
Odgovori na predloge in pobude občinskih svetnikov, odborov OS in članov odborov 
OS  ob prvi obravnavi predloga proračuna Občine Hrastnik za leto 2011 

______________________________________________________________________ 
 

Ob prvi obravnavi proračuna občine Hrastnik za leto 2011 je bilo ob razpravi postavljenih več 
pripomb in pobud, na katera so bili tudi podani odgovori oz. pojasnila. V nadaljevanju  pa so 
navedeni pisni odgovori na vprašanja in pojasnila glede pobud svetnikov. 
 
1. Predlog Odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, da se v proračunu občine 
Hrastnik za leto 2011 ponovno prouči možnost zagotovitve sredstev za polno 
zaposlitev hišnika na Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik  – se upošteva za 
leto 2011. 
 
V 18. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ul. RS 
št. 57/2007, 65/2008 in 99/2010) so opredeljena merila za sistematiziranje delovnih mest 
hišnika v osnovni šoli. Število delovnih mest hišnika je odvisno od števila oddelkov in števila 
podružničnih šol, saj  se za vsako podružnico sistematizira dodatnih 0,10 hišnika.. V šolskem 
letu 2010/2011 ima OŠ n. h. Rajka Hrastnik skupaj z oddelki podaljšanega bivanja 
oblikovanih 40,5 oddelkov, za kar jim po merilih pripada 1,5 hišnika. Za dve podružnični šoli 
(Dol in Log) pa se ji prizna dodatno 0,20 hišnika. Tako se s šolskim letom 2010/2011 
priznava in financira šoli le 1,7 hišnika, prej dva, saj  Ministrstvo za šolstvo in šport z novim 
šolskim letom ni več upoštevalo specifiko zaradi ukinitve Osnovne šole Vitka Pavliča. Zaradi  
starosti objektov, ki terjajo veliko rednih in vzdrževalnih del se samo za leto 2011 zagotovijo 
dodatna sredstva v višini 4.471,00 € za polno zaposlitev dveh hišnikov. Do konca leta 2011 
pa mora vodstvo šole skupaj z delavcem najti ustrezno rešitev glede možnosti zapolnitve 
delovnega mesta za polni delovni čas v bodoče, saj glede na starost in delovno dobo 
delavca ne gre za doplačilo razlike dveh ali treh let.. 

 
2. Odgovor na pobudo Lokalnega  odbora OLJKA za povečanje prihodkov od koncesij 
in  donacij   -  se ne upošteva. 
 
Obrazložitev:  Občina Hrastnik pridobiva prihodke od podeljenih koncesij za rudarjenje (tri 
koncesije),  za odvzem podzemne vode in od HE Vrhovo. Koncesije podeljuje Vlada 
Republike Slovenije, zato občina na višino in pogoje nima vpliva (pravica občini dodeljena z 
odločbami resornih ministrstev), pridobiva pa del teh prihodkov, drugi del pa država, oziroma 
druge občine.   
Poleg tega ima občina podeljeno koncesijo za izgradnjo in distribucijo plina, ki jo je občina 
podelila leta 1995 s pogodbo, v kateri je sama določila  višino koncesijske dajatve na osnovi 
porabe plina v m3 , po 0,000511 € na m3. 
Pravne podlage za podeljene koncesije je decembra 2007 pregledal NO občine Hrastnik in 
pri tem ni ugotovil nepravilnosti. 
Donacije ne predstavljajo osnovnega vira financiranja lokalne skupnosti, ampak bolj možnost 
za prejem donacije, če želi kdo donirati sredstva lokalni skupnosti za določen namen. 
Donacije proračuna so v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah namenski prihodek 
proračuna in jih je potrebno v skladu s 45. členom Zakona o javnih financah donatorju vrniti, 
če donator to zahteva, in sicer   v primeru da ugotovi, da donacija ni bila porabljena na način 
in pod pogoji, kot jih je določil.  Občina ne more in ne sme  »zahtevati« od gospodarskih 
družb, da donirajo občino, prav tako so donacije bolj izjema kot pravilo v občinskih 
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proračunih, zato predlagatelj ne more upoštevati tega predloga in povečevati prihodke iz 
tega naslova. 

