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22. seja  Občinskega  sveta  Občine  Krško,  20. 12. 2012; 
 

Pobude,  vprašanja  in  predlogi  članov  Občinskega  sveta   
 

ter  odgovori  nanje: 
 
 
Vlado Bezjak - DeSUS:  
 

Spoštovani župan s sodelavci! 
Vprašujem, do kdaj ima Zavod Regio sklenjeno pogodbo z Občino Krško, da 
upravlja z bazenom v Brestanici? Prav tako vprašujem, koliko sredstev je bilo 
nakazanih iz proračuna Občine Krško za delovanje Zavoda Regio v letih 2010, 2011 
in 2012 in koliko sredstev je namenjenih v proračunu za leto 2013? Vprašujem tudi, 
ali so bila nakazana sredstva v skladu s sprejetimi proračuni, ki jih je sprejel Občinski 
svet in zakaj so bila porabljena sredstva? Zato mi predložite specifikacijo porabljenih 
sredstev. 
 

Pri meni se je oglasila gospa in me vprašala, kdaj bo njena hči dobila plačilo za delo, 
ki ga je opravljala za Zavod Regio. Ko sem ji razložil, da je bazen v lasti občine in da 
KS Brestanica nima nič s tem, je bila razočarana. Zato vprašujem, ali je Zavod 
Regio poravnal obveznosti do dijakov in študentov, ki so opravljali dela na bazenu? 
Iz medijev pa sem prebral, da so bile težave z upravljanjem bazena in sicer počena 
školjka, okvara v strojnici itd. Vprašujem, kako so nastale težave reševali in kakšne 
finančne posledice so pri tem nastale in kdo jih je plačal? 
Hvala in prosim za pisni odgovor do naslednje seje. 
 

Odgovor: 
Občina Krško je investicijo na ŠRC Brestanica zaključila junija 2010. Upravljavec in 
najemnik bazenskega kompleksa je bil izbran na podlagi postopka zbiranja ponudb. 
Med dvema ponudbama je bila izbrana ponudba Zavoda Regio, s katerim je občina 
sklenila najemno pogodbo po formuli 2 + 2 (dveletna pogodba z možnostjo podaljšanja 
za še dve leti). Zavod Regio je dokaj uspešno zaključil kopalni sezoni 2010 in 2011 in 
najemna pogodba je bila podaljšana za še dve leti (2012 in 2013). Pri izvedbi vseh 
dosedanjih kopalnih sezon so se pojavljale težave z delovanjem bazena. Vzroke za 
težave smo lahko pripisali tako investitorju, projektantu, izvajalcu kot tudi upravljavcu. 
Največjo težavo pri delovanju je gotovo povzročal dotrajan cevovod med TeB in 
bazenom, ki je oskrboval bazen z kopalno vodo in zaradi pomanjkanja sredstev tekom 
investicije ni bil saniran. Poleg drugih manjših tehničnih težav, smo imeli težave tudi z 
delovanjem kompenzacijskega bazena, napravami za doziranje klora (elektroliza). 
Pred sezono 2012 je občina v sodelovanju z TeB, sanirala prej omenjeni cevovod. V 
začetku sezone 2012 so se še vedno pojavljale  težave v delovanju strojnice. Zaradi 
nenehnih očitkov o slabo izvedeni investiciji na eni strani in očitkov o neustreznosti 
ravnanja upravljavca na drugi strani smo se z vsemi vpletenimi dogovorili, da bosta 
Kostak d.d. in podizvajalec Makro 5 prevzela obratovanje strojnice za cca 14 dni, da 
bosta pismeno spremljala vse zahtevane parametre in dokazala, da je razlog za 
nedelovanje bazenske tehnike na strani upravljavca in ne na strani napak na opremi in 
izvedenih delih. Žal se dobavitelj opreme družba Makro 5, kljub prvotnemu dogovoru ni 
odzvala na poziv, zato je Kostak samoiniciativno angažiral neodvisne strokovnjake s 
področja bazenske tehnike. Na podlagi ugotovitev, je Kostak odpravil ugotovljene 
pomanjkljivosti, ki so bile posledice tako napak v projektiranju, kot tudi napak v izvedbi, 
angažirani strokovnjaki, pa so upravljavcem dali tudi ustrezna navodila glede 
upravljanja in konzerviranja objekta. Trud vseh vpletenih se je pokazal tako, da se je 
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kopalna sezona 2012 zaključila brez težav, kar je dober obet za prihajajoče sezono. Pri 
tem je potrebno poudariti, da je bilo odpravljanje vseh omenjenih in neomenjenih 
napak izvedeno v sklopu reklamacij, le izgradnja novega cevovoda med TeB in 
bazenom je bila financirana iz proračuna Občine Krško v višini nekaj manj kot 15.000 
EUR. Glede bazenske školjke pa lahko zagotovimo, da bazenska školjka ni bila nikoli 
počena, kot se to navaja v vprašanju (prezimovanje zaradi vzgona zahteva napolnjen 
bazen), se pa vsako leto pred zamenjavo vode, opravi pregled školjke in sanirajo 
morebitne mehanske poškodbe. 
Proti koncu kopalne sezone 2012 so tudi do nas prišle informacije o finančnih in 
kadrovskih težavah zavoda Regio in sicer naj bi prišlo do neplačevanja študentskega 
dela in različnih dobaviteljev. Poudariti je potrebno, da je v vseh primerih šlo za 
direktna razmerja Zavoda Regio in fizičnih ali pravnih oseb (študenti, delavci na 
pogodbah, dobavitelji energentov ali kemikalij;). Po končani kopalni sezoni 2012 je 
Občina Krško večkrat urgirala pri Zavodu Regio za izplačilo študentskega dela. Po 
zagotovilih Zavoda Regio je le-ta pokril vse obveznosti do študentov 18. decembra 
2012, ostale so še neporavnane obveznosti do delavcev, ki so delali na podlagi 
podjemnih pogodb in do različnih dobaviteljev, ki pa naj bi jih po zagotovilih poplačali 
s kupninami, ki bi jih dobili s prodajo lastnih nepremičnin. 
Glede zagotavljanja pogojev za izvedbo kopalnih sezon na bazenu Brestanica je 
Občina Krško vedno izpolnjevala svoje pogodbene obveznosti, te pa so plačilo dobave 
kopalne vode iz TeB in plačilo stroška ogrevanja. V obeh primerih je šlo za direktna 
plačila TE Brestanica in Adriaplin Ljubljana, na podlagi pogodb in izstavljenih računov.  
Trenutno veljavna pogodba z Zavodom Regio velja še za sezono 2013. V kolikor se 
ugotovi, da Zavod Regio ni sposoben, finančno in kadrovsko speljati novo kopalno 
sezono, bo Občina Krško prekinila pogodbo o najemu in si nemudoma poiskala 
drugega izvajalca oziroma upravljavca ŠRC Brestanica.  
Finančnih transakcij med Zavodom Regio in Občino Krško, v zvezi z upravljanjem 
bazena v Brestanici, v letih 2010, 2011 in 2012 ni bilo (razen plačila letne najemnine 
za najem bazenskega kompleksa za vsako leto posebno, plačnik je Zavod Regio). 
Letno najemnino za sezoni 2010 in 2011 je Zavod Regio plačal, za sezono 2012 pa 
se je delno že izvedel pobot z obveznostmi, ki jih ima Občina Krško do Zavoda Regio 
na drugih področjih poslovanja.  
Zavod Regio je samostojna pravna oseba, ki je registrirana skladno z veljavno 
zakonodajo. Občina Krško ni sodelovala v njegovem ustanavljanju in nima nobenega 
vpliva na njegovo delovanje in tudi ne zagotavlja sredstev za direktno delovanje zavoda.  
Finančne transakcije med Občino Krško in Zavodom Regio so poleg bazena potekale 
še na drugih področjih (javni razpisi s področja družbenih dejavnosti, organizacija 
dogodkov v občini Krško, izvedba novoletnih prireditev ;..). Vse finančne transakcije 
za leta 2010, 2011 in 2012 so razvidne iz spodnjih tabel. V letu 2013 se bodo plačale 
pogodbene obveznosti iz leta 2012 (novoletna prireditev na trgu Matije Gubca). 
Rezultati javnih razpisov za leto 2013 niso obdelani in v tem trenutku ni razvidno ali 
bo Zavod Regio deležen finančnih sredstev.  
 

