
Predlog proračuna občine Hrastnik _2. obravnava  ����

 
 

1/  Pobuda predsednika Odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport in svetnika g. Marka 

Funkla v zvezi z zagotovitvijo dodatnih sredstev za vsebinske programe v kulturi oz kulturne 

prireditve, ter za zamenjavo dotrajanega klavirja v Delavskem domu – se  upošteva. 

 

Marko Funkl je izpostavil, da imamo zgledno urejene objekte in infrastrukturo, da pa se vse 

prevečkrat zapostavljajo vsebine, predvsem je menil, da imajo vsa področja zagotovljena sredstva za 

programe, javni zavod KRC pa za področje kulture teh sredstev nima, zato so kulturne prireditve 

osiromašene. Tako se za organizacijo oz. sofinanciranje kulturnih prireditev v proračunu za 2. 

obravnavo zagotavljajo sredstva v višini 10.000 €. Predlog izbora  prireditev, ki se bodo sofinancirale 

iz občinskega proračuna bo pripravil programski svet Kulturno rekreacijskega centra.  

 

Glede na to, da ima Glasbena šola Hrastnik že nekaj let v načrtu nabav potrebo po nabavi novega 

klavirja,  prav tako pa je potrebno zamenjati dotrajani klavir v Delavskem domu, se zato predlaga, da 

se zagotovijo Glasbeni šoli sredstva v višini 30.000 € za nabavo novega klavirja, obstoječi klavir, ki je 

lociran v koncertni dvorani pa se prestavi v Delavski dom. Ta predlog je bil izoblikovan ob dejstvu, da  

je za stalno izvajanje osnovne dejavnosti glasbene šole, produkcijo in javno ustvarjanje učencev in 

gostov v koncertni dvorani bolj pomembna pridobitev novega klavirja, zaradi občasne uporabe pa se 

Delavskemu domu nameni sodobnejši klavir, ki je sedaj lociran v koncertni dvorani Glasbene šole. 

 

  

2/ Pobuda svetnika g. Antona Avbelj v zvezi z zagotovitvijo dodatnih sredstev v okviru proračunske 

postavke za spodbujanje razvoja turizma  - se ne upošteva  

 

Vsa pretekla leta so se sredstva za razvoj turizma zagotavljala v bistveno večjem obsegu kot so bila 

zagotovljena v okviru omenjene proračunske postavke. Večina aktivnosti, ki vplivajo neposredno oz. 

posredno na razvoj turizma so se financirale oz. sofinancirale v okviru drugih proračunskih postavk. 

Pri tem gre za prireditve posebnega pomena (Funšterc festival, Festival Rdeči revirji, Poletni festival 

knjižnice, Kramarski sejem, Sovretov pohod, Pokop pusta, Popoldne ob citrah, Kresovanje, Kmečke 

igre, Srečanje harmonikarjev, Dolska noč, Etno festival, Rom Pon Pom, Jamatlon, Božični sejem, 

Miklavževanje, Dobrodelni koncert iz srca v srce, koncerti v decembru -mladi, godbe, prireditve ob 

občinskem prazniku ali državnih praznikih, Srečanje Savinčanov, Zasavčanov in Laščanov) in 

sofinanciranje javnih del, preko katerih se zagotavlja prisotnost osebe v Muzeju Hrastnik. Za te 

namene so se v letu 2016 zagotovila sredstva v višini več kot 50.000 €. 

V letu 2017 pa se načrtuje pričetek izvajanja projekta Dediščina industrijskih mest XX stoletja, ki se bo 

izvajal do konca leta 2019. V okviru tega projekta se načrtuje obnova objekta in okolice, v katerem se 

nahaja Mlakarjevo stanovanje, postavitev zbirke rudarskih eksponatov na prostem, mobilna aplikacija 

kulturne dediščine,…..) Projekt je prijavljen na poziv INTERREG V. Slovenija, Hrvaška.  

Prav tako se načrtuje v letu 2017 tudi pričetek delovanja lokalnega Turistično informacijskega centra, 

ki bo v bodoče skrbel za promocijo kraja, povezovanje turističnih ponudnikov, pripravo turističnih 

programov in zagotovitev promocijskih materialov. Projekt bo prijavljen na javni poziv Partnerstva 

LAS  Zasavje. Izvedba obeh projektov bo nedvoumno prispevala k razvoju turizma našega kraja v 

bodoče. Skupna vrednost obeh  projektov  znaša 288.656 €, iz občinskega proračuna pa se bodo 

zagotovila sredstva v višini 47.078 € .   Na osnovi navedenega menimo, da ni potrebno povečanje 

sredstev še na konkretni proračunski postavki, o kateri je govoril g. Avbelj in da gre zgoraj za vsebine, 

ki jih je imel v mislih tudi on. 

 

3/Drugih konkretnih pobud in predlogov ni bilo. 


