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Spoštovani,

jedrski objekt je za lokalno skupnost vsekakor pomemben, saj zagotavlja delovna mesta, 
hkrati pa iz naslova omejene rabe prostora v občinski proračun priteka nadomestilo. In 
ta sredstva so namenjena za omogočanje pogojev za bolj kakovostno življenje v lokalni 
skupnosti.
A jedrski objekt še zdaleč ni pomemben le za ozko lokalno skupnost, ampak za celotno 
Slovenijo in širšo regijo. Predstavlja enega glavnih stebrov energetskega sistema, ki 
zagotavlja konstanto, zanesljivo in izdatno oskrbo z električno energijo. Brez katere pa ne 
znamo živeti.
Pomembno je, kakšno odločitev bomo v naslednjih dveh letih sprejeli oziroma ali bomo 
odločitve preteklih let uresničili. Odlagališče NSRAO je namreč že več kot dvanajst let 
umeščeno v prostor, pa kljub zavezi države še vedno ni dokončano. Je pa ključno za 
nadaljnje obratovanje jedrske elektrarne.
Resnost in zavezanost države k uresničitvi zavez je še posebej pomembna v luči 
nadaljnjega reševanja energetskih potreb. Gradnja novega bloka jedrske elektrarne kot 
stabilnega in dolgoročnega stebra energetike je v luči okoljskih zavez države in vse večje 
porabe električne energije vsekakor neizbežna.
V prostor umestiti tak objekt pa je prav gotovo zahtevna naloga. Odgovornost pri 
izpolnjevanju zavez države je eden ključnih elementov zaupanja in temelj za uspešno 
umestitev takega objekta v prostor.
Dobri odnosi in transparentno delovanje  tako samega elektrogospodarstva, Jedrske 
elektrarne Krško kot tudi države kot glavnega investitorja je ključen temelj za to, da lahko 
uspešno izpeljemo ta projekt. 
To letno poročilo, ki je pred vami, je ena od zavez lokalne skupnosti, da prikaže 
transparentnost porabe teh sredstev. Hkrati pa podrobno prikaže, katere projekte širšega 
pomena smo iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora v lokalnem okolju 
izpeljali in kaj vse iz tega vira sofinanciramo za višjo kakovost bivanja. 

 mag. Miran Stanko, 
� župan�občine�Krško�
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Vplačila nadomestil v letu 2020 

Proračun občine Krško v lanskem 
letu je znašal 40.577.981 EUR 
prihodkov in 39.629.364 EUR 
odhodkov. Ob dohodnini pred-
stavljajo nedavčni prihodki drugi 
najpomembnejši vir za financira-
nje proračunske porabe v občini. 
Skupno so bili v proračunu za leto 
2020 drugi nedavčni prihodki re-
alizirani v višini 12.648.466 EUR, 
kar v strukturi glede na celotne 
prihodke pomeni 31,17 %.

Največji delež v okviru nedavčnih 
prihodkov predstavljajo prihodki 
od nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedr-
skega objekta v višini 8.931.448 
EUR, ki v strukturi nedavčnih 
prihodov za leto 2020 predstavlja-
jo 70,61% (NEK 2.981.300 EUR 
in Sklad NEK 5.950.148 EUR). V 
strukturi drugih nedavčnih pri-
hodkov poleg nadomestila velik 
delež (7,85%) predstavljajo komu-
nalni prispevki, ki so bili v letu 
2020 realizirani v višini 993.038 
EUR. Drugi izredni nedavčni 
prihodki pa so bili v letu 2020 re-
alizirani v višini 2.692.156 EUR. 
Največji delež v skupni masi 

realiziranih izrednih nedavčnih 
prihodkov predstavljajo nakazila 
v skupni višini 2.000.000 EUR 
iz naslova dogovora o ureditvah 
lokalnega pomena ob umeščanju 
suhega skladišča izrabljenega 
goriva na območju NEK, ki je bil 
sklenjen med Občino Krško in 
Nuklearno elektrarno Krško. V 
realizaciji drugih izrednih ne-
davčnih prihodkov je zajeto tudi 
nakazilo v višini 300.000 EUR, ki 
ga je Termoelektrarna Brestanica 
izvedla po dogovoru o nadome-
stilu za omejeno rabo prostora 
zaradi izgradnje novih plinskih 
turbin v TEB.

Občina Krško nadomestilo zaradi 
omejene rabe prostora prejema na 
podlagi Uredbe o merilih za do-
ločitev višine nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora in zaradi 
načrtovanja intervencijskih ukre-
pov na območju jedrskega objekta 
(Uradni list RS, št. 92/14 z dne 
19. 12. 2014) ter Uredbe o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe 
o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora in zaradi načrtovanja in-

tervencijskih ukrepov na območju 
jedrskega objekta (Uradni list RS, 
št. 46/15 z dne 26. 6. 2015).

Uredba o merilih za določitev 
višine nadomestila zaradi omeje-
ne rabe prostora in zaradi načr-
tovanja intervencijskih ukrepov 
na območju jedrskega objekta v 
11. členu glede razpolaganja z 
nadomestilom določa:
(1) Občina zagotovi, da se sred-
stva, pridobljena na podlagi plačil 
nadomestila in dajatve, uporabijo 
za vzpostavitev občinske javne 
infrastrukture in občinskih javnih 
služb, zato da se izboljša kakovost 
življenja prebivalcev občine ter za 
načrtovanje in izvajanje interven-
cijskih ukrepov.
(2) Nadomestilo in dajatev sta 
prihodek proračuna občine. 
(3) Poraba sredstev, pridobljenih 
na podlagi plačila nadomestila 

Občina Krško in nadomestilo 
zaradi omejene rabe prostora

NEK 2.981.300

Sklad NEK 5.950.148

Skupaj: 8.931.448
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in dajatve, mora biti prikazana v 
načrtu porabe sredstev občine.

Sprememba višine vplačila 
GEN energije v Sklad NEK

Meddržavna komisija za spre-
mljanje pogodbe med Vlado RS 
in Vlado RH o ureditvi statusnih 
in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nukle-
arno elektrarno Krško in njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo, je 
14. 7. 2020 potrdila tretjo revizijo 
Programa razgradnje NEK in 
Programa odlaganja radioak-
tivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva iz NEK. Na osnovi sprejete 
revizije Programa razgradnje 
NEK je Vlada RS 23. julija 2020 
naložila družbi GEN energija, da 
s 1. 8. 2020 začne vplačevati v 
Sklad NEK znesek v višini 0,0048 
evra za vsako prevzeto kWh 
električne energije iz NEK (do 
navedene spremembe je prispe-
vek znašal 0,003). GEN energija 
je leta 2020 Skladu plačala 10,9 
milijona evrov prispevka. Vplačila 

v letu 2020 so bila za 2,6 milijona 
evrov višja kot v letu 2019, ko so 
znašala 8,3 milijona evrov, od če-
sar 1,8 milijona evrov predstavlja 

povišanje prispevka, preostanek 
pa povečani obseg proizvodnje 
električne energije v NEK.

Zavezanca za plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora Občini 
Krško sta Nuklearna elektrarna Krško in Sklad NEK. Po zadnji spre-
membi uredbe leta 2015 nadomestilo za odlagališče NSRAO plačuje 
Sklad NEK, in sicer do pridobitve gradbenega dovoljenja za odlaga-
lišče, potem bo nadomestilo plačeval upravljavec odlagališča. V letu 
2020 je Vlada RS spremenila višino vplačila GEN energije v Sklad 
NEK, ki namesto dotedanjih 3 EUR za prevzeto MWh iz NEK od 1. 8. 
2020 vplačuje prispevek v višini 4,8 EUR za prevzeto MWh.

NEK

GEN SKLAD
NEK

OBČINA 
KRŠKO



 

99 
%

NIZKOOGLJIČNO

1,4 %

JEDRSKA ENERG�A
82 %

HIDRO ENERG�A
16% TERMO ENERG�A

Skupina GEN proizvede kar 99 % 
električne energije iz nizkoogljič-
nih virov energije
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Skupina GEN − odgovor na izzive 
nizkoogljične prihodnosti

Skupina GEN je poslovno leto 
2020 kljub zahtevnim razme-
ram, ki jih je prinesla epidemija, 
zaključila zelo uspešno. Ustvarili 
so 2,2 milijarde EUR prihodka, 
od tega je čisti dobiček znašal 
64 milijonov EUR. Tako so se 
uvrstili na drugo mesto lestvice 
največjih poslovnih skupin in 
med investicijsko najmočnejše 
poslovne skupine v Sloveniji. 
Družbe v Skupini GEN so izve-
dle naložbe v skupnem obsegu 
več kot 100 milijonov evrov. 
Med pomembnejšimi so projekt 

nadgradnje varnosti v NEK in 
gradnja nadomestnega plinskega 
agregata PB7 v TEB. Skupina 
GEN, ki ima 1.474 zaposlenih, 
tok kapitala usmerja v razvoj in 
investicije, predvsem v nenehno 
skrbno vzdrževanje obstoječih ter 
odgovorno načrtovanje in gradnjo 
novih, nizkoogljičnih proizvodnih 
zmogljivosti.

Obratovalna učinkovitost

Ključno poslanstvo Skupine 
GEN je zanesljiva oskrba z 
električno energijo po konku-
renčnih cenah. V lanskem letu so 
proizvedli 3.668 GWh električne 
energije in tako presegli načrte. 
Proizvodne enote Skupine GEN 
so v letu 2020 obratovale varno 
in zanesljivo, kar je v zahtevnih 
epidemioloških razmerah izje-
men dosežek.

NEK je obratovala stabilno in 
varno ter večino časa na polni 
moči. Proizvedla je 6.040 GWh 
električne energije, od tega 
pripada GEN oziroma Republiki 
Sloveniji v skladu z meddržavno 

»S pravočasno 
spreje timi in 
uspešnimi ukrepi 
smo zagotovili 
stabilno in nemoteno 
oskrbo z električno 
energijo. Okrepilo se 
je zavedanje, kako 
pomembna strateška 
dobrina je energija, 
poleg seveda vode 
in hrane. Oskrba z 
energijo je ključen 
pogoj za normalno 
delovanje družbe.« 

Martin Novšak, 
generalni direktor 

Skupina GEN



V Skupini GEN proizvedemo kar 99 % električne energije iz nizkoogljičnih virov energije, jedrske in vodne 
energije. Z zanesljivim obratovanjem podpiramo stabilnost elektroenergetskega sistema in prispevamo k 
visokemu življenjskemu standardu ter krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
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pogodbo o NEK polovica, torej 
3.020 GWh. 

Tudi hidroelektrarne na Savi so 
kljub podpovprečnim hidrolo-
škim razmeram obratovale za-
nesljivo in skupaj proizvedle 595 
GWh. Termoelektrarna Bresta-
nica je zagotovila 27 zanesljivih 
zagonov za potrebe balansiranja 
slovenskega elektroenergetskega 
sistema, delovala pa je tudi za 
potrebe trga, kar so omogočale 
cene zemeljskega plina.