Leto/dejavnost 2010 2011 2012 2013 skupaj 10-13 

Javni razpisi DD 
– kultura  

 
2.100,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.100,00 

 

Javni razpisi DD 
- mladi - 
PUBLIKA in 

 
3.762,50 

 
3.948,00 

 
4.173,08 

*Vloge še niso 
obravnavane 

 
11.883.50 
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Informiranje v 
PUNKT-u 
Javni razpisi DD 
- sociala, zdravje 

 
1.170,00 

 
871,00 

 
630,00 

*Vloge še niso 
obravnavane 

 
2.671,00 

Javni razpis - 
kabinet župana 

400,00 - 600,00 - 1.000,00 

Novoletne 
prireditve 

 
- 

 
12.000,00 

7.200,00 
4.800,00 

 
** 

 
24.000,00 

Žive jaslice - 2.200,00 1.350,00 - 3.550,00 

Akademije ob 
občinskem 
prazniku 

 
8.568,00 

 
10.188,00 

 
8.568,00 

 
- 

 
27.324,00 

Drugi stroški - 
oglaševanje 

 
- 

 
- 

 
72 

 
- 

 
72 

Dobropisi 
 

- 45,04 
- 35,84 

- - - -80,88 

SKUPAJ 
 

15.919,62 29.207,00 27.393,08  72.519,62 

Opomba: *Javni razpisi s področja DD, rezultati še niso znani 
                * Silvestrovanje za leto 2013 ni upoštevano! 

 
Ivan Urbanč - ROK:  
 

Kot smo informirani, naj bi se v obnovljeno Mencigerjevo hišo vselil zavod RRA 
Posavje. Vprašujem, ali je to najboljša rešitev za ta objekt, ki je bil obnovljen kot 
objekt pod spomeniškim varstvom ter temu primerno tudi obnovljen. Na drugi strani 
pa imamo prostorske probleme s knjižnico, za katere se bojim, da nimamo sredstev, 
da bi jo lahko zgradili v bližnji prihodnosti. 
 

Odgovor: 
V obnovljeni poslovni objekt na naslovu Cesta krških žrtev 2 Krško - Mencingerjeva 
hiša, se kot prvi uporabnik/najemnik seli RRA Posavje. Po odpovedi potencialnih 
najemnikov prostorov (Fakulteta za energetiko) je oddaja v najem RRA Posavje 
vsekakor dobra rešitev.  
 
Dajem pobudo, da se resno pristopi k iskanju možnosti, da knjižnico preselimo ali v 
Mencigerjevo hišo ali v kakšen drugi primeren objekt. 
 

Odgovor: 
Med rekonstrukcijo in adaptacijo objekta je izvedena statična sanacija objekta in sicer 
statična sanacija temeljev. Vsa nosilna konstrukcija v nadstropju je lesena obstoječa 
konstrukcija zamenjana s kompletnim sestavom tal, razen nosilnih stropnikov. 
Kompletna zamenjava stropov je bila izvedena v južni hiši (po projektu prostor za 
dekana) v katerem je bila izvedena nova nosilna kovinska konstrukcija, na katero je 
obešen obstoječ restavriran lesen strop, nad kovinsko konstrukcijo pa je izvedena 
lesena sekundarna konstrukcija z izolacijo, zračnim prostorom, leseno pod 
konstrukcijo in finalnim lesenim tlakom. V severnem objektu je bila popolnoma 
zamenjana nosilna konstrukcija v predprostoru prostora s stenskim freskami.  
Pri izdelavi statičnega izračuna nadstropja je bila upoštevana koristna obremenitev 
za pisarniško dejavnost po m2, kar pa je bistveno manj, kot se predvideva koristna 
obremenitev po m2 za knjižnico. Možna pa je namestitev knjižnice v pritličju obeh hiš, 
saj so vsi prostori sanirani v smislu, da je možna uporaba prostorov za vse namene 
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(statična sanacija, sanacija vlage, kompletna zamenjava sestava tal, zamenjava vseh 
instalacij, vsi prostori ogrevani). 
 
Ponovno dajem pobudo, da pod drobnogled vzamemo vse zavode, katere financira 
občina, realno ocenimo njihovo vlogo ter možnost, da tudi sami prispevajo večji delež 
k lastnemu financiranju. 
 

Odgovor: 
- za javni zavod Kulturni dom Krško: 
Kulturni dom Krško (v nadaljevanju: zavod) je javni zavod, ki deluje na področju 
kulture v občini Krško za opravljanje javne službe izvajanja programov in projektov 
ter posredovanja umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju 
uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter 
novih medijev na območju Posavja. Konec leta 2009 je v upravljanje prevzel Galerijo 
Krško in Valvasorjev kompleks z Mestnim muzejem Krško in sredi leta 2012 
upravljanje Gradu Rajhenburg, od začetka leta 2013 pa bo skrbel tudi za muzejske 
vsebine v delu prostorov Mencingerjeve hiše in se tako razvija v osrednjo kulturno 
institucijo na področju posredovanja tekoče kulturne produkcije kakor tudi na 
področju varovanja kulturne dediščine, muzealske in galerijske dejavnosti. Dejavnost 
zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod pa opravlja tudi 
naloge iz tržne dejavnosti. Iz bilančnih podatkov zavoda za leto 2011 (op.: za l. 2012 
še ni podatkov) je razvidno, da je v skupnih prihodkih 61,7% sredstev za delovanje 
zagotovljenih strani ustanovitelja v obliki dotacij za plače zaposlenih, materialne 
stroške, programske stroške, investicije, tekoče vzdrževanje. (Ta delež se povečuje 
zaradi vzpostavitve enot Mestni muzej Krško in Galerija Krško ter Enote Grad 
Rajhenburg.) V letu 2011 je zavod 1,8% sredstev pridobil s strani Ministrstva za 
kulturo (za 4 projekte preko javnih razpisov). 36,5% prihodkov pa je v letu 2011 
pridobil iz lastnih sredstev na trgu (od katerih jih cca polovica sodi v javno službo). 
Razmerje pri prihodkih med javno službo in tržno dejavnostjo zavoda je bilo v l. 2011: 
80,8% javna služba in 19,2% tržna dejavnost. V prihodke javne službe so zajeta 
sredstva ustanoviteljice, Ministrstva za kulturo ter del lastnih sredstev za izvajanje 
javne službe (prihodki od prireditev, ki se znižujejo zaradi upada sponzorskih in 
donatorskih sredstev ter manjšim inkasom od kulturnih prireditev (gre za splošen 
manjši obisk kulturnih prireditev zaradi trenutne gospodarske situacije); prihodki od 
storitev enote Mestni muzej Krško so zlasti na račun muzejskih delavnic in storitev 
priprave prostorov za druge uporabnike. V prihodke tržne dejavnosti enote Kulturni 
dom Krško so zajeta sredstva iz naslova najemnin, filmske dejavnosti in bifeja. Na 
osnovi vzpostavitve novih enot in širitve javne službe na eni strani ter upada 
prihodkov na trgu zaradi splošne gospodarske in ekonomske situacije ter stanja 
vrednot na drugi strani se delež sofinanciranja zavoda s strani ustanovitelja iz leta v 
leto povečuje. Nespodbudno je tudi upadanje sredstev za kulturo na nivoju države. 
Največje možnosti ustvarjanja prihodkov na področju tržne dejavnosti ima zavod z 
enoto Kulturni dom Krško, na področju najemnin in prodaje vstopnic ter enoto Grad 
Rajhenburg, na področju najemnin in prodaje vstopnic. Enota Mestni muzej Krško 
zaradi izpolnjevanja pogojev sofinanciranja obnove do konca februarja 2017 ne sme 
zaračunavati vstopnine in oddajati prostorov z opremo, financirano iz sredstev 
obnove Valvasorjevega kompleksa. Manjši del prihodkov s področja tržne dejavnosti 
pomenita muzejski trgovini enot Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg. 
Sponzorska in donatorska sredstva se zaradi gospodarske situacije iz leta v leto 
nižajo. Ne glede na novo delujoče enote pa sponzorji in donatorji na račun tega ne 
povečujejo svojih sredstev. Za razvoj svojih dejavnosti in izvedbo programov se 
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zavod uspešno javlja tudi na različne javne razpise, kar se bo gotovo tudi v prihodnje, 
ko in če bo le možno. Dodatne možnosti sofinanciranja iz državnega proračuna pa bo 
zavod ob izpolnjevanju potrebnih pogojev pridobil tudi z vpisom enot Mestni muzej 
Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg v razvid muzejev in možnostjo pridobitve 
pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev in galerij preko javnega 
razpisa pristojnega ministrstva. Vloga za vpis v razvid bo v skladu z izpolnjevanjem 
pogojev na resorno ministrstvo lahko oddana v letu 2013, na javnem razpisu 
resornega ministrstva za pridobitev pooblastila za opravljanje javne službe muzejev 
in galerij pa bo zavod lahko kandidiral po vpisu v razvid in ob ponovnem razpisu, za 
katerega so trenutna zakonska določila precej ohlapna, načeloma naj bi ministrstvo 
razpis objavljalo na 2 leti, tako bo predvidoma ponovni razpis konec leta 2014. 
 