3. Predlog Lokalnega odbora OLJKA, da se v istem znesku kot se zagotavljajo za 
sofinanciranje dejavnosti OO Rdečega križa Hrastnik zagotovijo sredstva tudi Karitasu 
ter drugim  dobrodelnim organizacijam (povečanje proračunske postavke  na 
32.000,00 €) – se ne upošteva. 

Rdeči križ Slovenije in njegove lokalne organizacije delujejo v skladu z Zakonom o Rdečem 
križu Slovenije ( Ul. RS št 7/1993, 13/1993 in 79/2010) in Zakonom o društvih (U.l. RS št 
61/2006 in 91/2008). V Zakonu o Rdečem križu so opredeljene temeljne naloge (pomoč pri  
preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter zagotavljanja 
spoštovanja človekovih pravic) in naloge, ki jih organizacija opravlja kot javno pooblastilo 
(naloge v zvezi z  obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami oboroženih 
spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah, tečajev in izpitov iz prve pomoči,, 
organizacija in usposabljanje enote za prvo pomoč, izvajanje akcij za pridobivanje 
krvodajalcev in organizacija krvodajalskih akcij, izvajanje ukrepov zdravstvenega varstva ljudi 
ob naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih spopadih). Financiranje teh nalog poteka  iz 
zbranih prispevkov, prejetih daril ali volil, članarine, državnega proračuna (financiranje nalog 
iz javnih pooblastil) in občinskega proračuna.  Tako je v 3. odstavku 27. člena zakona 
določeno, da občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo 
neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa 
Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu 
izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in 
humanitarnih dejavnosti, na področju posamezne občine na podlagi dogovorjenih letnih 
programov. Na osnovi navedenega je sofinanciranje dejavnosti opredeljeno v okviru 
samostojne proračunske postavke, sredstva pa se že vrsto let  namenjajo za  kritje stroškov 
dela delavke (sredstva za plače, prispevki  delodajalca, regres za letni dopust in drugi 
stroški,  vezani na zaposlitev)  za polovičen delovni čas in sofinanciranje dejavnosti društva.  

Druge humanitarne organizacije, med katere spada tudi Slovenska Karitas, pa se 
sofinancirajo iz občinskega proračuna v okviru sredstev iz proračunske postavke 4020001 
»Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev« in sicer na osnovi Pravilnika o 
sofinanciranju humanitarnih dejavnosti in drugih dejavnosti v občini Hrastnik (Uradni Vestnik 
Zasavja št. 21/2006 in 32/2007) in javnega razpisa.  

 

4. Predlog  Lokalnega odbora OLJKA, da se zagotovijo sredstva za sofinanciranje 
brezplačne malice vsem učencem OŠ n. h. Rajka Hrastnik – se ne upošteva 

Šolska prehrana v osnovnih šolah obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico, saj so 
učenci lahko vključeni tako v jutranje varstvo kot tudi podaljšano bivanje. Do zaključka 
šolskega leta 2009/2010 je država zagotavljala sredstva za subvencionirano šolsko prehrano 
samo za učence, ki jo zaradi socialnega statusa družine niso mogli plačati v celoti. Kljub 
temu, da  zakonodaja občine ne zavezuje, pa so se za subvencioniranje prehrane 
zagotavljala določena sredstva tudi v  vsakoletnem proračunu. Iz poročila Osnovne šole n. h. 
Rajka Hrastnik je razvidno, da je šola prejeta sredstva porabila v pretežni meri za 
subvencioniranje malic, deloma pa tudi kosil.  V šolskem letu 2009/2010 je bilo s sredstvi 
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Ministrstva za šolstvo in šport  subvencionirana prehrana 269 učencem v višini 0,60 € na 
dan, 2 učenca sta prejemala brezplačno malico, 16 učencev je prejemalo brezplačno kosilo, 
10 – im učencem pa se je pa se je subvencioniralo kosilo v višini 50%.   

Sredstva iz občinskega proračuna pa so se namenila za brezplačno kosilo 23 učencem.  

