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14.  seja  Občinskega  sveta Občine  Krško,  2. 7. 2020; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Dušan Šiško - SNS: 
 

Zahvaljujem se vam za odgovor glede Romov. A ob tem vprašujem: 
1. kako je možno, da dobi Občina Krško pošto, čeprav je ne prevzame nihče? 
2. ali kdo preveri, če so Romi prijavljeni samo na Upravni enoti Krško ali so 

prijavljeni še v kateri drugi občini? 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
V odgovoru na vprašanje svetnika, ki ga je ta zastavil na 13. seji Občinskega sveta 
glede problematike zakonskih prebivališč je bilo pojasnjeno, da je s sprejetjem Zakona 
o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju ZPPreb-1) v letu 2016 
začela upravna enota, na podlagi 19. člena ZPPreb-1, določati posamezniku, ki 
stalnega prebivališča ne more prijaviti, t.i. zakonsko prebivališče, ki je prijavljeno na 
naslovu občine, na območju katere posameznik stalno prebiva ali na naslovu centra 
za socialno delo. ZPPreb-1 izhaja iz ustavne pravice do svobodne izbire prebivališča, 
določa pa pogoje za prijavo prebivališča na naslovu, ki ga posameznik svobodno 
izbere. Ker pa nekateri posamezniki (največkrat gre za najranljivejše skupine 
posameznikov) ne izpolnjujejo pogojev za prijavo prebivališča ZPPreb-1 ureja tudi t.i. 
zakonsko prebivališče. Gre za fiktivno prebivališče na naslovu katerega pa 
posameznik dejansko ne prebiva. Posameznik, ki ima prijavljeno zakonsko 
prebivališče na naslovu občine tako lahko dejansko prebiva v varni hiši, v lopi, v 
zatočišču za brezdomce in podobno. Občina Krško zato pošte, ki je naslovljena na 
omenjene posameznike, ni dolžna prevzemati in tega tudi ne počne. Tretji odstavek 
25. člena ZPPreb-1 namreč izrecno določa, da naslov za vročanje ne more biti na 
naslovu zakonskega prebivališča, določenega skladno z 19. členom tega zakona. 
 

Kar se tiče preverjanja s strani občine, ali so Romi prijavljeni samo na Upravni enoti 
Krško vam pojasnjujemo naslednje: Občina Krško nima pristojnosti preverjati 
konkretnih dejstev. Na podlagi 4. člena ZPPreb-1 je za prijavo stalnega prebivališča, 
prijavo in odjavo začasnega prebivališča ter določitev naslova za vročanje v Republiki 
Sloveniji pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče ali ga prijavlja oziroma odjavlja. Za vodenje postopka 
ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča je pristojna upravna enota, na 
območju katere ima posameznik prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Za 
vodenje postopka preverjanja resničnosti prijave stalnega in začasnega prebivališča 
je pristojna upravna enota, na območju katere posameznik prijavlja stalno oziroma 
začasno prebivališče. Odgovor Upravne enote Krško prilagamo (priloga 1) 
 
Slovenske železnice sem vpraševal, kdaj bodo naredili zaščitno ograjo ob železniški 
progi v Krškem po levi strani železnice pri blokovskem naselju na Vidmu (Aškerčeva - 
en blok, Cesta 4. julija - štirje bloki.). Povedali so mi, da imajo pobudo za postavitev 
ograje na Tovarniški ulici od čistilnice do mosta, saj, da je na nekem naslovu na tej 
strani prijavljeno cca 400 oseb na eni hišni številki. Moram priznati, da sem jih še enkrat 
vprašal, koliko oseb, pa so mi ponovno dali odgovor, da je na eni hišni številki 
prijavljenih cca 400 oseb! In me res zanima, kje na desni strani železniške proge stoji 
nebotičnik, kjer je lahko prijavljenih toliko oseb. Sicer sem doma na najlepši točki 
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Krškega, pa nikjer ne vidim nobenega nebotičnika. Res pa je, da imam najlepši pogled 
na atomsko centralo. Zato vprašujem Občino Krško oz. Upravno enoto Krško: 

1. kako je mogoče, da je na eni hišni številki v občini Krško možno prijavljenih 
toliko oseb? 

2. ali so prijavljene osebe vse zaposlene v Krškem ali Posavju? 
3. na koliko lokacijah v občini Krško je prijavljenih več kot 10 oseb na eni hišni 

številki, pa to ni blok z večimi stanovanji? 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Vsebina vprašanj in odgovorov je v pristojnost Upravne enote Krško. Upravna enota 
Krško je zato pripravila odgovor, ki ga prilagamo (priloga 2). 
 
 

Anton Petrovič - SD: 
 

Iskreno se vam zahvaljujem za podana odgovora na pobudo in vprašanje s prejšnje 
seje. Upam, da boste glede moje prve pobude (Ravne/kompresorska postaja) z 
lastnikom zemljišča kmalu našli skupni jezik, na kar me napeljuje tudi rezultat mojega 
pogovora z njimi. 
 