- za Regionalno razvojno agencijo Posavje: 
RRA Posavje, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja naloge v 
skladu s 18. členom novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje 
(Uradni list RS, št. 57/98) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 107/03, 
38/06, 34/07). 
Državni zbor je 7. marca 2011 sprejel nov Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je stopil v veljavo 19.3.2011. ZSRR-2 določa, da 
izda minister, najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi zakona, podzakonski predpis 
s katerim podrobneje določi pogoje dodelitve pooblastila za opravljanje nalog RRA, 
obvezne elemente pogodbe o opravljanju teh nalog, pogoje za opravljanje nalog 
regionalnega menedžerja, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih 
nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji. 
ZSRR-2 določa podelitev pooblastila za opravljanje naslednjih splošnih razvojnih 
nalog, ki se v regiji opravljajo v javnem interesu: 
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRR-2 so: 
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega 

programa in regijskih projektov v regiji, 
- priprava dogovorov za razvoj regije, 
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 

razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in 

območnih razvojnih partnerstev, 
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih 

partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih 
projektov, 

- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena 

zakona, kadar jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja organiziranje in 

- koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne 
politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj 
(Sveta regije/ Razvojnega sveta regije). 

Pooblastilo se dodeli z javnim razpisom za celotno programsko obdobje. V prehodnih 
določbah zakona je določeno prehodno obdobje do konca leta 2013. RRA Posavje je 
vpisana v evidenco MGRT. 
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ZSRR-2, v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, ki se na 
regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in to so: 
- izvajanje regijske finančne sheme, 
- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
- dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz 

programov razvoja podeželja ter izvajanja promocije regije in investicij v regiji 
ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi 
pristojnega ministra in ob soglasju službe (SVLR). 

Pristojni minister lahko za opravljanje nalog iz prve in druge alineje prejšnjega 
odstavka v skladu z zakonom, ki urejajo posamezno nalogo, pooblasti pravni osebo, 
ki je del regijske razvojne mreže in izkaže usposobljenost za opravljanje teh nalog ter 
jo izbere na javnem razpisu. Kot je iz zakonsko opredeljenih nalog razvidno je naloga 
RRA definirana ter namenjena izvajanju javnih nalog in javnih projektov in ni 
namenjena izvajanju tržne dejavnosti. RRA Posavje tudi nima sredstev ali objektov v 
upravljanje s katerimi bi lahko tržila. V kolikor pa bi ponujala storitve, bi to pomenilo 
nelojalno konkurenco. Hkrati smo zavezani k spoštovanju zakonodaje, da javna 
sredstva ne smemo uporabiti v tržne namene, tržna sredstva pa moramo vlagati v 
razvoj dejavnosti. RRA Posavje v svojem Programu dela za posamezno leto opredli 
projekte, ki se izvajajo v javnem interesu. Na program dela s finančnim načrtom 
podajo tudi ustanoviteljice. RRA Posavje je za leto 2012 dolžna do konca februarja 
oddati bilance in vsa ostala finančna poročila. Zato podajamo podatke za leto 2011: 
prihodki iz naslova izvajanja nalog v javnem interesu so predstavljali 20,96 %, 
prihodki iz naslova projektov pa 78,39 %. Drugi prihodki - tržna dejavnost pa 0,64 %. 
Kot je razbrati RRA Posavje ustvarja velik delež prihodkov iz naslova projektov, ki jih 
prijavlja in izvaja. RRA Posavje je v tej finančni perspektiva 2007-2013 pripravila 
Regionalni razvojni program 2007-2013, ki je podlaga za črpanje sredstev. Regija 
Posavje je v tej finančni perspektivi iz Izvedbenega načrta lahko pridobila sredstva za 
projekte, ki so bili vključeni v indikativno listo Izvedbenega načrta. Tako je bilo regiji 
Posavje v tej finančni perspektivi na voljo 31.378.860,00 EUR v okviru razvojne 
prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. Občina 
Krško je tako v okviru 1-3 javnih razpisov in 1. Javnega poziva imela pogodbenih 
vrednosti za sofinanciranje regionalnih projektov vključene v Izvedbeni načrt v višini 
8.591.710,17 EUR. Poleg tega je bil objavljen tudi 2. Javni poziv za črpanje v 
obdobju 2012-2014, za katerega je RRA izdelala Izvedbeni načrt in tukaj je Občina 
Krško kandidirala za sofinanciranje projektov v višini (Posavska špajza: sofinancerski 
del 277.219,97 EUR in Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev 
Zatona: sofinancerski del 1.844.034,00 EUR).  
RRA Posavje je pričela tudi s pripravo ključnih programskih dokumentov na nivoju 
regije za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020, kar bo podlaga ne samo za 
črpanje EU sredstev temveč tudi vseh drugih razvojnih sredstev. Temu bo sledila 
priprava dogovorov za razvoj regij, ki bo vključeval ključne regijske projekte v novi 
finančni perspektivi. 
 

- za Center za podjetništvo in turizem Krško: 
Poslanstvo CPT Krško je dvig podjetniške kulture, vzpostavitev učinkovitega 
podpornega sistema za dostop do informacij in svetovalnih storitev za podjetnike, 
spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti, vzpostavitev prijaznejšega poslovnega 
okolja za tuje investicije ter priprava in udejanjanje strategije razvoja turizma. 
Vsakoletna analiza podjetništva pokaže, da je podjetništvo v občini, razen 
energetike, še daleč pod povprečjem dodane vrednosti gospodarstva Slovenije. 
Nujno je iskati državne in spodbude EU skladov za MSP, sama podjetja pa imajo na 
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tem področju premalo znanja. Letni cilji CPT Krško so začrtani v programu dela za 
leto 2012 ter se vsebinsko pokrivajo z vizijo, s poslanstvom in splošnimi cilji. 
Nanašajo se na dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti. Slednja omogoča 
delovanje zavoda v tolikšni meri, da se lahko dosegajo zastavljeni cilji. Center za 
podjetništvo in turizem Krško je tako v okviru izvajanja javne službe in na področju 
izvajanja dejavnosti na trgu, glede na razmere, uspešno posloval. S kreiranjem novih 
projektov je uspel pridobiti sredstva, na podlagi katerih se bodo izvajale aktivnosti 
razvoja turizma v naslednjih letih. Cilji na področju turizma so predvsem povečati 
turistično privlačnost območja, dvigniti dodano vrednost proizvodom in storitvam ter 
vrniti življenje na odročnih krajih. Nekateri od kazalnikov bodo urejena skupna 
turistična infrastruktura, kvalitetno usposobljeni turistični ponudniki, ključnega 
pomena je povezanost vseh akterjev na področju turizma ter vzpostavljena 
komunikacijska platforma. Glede na stanje gospodarstva, ponudbe in iskanja dela pa 
bo potrebno aktivnosti spodbujanja razvoja podjetništva še okrepiti. V letu 2012 ni 
bilo običajnega razpisa JAPTI za sofinanciranje vstopnih točk VEM. Da bi CPT Krško 
obdržal status VEM točke tudi v prihodnje, je bilo potrebno podpisati pogodbo, da se 
bodo te storitve izvajale brezplačno. Zaradi tega je prišlo do precejšnjega izpada 
prihodkov, posledica tega pa je bila, da se je tržni delež zmanjšal. CPT Krško se je 
moral prilagoditi in je iz poslovnih razlogov odpustil eno sodelavko. Glede na to, da 
so sredstva za sofinanciranje VEM točk navedena v sprejetem državnem proračunu 
in glede na zagotovila s strani predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, bodo v letu 2013 zopet razpisana sredstva za sofinanciranje VEM točk. V 
letu 2011 je CPT Krško dosegal 31,5 % tržni delež. Celotni prihodki tržne dejavnosti 
so znašali 96.839 €, celotni odhodki iz naslova tržne dejavnosti so znašali 96.492 €. 
Pozitivni poslovni izid tržne dejavnosti pa 347 €. Za leto 2012 bodo podatki na voljo v 
letnem poročilu, ki ga podajamo vsako leto na občino do konca februarja, delež na 
trgu pa bo približno enak. Del stroškov Center za podjetništvo in turizem pokriva s 
tržno dejavnostjo opravljanja storitev za podjetništvo, s pridobitvijo poslov na razpisih 
ter opravljanja storitev za občino Kostanjevica na Krki. Sredstva pridobljena na 
razpisih so običajno namenjena za regionalni razvoj različnim ciljnim skupinam, CPT 
Krško pa dobi plačan del dela, ki ga vlaga v projekt. Tako je pridobljenih sredstev 
precej več, CPT Krško pa so pripisana zgolj sredstva, namenjena za razvojno delo.  
 