Center vodenja GEN

Center vodenja GEN omogoča 
doseganje sinergijskih učinkov 
proizvodnje električne energi-
je v Skupini GEN. Koordinira 
proizvodnjo pasovne energije 
iz jedrske elektrarne, trapezne 
energije iz hidroelektrarn in 

vršne energije iz plinske termoe-
lektrarne. S koordiniranim vode-
njem krepijo zanesljivost oskrbe 
odjemalcev: učinkoviteje se 
odzivajo na razmere v hidrologiji 
in druge okoliščine ter racionali-
zirajo lastno poslovanje.

Trženje in prodaja

V tržno-prodajnem delu se je 
hčerinska družba GEN-I uspe-
šno odzvala na zahtevne tržne 
razmere ter ključno prispevala 
k ekonomsko učinkovitemu 
obvladovanju tveganj. S svojim 
znanjem, razumevanjem trga 
in zlasti s svojo prilagodljivostjo 
na spremembe je močno poveča-
la obseg trgovanja z električno 
energijo in zemeljskim plinom, 
pri tem pa pokazala posluh za 
zaostrene razmere, v katerih 
so se znašli kupci v Sloveniji. 

Takoj po razglasitvi epidemije je 
kot edini dobavitelj vsem gospo-
dinjskim odjemalcem in malim 
poslovnim odjemalcem za tri 
mesece za 15 odstotkov znižala 
ceno električne energije.

V prvi polovici leta 2020 je GEN-I 
prvič presegel 25-odstotni tržni 
delež na celotnem maloprodajnem 
trgu in ostal največji dobavitelj 
elektrike v Sloveniji. Kljub vedno 
bolj zaostrenim razmeram na 
trgu in vedno večji konkurenci 
ostaja vodilni trgovec z električno 
energijo na trgih Jugovzhodne 
Evrope.

V letu 2020 je GEN-I na trg prodrl 
z novo blagovno znamko »Brez-
ogljična energija«, ki povezuje 
brezogljično proizvodnjo in predvi-
deni investicijski projekt JEK2 s 
prodajo električne energije.
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SKUPINA GEN V LETU 2020

• 64,2 mio EUR čistega dobička
• 2,2 mrd EUR prometa 
• 45.281 GWh prodane električne energije
• 22 evropskih trgov, na katerih so prisotni s trgovalno-prodajnimi aktivnostmi
• 104,59 mio EUR za razvoj in raziskave ter investicije in naložbe
• 1.474 zaposlenih, od tega več kot 70 % z vsaj visokošolsko izobrazbo
• 3.674 GWh proizvedene električne energije
• 30 % delež celotne proizvodnje elektrike v Sloveniji
• 99 % električne energije, ki jo proizvedemo, je iz nizkoogljične jedrske in vodne energije
• Proizvodnja NEK 6.040 GWh (Sloveniji pripada polovica 3.020 GWh)
• Proizvodnja SEL in HESS 851 GWh (od tega 595 GWh za Skupino GEN)
• 11 zanesljivih aktivacij TEB za izvajanje sistemskih storitev

»Projekt JEK2 ni le 
izvedljiv, ampak nu-
jen za razogljičenje 
slovenskega elektro-
energetskega siste-
ma in za ohranjanje 
njegove stabilnosti. 
Sodobni način življe-
nja in prihajajoča 
digitalizacija sta 
namreč zelo odvisni 
od zanesljivosti virov 
električne energije.«

Danijel Levičar, 
poslovni direktor 

Skupine GEN

smo uvozili 8,3 % električne ener-
gije) ter pomanjkanje električne 
energije v širši regiji potrjujejo 
potrebo po gradnji drugega bloka 
jedrske elektrarne JEK2. Projekt 
bi lahko ključno vplival na ure-
sničevanje ciljev zanesljivosti in 
konkurenčnosti oskrbe, doseganje 
podnebnih ciljev ter prispeval k 
energetski uvozni neodvisnosti 
Slovenije, zato JEK2 potrebujemo 
že danes. Doslej opravljene študije 
kažejo, da je JEK2 za prihodnjo 
zanesljivo oskrbo Slovenije z doma 
proizvedeno električno energijo 
nujen in izvedljiv projekt, ki ustre-
zno odgovarja na ključne izzive 
energetske trileme. Prav tako je 
izgradnja JEK2 nujna s stališča 
povečevanja deleža razpršenih 
virov, saj je rast deleža razpršenih 
virov proizvodnje električne ener-
gije nujno pogojena tudi s proizvo-
dnjo iz stabilnega proizvodnega 
objekta kot je JEK2.

GEN energija
www.gen-energija.si

Investicije in naložbe

Varna, zanesljiva in okolju 
prijazna proizvodnja je posledica 
kontinuiranih vlaganj v znanje in 
opremo. Družbe v Skupini GEN 
so v letu 2020 izvedle investicije 
na ravni 100 milijonov EUR.
V NEK so nadaljevali izvedbena 
dela projektov druge in tretje faze 
programa nadgradnje varnosti, 
v prostor uspešno umestili suho 
skladišče za izrabljeno jedrsko 
gorivo in začeli z izdelavo poročila 
o  vplivih na okolje za podaljšanje 
obratovalne dobe. TEB je uspešno 
izvajal projekt izgradnje nadome-
stnega plinskega agregata PB7, v 
HESS pa so nadaljevali priprave 
na izgradnjo zadnje HE v verigi, 
tj. HE Mokrice.

Strateški projekt JEK2

Cilji razogljičenja elektroenerget-
skega sistema in doseganja čim 
nižje stopnje energetske uvozne 
odvisnosti Slovenije (v letu 2020 



JEK2 ima ustrezne podlage 
v strateških dokumentih 
(NEPN, podnebna strategija 
do 2050 ter Odlok o 
strategiji upravljanja 
kapitalskih naložb 
države). Projekt je julija 
2021 pridobil energetsko 
dovoljenje, sledi postopek 
umeščanja v prostor in 
strateška odločitev o 
investiciji.
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Ključne prednosti načrtovanega projekta JEK2
• varna in zanesljiva oskrba z nizkoogljično električno energijo,
• domač vir energije: zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti,
• konkurenčen vir energije: sprejemljiva, predvidljiva in stabilna cena električne energije,
• optimalna rešitev za okoljske zahteve in standarde, zmanjšanje emisij CO2 na nacionalni ravni,
• reaktor tretje generacije: izboljšana tehnologija, izboljšana varnost, večja ekonomska konkurenč-

nost,
• zmanjšanje količine obstoječih in predvidenih radioaktivnih odpadkov (predvsem zaradi izboljša-

nih sistemov in procesov pri obratovanju jedrskih elektrarn 3. generacije, ki bistveno zmanjšujejo 
količino RAO, pa tudi zaradi možnosti ponovne uporabe reprocesiranega goriva, tj. do 96 odstot-
kov mase izrabljenega jedrskega goriva),

• delovanje v pasu ali trapezu,
• izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev in standardov,
• možnost souporabe odpadne toplote (daljinsko ogrevanje – lokalno ali širše),
• možnost sodelovanja slovenskega gospodarstva v vseh razvojnih stopnjah (zasnova, gradnja, 

oprema, montiranje, sofinanciranje),
• pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard, visokokvalificirana delovna mesta.

FAZA 1: 

Priprava in
strateško 
odločanje

FAZA 2: 

Izbira in 
potrjevanje 
lokac�e

FAZA 3: 

Odločanje o 
investic�i

FAZA 5: 

Obratovanje

FAZA 6: 

Razgradnja

FAZA 4: 

Gradnja

Simulacija�drugega�bloka�Jedrske�elektrarne�Krško�
(JEK2)
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NEK tudi v negotovih razmerah 
pandemije potrdila nadpovprečno 
zanesljivost in predvidljivost 
obratovanja

Pomen samooskrbe ter stabil-
nosti in zanesljivosti delovanja 
elektroenergetskega sistema za 
zagotavljanje pogojev za življe-
nje in delo prebivalstva, druž-
benih sistemov in gospodarstva 
je leta 2020 močno izpostavila 
pandemija novega koronaviru-
sa. Lahko smo ponosni, da je 
Nuklearna elektrarna Krško 

(NEK) kljub tem zahtevnim raz-
meram drugič v obratovalni dobi 
presegla proizvodnjo 6 milijard 
kilovatnih ur električne energi-
je. Takšna zanesljivost je imela 
med obvladovanjem pandemije 
ter popolnim in delnim zapr-
tjem države odločilno vlogo pri 
stabilnosti oskrbe z električno 
energijo. 

»Elektrarna je v 
vseh letih delovanja 
strokovno vodena, 
skrbno vzdrževana 
in stalno 
posodabljana – z 
vizijo dolgoročnega 
obratovanja«

Končevanje Programa 
nadgradnje varnosti 
za večjo odpornost in 
dolgoročnost obratovanja 
elektrarne

Kljub pandemiji so leta 2020 
potekali projekti, ki so pogoj za 
dolgoročno obratovanje. Velik 
izziv je bilo uskladiti stabilno 



»Sprejem ureditvenega načrta je zelena luč za izgradnjo suhega skladišča, a hkrati omogoča tudi realiza-

cijo načrtovanih sistemov varnostne nadgradnje in s tem dolgoročno obratovanje.« 
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obratovanje brez odstopanj in 
intenzivna dela varnostne nad-
gradnje elektrarne.

Med celotnim obratovanjem 
elektrarne je bilo izpeljanih 
skoraj 1000 tehnoloških izbolj-
šav, zadnja leta pa je najpo-
membnejši Program nadgra-
dnje varnosti. Ta obsega vrsto 
izboljšav in vgradnjo dodatnih 
sistemov za odziv na ekstremne, 
malo verjetne zunanje pojave, za 
katere elektrarna ni bila izvorno 
projektirana. Program je v konč-
ni fazi in uvaja številne dodatne 
rešitve za hlajenje reaktorja, 
zadrževalnega hrama in bazena 
za izrabljeno gorivo ter obrato-
valnega nadzora ob morebitnih 
izjemnih razmerah. Rešuje tudi 
vprašanje dolgoročnega skla-
diščenja izrabljenega goriva v 
suhem skladišču s pasivnim 
hlajenjem. Zgrajen je tudi nov 
Tehnični podporni center. Ta s 
svojo zasnovo presega najsodob-

nejše standarde za to področje 
in s pomožno komandno sobo 
omogoča upravljanje sistemov 
elektrarne v vseh razmerah.
V posebej utrjeni varnostni 
zgradbi so nameščeni dodatni 
rezervoarji, ki bodo z novimi 
sistemi zagotavljali možnost 
alternativnega dolgoročnega 
odvoda toplote iz reaktorske sre-
dice. Po uresničenem Programu 
bo NEK po varnostnih merilih 

primerljiva z elektrarnami, ki se 
gradijo danes.

Zelena luč občinskih 
svetnikov gradnji suhega 
skladišča

Zelo pomemben del nadgradnje 
varnosti NEK je tudi umestitev 
suhega skladišča izrabljenega 
goriva na lokaciji NEK, ki uvaja 
nov, tehnološko varnejši način 
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začasnega skladiščenja izra-
bljenega goriva, s čimer se bo 
postopoma zmanjševalo število 
elementov izrabljenega goriva 
v bazenu, jedrska varnost pa 
povečala. 