/ 
 
Hvala tudi za posredovan odgovor NLB. V bistvu nič novega, saj sem podoben odgovor 
pričakoval. Glede NLB na Senovem pa sem pričakoval, da me seznanite tudi z rezultati 
pogovora s predstavniki banke. Prav tako je informacijo o rezultatih tega pogovora 
pričakovala tudi KS Senovo. Glede na to, da so odgovori vsem, ki nas prizadene 
ukinjanje poslovalnic NLB širom Slovenije (10 krajev) enaki, smo se že povezali in 
bomo skupno izvajali aktivnosti, kajti v tem primeru ne govorimo o 2.400 komitentih 
(Senovo) pač pa več deset tisočih širom Slovenije. Glede na to, da je bila med vrsticami 
nakazana možnost »oblike upora« tudi zamenjava banke, dajem pobudo, da vodstvo 
Občine Krško razmisli o možnosti, da po izpraznitvi prostorov v Domu XIV. divizije na 
Senovem, kjer je sedaj oddelek vrtca, nameni za nudenje poslovnega prostora kateri 
izmed bank, ki bi bile pripravljene priti na Senovo. Prav tako pa smo se že pogovarjali 
tudi o tem, da vsem, ki bodo želeli zamenjati banko, pomagamo tudi s pravnimi nasveti.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti: 
Na vse finančne institucije (banke in hranilnice) v Republiki Sloveniji; ki imajo po 
Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno 
priznanih in dodatnih finančnih storitev, smo naslovili dopis - ponudbo za vzpostavitev 
bančne poslovalnice v kraju Senovo. Dopis prilagamo (priloga 3). 
 
Sedaj pa še sveža pobuda. V času dela na daljavo je bilo predvsem s strani kolegov 
učiteljev večkrat omenjena težava, da so zaradi »slabih vez« večkrat težko izvajali 
video pouk (ZOOM, Arnes). Že v preteklosti je bilo večkrat izpostavljeno dejstvo, da 
imajo zaselki okoli središč krajevnih skupnosti z napeljavo optike veliko boljše pogoje 
za delo preko internetnih povezav. Zato vprašujem, kdaj lahko tudi središča krajevnih 
skupnosti pričakujemo optično povezavo, saj sedaj zgleda tako, kot, da gredo gasilci 
gasit in iz vodnega vira uporabijo preluknjane cevi (veza se je večkrat prekinjala in si 
potem dolgo čakal na ponovno vzpostavitev), od »trojaka« naprej pa čisto nove. Žal je 
do tam voda samo kapljala, mi pa smo nemočni prevečkrat opazovali, da zveze ni! 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Internetna povezava je dandanes ena od osnovnih infrastrukturnih dobrin, vendar kljub  
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temu ni definirana kot javna služba, saj je na tem področju zagotovo velik komercialni 
interes. Občina Krško je pred leti, skladno z razpisom za pridobitev evropskih sredstev, 
s projektom izgradnje optičnega omrežja zagotovila možnost priključitve na t.i. belih 
lisah, to je na področjih, kjer zaradi razpršene poselitve ni bilo izraženega 
komercialnega interesa. Na vseh ostalih območjih, kamor spadajo tudi središča 
krajevnih skupnosti, pa je predvidena in se tudi izvaja gradnja optičnih povezav skupaj 
z ostalimi komunalnimi vodi ali ob celoviti obnovi infrastrukture na posameznem 
gradbišču, in sicer v obsegu, kot ga omogoča najemnina iz naslova najema ŠOEK 
omrežja. Tudi na kabelskem omrežju je običajno možna solidno zmogljiva internetna 
povezava, vendar je potrebno naročiti ustrezen paket. Zato je smiselno preveriti, 
kakšne so najboljše povezave, kateri od ponudnikov internetnih storitev nudi 
najugodnejše hitrosti prenosa podatkov na posameznem naslovu ter izbrati optimalen 
paket storitev, ki jih posameznik potrebuje.  
 
 

Kristina Ogorevc Račič - SLS: 
 

Romska problematika na območju KS Krško polje 
Ker imamo danes kar nekaj točk na temo vzgoje in izobraževanja, bi imela nekaj 
vprašanj glede izobraževanja Romov na območju naše občine. Vprašujem: 

- koliko romskih otrok je vključenih v osnovnošolsko izobraževanje na območju 
občine Krško in koliko romskih otrok dejansko zaključi celotno osnovno šolo v 
naši občini?  

- kako so se šole organizirale z izobraževanjem Romov v času epidemije ter ali 
so bili šolarji sploh v sistemu izobraževanja v tem času ter kateri programi 
integracije Romov se še izvajajo na območju naše občine za otroke in odrasle?  

- kako smo kot občina napredovali v integraciji Romov v zadnjem desetletju? Ker 
v realnosti izgleda, da prav nič. Nekateri starši romskih otrok že tako otroke niso 
pošiljali v šole, razmere so se letos še poslabšale zaradi epidemije. To zagotovo 
vem, ker imam tudi svoja otroka v šoli, ki vključuje največ romskih otrok.  