Zimske razmere, ko je napovedano zapadlo veliko snega, so pokazale, da izvajalci 
niso bili dovolj pripravljeni. Še vedno je težava, ki se iz leta v leto odraža predvsem v 
urbanih naseljih. Odraža se v tem, ko dva različna izvajalca zimske službe prerivata 
sneg na pločnik oziroma nazaj. Predlagam, da se ustrezne službe sestanejo in 
dogovorno rešijo ta problem. 
 

Odgovor: 
Za izvajanje zimske službe na občinskih cestah smo, kot vsako leto, imeli sestanek z 
izvajalci v novembru 2012. Pregledan je bil elaborat za izvajanje zimske službe in 
podani so bili napotki o potrebnem varčevanju. Skladno s predpisi o izvajanju zimske 
službe mora izvajalec spremljati vremenske razmere in glede na napovedi izvajati 
tudi preventivne posipe. Izvajalec ima sklenjeno zavarovanje za primer nesreče, 
zavarovalnica pa škodni primer pripozna samo v primeru, da je izvajalec izvajal 
zimsko službo skladno s predpisi in ima to tudi dnevno ustrezno dokumentirano. 
Izvajalec je dolžan dnevno poročati občinski upravi o aktivnostih preteklega dne 
oziroma vikenda. Praviloma se čiščenje pločnikov izvaja enkrat po končanem 
sneženju, v primeru večjih padavin se o potrebi po odvozu snega odloča v dogovoru 
z občinsko upravo. Včasih so dejansko težave s čiščenjem pločnikov ob državnih 
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cestah, saj so državne ceste plužene bolj pogosto kot občinske in se nemalokrat 
zgodi, da ostanek snega s ceste konča na že očiščenem pločniku. Izvajalec čiščenja 
pločnikov se mora koordinirati z izvajalcem pluženja državnih cest, da se to ne bi 
dogajalo, vendar pa se v primeru, ko sneženje ne poneha, le-tega ne da uskladiti. 
Občinska uprava ima tudi redne stike z izvajalcem zimske službe na državnih cestah, 
tako da jih o vseh opaženih pomanjkljivostih redno obveščamo, prav tako so bili 
opozorjeni na premočan posip s peskom na državnih cestah skozi naselja. Sneg v 
novembru 2012 je povzročil velik snegolom ob občinskih cestah, kar je bilo s strani 
naših izvajalcev sanirano. Prav tako smo se lotili obsežne akcije obveščanja lastnikov 
gozdov ob občinskih cestah, da dejansko skrbijo oziroma vzdržujejo svoje gozdove 
na način, da drevesa oziroma veje ne ogrožajo občinskih cest.  
 
David Imperl - SNS:  
 

Glede na to, da smo že mnogokrat obravnavali vsebino in predloge o spremembi 
sklepa načrta porabe nadomestila za omejeno rabo prostora in so se naša 
razmišljanja nagibala k ponovni preučitvi potreb in možnosti razpoložljivih sredstev, ki 
so namenjena za posamezne postavke, bi ponovno pozval in podal pobudo o 
spremembi sklepa načrta porabe nadomestila za omejeno rabo prostora.  
Zato predlagam, da na eni od naslednjih sej obravnavamo točko o spremembi sklepa 
načrta porabe nadomestila za omejeno rabo prostora. Strankarske skupine, svetniki, 
krajevne skupnosti in ostali, pa bi imeli možnost navesti in podati svoja mnenja, 
predloge in ugotovitve. 
V našem dosedanjem načrtu porabe NORP-a opažamo, da kar nekaj društev, 
zavodov in centrov pridobiva sredstva za plače iz teh sredstev, kar je dobro. 
Pogrešamo pa, za kar me je vzpodbudil sklep o sprejemu letnih programov športa, 
da v njem ni vspostavljenega sofinanciranja strokovnih športnih delavcev na področju 
športa. Za primerjavo povem, da na republiškem nivoju takšne oblike sofinanciranja 
obstajajo že mnogo let pod postavko NPŠŠ (nacionalne panožne športne šole). 
V naši občini mnogo otrok in mladih sprejema šport kot del njihovega življenja, način 
razmišljanja in obnašanja. Priznati pa moram, da mnogo športnih klubov in društev s 
svojimi lastnimi sredstvi ne zmore konstantnega sofinanciranja strokovnih delavcev 
oziroma trenerjev za njihovo delo z mladimi. Smotrno bi bilo uvrstiti sofinanciranje 
strokovnih športnih delavcev na področju športa za delo z mladimi selekcijami v 
športnih klubih in društvih, ki so pod okriljem OKS in so relativno velika in imajo preko 
sto svojih mladih članov. 
Kar nekaj predlogov je že bilo izrečeno tudi na prejšnjih sejah, zato bi bilo primerno 
razmisliti o predlogu o spremembi odstotkovne postavke deleža sredstev, 
namenjenih za družbene dejavnosti iz dvajset procentov (20%) NORP-a na primerno 
in ustrezno večjo, lahko tudi spremenljivo odstotkovno raven. Potrebne so 
spremembe, skladno času in razmeram, v katerih se nahajamo. 
 

V nekaterih slovenskih občinah so nekoliko zmanjšali odstotek plačila nadomestila za 
varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zaradi znižanja plač in drugih osebnih prejemkov 
zaposlenih v javnem sektorju. To je storila tudi ena od sosednjih občin. Tako bodo v 
Brežicah zmanjšali plačilo nadomestila za varstvo in vzgojo v predšolski vzgoji za 4-8 
odstotkov. Spreminja pa se tudi način obračunavanja dodatnega popusta za program 
vrtca za tiste starše, ki imajo v vrtcu enega otroka. 
Predlagam, da v naši občini sledimo tem primerom in v sorazmerno enakem deležu 
zmanjšanja plač zaposlenih v javnem sektorju zmanjšamo sorazmeren odstotek 
oziroma ceno plačil za predšolsko varstvo in vzgojo. 
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Zato predlagam uvrstitev vsebine pod točko dnevnega reda na naslednjo redno sejo 
OS občine Krško. Občinski upravi pa nalagam preučitev možnosti za uresničitev in 
sprejemljivo realizacijo predloga o zmanjšanju plačila cen vrtca. 
 