Svetniki Občine Krško so spo-
mladi 2020 projekt večinsko 
podprli. Sprejeli so Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka 
ureditvenega načrta NEK. Tako 
pripravljen prostorski akt je bil 
podlaga za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo zgradbe 
za suho skladiščenje, ki ga je 
nato NEK tudi uspešno prido-
bila. Naložba je sestavni del 
stroškov jedrskega obratovanja, 
ki jih krijeta solastnika, oziroma 
je vključena v ceno električne 
energije za oba elektroenerget-
ska sistema. 

gradbeno dovoljenje za gradnjo 
suhega skladišča izrabljenega 
goriva znotraj obstoječega jedr-
skega kompleksa NEK. 

Upravni postopki in 
presoje za potrditev 
dolgoročnosti obratovanja 
elektrarne

Varno obratovanje je najpo-
membnejše poslanstvo NEK. Pri-
čeli so se tudi postopki izrednega 
10-letnega varnostnega pregleda 
elektrarne ter presoje vplivov na 
okolje in pridobitve okoljevar-
stvenega soglasja za podaljšanje 
obratovalne dobe elektrarne. 
Skupaj s projektom suhega skla-
dišča izrabljenega goriva naj bi 
jih končali do konca leta 2023 in 
zagotovili pogoje za podaljšanje 
obratovanja NEK.

Projekt suhega skladišča omo-
goča vzpostavitev pogojev za 
obratovanje jedrske elektrarne 
do leta 2043, kar je pomemben 
gradnik slovenskega prehoda v 
nizkoogljično družbo. Postopek 
sprejema ureditvenega načrta si 
bodo zapomnili po učinkovitosti 
in zavzetosti vseh deležnikov, ki 
so sodelovali pri njegovi pri-
pravi, od Ministrstva za okolje 
in prostor, občinske uprave 
in strokovnih organizacij ter 
sodelavcev Inženiringa elektrar-
ne. Pokazali so, kako je treba 
sodelovati pri zahtevnih spre-
membah, povezanih z urejanjem 
prostora. Cilj je bil dosežen, ko 
je Ministrstvo za okolje in pro-
stor po končanem kompleksnem 
upravnem postopku čezmejne 
presoje z Republiko Hrvaško 
in Republiko Avstrijo izdalo 
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Poleg tega mednarodne stro-
kovne organizacije – pred-
vsem Mednarodna agencija za 
atomsko energijo (MAAE) in 
Svetovno združenje operaterjev 
jedrskih elektrarn (WANO) – s 
strokovnimi pregledi preverjajo 
različne vidike zagotavljanja 
varnosti NEK. MAAE bo letos 
na povabilo slovenske vlade 
pregledala varnost dolgoročnega 
obratovanja elektrarne v okvi-
ru misije pre-SALTO (Safety 
Aspects of Long Term Operati-
on).

Končno odlagališče 
NSRAO

Leta 2020 je potekalo 14. zase-
danje Meddržavne komisije, na 
katerem so odobrili novo revizijo 
programa razgradnje; ob tem so 
potrdili, da ni pogojev za skupno 
gradnjo odlagališča nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpad-

kov. NEK je sprejela ukrepe, ki 
bodo skladno s sprejeto revizijo 
Programa skladiščenja nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov 
ter izrabljenega goriva iz NEK 
do leta 2023 zagotovili predpo-
goje za razdelitev in prevzem 
nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov na ograji NEK. 

Odgovoren odnos do okolja

V NEK dolgoročnost obrato-
vanja elektrarne gradijo na 
izhodiščih trajnostnega razvoja, 
kar pomeni, da so poleg varnosti 
in stabilnosti obratovanja ter 
ekonomske učinkovitosti skrbni 
tudi do okolja, ljudi in družbe. 
To potrjuje poročilo Nadzor radi-
oaktivnosti v okolici Nuklearne 
elektrarne Krško za leto 2020, 
ki so ga na podlagi obsežnih me-
ritev in analiz pripravili Institut 
Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod 
za varstvo pri delu, Ljubljana, 

»Obratovanje NEK 
do leta 2043 je 
učinkovita rešitev 
energetske trileme 
sodobnega sveta: 
kako zagotoviti 
energetsko 
varnost, dostopnost 
električne energije 
za gospodarstvo 
in gospodinjstva 
ter podnebno 
nevtralnost.«
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potrjujejo, da so bili leta 2020 
vsi sevalni vplivi NEK na 
prebivalstvo v okolici ob ograji 
elektrarne in 350 metrov niz-
vodno od njenega jezu ocenjeni 
na manj kot 0,07 mikrosiverta, 
kar je druga najnižja vrednost v 
zadnjih 31 letih. To je približno 
0,003 odstotka značilnega neiz-
ogibnega naravnega ozadja, ki 
za leto 2020 znaša 2390 mikrosi-

Graf: Radiološke obremenitve prebivalcev zaradi obratovanja NEK so 
zanemarljive.

Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 
NEK in MEIS, Mali vrh pri 
Šmarju – tudi v preteklem letu 
so bili sevalni vplivi elektrarne 
daleč pod upravno določenimi 
mejami.
Vpliv sevanja zaradi obratova-
nja NEK na prebivalstvo je tako 
nizek, da dejansko ni merljiv, in 
se ga da izračunati le s pomo-
čjo modelov. Rezultati nadzora 
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vertov in ga povzročata radio-
aktivnost v zemlji in sevanje, ki 
prihaja iz vesolja.

NEK meri radioaktivnost v 
kontroliranih izpustih odpadne 
vode v reko Savo in v izpustih iz 
ventilacijskega sistema v zrak. 
Neodvisno pa zunanje poobla-
ščene organizacije merijo vzorce 
iz okolja predvsem v območju 
12 kilometrov okoli NEK. Poleg 
tega je v okolici elektrarne 
nameščenih 13 samodejnih me-
rilnih postaj, ki lahko zaznajo 
tako spremembe naravne ravni 
sevanja zaradi padavin kot 
morebitne spremembe zaradi 
jedrskega objekta. Neodvisne 
pooblaščene organizacije izva-

jajo tudi monitoring reke Save 
v smeri toka vse do razdalje 30 
kilometrov od elektrarne.

Jubilejno leto 2020

Leta 2020 je minilo 50 let od 
sporazuma med Slovenijo in 
Hrvaško o gradnji nuklearke ter 
20 let, odkar so v NEK zaključili 
prvi večji projekt posodobitve 
elektrarne – zamenjana sta bila 
uparjalnika, ki sta omogočila 
tudi povečanje moči elektrarne. 
Pridobili so tudi lastni simula-
tor – popolno kopijo komandne 
sobe, ki je izvrstno orodje za 
urjenje operaterjev in ostale-
ga osebja elektrarne. Letno v 
NEK uvedejo od 20 do 30 novih 

rešitev s povprečnim letnim 
vlaganji nekaj deset milijonov 
evrov. Vlaganja so uravnotežena 
za področje varnosti obratovanja 
in dolgoročne visoke razpoložlji-
vosti.
Z dobrim in predanim delom 
sodelavci NEK sooblikujejo delo-
vanje enega ključnih družbenih 
sistemov države. Delež v NEK 
proizvedene energije je namreč 
eden izmed stebrov stabilnosti, 
ki zagotavlja, da imamo vsi v 
vsakem trenutku toliko električ-
ne energije, kot jo potrebujemo.

Nuklearna elektrarna Krško
www.nek.si
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Vloga Sklada pri zagotavljanju 
sredstev za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov, proizvedenih v NEK 

V preteklem letu smo bili priča 
zgodovinskim dogodkom, novi 
virus covid-19 je ustavil svet in 
na vseh področjih postavil nove 
temelje delovanja. Spremljali 
smo izjemno turbulentno obdo-
bje, s pojavom novega virusa pa 
so se že tako zahtevne razmere 
na finančnih in kapitalskih trgih 
v letu 2020 še dodatno zaostrile. 
V mesecu marcu so posledice 
pandemije postale opazne po 
celem svetu, vlade so bile prisi-
ljene uvesti ukrepe za omejitev 
širjenja okužbe, strah vlagateljev 
na kapitalskih trgih pa je dosegel 
vrhunec zaradi nezaupanja v 
neovirano delovanje svetovnega 
finančnega sistema. Kljub ukre-
pom, ki so jih sprejemale države 
in centralne banke, v želji po 
hitrejšem gospodarskem okreva-
nju in uspešni zajezitvi širjenja 
virusa, je finančne trge prevevala 
velika zmeda in negotovost. Vse 
do iznajdbe cepiva v novembru 
so negativno vzdušje na trgih z 
obsežnimi finančnimi in fiskal-
nimi spodbudami skušali blažiti 
centralne banke in posamezne 
države. Vsi ti dogodki so nega-

tivno vplivali tudi na poslovanje 
Sklada.

Kljub izjemno nenavadni dina-
miki, je Sklad ob kvalitetnem in 
preudarnem upravljanju sred-
stev, upoštevaje veljavno, kon-
servativno naložbeno politiko in 
nove razmere na finančnih trgih, 
tudi leto 2020 zaključil z dobrimi 
poslovnimi rezultati.

Poslovanje Sklada 

Tržna vrednost portfelja Sklada 
je ob koncu leta 2020 znašala 
213,9 milijona evrov. 

Konec leta je Sklad zaključil z 
donosom 1,97 odstotka. Zaradi 
prestrukturiranja ene izmed 
naložb je moral donos prevre-
dnotiti, in sicer na 1,65 odstotka. 
Donos Sklada je bil primerljiv z 
drugimi obvezniškimi vzajemni-
mi skladi in pokojninskimi skladi 
z zajamčenim donosom v Repu-
bliki Sloveniji.

Sklad je ustvaril 15 milijonov 
evrov prihodkov, kar je dobrih 15 

odstotkov več kot v letu 2019. 

Na povečanje portfelja Sklada je 
v letu 2020 znatno vplivalo povi-
šanje prispevka v zadnjih štirih 
mesecih. Meddržavna komisija 
za spremljanje pogodbe med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem 
v Nuklearno elektrarno Krško in 
njenim izkoriščanjem in razgra-
dnjo, je 14. julija 2020 potrdila 
tretjo revizijo Programa razgra-
dnje NEK in Programa odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva iz NEK (v 
nadaljnjem besedilu: Programa 
razgradnje NEK). Na osnovi 
sprejete revizije Programov raz-
gradnje NEK je Vlada Republike 
Slovenije 23. julija 2020 naložila 
družbi GEN energija d. o. o., da 
s 1. avgustom 2020 začne vpla-
čevati v Sklad znesek v višini 
0,0048 evra za vsako prevzeto 
kWh električne energije, proi-
zvedene v NEK (do navedene 
spremembe je prispevek znašal 
0,003 evra). V  skladu z revizijo 
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1,4 milijona evrov, v obdobju 
1998−2020 pa je Sklad financi-
ral dejavnosti, ki jih je izvajal 
ARAO, v višini 46,2 milijona 
evrov, od tega so plačila za nado-
mestilo Občini Krško za omejeno 
rabo prostora, ki jih je Sklad 
nakazal ARAO, ta pa lokalni 
skupnosti, do leta 2020 znašala 
14,9 milijona evrov.