Vsekakor šola ni samo izobraževalna ustanova, ampak vzgojno izobraževalna 
ustanova, kjer naj bi se tudi romski otroci in mladina naučila osnovnih vrednot, ki se jih 
v domačem okolju ne more. Za vse otroke je osnovna šola obvezna, tudi za romske bi 
morala biti. Če otroka ni, bi se morala odsotnost prijaviti. 
Na Krškem polju so vse pogostejši incidenti med Romi in domačini, prijave zaradi 
nočnih nemirov, celo pretepi vaščanov in to v takšni meri, da ljudje potrebujejo 
zdravniško pomoč. Dogajajo se kraje živali z dvorišč, da ne govorimo o tem, kaj se 
dogaja na poljih - pridelki zelenjave so pokradeni v celoti. Občani posredujejo prijave 
na pristojne organe, a se nič ne zgodi. Vse pogosteje so v incidente vključeni Romski 
otroci in mladina, ki jim je v času incidentov mesto v šolskih klopeh. Človek bi mislil, 
da s tolikimi programi in sredstvi, ki jih vlagamo iz različnih virov za področje Romov, 
smo pa že kaj premaknili. Vprašujem, kaj lahko kot občina in družba še naredimo, da 
se to stanje izboljša? Dajem pobudo, da se na Romsko tematiko, kot občina in aktivna 
družba odzovemo, sestanemo s predstavniki države in jim predočimo naše težave. Da 
zahtevamo od pristojnih služb, da se kršitve sankcionirajo v skladu z zakonom, pred 
katerim bi morali biti vsi enaki. Pobuda ni nikakor naravnana sovražno, rasistično ali 
kako drugače, je zgolj povzetek težav, ki jih je potrebno rešiti in pred katerimi si ne 
moremo zatiskati oči. 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Velika večina otrok pripadnikov romske skupnosti obiskuje OŠ Leskovec pri Krškem, 
zato smo za odgovor zaprosili njih in je priložen (priloga 4). Vprašanje smo posredovali 
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tudi CSD Posavje, ki je pripravil zelo konkreten odgovor, ki je tudi priložen (priloga 5). 
Zaradi opozoril posameznikov in gospodarskih družb o povečanju deviantnih dejanj 
smo v stalnem kontaktu s pristojnimi, na našo prošnjo za sestanek se je takoj odzval 
tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in predstavnik Policije Manuel Vesel. 
Minister je apeliral na policijo, da poveča svojo prisotnost v Krškem ter dnevno prilagaja 
oblike dela trenutnemu stanju. Vsi prisotni smo se strinjali, da sta eden izmed razlogov 
tudi neučinkovita prekrškovna in kaznovalna politika. Minister je povedal, da se je na 
pobudo županov JV Slovenije Vlada odločila, da bo ustanovila medresorsko delovno 
skupino, ki jo bo vodil državni sekretar na notranjem ministrstvu in obljubil, da se bodo 
do konca leta oblikovale sistemske rešitve. 
 
Čiščenje javne poti v smeri Drnovo, mimo Kerinovega Grma v Gorico in pešpot 
iz Drnovega do Belega brega.  
Na omenjeni relaciji potekajo javne poti, ki so nasmetene in neurejene. Na željo 
prebivalcev tega območja predlagam, da se te poti / pešpoti očistijo in se jih umesti v 
redni program pregleda in čiščenja.  
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pot od Drnovega do Belega brega je kategorizirana kot kolesarska pot in je uvrščena 
v program pregledov in vzdrževanja kategoriziranih javnih cest. Glede na izkazane 
potrebe razmišljamo tudi o možnosti, da bi frekvenco vzdrževalnih del povečali, s čimer 
bi prispevali večji urejenosti. Pot od Drnovega do Gorice pa je kategorizirana lokalna 
cesta in se redno pregleduje in vzdržuje. Na ogledu po prejeti pobudi, ni bilo opaziti 
posebnosti. Vzdrževalce smo opozorili na problem, da bodo bolj pozorni. Naprošamo 
pa tudi vas, krajane, da če opazite nepravilnosti, to sporočite koncesionarju ali na 
občinsko upravo. 
 
