
 
Odgovori na vprašanja  in pobude: 
 
 
1. Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Sama Krežeta, ki se je nanašalo na 
kadrovsko zasedenost občinske uprave v primerjavi med  letom 2002 in 2008 : 
 
Od leta 2002 pa do danes je na občinski upravi z aktom o sistemizaciji delovnih mest 
sistemiziranih vsega skupaj 27 delovnih mest, od tega je 26 delovnih mest za redno delovno 
razmerje za nedoločen čas in 1 delovno razmerje za določen čas, to je čas opravljanja 
pripravništva, kajti na naši upravi vsako leto omogočimo opravljanje pripravništva enemu  
kandidatu s VII. stopnjo strokovne izobrazbe. 
Dejanska fluktuacija zaposlenih pa se je od leta 2002 do danes  spreminjala iz razloga, ker so 
med leti posamezni zaposleni odhajali v pokoj, zaradi dolgotrajnih bolniških ali porodniških  
odsotnosti in neuspešnih poskusih zapolnitve nezasedenih delovnih mest z javnimi razpisi. 
 
2. Pobuda člana občinskega svetnika g. Sama Krežeta in Odbora za šolstvo, da se  prouči 
smiselnost priprave in distribucije občinskega letopisa in se ta sredstva namenijo za 
zamenjavo šolskih oken - se zavrne. 
 
Stroški občinskega letopisa zajemajo stroške za njegovo izdelavo – avtorski honorar, stroške 
tiskanja in stroške raznosa po gospodinjstvih. Do sedaj je bilo založenih  10 letopisov, ki so 
bili med občani dobro sprejeti. Glede na to, da je letošnje leto že v izteku in je letopis že v 
dobršni meri pripravljen oz. napisan, je edino smiselno, da se v prihodnjem letu tudi natisne in 
distribuira na ustaljen način. Glede na to, da se prihodnje leto zaključuje mandat občinskemu 
svetu in županu, pa menimo, da naj se letopis pripravi še za leto 2010 in s tem vsebinsko 
zaokroži na celoten mandat, v naslednjem mandatu pa naj se eventualno določi nova vrsta  
publikacije in bodoči način distribuiranja le te. 
 
3. Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Sama Krežeta v zvezi z višino 
indeksa pri postavki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 
 
Razlog za povečanje indeksa pri postavki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 
povečanje obsega programa preventivnih aktivnosti za predšolsko in šolsko mladino. V letu 
2009 smo na tej proračunski postavki izvedli program Kolesarčki, eno lutkovno predstavo za 
predšolsko mladino in eno igrano predstavo za šolsko mladino. V letu 2010 pa načrtujemo še 
dve dodatni predstavi na temo prometne varnosti za učence OŠ Narodnega heroja Rajka in 
obe podružnični šoli ter za vse enote Vrtca Hrastnik. Poleg tega bomo ponovili izvedbo 
programa Kolesarčki, namenjenega otrokom starim od 4 do 7 let za vse enote Vrtca Hrastnik 
ter ponovno izvedli programa Jumicar, ki je namenjen otrokom od 7 – 12 let, prav tako za obe 
šoli, le ta pa  v letu 2009 ni bil izveden. Iz navedenega sledi, da smo za izvedbo programa 
preventivnih aktivnosti in opravljenih storitev za predšolsko in šolsko mladino načrtovali več 
sredstev kot v preteklem proračunskem letu, kar ima za posledico dvig indeksa na omenjeni 
proračunski postavki. 
 
4. Odgovor na vprašanje občinskega svetnika gospoda Sama Krežeta o povečanem 
indeksu na kontu 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: 
 
Na kontu 4020 – pisarniški in splošni material in storitve je občina v okviru sprejetega 1. 
Rebalansa razpolagala  s 344.149,65 € razpoložljivih sredstev, za leto 2010 pa je v predlog 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


proračuna vključila  478.495,18 € sredstev.  Indeks načrtovanih sredstev znaša  139,04, 
razlogi pa so naslednji: 
  
V okviru konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve se evidentira več vrst stroškov  
na naslednjih podkontih: 

- 4020 00  Pisarniški material in storitve 
- 4020 01  Čistilni material in storitve 
- 4020 02  Storitve varovanja zgradb in prostorov 
- 4020 03  Založniške in tiskarske storitve 
- 4020 04  Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 
- 4020 06  Stroški oglaševalskih storitev 
- 4020 07  Računalniške storitve 
- 4020 08  Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 
- 4020 09  Izdatki za reprezentanco, 
- 4020 99  Drugi splošni material in storitve 

 
Večji porast načrtovanih stroškov beležimo pri  naslednjih proračunskih uporabnikih, v okviru 
le-teh pa so zapisane obrazložitve o namenu uporabe teh sredstev 
 
Občinski 
svet 

NOVO  :  Občinska volilna komisija – volitve v 
2010, v 2009 jih ni bilo; 
Svet za preventivo v cestnem prometu – povečanje 
obrazloženo v odgovoru pod zap.št.3 

 
+  10.700 

 
+ 2.710 

Oddelek za 
splošne 
zadeve 

 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – 
povečanje iz 9.850 na 12.000 € 

 
 

+ 2.150 
Oddelek za 
družbene 
dejavnosti in 
gospodarstvo 

Sredstva za razvojne programe in strukturne ukrepe 
– povečanje iz 15.110 v 2009 na 27.653 v 2010- 
sredstva so namenjena za plačilo izvajanja nalog 
RCR za izdelavo izvedbenega načrta RRP Zasavja 
za obd. 2010-2012 in druge naloge; 
Tekoči stroški upravljanja stanovanj 

+ 12.543 
 
 
 
 

+ 5.000 
Oddelek za 
prostor, 
okolje in 
gospodarske 
javne službe 

Povečanje sredstev za prometno signalizacijo iz 
6.230  na  21.000; 
Regijski center Unično- povečanje sredstev iz 
22.328 po 1. reb.  na 68.588,18 (2010) 
NOVO  : Stroški izvajanja javnih pooblastil – na 
osnovi sprejetih komunal. odlokov ima KSP javno 
pooblastilo, da izdaja projektne pogoje in soglasja 
investitorjem, za kar je občina dolžna njihove 
storitve poravnati, zato nova postavka 
NOVO  :  plakatiranje in nameščanje plakatnih 
mest- lokalna skupnost je dolžna po zakonu 
zagotoviti del plakatnih mest brezplačno, zato se za 
volitve 2010 načrtujejo stroški 

+ 14.770 
 
 

+ 46.260 
 
 
 
 

+ 9.271 
 
 
 

+ 3.300 
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