Plačilo nadomestila za 
omejeno rabo prostora na 
območju jedrskega objekta 
(NORP)

Od leta 2004 dalje je bil Sklad za-
vezanec za plačilo NORP nekate-
rim lokalnim skupnostim (od leta 
2014 je Sklad na podlagi drugač-
ne ureditve zavezan k plačevanju 
NORP le Občini Krško). V letu 
2020 je Občini Krško plačal 6 
milijonov evrov, v letih od 2004 do 
2020 pa je bilo občinam iz naslova 
nadomestila nakazanih skupaj 
61,5 milijona evrov.

Programov razgradnje NEK pa 
je bila spremenjena tudi zahte-
vana stopnja donosnosti. Nova 
višina prispevka je bila v Sklad 
vplačana prvič septembra 2021, 
sprememba višine prispevka ter 
novi kriteriji in merila za dosega-
nje donosnosti portfelja Sklada 
pa bodo v prihodnje pomembno 
vplivali na višino zbranih sred-
stev v portfelju Sklada. 

Prispevek GEN

Obračun prispevka, ki ga v Sklad 
vplačuje družba GEN energija d. 
o. o., se izvaja na podlagi obraču-
na polovice celotne proizvedene 
količine električne energije v 
NEK, ki je od decembra 2019 
do novembra 2020 znašala 
3.033.609.247 kWh.

GEN energija je leta 2020 Skla-
du plačala 10,9 milijona evrov 
prispevka in tako v dogovorjenih 
rokih poravnala svoje obveznosti. 

Vplačila v letu 2020 so bila za 
2,6 milijona evrov višja kot v letu 
2019, ko so znašala 8,3 milijona 
evrov, od česar 1,8 milijona evrov 
predstavlja povišanje prispevka, 
preostanek pa povečani obseg 
proizvodnje električne energije v 
NEK. Do konca leta 2020 je bilo 
v Sklad vplačano skupno 213,8 
milijona evrov sredstev.

Financiranje aktivnosti 
ARAO 

Na podlagi določil Zakona o Skla-
du, Sklad od leta 1998 financira 
program dela ARAO. 

Vplačila se večinoma nanašajo 
na projekt odlagališča nizko- in 
srednje radioaktivnih odpadkov  
(NSRAO), v manjšem delu pa 
tudi na dolgoročne strategije 
ravnanja z visoko radioaktivnimi 
odpadki (VSRAO) in izrabljenim 
gorivom (IG). Poraba sredstev 
ARAO je v letu 2020 znašala 



20

Pregled vplačil prispevka 
in izplačil obveznosti 
Sklada

V obdobju 1995 − 2020 je bilo 
v Sklad vplačanih 213,8 milijo-
na evrov, za plačilo transferjev 
(ARAO in občine) pa je bilo v is-
tem obdobju iz Sklada izplačanih 
107,7 milijona evrov. Sklad je 
tako 50,38 odstotkov sredstev, ki 
jih je prejel iz prispevkov, name-
nil financiranju programa dela 
ARAO (od leta 1998) in plačilu 
nadomestil lokalnim skupnostim 
zaradi omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta (od 
leta 2004).

Pogled v prihodnost

V letu 2020 so se oblikovali mej-
niki, ki bodo pomembno vplivali 
na rezultate poslovanja Sklada v 
naslednjih letih. Sprejeta je bila 
revizija Programov razgradnje 
NEK, posledično je bila obliko-
vana nova višina prispevka ter 
zahtevane stopnje donosa pri 
upravljanju portfelja, ki naj bi 
ga dosegel Sklad.

Agencija Republike Slovenije za 
okolje je objavila javno naznanilo 
v postopku izdaje okoljevarstve-
nega soglasja za izgradnjo odla-
gališča NSRAO, Vlada Republike 
Slovenije pa je v okviru interven-
tnega zakona, odlagališče NSRAO 
uvrstila na seznam pomembnih 
investicij, z možnim začetkom 
izvedbe del do leta 2021.

V začetku leta 2021 je ARAO 
objavil razpis »Gradnja odlaga-
lišča na lokaciji Vrbina, Krško« 
za izbor usposobljenega izvajalca 
gradnje odlagališča. V tem letu 
naj bi pridobili okoljevarstveno 
soglasje in gradbeno dovoljenje 
ter pričeli s projektom gradnje 
odlagališča.

Sklad se zaveda pomembnosti 
pravočasne izgradnje objekta in 
upravlja s sredstvi na način, da 
bodo ta na razpolago takoj, ko bo 
to potrebno. 

Sklad NEK
www.sklad-nek.si

»Temeljni cilj 
delovanja Sklada je 
voditi konservativno 
naložbeno 
politiko in slediti 
zastavljenim 
naložbenim 
načelom varnosti, 
razpršenosti, 
donosnosti in 
likvidnosti ter ob 
tem zbrati sredstva 
za učinkovito in 
trajno rešitev 
razgradnje NEK 
ter odložitev v 
fazi proizvodnje 
jedrske energije 
proizvedenih 
radioaktivnih 
odpadkov in 
iztrošenega 
jedrskega goriva.« 

mag. Darija Štraus 
Trunk, direktorica 

Sklada NEK 
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Kumulativni prikaz višine sredstev, vloženih v ARAO v milijonih evrov

Pregled vplačil prispevka za razgradnjo in izplačil obveznosti Sklada v obdobju 1995−2020 ter portfelj 
Sklada na dan 31. 12. 2020

Pregled plačil nadomestil po občinah v obdobju 2004−2020 ter portfelj Sklada na dan 31. 12. 2020

v EUR

Prispevek NEK in 
GEN energije 

Izplačila
Razlika 
(prispevek-
izplačila)

Portfelj Sklada
(knjižno stanje)
31. 12. 2020Izplačila ARAO

Nadomestilo za 
omejeno rabo 
prostora

Skupaj 
izplačila

1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1 - 4 6

213.793.132 46.240.839 61.465.005 107.705.844 106.087.288 212.235.478

v EUR

Krško Kostanjevica 
na Krki Brežice Sevnica Kozje Skupaj

46.296.320,05 647.760,16 10.479.366,28 3.215.559,06 825.999,49 61.465.005,04
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ARAO izvaja dejavnosti, potrebne 
za varno in učinkovito ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki v Sloveniji 

V Sloveniji imamo vzpostavljen sodoben, celovit in varen sistem ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG), primerljiv s sistemi drugih razvitih držav. Za rav-
nanje z radioaktivnimi odpadki je vzpostavljena obvezna državna gospodarska javna služba, 
ki jo izvaja ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke. Do izgradnje ustreznih odlagališč so 
radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo v ustreznih skladiščih, kjer je stalno poskrbljeno za 
njihov nadzor in varnost. Za izgradnjo odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov 
(odlagališče NSRAO) je bila v preteklih letih pridobljena lokacija v Vrbini pri Krškem, izbrana 
je bila varianta odlaganja. Pripravljena je bila investicijska in projektna dokumentacija ter vse 
potrebne študije za pripravo varnostnega poročila. Pridobljeno je bilo okoljvarstveno soglasje 
za gradnjo odlagališča NSRAO, pridobivanje gradbenega dovoljenja pa je še v teku. Tako kot v 
preteklih letih so tudi v 2020 potekale aktivnosti za pripravo vsega potrebnega, da se čim prej 
prične z izgradno odlagališča NSRAO in njegovim obratovanjem. 
  
Projekt odlagališča nizko- 
in srednjeradioaktivnih 
odpadkov

Načrtovano odlagališče NSRAO, 
ki je tik pred izgradnjo, je konč-
na rešitev za odložitev polovice 
NSRAO iz NEK in vseh ostalih 
NSRAO, ki nastajajo v Sloveniji. 
Koncept odlaganja je prepoznan 
kot varen, tehnološko dovršen in 
dovolj robusten, tako da bo vpliv 
odlagališča na okolje in prebival-
stvo zanemarljiv. Varnost zago-
tavlja več zaporednih varnostnih 
pregrad, ki so načrtovane tako, 
da so njihove varnostne funkcije 

pomnožene, to pomeni, da tudi, 
če bi prišlo do odpovedi kakšne od 
varnostnih pregrad, njeno funk-
cijo prevzamejo druge pregrade. 
Odpadki bodo najprej ustrezno 
pripravljeni na odlaganje, zapaki-
rani v ustrezne pakete, več pake-
tov oz. sodov bo zabetoniranih v 
betonski zabojnik, zabojniki bodo 
odloženi v armiranobetonski silos. 
Ko bo silos poln, bo zgoraj zaprt z 
debelo betonsko ploščo in debelo 
plastjo gline. Kot zadnjo pregrado 
pa štejemo tudi geološko okolje, 
kamor bo odlagališče umeščeno. 

Na lokaciji odlagališča NSRAO 
so bila v preteklih letih izvedena 

pripravljalna dela za odlagališče. 
Narejen je bil predobremenilni 
nasip, ki bo podlaga za plato, na 
katerem bodo stali nadzemni 
objekti odlagališča. Nasip pred-
stavlja del zaščite odlagališča 
pred največjimi možnimi popla-
vami. V letu 2020 so na lokaciji 
potekala vzdrževalna dela in izva-
janje monitoringa podzemnih vod.

Odlagališče NSRAO predstavlja 
poseg v prostor, za katerega se 
kot pogoj za izdajo gradbenega 
dovoljenja zahteva okoljevarstve-
no soglasje. Postopek vodi Agen-
cija RS za okolje (ARSO). V letu 
2019 je bil na Poročilo o vplivih 
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na okolje za odlagališče NSRAO 
in osnutek Varnostnega poročila 
pridobljen osnutek predhodne-
ga soglasja k jedrski in sevalni 
varnosti, ki ga izda Uprava RS 
za jedrsko varnost (URSJV) in je 
pogoj za pričetek javne razgrnitve 
in čezmejne presoje vplivov na 
okolje. Te dokumente je pregledal 
tudi pooblaščeni izvedenec za je-
drsko in sevalno varnost ter izdal 
pozitivno mnenje. V letu 2019 je 
bila dokumentacija o odlagališču 
poslana vsem sosednjim državam. 
Postopki – tako v Sloveniji kot v 
tujini, so se zaključili v letu 2021, 
ko je bilo pridobljeno tudi okolje-
varstveno soglasje.

Zaključena so dela na projektni 
dokumentaciji in na koncu leta 
2020 smo pričeli z izvedbo jav-
nega naročila za izbiro izvajalca 
gradnje odlagališča NSRAO. V 
letu 2020 smo izdelali študijo 
proizvodnje, vgradljivosti in 
karakteristik betonskih mešanic 
za izvedbo sekundarne armira-

nobetonske obloge silosa odla-
gališča NSRAO in pridobili tudi 
pozitivno mnenje. Pripravljena 
so bila vsa poglavja Varnostnega 
poročila in so v pregledu in uska-
ljevanju pred izdajo končnega 
mnenja URSJV h gradnji.

Skladno s terminskim planom 
naj bi pridobili gradbeno dovo-
ljenje za odlagališče NSRAO v 
drugi polovici leta 2021, ko naj bi 
pričeli tudi z gradnjo odlagališča. 
Gradnja bo predvidoma trajala tri 
leta, po tem pa bo sledilo najprej 
poskusno, nato pa redno obrato-
vanje z odlaganjem NSRAO.