Umeščanje industrijskih objektov v bližino naselij 
Vprašujem, zakaj se industrijski objekti, skladišča in logistični centri umeščajo v bližino 
strnjenih naselij, glede na to, da imamo prazne industrijske cone in na voljo dovolj 
zemljišč v industrijskih conah, ki so logistično bistveno bolj primerne? Primer Brege 
nasproti hipodroma, kjer je tudi lokalna skupnost podala negativno mnenje za 
umestitev. Ob objektu je šolska pot, ki bo sedaj bistveno bolj obremenjena s prometom, 
kot je bila do sedaj. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Občinski svet Občine Krško je na 8. redni seji, dne 16. 7. 2015 sprejel Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu občine Krško (v nadaljevanju: OPN), ki je bil objavljen 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61/15, dne 21. 8. 2015. OPN je enovit 
dokument, ki celovito obravnava prostorsko načrtovanje občine Krško in je hkrati 
strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Skladno 
s strateškim delom OPN se industrijske dejavnosti razvijajo v obstoječih območjih 
proizvodnih dejavnosti, ki so večinoma na robu naselij. Za občino Krško je pomemben 
predvsem razvoj poslovnih con, kot so Vrbina, Drnovo ter industrijska cona Žadovinek. 
Razpoložljivost zemljišč v poslovnih conah posredujemo zainteresiranim investitorjem 
preko spletne strani Občine Krško, kot tudi portalov, ki jih vodi Center za podjetništvo 
in turizem Krško, RRA Posavje, portal Spirit-Invest Slovenia, .... V letošnjem letu smo 
na območju Poslovne cone Vrbina, Drnovo-zahod, Drnovo-vzhod in na območju 
Brestanice zainteresiranim investitorjem prodali že nekaj več kot 26.300 m2 poslovnih 
površin s čimer omogočamo razvoj industrije in podjetništva, s kapitalskimi prihodki pa 
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zagotavljamo proračunska sredstva za izvajanje nalog iz pristojnosti občine. Z 
navedenimi aktivnostmi hitro zapolnjujemo nepozidana stavbna zemljišča v conah zato 
v osnutku sprememb in dopolnitev OPN predvidevamo tudi že širitev poslovnih con. 
Vsekakor pa Občina Krško razpolaga tudi z drugimi poslovnimi conami, kot so 
kompleks Vipap v Krškem, kompleks Krka Krško, območje Metalne na Senovem, 
območje DS Smith v Brestanici, kompleks IHS-Šumi v Krškem, cona v Velikem 
Podlogu in na Gmajni pri Smedniku. V skladu s pristojnostmi omogočamo razvoj 
podjetništva tudi na teh območjih in s tem enakomeren razvoj celotne občine. Sicer pa 
veljavni OPN v strateškem delu predvideva tudi umeščanje trgovske in poslovne 
dejavnosti na območja stanovanj ter centralnih dejavnosti. Skladno z navedenimi 
pogoji OPN je bil v letu 2018 sprejet tudi OPPN z oznako BRG 032 (OPPN Poslovno-
stanovanjska cona Brege). V konkretnem primeru ne gre za industrijsko dejavnost 
temveč za razvoj centralnih dejavnosti ter stanovanjskih stavb za stalno ali občasno 
bivanje, s spremljajočimi ureditvami. Umestitev omenjene dejavnosti je skladna z 
usmeritvami za izdelavo OPPN, ki so navedene v 180. členu OPN. Postopek izdelave 
in sprejema OPPN je bil voden skladno z veljavno zakonodajo, za predmeten OPPN 
so bila pridobljena tudi pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora: 

- Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, Sektorja območja spodnje 
Save, Novo mesto; 

- Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, Ljubljana; 
- Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;  
- Ministrstva za obrambo, Direktorata za logistiko, Ljubljana; 
- Ministrstva za infrastrukturo; Direktorata za letalski in pomorski promet, Ljubljana; 
- Kostaka, d. d., Krško;  
- ELESa, d. o. o., Ljubljana; 
- Elektra Celje, d. d., Celje; 
- Telekoma Slovenije, d. d., PE Novo mesto, Novo mesto; 
- Občine Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture). 

Na območju OPPN se bo na severnem robu gradbene parcele, ki meji na območje 
poselitve, tekom gradnje zagotovila tudi zasaditev z visokoraslim drevjem, ki bo v 
funkciji ločevalnega pasu med poselitvijo in območjem poslovne dejavnosti. 
 
 

Janez Barbič - SLS: 
 

Ureditev struge reke Krke 
Z odgovorom na pobudo z 11. seje Občinskega sveta o ureditvi struge reke Krke ne 
morem biti zadovoljen. Imam občutek, da se skušate izogniti konkretnemu odgovoru 
in v nadaljevanju navajate študijo protipoplavne zašite Sušice. Saj je tudi protipoplavna 
zaščita Sušice pomembna in vsake nekaj let strugo urejajo, strugo reke Krke pa na 
našem področju niso urejali vsaj že trideset let. Polna je naplavin, brežine so zaraščene 
in polne podrtega drevja. Posledično je povečana poplavna ogroženost.  
Ponovno vprašujem vas in Direkcijo RS za vode, kaj in kdaj nameravate kaj ukreniti 
glede tega problema? Še enkrat poudarjam, da Krka ne teče samo do meje z občino 
Kostanjevica na Krki, kjer so strugo uredili že dvakrat v nekaj letih. Teče tudi skozi 
našo KS oziroma občino. 
 

