
ODGOVORI NA PRIPOMBE, POBUDE IN STALIŠČA ČLANOV 
TER ODBOROV  OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK  

NA PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008 
 
 
1. Član občinskega sveta, g. Franjo Krsnik je izpostavil, da si je društvo upokojencev 
pridobilo odločbo pristojnega organa, da društvo deluje v javnem interesu. Program, ki 
ga načrtujejo za prihodnje leto bo morda pri javnih razpisih prinesel to, da bo njihov 
program bolje ovrednoten, kar bo vplivalo na prejeta sredstva tega društva in ostalih 
društev znotraj posamezne skupine. 
V nadaljevanju je izpostavil tudi, da v načrtu razvojnih programov ni zasledil finančnih 
sredstev za izvedbo projekta Občina  po meri invalidov. 
 
Število prijav na razpis se vsako leto povečuje (leta 2005 -34, leto 2007 -39), zato se pobuda 
za povišanje sredstev upošteva in pri proračunski postavki, ki je namenjena sofinanciranju 
društev s področja humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik za  prihodnje leto 
nameni dodatnih 1.000,00 €.  
 
V zvezi s sredstvi za realizacijo projekta »Občina po meri invalidov« pa v proračunu ni 
posebne proračunske postavke, saj se ta projekt izvaja skozi več proračunskih postavk znotraj 
Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe in bo njegova realizacija potekala tudi 
v letu 2008. 
 
2. Pobuda člana občinskega sveta, g. Mirana Vidmarja, da se na proračunski postavki 
malega gospodarstva, ki je namenjena pospeševanju malega gospodarstva in obrti 
nameni več finančnih sredstev. 
 
Vprašanje se je nanašalo tudi na večjo podporo podjetjem, ki imajo večje projekte in večji 
učinek z namenom, da bi ti projekti imeli prednost pred drugimi naložbami in da se ne bi 
subvencije delile v takih primerih na manjše deleže.  
Ob tem je potrebno poudariti, da so v letnem proračunu za dodeljevanje državnih pomoči za 
podjetništvo predvidena sredstva glede na realizacijo javnih razpisov. V kolikor bi se oz. se 
bo pojavil podjetnik s predlogom za naložbo večje vrednosti od običajno prijavljenih in bi ta 
naložba imela večji učinek na razvoj podjetništva na lokalnem nivoju, bo takšen predlog 
posebej obravnavan in ob ugotovljeni utemeljenosti se lahko predlagajo tudi spremembe in 
dopolnitve proračuna (rebalans). Pri večjih naložbah pa je potrebno tudi ugotoviti, ali je 
navedena naložba še v okviru pogoja »de minimis« ali se prišteva k že obstoječim shemam po 
posameznih področjih (zaposlovanje, naložbe, ipd.).  
Strokovne službe Občine Hrastnik so upoštevale podano pobudo v okviru trenutnih zmožnosti 
in predlagajo povečanje postavke za spodbujanje malega gospodarstva za  3.000 €.  
 
3. Stališče člana občinskega sveta g. Sama Krežeta, ki ga je podal na seji, je bilo, da je 
pri načrtih razvojnih programov potrebno razmišljati o novi lokaciji OŠ na Dolu. 
 
Ž  v  odgovoru je župan poudaril, da je v sklopu lokacijskega načrta Dol, ki bo predstavljen v 
postopku sprejemanja v prvih mesecih 2008, obdelan med drugim tudi šolski prostor in da se 
zaradi starosti šole ter potrebnih vlaganj v obstoječi objekt razmišlja o novi šoli. Na osnovi 
sprejetega prostorskega dokumenta in finančnih zmožnosti proračuna ter dogovorjenih 
prioritet investicijskih vlaganj  v občini pa se  bodo tudi izvedle eventualne spremembe v 
Načrtu razvojnih programov.  
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4. G. Denis Meterc, občinski svetnik, je izpostavil, da gre pri krajevnih skupnosti za 
nesorazmerno delitev sredstev glede na število prebivalcev v posamezni krajevni 
skupnosti. Izpostavil je tudi območje »Abecede« in težave tega območja, ki so povezane s 
parkiranjem ter podal pomislek glede smiselnosti izgradnje  stanovanjskih enot v 
poslovno stanovanjskem objektu v Steklarni glede na hrup, ki je posledica bližine 
železnice. Prav tako je izpostavil smiselnosti izvedbe projekta Rajska dolina glede na 
podnebne  razmere. 
 