Centralno skladišče 
radioaktivnih odpadkov 

Institucionalni radioaktivni 
odpadki (radioaktivni odpadki, 
ki nastanejo v medicini, razisko-
valni dejavnosti in industriji) 
so skladiščeni v Centralnem 
skladišču radioaktivnih odpad-
kov v Brinju, ki ga upravlja 

ARAO. ARAO te odpadke od 
imetnikov na območju Slovenije 
tudi prevzame, izvaja prevoz ter 
jih po potrebi obdela in pripravi 
za skladiščenje. Ko bo zgrajeno 
odlagališče NSRAO, bodo radi-
oaktivni odpadki iz centralnega 
skladišča, ki bodo ustrezali 
merilom za sprejem v odlaganje, 
odloženi v odlagališče NSRAO. 

V letu 2020 je ARAO prevzel 1,2 
toni pakiranih radio aktivnih 
odpadkov z aktivnostjo 90 GBq. 
Ob koncu leta je bila skupna 
prostornina uskladiščenih radi-
oaktivnih odpadkov, vključno z 
njihovo embalažo 89 m3. Skupna 
masa odpadkov je bila 50 ton 
in skupna aktivnost 3,1 TBq. V 
letu 2020 je ARAO odpeljal 0,3 
tone ionizacijskih javljalnikov 
požara na recikliranje v tujino, 
0,3 tone pa jih je obdelal, zaradi 
česar je količina radioaktivnih 
odpadkov v centralnem skla-
dišču, kljub novim sprejemom 
odpadkov ostala na enaki ravni 
kot preteklo leto. 

Centralno skladišče je bilo redno 
vzdrževano in je vse dni v letu 
obratovalo varno.

Dolgoročni nadzor in 
vzdrževanje zaprtega 
odlagališča rudarske 
jalovine, ki je nastala pri 
pridobivanju urana 

ARAO je tudi v letu 2020 kot del 
nalog gospodarske javne služ-
be izvajal dolgoročni nadzor in 
vzdrževanje odlagališča Jazbec, 

Izvajanje monitoringa na lokaciji odlaglaišča NSRAO
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na katerem je odložen material, 
ki je nastal med obratovanjem 
Rudnika urana Žirovski vrh in 
vsebuje povišane koncentracije 
radionuklidov. Obseg nadzora in 
monitoringa objekta je določen z 
varnostnim poročilom za to odla-
gališče, ki je zaprt objekt in nima 
več statusa sevalnega objekta. 
V letu 2020 je bil zveden redni 
nadzor stanja celotnega odlagali-
šča in pripadajoče infrastruktu-
re. Tako vizualni pregled objekta 
kot meritve monitoringa izpu-
stov iz objekta so pokazali, da je 
njegovo stanje ustrezno in da se 
od zaprtja objekta v letu 2015 ni 
bistveno spremenilo. Izvedena 
so bila redna vzdrževalna dela 
za ohranjanje stanja, ki je bilo 
doseženo z zapiralnimi deli. V 
letu 2020 so bila izvedena večja 
vzdrževalna dela na preusmeri-
tvi potoka Jazbec v Brdarčkovo 
grapo, kjer sta bila očiščena dva 
zadrževalnika sedimentov. 

julija 2020. ARAO je sodeloval z 
Ministrstvom za infrastrukturo 
pri pripravi seje meddržavne 
komisije in pri pripravi vladnega 
gradiva za določitev nove višine 
vplačil v Sklad NEK. ARAO je z 
Ministrstvom za infrastrukturo 
ter Ministrstvom za okolje in 
prostor zaradi uskladitve s tretjo 
revizijo Programa razgradnje 
NEK in Programa odlaganja 
RAO in IG iz NEK sodeloval še 
pri pripravi dopolnitve Uredbe 
o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora in zaradi načrtovanja 
intervencijskih ukrepov na ob-
močju jedrskega objekta.

Na osnovi tretje revizije Pro-
grama odlaganja RAO in IG ter 
Programa razgradnje in drugih 
strokovnih podlag je bila za 
Sklad NEK izdelana projekcija 
stroškov za ravnanje z RAO in 
IG iz NEK do leta 2043 za potre-
be študije o zmožnosti financira-
nja investicij Sklada NEK. 
Resolucija o nacionalnem progra-
mu ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom 
za obdobje 2016 – 2025 (ReNPR-
RO 16 – 25) določa, da Slovenija 
pri načrtovanju ravnanja na 
področju IG enakovredno upo-
števa dve možnosti, in sicer da 
spremlja in sodeluje v pobudah 
za mednarodno geološko odla-
gališče izrabljenega goriva v eni 
od držav EU ali drugje po svetu, 
hkrati pa načrtuje geološko 
odlagališče za izrabljeno gorivo 
in visokoradioaktivne odpadke iz 
lastnega jedrskega programa v 
Sloveniji. 

Delo v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov

Strategija ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki 
in izrabljenim gorivom 

Meddržavna komisija je na 
svoji 11. seji 21. 11. 2017 sprejela 
sklep, da Program razgradnje 
NEK pripravi Nek d.o.o., Pro-
gram odlaganja RAO in IG pa 
ARAO in hrvaški Fond. Osnovna 
naloga programa odlaganja je 
oceniti stroške, ki bodo nastali 
z ravnanjem z radioaktivnimi 
odpadki iz NEK. S povzetkom 
tretje revizije Programa razgra-
dnje NEK in tretje revizije Pro-
grama odlaganja radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega goriva 
iz NEK se je Vlada RS seznanila 
na seji decembra 2019 ter na 
seji januarja 2020 še Vlada RH. 
Hrvaški sabor se je z dokumenti 
tretje revizije seznanil na seji 
februarja 2020. Oba dokumenta 
tretje revizije sta bila potrjena 
na 14. seji meddržavne komisije 
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ARAO je zato v letu 2020 aktivno 
sodeloval z IAEA, OECD/NEA 
in Evropsko komisijo ter sodelo-
val v delovni skupini Evropske 
organizacije za razvoj geološkega 
odlagališča – ERDO-WG in v 
aktivnostih evropske tehnolo-
ške platforme IGD-TP (skupna 
koordinacija projektov organiza-
cij za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki za strateško odločanje o 
projektih v okviru EURATOM). 
V letu 2020 je ARAO nadaljeval 
delo v mednarodnem združe-
nju za sodelovanje na področju 
jedrske energije (IFNEC). ARAO 
je kot član WNA (World Nuclear 
Association) sodeloval v delu 
dveh skupin tega združenja in to 
na področju ravnanja in odlaga-
nja RAO in IG ter razgradnje. 
ARAO je glede na usmeritve 
ReNPRRO16 – 25  in povabilo 
IAEA nadaljeval z aktivnostmi 
v okviru IAEA INPRO, kjer 
sodeluje pri pripravi posebnega 
poročila s pripravo poglavja o 
mednarodnih odlagališčih. V 

2020 je ARAO skupaj z ostalimi 
članicami ERDO skupine obli-
koval končni predlog potrebnih 
dokumentov za preoblikovanje 
v združenje ter sprejel načrt za 
preoblikovanje, obveščanje o pre-
oblikovanju ustreznih deležnikov 
na nacionalnem in EU nivoju 
ter strategijo nadaljnjih aktivno-
sti. V okviru ERDO so potekali 
trije skupni projekti, in sicer za 
karakterizacijo odpadkov, oceno 
stroškov in financiranja ravnanja 
z RAO in IG ter odlaganju VRAO 
in IG v globokih vrtinah.

Prenos znanja in dialog 
z deležniki

ARAO vsem zainteresiranim, 
ki delujejo na področju uporabe 
jedrske energije in virov sevanja, 
zagotavlja strokovno podporo 
na področju ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom. Sodeluje pri vzdrževanju 
baz podatkov in evidenc, pripravi 
poročil na podlagi zahtev nacio-

nalne zakonodaje in mednarodnih 
obveznosti, pripravi strokovnih 
podlag za strateške dokumente 
ter pri pripravi in pregledu jedr-
ske zakonodaje. Skrbi za vzdrže-
vanje,  izpopolnjevanje in prenos 
znanja ter razvoj kadrov na po-
dročju ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki. Aktivno sodeluje tudi z 
mednarodnimi, sorodnimi organi-
zacijami na področju ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki.

ARAO si prizadeva da je njego-
vo delovanje transparentno in 
skrbi za odprt dialog s ključnimi 
deležniki. Najširšo javnost dosega 
prek lokalnih in nacionalnih me-
dijev ter svojega spletnega mesta 
arao.si, na keterem je dostopno 
tudi informativno gradivo o rav-
nanju z radioaktivnimi odpadki. 
Redno komunicira zlasti z lokal-
nimi skupnostmi na lokacijah, 
kjer izvaja svoje dejavnosti. 
 

ARAO
www.arao.si
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Pregled 
rabe 

v letu 
2020

Investicijska raba

Ceste v EUR

Izgradnja in obnova pločnikov 378.408,17

Ureditev ulic in trgov 261.454,45

Izgradnja in obnova lokalnih cest 1.032.471,09

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura Veliki Podlog 720.700,97

Ostala infrastruktura

Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih stavb 75.206,75

Obnova stanovanj 21.901,08

Vzdrževanje dodatnih objektov in prostorov 10.694,80

Programska raba

Zdravstveno varstvo

Sofinanciranje popolnitve zdravstvene ekipe 24.312,43

Posvetovalnica za starše in otroke v ZD Krško 23.214,14

ZD Krško - vzdrževanje in oprema 50.000,00

"Sofinanciranje delovanje Rdečega križa Slovenije, 
Območnega združenja Krško"

29.350,00

Kultura

Valvasorjeva knjižnica - novogradnja prizidka 
knjižnice in rekonstrukcija dela obstoječe knjižnice 
v Krškem

572.421,91

Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov 40.550,00

Ohranjanje premične kulturne dediščine 40.000,00

Sofinanciranje abonmajev v KD Krško 20.000,00

Sofinanciranje drugih programov v KD Krško 89.052,92
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Sofinanciranje drugih kulturnih programov 38.000,00

Sofinanciranje dejavnosti JSKD 24.429,09

Investicije in oprema javnih zavodov na področju 
kulture

124.050,00

Šport

Investcije v objekte in opremo na področju športa 56.433,87

Bazen Brestanica 47.514,34

Programi za mlade

Vlaganja na področju programov za mladino 22.999,47

Novoletne prireditve in obdaritve otrok 34.384,67

Sofinanciranje Posavske štipendijske sheme 9.575,28

Počitniško delo mladih 28.618,95

Izobraževanje

Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih 
šolah

295.006,54

Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih - 
novogradnja vrtca na Senovem