Odgovor Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja: 
Podano pobudo smo naslovili na Direkcijo Republike Slovenije za vode, Sektor 
območja spodnje Save (v nadaljevanju DRSV). Pristojne smo zaprosili za konkretne 
odgovore na podane zahteve, ki izhajajo iz svetniškega vprašanja. S stani DRSV smo 
prejeli prošnjo za sestanek z namenom podaje obrazložitve na podano pobudo. 
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Sestanek s predstavnico DRSV je bil v prostorih Občine Krško organiziran dne 24. 8. 
2020. Na sestanku smo predstavniki Občine ponovno poudarili pomembnost izvedbe 
ukrepov protipoplavne zaščite reke Krke ter jih pozvali k pripravi potrebne 
dokumentacije. Odgovor DRSV je bil, da skladno s trenutnimi omejenimi finančnimi 
sredstvi še nimajo možnosti izvajanja željenih ukrepov. Vsekakor bodo še naprej iskali 
možnosti financiranja iz drugih finančnih virov, v kolikor bodo na razpolago. Trenutno 
ne morejo podati konkretnih terminskih planov za izvedbo aktivnosti, vsekakor pa so s 
težavami krajanov seznanjeni in bodo ustrezne aktivnosti izvedli takoj, ko bodo pogoji 
za to zagotovljeni. Občina Krško se bo v okviru pristojnosti še naprej prizadevala za 
čim prejšnje izvajanje aktivnosti s strani pristojnih služb za namenom zagotovitve 
poplavne varnosti reke Krke. 
 
Označevanje krajev 
S pocenitvijo nepremičnin po naših vinskih goricah, pa tudi upokojenci iščejo mir v 
naravi, so se mnogi naselili v objekte v vinskih goricah, predhodno pa so si uredili 
status nepremičnine in pridobili hišno številko z krajem bivališča. A s to poselitvijo po 
vinskih goricah so se pojavili dodatni problemi. Problemi so predvsem z označevanjem 
krajev oziroma vinskih goric in hišnih številk, ki so bile podeljene lastnikom. Težava je 
predvsem v tem, ker vinske gorice imajo svoje ime, hišne številke z krajevnim imenom 
pa pripadajo vasem iz okolice. Te vasi so oddaljene tudi več kilometrov od številke, ki 
je bila podeljena lastniku nepremičnine. Nastopi težava, ko nekdo potrebuje pomoč in 
reševalci ne najdejo lokacije, prav tako jih ni v navigaciji, domačini pa tudi ne vedo, kje 
so te lokacije, saj poznajo le njihovo zgodovinsko ime. Predlagam, da se lastnikom 
nepremičnin, ki stanuje v določeni vinski gorici dodeli hišna številka in ime gorice, kjer 
ta nepremičnina leži. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pobudo glede označevanja nepremičnin v vinskih goricah smo naslovili na Geodetsko 
upravo RS v Ljubljano. V odgovor smo prejeli njihov dopis št. 35321-/2020-2552/2 z 
dne 13. 8. 2020, ki ga prilagamo (priloga 6). Iz njihovega odgovora izhaja, da bi za 
realizacijo svetniškega predloga morali vinske gorice izločiti iz obstoječih naselij ter 
posamezno vinsko gorico formirati kot novo naselje. Pri tem je potrebno upoštevati 
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - 
ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08), kjer so navedeni kriteriji za nastanek novega 
naselja. Predvidevamo, da posamezne vinske gorice nimajo izpolnjenih pogojev za 
ustanovitev naselja (zaokroženo območje z vsaj desetimi objekti), zato predloga ne bo 
možno realizirati. 
 
 

Jože Olovec - SDS: 
 

Priseljevanje 1 
Vprašujem: 

- kako poteka postopek pridobivanja oz. izdaje dovoljenja za delo tujcu oziroma 
prebivanje v našem okolju?  

- kakšni so pogoji oz. kriteriji, katerim je potrebno zadostiti in ali je izdaja 
dovoljenja kakorkoli vezana na garancijo oz. dokazilo o zagotovljenih sredstvih 
za preživljanje?  

- ali je možno oz. je bilo v naši občini kdajkoli ugotovljeno, da prejemniki 
dovoljenja, v kratkem času po preselitvi, izgubijo v vlogi podane prihodke oz. 
sredstva in uveljavljajo pravico do socialnih prejemkov?  



 7

- ali kdo sploh preverja verodostojnost priloženih dokazil o razpolaganju s 
potrebnimi sredstvi pred ali po izdaji dovoljenja?  

- kako je z odgovornostjo tako tistih, ki jih prilagajo v dokumentacijo kot tistih, ki 
jih v podjetjih izdajajo?  

- ali ne gre za očitno izigravanje predpisov in (ali) brezbrižnost pristojnih na 
Upravni enoti v Krškem, seveda v škodo javne blagajne, ki posledično danes 
(prisilno) namenja že skoraj četrtino vseh svojih letnih prihodkov za socialne 
transferje (8,6 mio EUR), in ki tako dosegajo že praktično višino sredstev, ki jih 
občina Krško prejema iz naslova omejene rabe prostora (8,9 mio EUR)? 