Z novim šolskim letom 2010/2011 pa se šolska prehrana ureja na osnovi določil Zakona o 
šolski prehrani (U.l. RS št. 43/2010 z dne 31.5.2010). V tem zakonu je opredeljena pravica 
učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek 
za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem zakona. Na osnovi določil zakona se iz 
državnega proračuna zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na 
učenca. Subvencija za malico obsega splošno subvencijo in dodatno subvencijo. Učenci 
imajo pravico do subvencije za vsak dan prisotnosti in drugih obveznostih, ki jih izvaja šola v 
skladu s šolskim koledarjem. Ceno subvencionirane malice določi minister pred pričetkom 
šolskega leta, vsem učencem pa pripada splošna subvencija v višini 2/3  cene malice.. 
Učenci, ki zaradi socialnega  položaja družine ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico 
lahko uveljavijo dodatno subvencijo, ki je odvisna od dohodka na družinskega člana, 
izraženega v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji (do 30% povprečne plače znaša 
subvencija 1/3 cene malice). Iz državnega proračuna se  zagotavljajo tudi sredstva za 
subvencioniranje kosil za učence, ki zaradi svojega socialnega statusa ne zmorejo plačati  
prispevka za kosilo. Do subvencije v višini cene kosila  pa so upravičeni tisti učenci, pri 
katerih je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek do 
vključno 5,0% povprečne plače.  Učenec uveljavlja pravico do splošne subvencije s prijavo, 
do dodatne pa z vlogo. 

Za  šolsko leto 2010/2011 je minister določil ceno malice za učence v višini 0,80 €, splošna 
subvencija pa znaša 0,50 €.  V tem šolskem letu prejema na osnovni šoli splošno subvencijo 
496 učencev, od tega dodatno subvencijo 165 učencev, 11 učencev ne malica, 25 učencev 
pa ne uveljavlja splošne subvencije. Subvencionirano kosilo na osnovi zakona pripada  9 
učencem, uveljavlja pa ga 6 učencev (trije ne jedo). 

S sredstvi občinskega proračuna pa se še naprej zagotavlja brezplačno kosilo 23 učencem. 

Menimo, da je s sprejetjem tega zakona država z zagotovitvijo splošne subvencije za malico 
omogočila vsem učencem prehrano med učnim procesom, z dodatno subvencijo pa rešila 
tudi prehrano učencem iz socialno ogroženih družin, zato tudi  ob omejenih proračunskih 
virih ni argumentov po zagotovitvi dodatnih sredstev za brezplačno malico za vse učence. 
Ob tem pa je potrebno poudariti, da se s proračunskimi sredstvi subvencionira tudi letovanje 
otrok, šola v naravi in nakup šolskih potrebščin učencem in dijakom iz socialno šibkih družin. 

5. Pobuda g. Marka Funkla  in Lokalnega odbora Oljka glede zagotovitve javnosti sej 
občinskega sveta – se upošteva. 

V proračunu Občine Hrastnik  za leto  2011 so na proračunski postavki 4006003  stroški 
vzdrževanja in investicijska vlaganja (uprave) zagotovljena sredstva za nakup kamere, ki bo 
omogočila prenos sej občinskega sveta preko spletne strani občine. 

6. Pobuda Lokalnega odbora Oljka  za asfaltiranje  poti do Drage – se ne upošteva. 

Cesta Hrastnik-Draga je po veljavni kategorizaciji javna pot JP 623640 dolžine 1.743,00 m in 
povprečne širine 3,50 m. Cesta, ki je bila za promet urejena leta 2004, poteka po precej 
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zahtevnem terenu in je v utrjeni makadamski izvedbi, kar omogoča normalno vožnjo. Cesta 
je  redno vzdrževana, predvsem z dodatnim tamponom in dodatnim odvodnjavanjem. 
Modernizacija ceste z asfaltno prevleko bi zaradi dolžine predstavljala velik strošek, pa tudi 
gradnja bi bila precej zahtevna. Ocenjujemo, da bi strošek modernizacije v obstoječih 
gabaritih znašal cca. 300.000,00 €, z razširitvijo trase pa bistveno več. Občina Hrastnik 
modernizacije nima v prioriteti, krajevna skupnost Rudnik, kamor cesta spada, pa prav tako 
ne. 

7. Predlog  Lokalnega odbora OLJKA, da se sredstva, namenjena za delovanje 
Mladinskega centra Hrastnik zaradi racionalizacije prerazporedijo na Kulturno 
rekreacijski center Hrastnik, v  sklopu katerega se ustanovi enota za mladinska 
vprašanja z enim zaposlenim – se ne upošteva. 