593.690,57

Sredstva za plače - dodatni programi v osnovnih 
šolah

33.674,13

Dodatni programi v osnovnih šolah 3.217,01

Glasbena šola Krško - oddelek Senovo 6.000,00

Visokošolsko izobraževanje - univerzitetni študij 90.319,80

Ljudska univerza Krško 25.680,00

Sofinanciranje prevozov šolskih otrok 20.106,22

Socialno varstvo

Druge pomoči za zagotavljanje socialne varnosti 18.162,22

Dotacije društvom in organizacijam na področju 
socialnega varstva

40.446,86
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Pregled 
rabe 

v letu 
2020

Kmetijstvo

Strukturni ukrepi v kmetijstvu 95.577,50

Varstvo tradicionalne krajine in stavb 6.176,99

Zavetišče za živali 4.920,16

Urejanje mestnih vrtov 9.265,82

Turizem

Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij 36.000,00

Gospodarske dejavnosti

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 134.999,98

Sofinanciranje institucij in programov

Geoinformacijski center 6.331,19

Civilna zaščita in požarna varnost

Gasilski dom PGE Krško 1.862.415,38

Sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Krško in 
PGD

114.000,00

Sofinanciranje delovanja Poklicne gasilske enote 
Krško

444.000,00

Sofinanciranje nakupa opreme za gasilska društva 98.000,00

Usposabjanje in delovanje sistema zaščite in reše-
vanja

9.318,82

Opremljanje enot in služb civilne zaščite 11.857,59
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za kakovost življenja

Realizacija NORP v letu 2020 9.065.977,40

Financiranje delovanja krajevnih skupnosti 356.000,00

Skupaj poraba NORP v letu 2020 9.421.977,40

Delovanje društev

Sofinanciranje prireditev in društev 31.188,74

Javna dela

Sofinanciranje javnih del na različnih področjih 66.758,87

Individualna raba

Sofinanciranje razlike v ceni - vrtci 818.249,94

Sofinanciranje letovanja otrok 61.196,50

Šola v naravi 54.034,50

Darila ob rojstvu otrok 75.000,00

Pomoč na domu 39.831,42

Individualna nadomestila 120.545,28

Subvencije

Subvencije komunalnega prispevka 64.260,99
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V starem mestnem jedru Krškega se je v 2020 začela izgradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško. Na-
ložba, s katero bo krška knjižnica pridobila dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine prizid-
ka, naj bi bila po načrtih zaključena v letu 2023.  Vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijona 
evrov, od tega smo 380.000 evrov uspeli počrpati iz Eko sklada. 

Novogradnja prizidka Valvasorjeve 
knjižnice Krško

za kakovost življenja
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Novogradnja vrtca pri OŠ XIV. divizije 
Senovo 

Glavnina gradnje novega objekta na novi lokaciji 
z nekaj več kot 1300  kvadratnimi metri uporabne 
površine in osmimi oddelki, razdelilno kuhinjo, 
zbornico, kabineti, garderobami ter skupnimi 
prostori oz. telovadnico, je potekala v 2020. Skoraj 
ničenergijski objekt omogoča zelo visoko energetsko 
učinkovitost oz. zelo majhno količino potrebne ener-
gije za delovanje (ogrevanje, hlajenje, pripravo tople 

vode, klimatizacijo in razsvetljavo), tako za naj-
mlajše kot za vzgojiteljice pa so z novim objektom 
zagotovljeni bistveno kakovostnejši pogoji bivanja 
in dela. Potem ko je bila v letu 2019 pripravljena 
projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno 
dovoljenje in izbran izvajalec, so se dela začela v 
aprilu 2020. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 
milijona evrov.

za kakovost življenja



32

Občina Krško je septembra 2020 zaključila z 2. fazo 
obnove objekta OŠ Koprivnica, ki je obsegala gradnjo 
prizidka in rekonstrukcijo kuhinje na OŠ Koprivni-
ca. Tako so na osnovni šoli pridobili dve novi učilnici, 
v kateri sta 3. in 6. razred, dva kabineta ter novo 
knjižnico, skupno na 270 kvadratnih metrih bruto 

površine, razširjena in popolnoma obnovljena je 
tudi kuhinja z novo opremo in jedilnica, energetsko 
saniran je montažni del. Celotna vrednost naložbe 
znaša 1,2 milijona evrov, od tega prva faza 200.000 
evrov, okoli milijona pa je vredna naložba v prizidek 
in obnovo kuhinje.

Dozidava in rekonstrukcija 
OŠ Koprivnica

za kakovost življenja
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Gradnja prizidka gasilskega doma Poklicne gasil-
ske enote Krško se je v letu 2020 zaključila in gasil-
ci so se preselili v nove prostore.  PGE Krško je tako 
pridobila nekaj manj kot tisoč kvadratnih metrov 
novih površin, ki bodo omogočale kakovostnejše 
delo. Naložba v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov 

se nadaljuje z obnovo obstoječega gasilskega doma 
ter rušitvijo in nadomestno gradnjo jugozahodnega 
objekta ob obvoznici. Z nadomestno gradnjo bodo 
nove prostore pridobili  tako PGE Krško, PGD 
Videm ob Savi, Civilna zaščita ter Gasilska zveza 
Krško. 

za kakovost življenja

Izgradnja prizidka gasilskega doma 
PGE Krško 
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Z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgra-
dnjo kompetenc in vzpodbujanje internacionalizacije 
ter co-workinga je Občina Krško pristopila k rekon-
strukciji objekta na CKŽ 44 v Krškem, v katerem je 
uredila podjetniški inkubator. Ta bo prispeval k hi-
trejšemu ustanavljanju in razvoju obstoječih podjetij, 
nudil podporo gospodarstvu v obliki skupne promoci-
je, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Z dodatnimi 

poslovnimi prostori, skladišči in storitvami inkuba-
torja bo ta prispeval k izboljšanju poslovnega okolja, 
posredno pa tudi vzpodbuja inovativnost upravičen-
cev. Celotna vrednost projekta znaša 558.532 evrov, 
od tega je delež Občine Krško 172.967,51 evra, višina 
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj je 385.564,49 (75 % EU, 25% RS).

za kakovost življenja

Podjetniški inkubator Krško
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Naložba, ki jo je Občina Krško v višini 1,6 milijona 
evrov v celoti financirala iz občinskega proračuna, 
je obsegala izgradnjo kanalizacijskega sistema 
v skupni dolžini 2068 metrov, izgradnjo novega 
omrežja cestne razsvetljave, obnovo vodovoda ter 
novega širokopasovnega omrežja, sočasno  z izgra-
dnjo  glavnih kanalizacijskih  kanalov so bili izvede-
ni tudi  sekundarni priključki do obstoječih  greznic 

pri posameznih  uporabnikih. Odpadne komunalne 
vode iz naselja se preko novega kanalizacijskega 
omrežja odvajajo do biološke čistilne naprave v 
Jelšah, nova kanalizacija za naselje Veliki Podlog 
pa obsega deset glavnih gravitacijskih kanalov (v 
dolžini 1.669 m), dve črpališči in tlačni vod v dolžini 
399 m. 

za kakovost življenja

Komunalna infrastruktura Veliki Podlog
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Potem ko je Občina Krško v letu 2011 zaključila s prizidavo in rekonstrukcijo osnovne šole na Raki in novo-
gradnjo vrtca je v lanskem letu zaradi prostorske stiske pristopila k nadkritju dveh atrijev. Naložba, vredna 
okoli 366.000 evrov, ki jo je Občina Krško v celoti financirala iz občinskega proračuna, je obsegala nadkritje 
dveh atrijev, sanacijo dela strehe, vgradnjo strešnih oken, ureditev elektroinstalacij in tlakov ter nabavo nove 
opreme. Osnovna šola Raka je tako pridobila dve novi učilnici, površine 35 in 54 kvadratnih metrov.

Dve novi učilnici na OŠ Raka

za kakovost življenja



37

V skladu s programom obnove cest v občini Krško 
za leto 2020 je Občina Krško po krajevnih sku-
pnostih obnovila večino od 35 načrtovanih cestnih 
odsekov. Gre za obnove v skupni višini 1,2 milijona 
evrov ter za investicijsko-vzdrževalna dela (uredi-
tev muld, drenaž, odvodnjavanja, manjše sanacije 
vozišč) na dvajsetih odsekih cest v skupni vrednosti 
sto tisoč evrov. V letošnjem letu je obnovila nasle-
dnje odseke cest po krajevnih skupnostih: Brestani-
ca – Anže, Stolovnik – Raztez, odcep Kovačič, odcep 
Žibert (KS Brestanica),Cesta na Libno (KS Dolenja 
vas), Gora – Straža – Strmo rebro, Gora – Dunaj 
(KS Gora), Vrtovšek – Mirt, Veliki Kamen – Mrč-
na sela, Veliki Kamen – Armeško, Črete – odcep 

Kozole (KS Koprivnica), Ulica Narpel, Narpel – 
Trška Gora, Videm – Bučerca – Sremič (KS mesta 
Krško), Drnovo – Mrtvice (KS Krško polje), Osredek 
– Golek (KS Leskovec pri Krškem), Zabukovje pri 
Raki, Ardro – Lašče (KS Raka), Rožno – Presladol, 
Presladol – Sedlo in Vrh – Slatna (KS Rožno-Pre-
sladol), Prušnja vas – Vrbje (KS Podbočje), Stra-
ža – Senuše in Senuše – Veliki Trn (KS Senuše), 
Rudarska in Reštanj – Ravni Log  (KS Senovo), 
Pijana Gora – Ardro, Črešnjice – Pijavško in Veliki 
Trn – Planina (KS Veliki Trn) ter Ravne pri Zdolah 
(KS Zdole).

za kakovost življenja

Obnova cest
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V letu 2020 je Direkcija RS za infrastrukturo v 
sodelovanju z Občino Krško začela z naslednjimi 
fazami rekonstrukcije ceste skozi Zdole. Vrednost 
naložbe znaša 1, 2 milijona evrov, od tega večino 
financira Direkcija RS za infrastrukturo, delež 
Občine Krško pa znaša 327.312 evrov. Obnova je 
obsegala 704 metre ceste, gradnjo pločnikov in 

obnovo ostale infrastrukture. Obnovljen je bil tudi 
priključek za naselje Anovec. Za večjo varnost vseh 
udeležencev v prometu smo tri prehode za pešce do-
datno osvetlili in postavili opozorilno signalizacijo. 
Naložba povezuje obnovo ceste, pločnikov in ostale 
infrastrukture s pred leti končano 2. fazo omenjene 
ceste, ko je bilo obnovljenih okoli 500 metrov ceste.

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi 
Zdole

za kakovost življenja
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V 2. fazi rekonstrukcije Ulice Anke Salmič v Le-
skovcu pri Krškem fazi je občina uredila fekalno 
in meteorno kanalizacijo, širokopasovne povezave, 
vodovod, pločnike in javno razsvetljavo, dela pa 
so obsegala še razširitev in obnovo več odcepov z 
Ulice Anke Salmič, ureditev Gozdne poti do odce-

pa z Brezinsko potjo, ureditev obstoječih zidov in 
gradnjo novega zidu na koncu ulice proti Senušam. 
Z naložbo se je izboljšala predvsem varnost vseh 
udeležencev v prometu. Za celotno obnovo v obeh 
fazah je občina iz proračuna namenila nekaj več kot 
1,3 milijona evrov.

za kakovost življenja

2. faza rekonstrukcija Ulice Anke Salmič 
v Leskovcu pri Krškem
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za kakovost življenja

Občina Krško je po obnovi Ceste na ribnik v Bre-
stanici v lanskem letu nadaljevala  z deli rušitve 
starega in gradnjo novega, širšega mostu v Stolov-
niku na cesti do ribnikov Mačkovci. Dela, katerih 
vrednost znaša okoli 217.000 evrov, so se zaključila 

konec leta 2020. V načrtu je poleg rekonstrukcije 
cestišča tudi ureditev večnamenske poti za pešce in 
kolesarje na levi strani ceste Brestanica – Stolovnik 
do ribnikov Mačkovci, ki bo stekla v letu 2021. 