 
Priseljevanje 2 
Vprašujem, ali držijo podatki oz. trditve, ki se pojavljajo v javnosti oz. ali pa jih lahko 
Upravna enota v Krškem v celoti ali vsaj v večji meri demantira in postreže z drugimi 
nasprotnimi podatki in trditvami, in sicer: 

- da posamezniki, ki so pridobili dovoljenje za delo na Upravni enoti v Krškem, 
delajo širom po EU, v naši občini pa uveljavljajo socialne pravice za svoje 
družinske člane ter, da je to postalo že kar prevladujoče v našem okolju, 

- da so številni člani priseljenih družin prijavljeni v Krškem, prebivajo pa v svoji 
domovini, 

- da se dobršen del socialnih nakazil »dvigne« v tujini, kar lahko že potrjuje 
prejšnjo trditev, 

- da je večina zakonskih partnerjev priseljencev stalno brezposelna in živi na 
račun socialnih prejemkov, 

- da večina zaposlenih priseljenih oseb prejema minimalno plačo in so posledično 
tudi upravičeni do socialnih nakazil, 

- da je na posameznem naslovu prijavljenih tudi po več sto posameznikov. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Za pomoč pri pripravi odgovorov smo se obrnili na pristojne institucije, ki se ukvarjajo 
s področjem priseljevanja. Svoje odgovore so nam podali Zavod RS za zaposlovanje, 
Info točka za tujce, Center za socialno delo Posavje in Upravna enota Krško. Odgovore 
prilagamo (priloga 7).  
 
Javna dela  
Očitno je Krško postalo zanimiva destinacija, Upravna enota Krško pa ima pri tem kar 
odločilno vlogo, saj na nek način izvaja socialni turizem ob očitnemu »prebukiranju« 
posameznih nastanitvenih kapacitet. Zato se mi zdi smiselno, da Občina Krško 
nekoliko razširi svojo ponudbo, in sicer z uvedbo javnih del za vse tiste zdrave 
posameznike, ki koristijo usluge javne blagajne, vanjo pa ne prispevajo praktično nič. 
Možna so tako dela na številnih področjih, ki ne zahtevajo posebnih predznanj in 
spretnosti. Naj nekatere tudi naštejem: ročno striženje zelenic, čiščenje nabrežin, 
čiščenje zaraščenih bankin, ročno vzdrževanje bankin, makadamskih cest in javnih 
gozdnih poti, čiščenje oz. odstranjevanje podrasti, ročno čiščenje asfaltnih vozišč in 
pločnikov, odstranjevanje invazivnih rastlin, sortiranje odpadkov in nenazadnje razna 
sezonska dela v kmetijstvu. Zato predlagam, da se omeji socialni turizem, ki ga po 
mojem mnenju izvaja Upravna enota v Krškem, saj je to v nasprotju in v sporu z 
razumom ter vredno dodatne pozornosti in obravnave pristojnih organov pregona. 
Navajam tudi konkreten za primer v Venišah, kjer je uspelo pristojnim državnim 
službam prijaviti kar 27 oseb v nedokončan vikend! Vprašujem, kaj vodi pristojne 
službe v takšne anomalije, ki imajo enormne posledice za javno blagajno, da 
varnostnem vidiku takega početja ne govorim. Prosim za pojasnilo! 
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Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Odgovor glede problematike množičnih prijav prebivališč več oseb na enem naslovu 
je že vsebovan v dopisu Upravne enote Krško, št. 092-1/2020/10, z dne 27. 7. 2020 
(priloga 2). Prav tako vam sporočamo, da je Občina Krško, takoj po 14. seji občinskega 
sveta, kjer je bila omenjena problematika izpostavljena, pri pristojnih institucijah 
poizvedovala dejstva in okoliščine, ki so pripeljale do trenutne situacije. Odgovore smo 
že prejeli in v septembru je načrtovan sestanek pristojnih institucij, kjer bomo skušali 
najti konkretne rešitve za izboljšave na kritičnem področju. O vsebini sestanka boste 
obveščeni tudi svetniki. Javna dela pa sicer potekajo v okviru aktivne politike 
zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti 
ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. 
Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve 
brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih 
socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in 
na drugih sorodnih področjih. V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, 
ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo 
prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem 
času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Občina Krško 
podpira izvajanje tega programa z izkazovanjem javnega interesa in tudi s 
sofinanciranjem lastnega deleža zavodom in neprofitnim organizacijam. Natančnejša 
vsebina in tudi omejitve, ki onemogočajo izvajanje širšega obsega javnih del, pa 
izhajajo iz kataloga programov javnih del za leto 2020. 
 