Odgovor: 
1. Občinski svet Občine Krško je na svoji 40. seji dne 27.5.2010 sprejel Sklep o 
načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora. Iz navedenega 
sklepa med drugim izhaja, da se 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, 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. Pri pregledu porabe za namene določene v sklepu, je bilo ugotovljeno, da je 
skupna poraba po namenih v proračunskem letu 2011 prekoračila 20% letnih 
sredstev, ki jih je Občina Krško prejela na podlagi uredbe o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, kar je bil 
tudi glavni razlog, da je bila na 18. seji dne 13.9.2012 sprejeta sprememba sklepa s 
katero so se sredstva po določenih namenih že vnaprej omejila. Sklep, ki se je 
nanašal na porabo dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora, je bil sprejet z 
namenom zagotavljanja družbene sprejemljivosti v času umeščanja odlagališča za 
NSRAO v prostor, z namenom, da se vsem generacijam v naši občini zagotovijo 
določene ugodnosti. Spreminjanje tega sklepa bi pomenilo, da se je pozabilo na 
obljube prebivalcem občine Krško, ki so bile dane ob umeščanju. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da se celotno nadomestilo porablja za namene, ki so določene v 
uredbi in so vsakoletno opredeljene v programu porabe, ki se spreminja v odvisnosti 
od aktivnosti občine Krško v posameznem letu.  
Preden pa odgovorimo na konkretni pobudi, pa je zaradi lažjega razumevanja 
odgovorov potrebno izpostaviti nekatera dejstva. Občina Krško je že pred sprejetjem 
sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora več let 
pridobivala prihodke iz naslova delovanja jedrskega objekta, ki so tudi omogočili 
nadstandard na vseh področjih, tudi na področju družbenih dejavnosti. Na ogromno 
področjih veljavna zakonodaja predpisuje določene naloge občin, ne predpisuje pa 
višine sredstev, ki jih morajo pbčine nameniti določenemu področju. Ravno dodatna 
sredstva, ki jih druge pbčine niso imele na voljo, so omogočile, da so sredstva, ki jih 
je Občina Krško namenila npr. kulturi, športu, zdravstvu,; bistveno višja kot v 
primerljivih občinah. Poleg zakonskih obveznosti pa je bilo tekom let prevzetih tudi 
precej obveznosti, za katere ni bilo zakonske obveze. Takšne so na področju 
družbenih dejavnosti npr. financiranje delovanja kulturnega doma (vključno z 
sofinanciranjem abonmajev 18.000 EUR), financiranje mladinskega centra, 
financiranje ljudske univerze, novoletne obdaritve otrok (45.000 EUR), dodatni 
programi v osnovni šoli (angleščina v prvi triadi, učitelj plavanja v OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, tekmovanja v znanju 120.000 EUR), posvetovalnica za starše in otroke;. 
Proračun Oddelka za družbene dejavnosti v veliki meri določajo z zakonom določene 
obveznosti ter tudi zgoraj naveden nadstandard. Proračun oddelka za leto 2013 
znaša 12.723.988 EUR od tega je samo 1.245.160 EUR predvidenih investicijskih 
odhodkov, ki so zajeti v načrtu razvojnih programov. Podatek sam po sebi ne pove 
veliko, veliko pa pove v povezavi z zneskom primerne porabe, ki ga država nameni 
za izvajanje vseh nalog v pristojnosti občin, ta pa za leto 2013 znaša 15.547.938 
EUR. Iz tega je razvidno, da je v letu 2013 več kot 90% proračuna oddelka 
namenjenega za t.i. »mehke« odhodke, kar samo po sebi ne bi bilo problematično, 
če bi Občina Krško na področju infrastrukture v celoti zagotovila potrebne standarde. 
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Žal pa smo na področju investicij v objekte družbenih dejavnosti šele na začetku. 
Samo za sanacijo vseh šolskih objektov in vrtcev bi potrebovali 15 mio EUR, da o 
bazenu v Krškem, knjižnici, obnovi kulturnega doma in drugih potrebnih investicijah 
niti ne govorimo. Demagogija vezana na nujnost ohranitve vseh pridobljenih 
standardov oziroma želje po še dodatno obremenjevanju proračuna z novimi 
odhodki, pa bodo na dolgi rok pripeljale do neenakosti med posameznimi občani, ki 
je tudi z demagogijo ne bo mogoče zagovarjati. V preteklosti smo se tudi v Občini 
Krško srečevali z idejo, da bi se strokovni kadri na področju športa (trenerji) plačevali 
direktno iz občinskega proračuna, po vzorcu kako to počnejo na nacionalnem nivoju 
(nacionalne panožne športne šole). Ker ta ideja ni bila sprejeta smo bili priča tudi par 
neuspešnim poskusom, da bi športni trenerji, ki so delali v zelo uspešnih športnih 
klubih v Krškem prišli v sistem sofinanciranja nacionalnih športnih zvez. Z 
uveljavitvijo nove športne zakonodaje (1999, 2000) Občina Krško sofinancira 
delovanje izvajalcev športa na podlagi Pravilnika o vrednotenju in izboru programov 
športa. Sestavni del pravilnika je tudi sofinanciranje strokovnega kadra v klubih 
oziroma izvajalcih športa, kar je skladno z Zakonom o športu in Nacionalnim 
programom športa, kar pomeni, da so sredstva za sofinanciranje strokovnega kadra 
(trenerjev) v naših klubih vsaj delno zagotovljena. Resnici na ljubo je potrebno 
priznati, da po številnih letih funkcioniranja športne zakonodaje tudi sami 
ugotavljamo, da sistemska ureditev ni najbolj ustrezna. Problematična je že sama 
delitev športov, na olimpijske in neolimpijske, dodatno težavo povzroča tudi dejstvo, 
da so stroški v posameznem športu lahko zelo različni. V preteklih letih se je stihijsko 
poizkušalo zagotoviti primerljive pogoje vsem športnikom v občini Krško, pa je glede 
na kritike iz vseh strani mogoče ugotoviti, da pogoji še vedno niso primerljivi. K 
preglednosti in primerljivosti pa gotovo ne pripomore vedno pereče vprašanje 
namenskega trošenja sredstev, ki jih klubi pridobijo na račun tako imenovanih 
»igralnin« ali članarin. Tudi to so potencialna sredstva za plačilo strokovnega kadra. 
Žal na tem področju Občina Krško nima nobenih pristojnosti, so notranja zadeva 
klubov in klubi o tem niti ne želijo javno govoriti. Verjamemo, da v tistih okoljih in tistih 
športih, ki trenerski kader plačujejo primerljivo velikim uspehom, ki jih dosegajo 
varovanci, s strani občine pridobljena sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje 
strokovnega kadra. Poleg tega posamezni izvajalci športa tudi namenska sredstva za 
strokovni kader namenjajo za druge namene. Dejstvo je, da je krški šport pri vzgoji 
mladih uspešen in bi si vsi, ki na tem področju delajo, za svoje delo zaslužili tudi 
primerno plačilo. Žal pa se moramo pri tem vprašati ali posavsko gospodarstvo in 
občinski proračun to zmoreta. 
 