Sveti krajevnih skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njihovo redno 
delovanje določena v občinskem proračunu. Za zagotavljanje sredstev za dejavnost svetov 
krajevnih skupnosti in tekoče vzdrževanje javnih poti je Občinski svet Občine Hrastnik dne 
08.06.2006 sprejel Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti. 
Pravilnik je bil predhodno posredovan v obravnavo in proučitev svetom KS, usklajevanje pa 
je potekalo na skupnem sestanku predsednikov svetov krajevnih skupnosti, kjer je bil 
predloženi pravilnik sprejet kot primerna osnova za delitev proračunskih sredstev. Tako v 
ustreznem sorazmerju upošteva tudi število prebivalcev in velikost posamezne krajevne 
skupnosti. Pri tekočem vzdrževanju cest pa se sredstva porazdelijo glede na dolžino 
makadamskih in asfaltiranih javnih poti v posamezni krajevni skupnosti, v razmerju 70:30.  
Vrednost investicijskega dela manjših vlaganj v krajevni skupnosti pa je za vse krajevne 
skupnosti enaka in sicer znaša 22.951,00 € na leto, razen KS Marno, ki razpolaga z 85.545,00 
EUR ( na osnovi medobčinske pogodbe o izgradnji regijske deponije Unično je upravičena do 
rente, ki jo v proračuna nakazuje CEROZ.).  Tako bodo v nekaterih KS že urejene vse manjše 
cestne povezave, razsvetljava, otroška igrišča ipd, medtem ko se večji in finančno zahtevnejši 
projekti , ki se hkrati v glavnem nahajajo v dveh ali treh večjih krajevnih skupnostih, uvrščajo 
neposredno v proračun preko finančnega načrta Oddelka za prostor, okolje in javne 
gospodarske službe, ki je zato strokovno usposobljen.  
 
Občinski svet občine Hrastnik je v letu 2000 sprejel Ureditveni načrt za območje LOG – 
NOVI LOG, ki pomeni osnovo za urejanje in namensko rabo prostora na tem območju. Poleg 
drugih področij je v dokumentu obdelano tudi področje urejanja mirujočega prometa, ki na 
več lokacijah predvideva gradnjo parkirnih površin.  
Občina Hrastnik je kot prvi korak za ureditev prometnega režima na tem območju naročila 
izdelavo projekta ureditve prometa in že uvedla novi režim na cesti Sijaj – Abeceda, kjer 
promet poteka enosmerno, parkirna mesta pa so prestavljena na notranjo stran. Z izvedbo 
vertikalne in horizontalne signalizacije so omogočene tudi intervencijske poti. 
V proračunu za leto 2008 načrtujemo dokončanje urejanja okolice osnovne šole in bazena ter 
nujno sanacijo podporne konstrukcije pri stanovanjskem objektu Log 3. V načrtu razvojnih 
programov pa je v letih 2009-2011 planirano nadaljnje urejanje območja Log-Novi Log, 
vključno z gradnjo parkirišč. 
 
O gradnji poslovno stanovanjskega objekta v KS Steklarna in projektu smučišča pa je bil 
odgovor že podan na seji. 
 
5. Pobuda člana občinskega sveta g. Marjana Dolanca, da se na Novem domu uredi 
otroško igrišče. 
 
Na seji je bilo odgovorjeno, da je potrebno najprej definirati mikrolokacijo igrišča, šele nato 
bo projekt uvrščen v proračun.  
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6. Predlog Odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, da se v proračun občine 
Hrastnik za leto 2008 za drugo obravnavo določijo tudi sredstva za izvedbo notranje 
kontrole finančnega poslovanja javnih zavodov z zunanjim izvajalcem – se ne upošteva. 
 
Sprejeti predpisi nalagajo javnim  zavodom, da se notranji finančni nadzor z zunanjim 
izvajalcem izvede vsake 3 leta in za to so odgovorni direktorji oz. ravnatelji javnih zavodov. 
Javni zavodi v okviru svojih finančnih načrtov za leto 2008, ki so osnova za načrtovanje 
posameznih proračunskih odhodkov,  niso predvideli tega stroška, prav tako pa v tem trenutku 
ni na razpolago dodatnih virov ( prihodkov proračuna), ki bi omogočali financiranje tega 
nadzora.  V letu 2007 bo v okviru razpoložljivih sredstev zavoda že opravljen nadzor  v 
Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik in v Vrtcu Hrastnik, v začetku leta 2008 pa ga 
načrtuje tudi Glasbena šola Hrastnik. Možnost zagotovitve sredstev za realizacijo 
predpisanega notranjega nadzora finančnega poslovanja za tiste zavode, ki ne morejo te 
naloge financirati v okviru obstoječih virov financiranja, se bo  proučila ob pripravi rebalansa 
proračuna.  
 
 
Pripravili: 
Oddelek za splošne zadeve 
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
Oddelek za družbene dejavnosti 
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