Zaposlovanje - razpis  
Nuklearna elektrarna Krško je 3. junija 2020 objavila razpis za 14 prostih delovnih 
mest, in sicer »tehnik asistent vzdrževalec« s potekom prijave 10. junija 2020. 19. junija 
2020 je bil razpis ponovljen, tokrat tudi na portalu Posao.hr. Zanimivo je, da se razpis 
nanaša na delovna mesta v bodočem jedrskem objektu, katerega bo Slovenija zgradila 
brez udeležbe solastnice NEK. V tem primeru je za pričakovati, da bi imeli prednost 
kandidati, ki dejansko živijo v okolju, kjer so in bodo jedrski odpadki. Tako je bilo tudi 
navedeno v prvem in razveljavljenem razpisu. Gre za nov jedrski objekt, ki ga bomo v 
celoti financirali slovenski davkoplačevalci in upravičeno je za pričakovati, da se v tem 
primeru uveljavi slovenski pravni red. V tem smislu predlagam in od pristojnih 
pričakujem, da postorijo vse potrebno za zavarovanje interesov tu in ob jedrskem 
objektu živečih občanov ter, da se ponovljeni razpis razveljavi. 
 

Odgovor Službe za pravne in splošne zadeve: 
Za pomoč pri pripravi odgovora smo se obrnili na Nuklearno elektrarno Krško, ki je 
pripravila odgovor, katerega prilagamo (priloga 8).  
 
Vrtci  
Vprašujem, koliko vrtcev, velikosti in kvalitete novega vrtca v Brestanici, bi lahko na 
leto zgradili v naši občini s sredstvi, ki jih, v višini 8,6 mio EUR na leto, namenjamo za 
socialne transferje? Vprašanje postavljam v smislu, da bi občani dobili oz. si ustvarili 
predstavo in vtis, kako obsežno izvajamo nakazila na tem področju in vse to v času 
občutne gospodarske rasti in razcveta! 
 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Celotna vrednost investicije je znašala 1.988.253,98 EUR. Izvedba je zajemala 
projektiranje, gradnjo, nadzor, opremo vrtca z igralnicami in razdelilno kuhinjo in 
ureditev zunanjih površin za namen predšolskih otrok z nabavno novih igral. Vrtec ima 
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5+1 igralnic s pripadajočimi potrebnimi prostori, kar nam narekuje Pravilnik o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Glede socialnih 
transferov posameznikom pa je potrebno poudariti, da je izplačevalec Republika 
Slovenija in ne Občina Krško. Iz občinskega proračuna se izplačujejo transferi 
posameznikom iz naslova enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti in 
sicer je bilo v letu 2019 izplačanih 20.635,64 EUR. Drugi transferi posameznikom, pa 
so bistveno višji in so vezani na plačilo razlike v ceni za vrtce (4.710.349 EUR), 
doplačilo domske oskrbe (885.103 EUR), regresiranje prevozov v šolo (790.956 EUR), 
pomoč na domu + sopotniki + pogrebni stroški, +… (640.920 EUR), individualna 
nadomestila (449.401 EUR), subvencioniranje stanarin (295.493 EUR), izplačila 
družinskemu pomočniku (129.761 EUR), doplačila za šolo v naravi (103.641 EUR), 
darila ob rojstvu otroka (77.400 EUR), … 
 
 

Jožica Mikulanc - SLS: 
 

Pump track steza na Vidmu je zelo obiskana in služi svojemu namenu. Uporabnikov 
steze je zelo veliko, kar pomeni, da je bila investicija zelo dobrodošla za aktivno 
preživljanje prostega časa mladine, kakor tudi za druženje staršev. Zaradi velikega 
obiska tako kolesarjev kot staršev dajem pobudo, da se na zgornjem delu steze 
postavijo vsaj še tri klopi in nekaj košev za smeti. Ko kolesarji sedaj počivajo, se 
družijo, pijejo, jedo, … sedijo kar na travi, pa tudi starši nimajo dovolj prostora, da bi 
se kam usedli. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Veseli nas, da je kolesarki poligon, t.i. pump track tako dobro obiskan. Strinjamo se 
tudi s pobudo, da je potrebno v okviru poligona poskrbeti še za ustrezno urbano 
opremo, zato smo že začeli s postopkom naročila dodatnih klopi in košev, ki bodo 
postavljeni v najkrajšem možnem času.  
 
 

Matjaž Gomilšek - SDS: 
 

V imenu stanovalcev Spodnjega Starega Gradu izpostavljam dve tematiki, ki se 
nanašata na infrastrukturo v naši občini: 
 