Nadomestna gradnja mostu 
skozi Stolovnik
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Na področju kulturne dedišči-
ne je Občina Krško v letu 2020 
sofinancirala vzdrževanja in 
obnovo kulturnih spomenikov, 
in sicer konservatorsko resta-
vratorsko obnovo na slavoločni 
steni prezbiterija cerkve Žalostne 
matere božje v Leskovcu pri 
Krškem, konservatorsko-resta-

vratorski posege na poslikavah v 
podružnični cerkvi sv. Lovrenca 
na Gori, na leseni prižnici v cer-
kvi cv. Križa v Podbočju, na glav-
nem oltarju v cerkvi sv. Lovrenca 
na Raki, v obnovo podstrešja in 
strešne kritine na gospodarskem 
poslopju na Zdolah, izdelavo tal 
in stropa v enem od prostorov 

Zbirnega taborišča pri gradu 
Rajhenburg, konservatorsko 
restavratorske posege na stran-
skem oltarju sv. Jožefa v p.c.sv. 
Antona v Gorenjem Leskovcu in 
obnovo spomenika prvim krškim 
žrtvam v Rorah. 

za kakovost življenja

Vzdrževanje in obnova kulturnih 
spomenikov 
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Občina podpira prestrukturiranje in prenovo rastlin-
ske in živinorejske proizvodnje ter male agrarnim 
operacijam na kmetiji. Težnja je ohranjanje in traj-
nostni razvoj podeželja, izboljšanje varstva okolja, 
izpolnjevanje EU standardov in zniževanje stroškov, 
prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja. 

Razvoj kmetijstva je usmerjen predvsem v prestruk-
turiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajno-
stne rabe naravnih virov ob hkratnem upoštevanju 
škodljivih emisij v okolje ter blažitve in prilagoditve 
na podnebne spremembe. 

Naložbe v kmetijstvo 

za kakovost življenja
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Namen in cilj ukrepa je sofi-
nanciranje obnove zgodovinskih 
znamenitosti - objektov/tradicio-
nalnih stavb skupnega pomena, 
kot osnovo za razvoj alterna-
tivnih gospodarskih dejavnosti 
na podeželju (turizem, razvoj 
obrti,…), zaščitenih z občinskim 
Odlokom ali so vpisani v Register 

nepremičnin kulturne dediščine, 
ki ga vodi ministrstvo pristojno 
za kulturo ali objekt dobi pozi-
tivno kulturno varstveno mnenje 
za obnovo. Namen in cilj ukrepa 
je sofinanciranje obnove zgodo-
vinskih znamenitosti - objektov/
tradicionalnih stavb skupnega ali 
individualnega pomena, zaščite-

nih z občinskim Odlokom ali so 
vpisani v Register nepremičnin 
kulturne dediščine, ki ga vodi mi-
nistrstvo pristojno za kulturo ali 
imajo pomen ohranitve stavbne 
ali kulturne dediščine proizvodne-
ga ali neproizvodnega pomena.

Varstvo tradicionalne krajine in stavb

za kakovost življenja
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V okviru projekta Mestni vrtovi so bila sredstva realizirana za ureditev vrtov na lokaciji Bračičeve ulice na 
Senovem.

Mestni vrtovi 

za kakovost življenja



45

Občina Krško razpolaga in gospodari s 43 različ-
nimi poslovnimi stavbami oziroma 140 poslovnimi 
prostori. Večji del poslovnih prostorov se oddaja za 
izvajanje neprofitne izobraževalne in raziskovalne 
dejavnosti, kulturne, umetniške in podobne dejav-
nosti, varovanja kulturnih dobrin, zdravstvenega in 
socialnega varstva ter varstva mladine, dejavnosti 

društev, združenj, zvez, političnih strank in različnih 
humanitarnih organizacij, del njih pa so oddana za 
izvajanje poslovnih dejavnosti. Glede na dejstvo, da 
je bil omogočen poslovni najem večini, ki so izkazali 
potrebe, je ocena uspeha pozitivna, praznih poslov-
nih prostorov ali objektov razen izjem, praktično ni. 

Poslovni prostori 

za kakovost življenja
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Program vključuje sredstva za sofinanciranje progra-
mov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. 
Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči 
subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za iz-
vajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih 
storitev, promocije na sejmih in dodatnih izobraže-
vanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehno-
logih in znanj za razvoj mikro in majhnih podjetij. 
V letu 2020 so bila sredstva namenjena za izvajanje 
programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z 
dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega 
javnega razpisa,  z izvajanjem storitev svetovanja in 
informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov 
ter z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojne-
ga programa regije Posavje. 

Stanovanjska politika Občine Krško sledi tudi iska-
nju rešitev stanovanjskih potreb starejših občanov, 
zato je občina skupaj s Stanovanjskim skladom RS 
sodelovala pri projektu izgradnje novih oskrbovanih 
stanovanj v Krškem. V Krškem imamo 23 oskrbo-
vanih stanovanj v objektu na Leskovški cesti 33, 
ki je bil zgrajen leta 2011, z novim objektom pa še 
dodatnih 29 na Leskovški cesti 35 v novem objektu. 
Stanovanja so namenjena bivanju oseb nad 65 let, 
ki jim bo po potrebi omogočena stalna nega oziroma 
skrb ter 24-urna intervencijska pomoč. 

Razvoj malega 
gospodarstva

Oskrbovana 
stanovanja

za kakovost življenja
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Občina Krško si je vseskozi prizadevala, da bi Krško 
kot energetska občina pridobila visokošolski zavod, 
ki bi izobraževal študente s področja energetike, saj 
razvoja energetike ni brez usposobljenega kadra. V 
letu 2005 je občina pristopila k obnovi objekta na 
Hočevarjevem trgu ter jo dokončala v letu 2006 za 
potrebe Fakultete za logistiko. Junija 2007 je Fakul-
teta za energetiko kot članica Univerze v Mariboru 
dobila zeleno luč Državnega zbora RS in prve štu-
dente v Krškem sprejela v šolskem letu 2008/2009. 
Podporo najmlajši članici univerze s sedežem v 
Krškem občina še vedno izkazuje z odplačevanjem 
finančnega leasinga za objekt na Hočevarjevem trgu. 
V študijskem letu 2019/2020 je študij zaključilo 15 

študentov visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Energetika, 4 študenti univerzitetnega 
študijskega programa Energetika ter 6 študentov 
magistrskega študijskega programa Energetika. V 
dvanajstih letih izvajanja študijskih programov na 
Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je štu-
dij uspešno zaključilo že 187 študentov visokošolske-
ga strokovnega študijskega programa Energetika, 
102 študenta univerzitetnega študijskega programa 
Energetika, 125 študentov magistrskega študijskega 
programa Energetika, ter 2 študenta doktorskega 
študijskega programa Energetika.

Univerzitetni program

za kakovost življenja
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Individualna raba 

Subvencioniranje 
komunalnega prispevka

Komunalni prispevek kot plačilo 
dela stroškov gradnje komu-
nalne opreme, ki ga zavezanec 
plača občini, je Občina Krško 
v 2020 subvencionirala iz vira 
nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora. In sicer se upo-
števajo naslednje olajšave: za 
enostanovanjske  in dvostano-
vanjske stavbe v višini 88 %, za 
tri- in večstanovanjske stavbe, 
stanovanjske stavbe za poseb-
ne namene, stavbe splošnega 
družbenega pomena in druge 
nestanovanjske stavbe pa v 
višini 75 %. V primeru, da se 
objekt  obstoječih gospodinjstev, 
ki sodi med enostanovanjske, 
dvostanovanjske stavbe ali stav-
be za rejo živali, nahaja znotraj 
1,5-kilometrskega pasu ob NEK, 
se komunalni prispevek ne zara-
čuna. Za gradnjo in posodobitev 
gospodarske javne infrastruk-
ture se komunalni prispevek ne 
plača. 

Sofinanciranje razlike 
v ceni vrtcev - dve vrsti 
olajšav

Občina Krško priznava za star-
še, katerih otroci so vključeni 
v javne vrtce, dve vrsti olajšav, 
in sicer: dodatno znižanje plačil 
staršev za 30 % ter, osnova 
za plačilo staršev, za katere 
je Občina Krško po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del 
cene programa, je najnižja cena 
istovrstnega programa v javnih 
vrtcih Občine Krško. 

Subvencioniranje 
počitniškega dela mladih

V sodelovanju z lokalnim gospo-
darstvom, zlasti obrtno zbornico, 
podjetjem in zasebnikom Ob-
čina Krško tretje leto zapored 
subvencionira počitniško delo 
mladih. Na ta način želi mladim 
omogočiti pridobivanje delovnih 
izkušenj in navad ter spoznava-
nje deficitarnih poklicev, delo-
dajalci pa spoznajo potencialen 
kader.

Sofinanciranje dodatnih 
programov v osnovnih 
šolah 
Občina Krško sofinancira ude-
ležbo osnovnošolcev na občin-
skih in državnih tekmovanjih v 
znanju (jezikovna, matematič-
na, računalniška in druga) in 
športu. Poleg tega pa sredstva 
za obdaritev najuspešnejših 
učencev in dijakov ob zaključku 
šolanja. 

Sofinanciranje 
posvetovalnice za starše 
in otroke

Občina Krško sofinancira posve-
tovalnice za otroke in starše v 
prostorih Zdravstvenega doma 
Krško. Gre za zgodnje obravna-
ve otrok z razvojnimi motnjami, 
obravnavo otrok s posebnimi 
potrebami, otrok in mladostni-
kov s čustvenimi težavami, s 
težavami v socialni integraciji, 
psihosocialnimi ter psihiatrič-
nimi težavami… Glavno vodilo 
dela v posvetovalnici je pomaga-
ti ljudem v stiski in jim poma-
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Izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma 
PGE Krško in PGD Videm

Občina Krško je v letu 2020 iz 
vira nadomestila zaradi omeje-
ne rabe prostora zgradila prizi-
dek in obnovo gasilskega doma 
PGE Krško in PGD Videm ob 
Savi. Dela na gradbišču so se 
premaknila v drugo in tretjo 
fazo in potekajo po terminskem 
planu. Predviden zaključek 
del celotnega objekta je konec 
novembra 2021. 

Glavne pridobitve v prvi fazi 
sta novi garaži za manjša 
gasilska vozila, novi prostori za 

kondicijsko vadbo, intervencij-
ska garderoba s prostorom za 
čiščenje opreme, skupni prostor 
za gasilce in predvsem nov dis-
pečerski center, kamor pridejo 
vsi klici na pomoč in smo ga 
izdelali v skladu z najnovejšo 
tehnologijo. V sklopu graditve 
prve faze smo morali zamenjati 
tudi celotno elektro inštalacijo 
v drugi fazi in tudi kurilnico, 
kjer po novem za ogrevanje 
uporabljamo okolju prijazno 
toplotno črpalko. 

