
ZADEVA: Odgovori na predloge in pobude občinskih svetnikov ob prvi obravnavi predloga  
                   občinskega proračuna za leto 2009 in NRP 2009 – 2012  
 
Ob prvi obravnavi navedenih dokumentov je bilo v razpravi postavljenih več vprašanj, na katera so 
bili tudi podani odgovori oz. pojasnila. V nadaljevanju pa navajamo pisne odgovore na vprašanja, 
na katera ni bil podan celovit odgovor in pojasnila glede pobud svetnikov. 
 
Odgovor na vprašanje svetnika g. Mirana Vidmarja »Zakaj so se sredstva za spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva razpolovila in predlog za povečanje teh sredstev, saj bo po 
njegovem mnenju malo gospodarstvo edina pot za razvoj občine ?«  
 
Trditev, da so se sredstva, namenjena za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Predlogu 
proračuna občine Hrastnik za leto 2009 razpolovila, ne drži, saj je svetnik primerjal načrtovana 
sredstva za leto 2009 (opredeljena v NRP za obdobje 2009-2012) z skupno višino sredstev, ki so 
bila zagotovljena v proračunih za leto 2007 in 2008 (od leta 2007 se za te namene uporablja 
računalniška aplikacija APRO in se podatki za pretekla leta kumulativno seštevajo za pretekla leta).   
 
Iz tabele, ki je prikazana v nadaljevanju je razvidno, da so se skozi posamezna leta sredstva za 
pospeševanje razvoja podjetništva in obrti povečevala in na ta način ohranjala realno raven. To pa 
pomeni, da so se v naslednjem letu upoštevala tudi eventuelno neporabljena sredstva iz preteklega 
leta oz. sredstva, ki so bila načrtovana za te namene v posameznem letu.  
 
Predlog za povišanje sredstev za te namene se ne upošteva, saj je prva prioriteta, da se v letu 2009 
realizirajo načrtovani projekti, ki so že zajeti v proračunu in so vezani na sofinanciranje iz 
strukturnih in kohezijskih skladov EU.  
 
 
Leto Namen Sprejet 

proračun 
Javni 
razpis 

Odobrena 
sredstva 

Porabljena 
sredstva 

Neporabljen Zaklju
čni 
račun v 
EUR 

2006 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 33.904 31.652 27.072 23.445 3.627 24.777 

  naložbe za podjetništvo in obrt 23.932 23.932 22.031 18.404 3.627 18.404 

  delovna mesta 876 876 292 292   292 
  inovacije 2.086 2.086 3.338 3.338   3.338 
  izobraževanje 1.252 1.252 560 560   560 
  sejmi 1.064 1.064 654 654   654 
  delovanje združenj 1.669 1.669 197 197   197 
  podjetniški krožek 772 772 0 0   0 
  skupna izobraževanja 1.252     1.252   1.252 
  ostalo - obveščanje podjetnikov 1.001     80   80 
2007 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 34.719 33.175 33.175 33.049 126 34.096 

  naložbe za podjetništvo in obrt 24.412 24.412 24.315 24.206 109 24.206 
  delovna mesta 3.756 3.756 4.688 4.688   4.688 
  inovacije 2.086 2.086 2.086 2.086   2.086 
  izobraževanje 1.252 1.252 661 644 17 644 
  sejem 834 834 0 0   0 
  delovanje združenj 2.300 2.300 1.425 1.425   1.425 
  skupna izobraževanja 1.294     967   967 
  ostalo - obveščanje podjetnikov 250     80   80 
  4114006 Sofin. izgradnje podjet. 

inkubatorja 
          152.241 
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2008 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 37.479 37.229 34.182 30.755    

  naložbe za podjetništvo in obrt 22.709 22.709 23.473 20.046    
  delovna mesta 6.250 6.250 3.750 3.750    
  inovacije 2.085 2.085 2.085 2.085     
  izobraževanje 1.285 1.285 105 105     
  sejem 800 800 680 680     
  delovanje združenj 4.100 4.100 4.089 4.089     
  ostalo - obveščanje podjetnikov 250     82     
2009 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 38.678 38.508         

  naložbe za podjetništvo in obrt 23.913 23.913         
  delovna mesta 5.000 5.000         
  inovacije 2.085 2.085         
  izobraževanje  900 900         
  sejmi 850 850         
  delovanje združenj 4.717 4.717         
  podjetniški krožek 1.043 1.043         
  ostalo - obveščanje podjetnikov 170           
 
 
 
 
Odgovor na vprašanje svetnika g. Mirana Vidmarja »Zakaj se je znesek za štipendije 
zmanjšal ?«. 
 
Pri ponovnem pregledu proračunske postavke 4119016 Štipendije je bilo ugotovljeno, da je prišlo 
pri pripravi proračuna za prvo obravnavo do napake pri vnosu sredstev. Ta napaka je odpravljena, 
za štipendije pa se sedaj zagotavljajo sredstva v višini 33.502,00 € ( v proračunu za prvo obravnavo 
30.502,00 €), kar omogoča izplačilo istega števila štipendij v letu 2009 v primerjavi z letom 2008, 
višina sredstev pa je približno enaka višini, ki je bila za te namene zagotovljena v letu 2008. 
 
Pobuda svetnika g. Marjana Dolanca v zvezi z ureditvijo primernega prostora v Šavni Peči za 
predstavitev Antona Sovreta se upošteva. 
 
V proračunu se v okviru proračunske postavke 4118304 Projekt Sovre zagotavljajo sredstva v višini 
5.000,00 € za pridobitev idejne in projektne rešitve ureditve spominske sobe A. Sovreta v Šavni 
Peči. 
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