2. Predlog, da v Občini Krško znižamo plačila staršem za varstvo in vzgojo 
predšolskih otrok, pa žal zahteva širši odgovor. Občinski svet Občine Krško je na 
svoji 17. seji dne 12.7.2012 sprejel sklep o določitvi cen programov na območju 
občine Krško za čas od 1.9.2012 dalje. Cene so bile oblikovane na podlagi nižjih 
izhodišč za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih, kot posledica 
uveljavitve Zakona za uravnoteženja javnih financ. V povprečju so se vse cene 
programov v naših vrtcih znižale. Od uveljavitve Zakona za uravnoteženja javnih 
financ, ni bilo sprejetega nobenega predpisa, ki bi bil osnova za spreminjanje cen. 
Potrebno je poudariti, da imajo različne slovenske občine tudi različne pristope k 
določanju cen. V primerjavi z občino Brežice so cene programov oz. osnova za 
plačilo staršev - občanov naše občine, ki imajo v vrtce na območju naše občine 
vključene svoje otroke, v programih od 1-3 let in 3-6 let, določene za obdobje 
šolskega leta, praviloma pa se celotno področje obravnava na junijski ali julijski seji 
Občinskega sveta. V občini Krško smo torej vpliv zmanjšanja plač v javnem sektorju 
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upoštevali že od 1. septembra naprej, v Občini Brežice pa imajo drugačen pristop k 
določitvi cene in so cene, ki so bile določene decembra 2011 zaradi znižanja plač 
javnim uslužbencem prilagodili in so začele veljati s 1.1.2013. Poleg tega je potrebno 
poudariti, da so že osnovne cene v občini Krško nekoliko nižje kot v sosednji občini 
(program 1-3 let občina Brežice 457 EUR, občina Krško 435,54 EUR, program 3-6 let 
občina Brežice 309 EUR, občina Krško 308,92 EUR). Naša občina daje vsem 
staršem na njihovo plačilo od 1.10.2012 dalje še dodatni 27% popust (sredstva 
NORP), medtem ko Občina Brežice priznava od 1.1.2013 dalje popust samo za tiste 
starše, ki so uvrščeni v 2.,3. in 4. dohodkovni razred (le-ti plačajo najnižji prispevek 
za vrtec), in sicer tako, da se staršem, ki imajo otroka vključenega v program prvega 
starostnega obdobja, prizna 20% popust na prispevek staršev, staršem, ki imajo 
otroka vključenega v program drugega starostnega obdobja in v kombinirane 
oddelke, pa občina priznava 10% popust na prispevek staršev. Iz navedenega izhaja, 
da naša Občina že sedaj priznava večje ugodnosti občanom občine Krško v 
primerjavi s sosednjo občino oziroma še več, po raziskavi enega izmed posavskim 
medijev, so plačila staršev občine Krško najnižja v celotni državi. 
Upamo, da zgoraj navedeni razlogi argumentirano pričajo o tem, da za predlagano 
obravnavo dodatnega zmanjšanja plačil cen vrtca za starše, morda v tem trenutku ni 
prave osnove, ker v dani situaciji tudi ni možnosti, ki bi lahko z dodatnimi ugodnostmi 
spremenile trenutno zastavljen sistem. Kot že napisano občinska uprava vsako leto 
za junijsko sejo pripravi obširno gradivo, ki z vseh vidikov obravnava področje 
predšolske vzgoje. Tako bo tudi v letošnjem letu, glede na »zaskrbljujoče« 
demografske podatke ter glede na dejstvo, da normativi v predšolski vzgoji najbrž ne 
bodo spremenjeni, pa je prav, da se občinski svet že sedaj seznani z resnostjo 
situacije. 
Naša Občina je ustanoviteljica sedmih vrtcev. Glede na to, da sodi področje 
predšolske vzgoje med izvirne naloge lokalnih skupnosti, smo kot Občina 
ustanoviteljica dolžni zagotavljati razliko med plačilom staršem in ceno programa, v 
katerega je vključen otrok, ter prostorske kapacitete za izvajanje predšolskega 
varstva. Zelo se zavedamo pomembnosti predšolskega varstva in vzgoje, ter s tem 
možnosti vključevanja predšolskih otrok v vrtce, zato se tudi trudimo zagotavljati 
ustrezne pogoje ter prostorske kapacitete za izvajanje predšolske dejavnosti. Že 
same številke zadnjih pet let kažejo na povečane aktivnosti na tem področju, kar se 
vidi v vedno večjem številu vključenih otrok v naše vrtce ter vedno večjem številu 
vrtčevskih oddelkov, posledica pa so višja letna finančna sredstva, katera mora naša 
občina zagotavljati za predšolsko dejavnost. Glede na to, da je v vrtce vključenih vse 
več otrok, za katere smo dolžni zagotavljati sredstva za kritje razlike v ceni ter 
dodatne olajšave, ki jih nudimo, so se sredstva za ta namen krepko povišala. Iz 
podatkov zaključnega računa Občine Krško za leto 2007 izhaja, da je bilo potrebno 
za kritje razlike v ceni v proračunskem letu 2007 zagotoviti dobrih 2,5 mio EUR, 
naslednje leto dobrih 2,8 mio EUR, za leto 2012 smo za razliko v ceni iz občinskega 
proračuna zagotovili 4.447.661,00 EUR, od česar 1.092.348,00 EUR predstavlja 
znesek, katerega občina zagotavlja nad zakonskimi okviri (dodatne olajšave pri 
plačilu vrtca, nadstandardne zaposlitve). 
Investicije 
Z rastjo interesa za vključitev otrok v vrtce je Občina Krško izvedla določene 
investicije, s čimer so se na območju naše občine zagotovile dodatne kapacitete za 
predšolsko dejavnost. V letu 2008 odkup in v letu 2009 izvedba enote Kekec, ki je 
dislocirana enota Vrtca Krško. Izvajala so se investicijsko vzdrževalna dela, pridobili 
smo 3 sodobno opremljene igralnice na 230 m2 notranjih površin s pripadajočimi 
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zunanjimi površinami. Vrednost investicije je bila 267.606,00 EUR. Vrednost odkupa 
zemljišča in objekta je bila 168.014,20 EUR na dan 31.12.2008, skupaj torej 
435.620,20 EUR. V letu 2010 se je stara Osnovna šola Leskovec adaptirala za 
potrebe vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem - ureditev prostora za 4 oddelke vrtca, kar 
predstavlja cca. 500m2 notranjih površin, zunanja ureditev s parkirišči, vrednost 
investicije 672.346,68 EUR. V istem letu 2010 je bila izvedena energetska sanacija 
enote Pravljica, ki spada pod okrilje Vrtca Krško. Pridobitev 4 oddelčnega vrtca s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo. Urejeno je bilo 423,95 m2 notranjih površin. Vrednost 
investicije je bila 398.349,00 EUR. V letih 2010, 2011 je potekala novogradnja vrtca 
na Raki v velikosti 769 m2, kjer ima vrtec na voljo 6 oddelčni vrtec, ravno tako je bila 
izvedena rekonstrukcija in dozidava OŠ, skupna ureditev prostorov za potrebe OŠ 
3.077 m2. Vrednost celotne investicije OŠ in vrtca skupaj je znašala 4.459.080,00 
EUR, od tega vrednost vrtca cca. 1.200.000,00 EUR. Energetska sanacija Vrtca 
Krško, ki je bila dokončana v letošnjem letu, je znašala 2.085.964,00 EUR, sodobno 
je urejenih 1.710 m2 notranjih površin, urejene bodo tudi zunanje površine - 
parkirišča, igrišče pa je bilo že pred časom. V obnovljenem vrtcu bo prostora za 14 
oddelkov. Tudi sami bi si želeli, da bi bili vsi vrtci v naši občini bolje urejeni oz. v 
boljšem stanju, vendar je obnova vrtcev, novogradnja vrtcev odvisna od finančne 
zmožnosti lokalne skupnosti in sofinanciranja s strani pristojnega ministrstva.  
Rast števila vključenih otrok v vrtce in število oddelkov na območju občine Krško  
V zadnjih petih letih je viden trend povečanega vpisa otrok v vrtce na območju naše 
občine; vzrok za navedeno rast je predvsem v povečanih rojstvih na območju naše 
občine ter v raznih ugodnostih za starše pri plačilu za vrtec. Iz podatkov izhaja, da sta 
bila v šol.letu 2007/08 v naše vrtce vključena 802 otroka v 48 oddelkih, naslednje leto 
je bilo vključenih 909 otrok v 55 oddelkih, v šol.letu 2009/10 945 otrok v 57 oddelkih, 
v šol.letu 2010/11 1030 otrok v 63 oddelkih, za šolsko leto 2012/2013 so vrtci 
oblikovali 67 oddelkov, v katere je bilo s septembrom 2012 vključenih 1114 otrok. 
Glede na razpoložljive kapacitete, sta se med šolskim letom oblikovala dodatna dva 
oddelka v Vrtcu Krško (Dolenja vas), od 2. januarja 2013 deluje dodatni oddelek v 
leskovškem vrtcu, dva polovična oddelka (na Senovem in v Podbočju) pa se 
popolnjujeta z otroci do polnega oddelka. Na ta način bo v naše vrtce tekom 
šolskega leta sprejetih še nekaj otrok, skupaj pribl. 1180 otrok v 69 oddelkih. Končne 
podatke o številu otrok in oddelkih za šolsko leto 2013/2014 bomo dobili šele po 
vpisu v vrtce predvidoma meseca marca. Glede na število rojstev v letu 2012 pa je 
po najbolj »črnem« scenariju mogoče pričakovati 1486 otrok, za kar bi bilo potrebno 
oblikovati kar 87 oddelkov. Tabela 1: Vključenost otrok v vrtce občine Krško 
 Šolsko leto 2011/2012 Šolsko leto 2012/2013 
Vrtec Rojeni 2006-