Predlog se ne upošteva, saj je bil na 3. seji občinskega sveta Občine Hrastnik  sprejet Odlok 
o ustanovitvi Mladinskega centra Hrastnik. 

8. Pobuda svetnika g. Marka Funkla v zvezi z zagotovitvijo dodatnih sredstev za 
pospeševanje gospodarstva – se ne upošteva. 

Izvirne naloge, ki jih mora opravljati občina so opredeljene v 21. členu Zakona o lokalni 
samoupravi (U.l. RS 100/2005 UPB1) in jih občina določi s splošnim aktom ali so določene z 
zakonom. Ena izmed nalog, ki jih mora občina izvajati, je tudi ustvarjanje pogojev za 
gospodarski razvoj, v skladu z zakonom pa mora opravljati tudi naloge s področja gostinstva, 
turizma in kmetijstva. To pa pomeni, da mora občina zagotavljati prostorske pogoje z vso 
komunalno, cestno in drugo potrebno infrastrukturo za razvoj gospodarstva. In temu naša 
občina sledi že vrsto let z ureditvijo industrijskih in obrtnih con ter izgradnjo druge komunalno 
cestne infrastrukture, katero uporablja tudi gospodarstvo in je potrebna za njihov razvoj. 

Pospeševanje razvoja gospodarstva pa v pretežni meri poteka preko dodeljevanja različnih 
subvencij na državnem nivoju in preko regionalnih spodbud, na lokalnem nivoju pa v okviru 
proračunskih možnosti, saj je potrebno predhodno zagotoviti financiranje izvirnih nalog 
občine, katere mora na osnovi sprejete zakonodaje financirati lokalna skupnost (otroško 
varstvo, sociala, šolstvo, kultura, šport, itd.). V preteklih letih je občina zagotavljala sredstva 
za razvoj podjetništva v okviru prej omenjenih možnosti, s tem da v  zadnjih letih sredstva iz 
javnega razpisa niso bila v  celoti porabljena, saj so bili nekateri projekti sofinancirani iz 
državnega proračuna, subvencije pa se za isti namen ukrepa ne smejo podvajati. Ne glede 
na to pa se vsako leto ohranja realna višina teh sredstev. Na osnovi navedenega in potreb 
po financiranju zakonsko dogovorjenih nalog ni mogoče povečati sredstev za namene 
pospeševanja podjetništva. Hkrati ne gre pri pregledu proračunskih investicij posploševati 
stvari in primerjati npr. vlaganja v kanalizacijsko omrežje in podjetništvo, saj občina 
kanalizacijsko infrastrukturo gradi zgolj z namenskimi sredstvi – EU sredstva in taksa na 
odpadne vode, ki bi jo morala, v primeru, da sama nima ustreznih potreb po investicijskih 
vlaganjih, nakazati v državni proračun.  

9. Odgovor na pobudo svetnika Soniboja Knežaka glede povišanja nagrad 
predsednikom svetov KS . 
 
Občinski svet je dne 17.02.2005 sprejel Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom 
krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanosti v občini 
Hrastnik, št. 019-01/2005, ki med drugim določa tudi povračilo stroškov pri opravljanju 
njihove funkcije, ki je določena v višini sejnine, katero prejema član posameznega odbora 
občinskega sveta. Na podlagi pobud, danih s strani nekaterih predsednikov glede povišanja 
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povračila stroškov, je Občinski svet občine Hrastnik, 15.11.2007 sprejel Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o povračilu stroškov predsednikom krajevnih 
skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanosti v občini Hrastnik, ki 
določa, da predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada povračilo stroškov pri 
opravljanju njihove funkcije v pavšalnem znesku mesečno, ki se določi v višini 1, 4 % plače 
župana. Na podlagi tega se je višina povračila stroškov predsednikom krajevnih skupnosti 
bistveno povečala in sedaj znaša 131,00 € za obdobje treh mesecev.  
Pri tem je potrebno poudariti, da gre pri tem zgolj za povračilo stroškov, ki nastanejo 
predsednikom pri izvajanju njihovih nalog. (telefon, potni stroški…) in pri tem ni vključene 
nagrade, saj je to častna funkcija. 
 

Odgovore  pripravili: 
Tomaž Sihur  
Ljubomir Zalezina 
Vanja Jerič 
Andreja Pavlič Udovč  
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