Prva se ponovno nanaša na Vrbinsko cesto od zunanjega skladišča NEK mimo 
Kostakove deponije. Na 5. seji Občinskega sveta, dne 30. 5. 2019, sem opozoril, da je 
cesta od Gena mimo NEK in Kostakove deponije v zelo slabem stanju in zelo 
prometna. Na njej je zelo veliko tovornjakov, koristijo jo pa tudi kolesarji, družine 
kolesarjev z majhnimi otroki, za dostop do Savskega nasipa na levem bregu Save. Bil 
je podan odgovor, da bo cesta sanirana s strani koristnikov ceste: Kostak, NEK, SCT, 
… v doglednem času. Po enem letu se ni na cesti še nič uredilo. Cesta je še v bolj 
slabem stanju, kot je bila. Predlagam, da se takoj pristopi k sanaciji te ceste. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Navedena cesta na odseku od NEK do križišča za Spodnji Stari Grad še vedno ni 
urejena, ker dogovori o izvedbi sanacije med koristniki in uporabniki ceste Kostak, 
CGP in Infra še vedno potekajo in razdelitev stroškov ter izvedba sanacije še ni 
usklajena. Na podlagi vaše pobude smo ponovno urgirali pri izvajalcih, ki bi morali 
cesto sanirati. Prejeli smo odgovor, da je dogovor o izvedbi v zaključni fazi in bodo 
dela zagotovo izvedena še letos. 
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Druga zadeva se nanaša na razbremenilne kanale po Vrbini za visokovodni 
razbremenilnik na Savi. Te struge so bile zelo lepo urejene, ob njih pa so bile lepe 
peščene vzdrževalne poti. Te poti so koristili razni sprehajalci, ki sedaj opozarjajo, da 
so na nekaterih mestih skoraj neprehodne in zaraščene, prav tako tudi struge 
razbremenilnih kanalov. V takšnem stanju kot so sedaj, so samo habitati za mrčes in 
kar vabijo, da se bo v njih pričelo odlagati razno nesnago ali smeti. Predlagam, da se 
te struge in poti vsaj enkrat letno obsekajo ali poškropijo ali kako drugače očistijo. 
 

Odgovor Oddelka za gospodarsko infrastrukturo: 
Pobudo smo posredovali na podjetji INFRA, d.o.o. in HESS, d.o.o.. Odgovorov 
oziroma pojasnil še nismo prejeli, ko jih prejmemo, vas o tem seznanimo. 
 

 
Aleš Suša - Levica: 
 

Vprašujem: 
- kako se bo reorganizirala predšolska vzgoja, če pride do drugega vala Covid-

19 in kakšne stroške to potegne za sabo (glede na obdobje v prvem valu)? 
- kako bo Občina Krško pristopila k izvajanju šolskih prevozov, če bodo v 

septembru veljali podobni ukrepi, kot so bili konec maja in junija? Zaradi novih 
predpisov je bilo kar nekaj težav.  

- ali se Občina Krško, ki zagotavlja (je plačnik) prevoze, dogovarja s šolami glede 
na obstoječe število otrok in ali se upošteva priporočila in navodila NIJZ? 

 

Odgovor Oddelka za družbene dejavnosti: 
Tako glede izvajanja predšolske vzgoje kot tudi izvajanja šolskih prevozov se bo 
potrebno prilagajati epidemiološki sliki. Stroški predšolske vzgoje v času epidemije so 
bili nekoliko nižji od ostalih mesecev, vendar ne bistveno, saj ima strošek dela največji 
delež v skupnih stroških. Smo pa s strani države dobili povrnjen del sredstev, ki bi ga 
sicer plačali starši.  
Na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) so bili v zvezi s priporočil NIJZ za javni potniški 
promet in v povezavi tudi s šolskimi prevozi, dne 24. 8. 2020 v prisotnosti predstavnikov 
MIZŠ, Ministrstva za zdravje, NIJZ, Gospodarske zbornice Slovenije in Podjetniško 
obrtne zbornice Slovenije sprejeti naslednji sklepi: 

1. Način izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov sledi modelom izvajanja 
pouka v osnovnih in srednjih šolah. V primeru modela B se javni linijski prevoz 
izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih 
avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba 
razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, 
razkuževanje vozil, …) Ta režim velja, dokler velja za področje izobraževanja 
model B (vsi v šolah pod določenimi zaščitnimi ukrepi). 

2. Če pride do posameznih primerov okužb na šolah oz. vozilih, se režim prevozov 
lahko ustrezno spremeni v skladu s priporočili epidemiologov po posvetu z 
MIZS, MZ in MZI. 

3. Če se pouk v šolah začne izvajati po modelu C, začnejo veljati strožja 
priporočila, ki poleg ostalega pomenijo predvsem, da je lahko vozilo zasedeno 
le do 50% (cik-cak varianta zasedanja sedišč v vozilu). 

4. O morebitni spremembi modulov vzgojno izobraževalnega procesa in s tem 
povezanih režimov prevozov potnikov se morajo vsi vpleteni (NIJZ, MIZŠ, MZI, 
MZ) pravočasno medsebojno obveščati, da se lahko na spremembe ustrezno 
pripravijo (predvsem šole in prevozniki). 
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5. Enak režim voženj velja tudi za prevoze otrok in dijakov s posebnimi potrebami. 
Vse navedeno velja tudi za šolske prevoze. 

V tem trenutku je nemogoče predvideti tako bodoče stroške predšolske vzgoje, kot tudi 
način opravljanja prevozov, saj bo vse odvisno od tega, po katerem izmed različnih 
modelov se bodo stvari odvijale. 
 