2010 v 
posameznem 
šolskem 
okolišu 

Število 
vključenih 
otrok iz  
občine 
Krško 

 
Delež 
v % 

Rojeni 2007-
2011 v 
posameznem 
šolskem 
okolišu 

Število 
vključenih 
otrok iz 
občine 
Krško 

 
Delež 
v % 

1.Brestanica 142 74 52,1 143 80 55,9 
2.Koprivnica 32 21 65,6 38 31 81,6 
3.Krško 445 426 95,7 479 413 86,2 
4.Leskovec 372 214 57,5 404 221 54,7 
5.Podbočje 86 74 86,0 85 70 82,4 
6.Raka 137 117 85,4 150 121 80.7 
7.Senovo 173 149 86,1 183 141 77,0 
Skupaj 1387 1075 77,5 1482 1077 72,7 
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Iz zgornje tabele izhaja, da se število vključenih otrok v vrtce povečuje. Pri tem je 
potrebno povedati, da tabela za šolsko leto 2011/12 prikazuje povprečno število 
vključenih od 1.9.2011 do 31.8.2012, medtem ko tabela za šolsko leto 2012/2013 
prikazuje število vključenih na dan 1.9.2012; tekom šolskega se bo glede na prosta 
mesta v vrtce vpisalo še 46 otrok. S tem se bo delež vključenosti otrok iz občine 
Krško povečal iz 72,7% na 75,8%. Povečuje pa se tudi število rojstev po posameznih 
šolskih okoliših, kar je med drugim tudi rezultat dejanskih rojstev ter priseljevanj na 
območje naše občine, in sicer iz 1387 rojenih v 5-letnem obdobju na 1482 rojenih v 
5-letnem obdobju (za 95 otrok). Glede na slovensko povprečje, se delež otrok, 
vključenih v vrtce, postopoma zvišuje. V šolskem letu 2008/2009 je bilo v slovenske 
vrtce vključenih že nekaj več kot 70 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 4 leta 
prej, v šolskem letu 2004/2005, pa približno 61 % otrok te starosti (Vir: Podatki 
statističnega urada Slovenije, dne 27.5.2011). V šolskem letu 2011/2012 je bilo v 
slovenske vrtce vključenih že 77,6 % vseh otrok ustrezne starosti (Vir: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4578). V šol. letu 2011/2012 je bilo od 1387 
rojenih občanov občine Krško v obdobju od 2006-2010 v vrtce občine Krško 
vključenih povprečno 1075 otrok oz. 77,5%. Dejansko je na nivoju občine v zadnjih 
letih opaziti trend rasti rojstev; spodnja Tabela 2 prikazuje število rojstev v 
posameznih letih. Leta 2007 je bilo v naši občini rojenih 260, medtem ko je v letu 
2012 rojenih 299 otrok. Tabela 2: Število otrok v občini Krško na dan 3.1.2013 - 
rojeni v posameznih letih 
 Šolski okoliš  
Leto rojstva Brestanica Koprivnica Krško Leskovec Podbočje Raka Senovo Skupaj 

2007 29 3 79 72 15 25 37 260 

2008 27 7 93 80 15 34 35 291 

2009 28 9 98 89 17 25 29 295 

2010 39 8 104 70 23 33 44 321 

2011 20 11 105 93 15 33 38 315 

2012 38 4 83 88 20 27 39 299 

Podatki o otrocih letniki 2007 do 2011 so zajeti iz programa SOKOL, podatki rojeni v 
letu 2012 so pridobljeni iz CRP-ja. 
Zaključek 
Kot že rečeno, smo kot Občina ustanoviteljica dolžni zagotavljati razliko med plačilom 
staršem in ceno programa, v katerega je vključen otrok, ter prostorske kapacitete za 
izvajanje predšolskega varstva. Pri tem pa naša občina ne krije le zakonske obveze 
plačila razlike v ceni, pač pa vsem občanom, ki imajo otroke vključene v javne vrtce 
na območju naše občine, priznava dodatni dve olajšavi pri plačilu vrtca, in sicer: 

1. za otroka, vključenega v vrtec, je osnova za plačilo staršev, za katere je Občina 
Krško dolžna kriti del cene programa, najnižja cena istovrstnega programa v javnih 
vrtcih občine Krško, v katerega je otrok vključen. Občina Krško krije neposredno 
vrtcu razliko med plačilom staršev in ceno programa vrtca, v katerega je otrok 
vključen. 
2. vsem staršem se pri plačilu vrtca prizna še dodani popust v višini 27% 
siceršnjega plačila staršev (do 30.9.2012 je dodatna subvencija znašala 50% 
plačila staršev).  

Ob sprejemanju sklepov s področja predšolske vzgoje julija 2012 na to temo ni bilo 
veliko razprave. Konec leta 2012 lahko priznamo, da smo si skupaj imeli srečo, saj je 
ZUJF z znižanjem plač javnim uslužbencev omogočil, da smo z zagotovljenimi 
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sredstvi finančno zaključili leto. K tem je pripomogel tudi občinski svet z zmanjšanjem 
olajšave iz 50% na 27%. Drugo leto brez sprememb pravil, ki določajo cene v vrtcih, 
te sreče ne bomo imeli. Mogoče pa je prav, da že v tem trenutku začnemo razmišljati 
o vzdržnosti obstoječega sistema. Za razmišljanje naj povzamemo samo nekaj 
izhodišč iz zgornjih podatkov: 
- starši v občini Krško imajo najnižje stroške predšolske vzgoje v državi, 
- povprečna vključenost v vrtce znaša cca 72% (Vrtec Krško 86%), kar pomeni, 

da vsi starši niso te sreče, da bi imeli otroka vključenega v javni vrtec, kar spet 
pomeni, da za te starše predšolska vzgoja najbrž ni najcenejša, 

- 30 in več let stari vrtci ne nudijo enakih pogojev kot v zadnjih letih obnovljeni 
zgoraj navedeni objekti, 

- v kolikor bi želeli omogočiti vpis v javni vrtec vsem zainteresiranim bi to 
pomenilo zagotavljanje novih prostorskih kapacitet v Leskovcu, na Senovem in 
v Brestanici v ocenjeni vrednosti vsaj 3 mio EUR, 

- prostorska stiska v vrtcih se je v preteklih dveh letih reševala na način, da so 
gostoljubje najmlajšim ponudile šole. Žal je porast števila otrok povzročil, da 
bomo imeli v nekaterih šolah v prvi razred vpisana 2 oddelka otrok. To dejstvo 
največ težav povzroča na Senovem in v Brestanici, kjer v tem trenutku ni 
prostorov, kamor bi umestili vsaj dva oddelka otrok. Velik problem prostorska 
stiska predstavlja tudi v Leskovcu pri Krškem.  

Za mlade družine je vsakih 10 eur prihranka pri stroških pomembnih. Še bolj 
pomembna je kvalitetna storitev, ki jih vzgojitelji in vzgojiteljice nudijo našim 
najmlajšim. V tem našem razmišljanju pa ne smemo pozabiti na otroke v vrtcih 
Občine Krško, ki (še) nimajo možnosti, da bi čas preživljali v novih oziroma 
prenovljenih prostorih, še manj pa smemo pozabiti na tiste otroke in tiste starše, ki 
jim varstva ne bomo mogli zagotoviti. Odgovor je obširen, ker se v celoti strinjamo z 
g. Imperlom, da so potrebne spremembe, skladne času in razmeram, v katerih se 
nahajamo. 
 
Mirela Zalokar - SLS: 
 

Ponovno dajem pobudo, ki sem jo podala že enkrat na eni od sej v letu nazaj in 
nanjo še ni bilo pravega odziva za kakršnokoli možno rešitev problema. Krajani 
Koprivnice, ki živijo ob krajevni cesti, ki povezuje Koprivnico z zaselkom Prevole in 
pelje mimo vaške cerkve še naprej proti Vetrniku, so izrazili problem s hitrostjo vozil 
na tej cesti. Res je hitrost skozi naselja omejena z danim zakonom, vendar je na tem 
delu vseeno prevelika, kajti nekatere hiše in dvorišča »se držijo« te ceste. Hkrati pa 
so na tem delu ceste ob cerkvi tudi vsak dan učenci, ki obiskujejo verouk v prostorih 
bližnjega župnišča. Zaradi prehitrih voznikov bi bilo prav, da se postavi prometni 
znak, ki bi opozarjal na omejitev hitrosti in na pozornost zaradi bližine cerkve in 
domačij ter prisotnosti šolskih otrok na tem delu. 
 

Odgovor: 
Pobudo bomo obravnavali na Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu 
Občine Krško. Za mnenje o problemih na tej cesti pa bomo zaprosili tudi vodstvo 
Krajevne skupnosti Koprivnica in nato, na osnovi strokovnega mnenja, pripravili 
ustrezno rešitev. 
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Moran Jurkovič - P.R.S.: 
 

Dobili ste evropska sredstva za romsko naselje Drnovo - za nakup zemljišč. 
Legalizirano je že bilo, pa vprašujem, kdaj in na kakšen način boste to zemljišče 
ponudili Romom? 
 