Pridobitev za nas pomeni velik 
korak naprej v razvoju enote, 
boljšo delovno klimo in bistveno 
boljše prostore za usposabljanje, 
ki ga bomo v prihodnje nadgradi-
li še s poligonom ter tako prostor 
zaključili kot celoto, namenjeno 
gasilsko reševalni dejavnosti. 
Objekt bodo uporabljale vse 
službe, ki kakor koli sodelujejo v 
sistemu zaščite in reševanja, kar 
je bil tudi prvotni cilj.

Aleš Stopar, direktor Poklicne 
gasilske enote Krško
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gati do kakovostnega življenja, 
ki temelji na strokovni speciali-
zirani individualni in/ali timski 

Gradnja prizidka Valvasorjeve 
knjižnice Krško
Gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice spremljamo z velikim za-
dovoljstvom, saj se tako zaposleni v knjižnici kot prebivalci občine 
Krško in ostali obiskovalci knjižnice zavedamo, da smo vse bližje 
dnevu, ko bomo vstopili v novo, sodobno stavbo, ki pa bo smiselno 
povezana s kapucinskim samostanom in bo tako v sebi nosila pri-
dih preteklosti. Prav preteklost je tista, na kateri bomo nadgradili 
naše dosedanje delovanje,  vlogo knjižnice kot kulturnega, izobra-
ževalnega, informacijskega in socialnega središča. 

Skozi celoten prostor bo uporabnikom na voljo raznoliko gradivo, 
lahko pa se bodo zadržali tudi v številnih kotičkih, ki so namenjeni 
druženju, učenju in preživljanju prostega časa znotraj knjižnice, ki 
je varen prostor in namenjen vsem generacijam.  V hitrem tempu 
življenja, ko so informacije in sodobna oprema ključne tako za 
šolske kot službene in raziskovalne potrebe, bo na voljo različna 
informacijsko-komunikacijska tehnologija, omogočeno pa bo tudi  
izobraževanje za uporabo nove tehnologije in različnih informacij-
skih virov, dostopnih tudi na daljavo. Kulturna vloga knjižnice bo 
v novih prostorih še bolj zaživela, saj bomo imeli več prostora za 
razvoj bralne kulture, predstavitev bogate pisne kulturne dedišči-
ne in skozi domoznanske vsebine današnjega dogajanja v lokalnem 
okolju. 

Še naprej bomo sodelovali v vseživljenjskem učenju in pripravljali 
različne dejavnosti ter dogodke in tako bogatili življenje občanov.  
Utrip knjižnice se bo zaznal tudi skozi izpolnjevanje socialne vloge 
knjižnice, saj bomo lahko ponudili prostor in opremo posamezni-
kom, interesnim skupinam in vsem v lokalnem okolju, ki bodo 
želeli svoj čas preživljati v »dnevni sobi mesta«. Vsekakor se bomo 
s pestro ponudbo storitev in dejavnosti za vse generacije trudili, 
da se bo vsak v knjižnici počutil dobrodošlega in se bo vanjo vedno 
znova z veseljem vračal.  

Urška Lobnikar Paunovič, 
direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško:

obravnavi razvojnih težav in 
razvojnih odklonov, učnih težav, 
psihosocialnih, čustvenih in 

vedenjskih težav otrok in mlado-
stnikov.

Sofinanciranje letovanja 
šestošolcev

Občina Krško vsako leto ge-
neraciji otrok 6. razredov v 
vseh osnovnih šolah financira 
11-dnevno letovanje v poči-
tniškem naselju v Nerezinah, 
hkrati pa vsako leto sofinancira 
letovanje otrok z medicinsko 
indikacijo. 

Brezplačna šola v naravi 

Občina Krško zagotavlja vsake-
mu učencu sredstva za izvedbo 
celotne šole v naravi, in sicer v 
višini plačila, ki bi bremenilo 
starše. Za eno šolo v naravi, ki 
jo sofinancira Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Občina Krško 
zagotavlja sredstva v višini 
stroška izvedbe šole v naravi, 
zmanjšanega za višino sredstev, 
sofinanciranih s strani Ministr-
stva za šolstvo in šport. Zimska 
šola v naravi se izvaja v kraju, 
ki ga šole izberejo same, letna 
šola v naravi pa v Turističnem 
naselju v Nerezinah, v objek-
tih Zveze prijateljev mladine 
Krško. 

Novoletne prireditve in 
obdaritve otrok

Za novoletne obdaritve otrok, 
ki potekajo v sklopu prireditev 
Zveze prijateljev mladine Krško, 
Občina Krško zagotovi sredstva 
za darila in izvedbo prireditev. 
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300 evrov ob rojstvu 
otroka 

V skladu z Odlokom o socialno 
varstvenih pomočeh iz sredstev 
proračuna občine Krško financira-
mo pomoč ob rojstvu otroka, ki od 
1. 9. 2010 dalje znaša 300 evrov. 

Subvencioniranje pomoči 
na domu

Za osebe, stare nad 65 let, ki jim 
občasna pomoč ali nekajurna 
dnevna pomoč omogoča bivanje 
doma, za osebe s statusom invali-
da, za invalide prve kategorije, 
kronično bolne osebe in osebe z 
dolgotrajnimi okvarami zdrav-
ja ter za hudo bolne otroke ali 
otroke s težko motnjo v telesnem 
in duševnem razvoju, je v občini 
Krško organizirana storitev po-
moči na domu, ki jo izvaja Center 
za socialno delo Krško. Ceno 
storitve pomoči na domu občina 

Ureditev regionalne ceste skozi Zdole

V krajevni skupnosti Zdole se je v letu 2017 pričelo z ureditvijo 
regionalne ceste v dolžini 1200 metrov skozi naselje Zdole. Projekt 
ureditve je obsegal izgradnjo ceste, pločnikov, avtobusnih posta-
jališč, cestno razsvetljavo ter komunalno infrastrukturo (vodovod, 
meteorna kanalizacija, širokopasovne povezave). Izvedba projekta 
je potekala v dveh fazah. Na odsekih, kjer so potekala dela, je bila 
postavljena delna zapora prometa, zato je bilo potrebno veliko 
strpnosti pri čakanju in vožnji mimo semaforjev.

Celotna podoba naselja Zdole se je z dokončanjem vseh del bistve-
no spremenila, hkrati pa se je zelo povečala varnost udeležencev v 
prometu, predvsem pešcev, ki so s tem projektom pridobili pločnik, 
ki je namenjen samo njim. K boljši varnosti in ugodnejšem počutju 
udeležencev v prometu v nočnem času pa prispeva novozgrajena 
cestna javna razsvetljava.

Ureditev ceste in pripadajoče infrastrukture je doprinos k boljši 
kvaliteti življenja v kraju, zagotovljena je večja varnost udeležen-
cev v prometu, hkrati pa je gotovo lepša splošna podoba kraja.

Marjan Zorko, predsednik sveta KS Zdole
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Nov skoraj ničenergijski vrtec 
na Senovem

V letu 2018 je Občina Krško pristopila k načrtovanju izgradnje 
novega osemoddelčnega, lesenega in skoraj ničenergijskega vrtca 
na Senovem. Po letih prostorske stiske, ko smo izvajali vzgojno 
delo na treh lokacijah, smo se 29. 3. 2021 vselili v nov vrtec. Z 
realizacijo tega projekta so zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji 
za izvajanje predšolske vzgoje, kvalitetnejši pogoji za vsakodnevno 
bivanje otrok, kvalitetnejši pogoji za kakovostno delo strokovnih 
delavk in boljši delovni pogoji za vse ostale zaposlene. 
Z novogradnjo smo pridobili terase in sanitarije ob igralnicah, 
prostorno razdelilno kuhinjo, večjo pralnico, delavnico za hišnika, 
prostor za čistilke, garderobe za zaposlene, zbornico s čajno kuhi-
njo, shrambo igral in pripomočkov, pisarno pomočnice ravnatelja 
za vrtec, pisarno svetovalne delavke, osrednji prostor, ki je hkrati 
tudi telovadnica ter veliko igralnih površin z nameščenimi igrali 
okoli zgradbe vrtca. Naš novi vrtec, s pogledom na bližnji hrib Ar-
mes, nam ponuja veliko možnosti in izzivov za otroško igro, ustvar-
jalnost, nove dogodivščine ter zagotavljata bistveno kvalitetnejše 
pogoje. Ustrezno delovno okolje spodbuja delovno in ustvarjalno 
klimo, kjer s ponujenimi različnimi dejavnostmi spodbudnega uč-
nega okolja otroci odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, interese, 
kreativnost in ustvarjalnost. 

Potrudili se bomo, da bomo prispevali kamenček v mozaiku sreč-
nega otroštva vseh otrok našega, senovskega, vrtca. Ob koncu tega 
zapisa bi se želel, v imenu vseh otrok, staršev in celotnega kolekti-
va vrtca Senovo, zahvaliti za novo pridobitev vsem, ki ste sodelova-
li pri tej investiciji.

Vinko Hostar, ravnatelj OŠ XIV. divizije Senovo

subvencionira v višini 70 % (za-
konska obveza znaša 50 %), prav 
tako krije vse stroške vodenja 
postopka. Po Uredbi o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilu 
socialnovarstvene storitve, pa 
lahko upravičenci uveljavljajo 
tudi dodatne olajšave pri plačilu 
storitve. 

Javna dela

Javna dela so namenjena aktivi-
ranju brezposelnih oseb, njihovi 
socialni vključenosti, ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobnosti 
ter spodbujanju razvoja novih 
delovnih mest, in se izvajajo 
na programih kulture, dela 
z mladimi, varstva in vzgoje 

predšolskih otrok ter osnovnega 
šolstva, na programih socialne-
ga varstva in športa. 

Individualna nadomestila 

Na območju omejene rabe pro-
stora, ki je krožno območje z 
radijem 1500 metrov okoli jedrske 
elektrarne, pripada prebivalcem 
nadomestilo zaradi omejene 
rabe prostora na podlagi sprejete 
zakonodaje. Na podlagi sprejete-
ga odloka o dodeljevanju indivi-
dualnih nadomestil na območju 
omejene rabe prostora zaradi 
jedrskih objektov v občini Krško 
(Ur. List RS, št. 76/10 in 81/11) 
in na podlagi podanih vlog se 
upravičencem dodeli individualna 
nadomestila. V letu 2020 je bilo 
216 upravičencev do nadomestila.

Izvajanje javne gasilske 
službe in varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami

V skladu z Uredbo o merilih za 
določitev višine nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora 
in zaradi načrtovanja inter-
vencijskih ukrepov na območju 
jedrskega objekta, ki je začela 
veljati s 1. januarjem 2015, je po 
določbi 11. člena glede razpola-
ganja z nadomestilom in daja-
tvijo v drugem členu določeno, 
da mora občina zagotoviti, da 
se s sredstvi, pridobljenimi na 
podlagi plačil dajatev, zagotovi 
načrtovanje in izvajanje inter-
vencijskih ukrepov. Leto 2020 
je na tem področju zaznamovala 
tudi epidemija COVID-19.
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