih postavkah, s katerimi se sofinancirajo programi, navedeni v 
II. in III. a) in b) točki Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora, se odstotek dodatnega znižanja plačil staršev za vrtec ustrezno zniža, in velja 
za prihodnje šolsko leto. 
 
Odstotek dodatnega znižanja, kot izhaja iz 1. točke III.a) točke tega sklepa, velja za 
eno šolsko leto, in se določi na podlagi podatkov iz zaključnega računa občine 
preteklega koledarskega leta za prihodnje šolsko leto. Sklep o dodatnem financiranju 
plačil staršev in s tem odstotek dodatnega znižanja plačil staršev sprejme Občinski 
svet Občine Krško. 
 
Obseg sredstev in s tem odstotek dodatnega znižanja plačil staršev se določi na 
podlagi višine sredstev, ki jih je Občina Krško prejela na podlagi uredbe o merilih za 
določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega 
objekta v preteklem proračunskem letu. 
 
 

IV. 
 
Sredstva, ki so zagotovljena v odloku o proračunu Občine Krško za leto 2010, na 
proračunski postavki 5401 - Sredstva za zagotavljanje družbene sprejemljivosti ob 
umeščanju NSRAO, se tekom leta 2010 prerazporedijo v skladu z istim odlokom za 
namene, določene v tretjem členu tega sklepa na nove postavke v ustrezne finančne 



načrte in v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov. 
 
Za naslednja leta se planirajo zneski na posebnih proračunskih postavkah v skladu s 
predpisano programsko klasifikacijo že pri sprejemu odloka o proračunu Občine Krško. 
 

 
V. 

 
Del nadomestila zaradi omejene rabe prostora se nameni kot dodatna sredstva za 
financiranje krajevnih skupnosti.  
 
Višina dodatnih sredstev, ki jih prejme posamezna krajevna skupnost se opredeli s 
posebnim pravilnikom o merilih za določitev višine sredstev za posamezno krajevno 
skupnost.  
 
 

VI. 
 
Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
 
 
 
Številka: 410-148/2010-O200 
Krško, dne 27. 5. 2010 in 13. 9. 2012 
 
 
 

mag. Miran Stanko, l.r. 
župan Občine Krško 