Odgovor: 
Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v 
romskih naselij v letu 2012, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je Občina Krško pridobila nepovratnih 20.600 evrov sredstev za ureditev 
in zaokrožitev romskega naselja Drnovo. Vrednost projekta je bila 21.012 evrov, 
razliko 412 evrov, v višini davka od prometa nepremičnin je Občina Krško pokrila iz 
lastnih virov. S tem je Občina Krško prišla v posest parcele št 295/4, k.o. Drnovo, v 
velikosti 1.916 m2, ki je pred tem bila v lasti fizičnih oseb in ki je že več desetletij 
pozidana z, v glavnem, nelegalnimi romskimi objekti. Z nakupom nepremičnin, 
problem legalizacije še zdaleč ne bo v celoti razrešen. Romsko naselje Drnovo leži 
na treh stavbnih parcelah, od katerih sta dve v lasti tam živečih Romov in ena 
trenutno v lasti občine. Poleg tega nekateri romski objekti ležijo na sosedni parceli v 
lasti družine Bogolin, ki pa po namembnosti ni stavbna. Za nakup in lastništvo le-teh 
morajo poskrbeti Romi sami, v direktnih stikih z lastniki. Drugi problem je, da romski 
objekti (stanovanjske hiše, hlevi, pomožni objekti;.) ležijo pogosto na dveh parcelah, 
različnih lastnikov. Poleg tega dostopne poti do nekaterih objektov potekajo preko 
zemljišča v lasti drugih Romov. Vsekakor pa bo potrebno pred prenosom lastništva 
na Rome izvesti novo parcelacijo zemljišča, ki pa ne more biti uspešna brez 
sodelovanja Romov lastnikov. Prvi stiki med prebivalci romskega naselja Drnovo in 
predstavniki Občine Krško so bili uresničeni v prvi polovici januarja 2013. Glede na 
prve kontakte z tam živečimi Romi, lahko rečemo, da bo zaradi medsebojnih 
nesoglasij med njimi, pot do popolne legalizacije romskega naselja še dolga. Za 
prenos lastništva zemljišča iz Občine Krško na tam živeče Rome bo potreben 
ustrezen sklep Občinskega sveta Občine Krško.  
 
Za športno igrišče vemo, da so bili dokumenti pridobljeni, a se je nekje ustavilo. Jaz v 
proračunih za leti 2013 in 2014 ne vidim sredstev za to igrišče in vprašujem, zakaj 
jih ni? 
 

Odgovor: 
Občina Krško je v letu 2010 naročila izdelavo PGD dokumentacije za ureditev 
športnega igrišča v romskem naselju Kerinov Grm. Športno igrišče bi bilo locirano na 
občinski parceli, v neposredni bližini večnamenskega doma. Obstoječa parcela žal ne 
omogoča ureditev športnega igrišča v »normalnih« dimenzijah (40 x 20 m). Februarja 
2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je predvidevalo izgradnjo športnega 
igrišča velikost 30 x 17 m, v travnati obliki in brez električne razsvetljave. Do 
realizacije projekta ni prišlo, prioriteta je bila izgradnja druge infrastrukture v romskem 
naselju (vodovod, elektrika, ceste, ;..), ki je bila delno sofinancirana s strani 
državnega proračuna. Igrišča pa žal ministrstvo ne šteje za nujno komunalno 
infrastrukturo in jo zato ne financira. Glede na to, da štejemo vključitev Romov v 
izobraževalni sistem za prioritetno nalogo, smo več kot 120.000 EUR lastnih sredstev 
namenili za izgradnjo večnamenskega prostora, kjer se izvaja tudi projekt 
pripravljalnega vrtca. V proračunih 2013 in 2014 za ta namen izgradnje igrišča res ni 
predvidenih sredstev, saj je bilo igrišče v romskem naselju podobno kot tudi ogromno 
drugih večjih in manjših projektov, žrtev slabe finančne situacije. Lahko pa domačini 
podobno, kot so se gradila vsa vaška igrišča in tudi večnamenski prostori po občini 
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Krško, najprej z lastnim delom in vložkom izkažejo interes, da je gradnja igrišča za 
prebivalce res prioriteta. Žal je bilo pred nekaj leti zgrajeno otroško igrišče, ki je bilo v 
celoti financirano iz javnih sredstev, kmalu po izgradnji v celoti uničeno in se že 
zarašča. Podobno bi se najbrž zgodilo tudi z večnamenskim domom in otroškim 
igriščem ob domu, če ne bi naknadno postavili ograje in angažirali javnega delavca-
Roma, ki objekt nadzira. Poleg omejenih finančnih sredstev je torej tudi odnos 
prebivalstva do infrastrukture, ki je bila zgrajena izključno z javnim denarjem, 
upravičen razlog, da se z izgradnjo kakšno leto še počaka. 
 
Vprašujem, kako je s prevozom romskih otrok? Otroci se namreč morajo vstajati ob 
peti ali pol šesti uri zjutraj, da jih kombi odpelje v šolo, čeprav se pouk prične šele ob 
osmi uri. 
 

Odgovor: 
Svetniško vprašanje smo posredovali OŠ Leskovec, z vprašanjem, kdaj bodo začeli z 
izvajanjem prevoza romskih otrok z minibusom. Dne 16.1.2013 nam je ravnatelj OŠ 
Leskovca Anton Bizjak posredoval odgovor iz katerega sledi, da bodo romske 
učence začeli voziti z minibusom po vsej verjetnosti v ponedeljek, 28.1.2013, saj je 
minibus že registriran, zavarovan in usposobljen za vožnjo. Šoferka je decembra 
opravila izpit iz kvalifikacije za voznika D1 pri Gospodarski zbornici Slovenije, 
14.1.2012 je vložila vlogo na Upravno enoto Krško za potrditev vozniškega izpita D1 
s kvalifikacijo. Vloga bo rešena v sedmih dneh. Tako bo šoferka prejela številko 
vpisa, ki zagotavlja nabavo kartice za digitalni tahograf. V obrazložitvi so tudi zapisali, 
da kombi opravi prvo vožnjo ob 6.30, ker se pouk po novem šolskem koledarju prične 
ob 8.20 in otrokom ni treba vstajati tako zgodaj kot je navedeno v svetniškem 
vprašanju.  
Pri tem je potrebno poudariti, da je do problemov prihajalo tudi iz razloga, ker se 
učenci niso držali dogovorjenega urnika prevoza. Ni odveč poudariti, da tudi iz 
nekaterih drugih naselij v Občini Krško šolski avtobus prve vožnje odpelje ob 6.30. Z 
nabavo minibusa bo torej urnik prevoza Romskih otrok bistveno bolj human in šolski 
prevoz ne bo mogel biti več izgovor, da večina otrok iz naselja Kerinov grm, šole ne 
obiskujejo redno. Osnovna šola je namreč obvezna za otroke stare od 6. do 15. leta 
starosti,  globo od 500 do 1000 eurov pa  se kaznuje starše, če njihov otrok ne 
obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole iz 
neopravičljivih razlogov. 
 
Aleš Suša - LZK: 
 

Vprašujem, ali je že v veljavi novi odlok o oglaševanju? Pri spomeniku Matije Gubca 
je zopet postavljen velik jumbo pano za oglaševanje, ki na to mesto po novem odloku 
ne spada. 
 

Odgovor: 
Osnutek odloka o oglaševanju je Občinski svet obravnaval na seji oktobra 2012. Za 
potrebe razpisa, na podlagi katerega bo oglaševalec pridobil pravico uporabe lokacije 
za oglaševanje na vizualnih komunikacijskih objektih in bodo le-ti postavljeni na 
nepremičninah, na katerih ima Občina Krško lastninsko, stvarno ali drugo pravico, je 
potrebno predhodno pripraviti tudi katalog urbane opreme. Priprava kataloga je v 
teku. Sprejem odloka o oglaševanju se predvideva na seji Občinskega sveta v 
septembru 2013. Soglasja za postavitev jumbo panoja pri spomeniku Matije Gubca 
(na parkirišču pred hotelom City) občinska uprava ni izdala. Jumbo pano je 
postavljen na privatni lastnini, na kateri občinska uprava nima pristojnosti.  
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Rajmund Veber - SD: 
 

Predlagam, da se opozori podjetje, ki opravlja pluženje snega na državni cesti v 
mestu Krško, da je pozno in slabo splužilo same ceste, ter nato, po že opravljenem 
čiščenju pločnikov, ob pluženju cestišča s celotno količino snega ponovno zasulo 
pločnike. 
 

Odgovor: 
Odgovor podan med odgovori Ivanu Urbanču. 


