ZAPISNIK
2. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je bila 13.11.2014 s
pričetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine Hrastnik.
Sejo je pričel in vodil ţupan Miran Jerič. Na njej je bilo prisotnih 20 članov skupaj z
Gregorjem Ermanom, ki se je seji pridruţil pri 5 točki dnevnega reda, po potrditvi mandata.
Na seji so bili prisotni tudi :
- Andreja Pavlič Udovč - vodja Oddelka za splošne zadeve
- Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave
- Anja Šircelj – novinarka ETV
- Simon Mišič – snemalec ETV
Članom Občinskega sveta je bilo gradivo za 4 in 5. točko dnevnega reda dano na mizo na
sami seji.
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je ţupan dal v razpravo predlog dnevnega
reda, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sklic seje.
Gregor Pajić je predlagal, da se na dnevni red današnje seje in vseh ostalih sej v prihodnje
uvrsti tudi točka Razno.
Ţupan je pojasnil, da je druga seja namenjena le dokončanju zadev iz konstitutivne seje glede
potrditve mandata članu občinskega sveta ter imenovanju delovnih teles, kar je bil razlog, da
ta točka ni uvrščena na dnevni red, bo pa točka Vprašanja in pobude na vseh ostalih sejah
uvrščena na dnevni red.
Nato je dal na glasovanje predlog, da se na dnevni red druge redne seje uvrsti točka
Vprašanja in pobude.
Z 11 glasovi ZA in 6 PROTI je bil sprejet sklep da se na dnevni red druge redne seje
Občinskega sveta Občine Hrastnik uvrsti točka Vprašanja in pobude, pod zaporedno št. 6.
Člani občinskega sveta sprejeli naslednji
D N E V N I R E D:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta občine Hrastnik z dne,
23.10.2014;
3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji občinskega sveta;
4. Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta;
5. Volitve in imenovanja:
Imenovanje Komisije za statut in poslovnik
Imenovanje Komisije za prošnje in pritoţbe ter druge vloge občanov
Imenovanje Komisije za odlikovanje in priznanje
Imenovanje Odbor za gospodarski razvoj in proračun
Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo
Imenovanje Odbora za socialno politiko in zdravstvo
Imenovanje Odbora za vzgojo, izobraţevanje, kulturo in šport
Imenovanje Nadzornega odbora
6. Vprašanja in pobude
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, z dne
23.10.2014;
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Občinski svet je soglasno z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 23.10.2014.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pregled Realizacije sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta;
K pregledu realizacije ni bilo pripomb.
Občinski svet je soglasno z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Pregled Realizacije sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji se sprejme v predloţeni obliki.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Sprejem sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta;
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
1. Gregorju Ermanu, roj. 5.12.1977, stanujočemu Naselje Aleša Kaple 12, Hrastnik,
kandidatu z Liste Mirana Jeriča v I. volilni enoti, se potrdi mandat za člana Občinskega
sveta Občine Hrastnik.
2. Mandat prične teči s sprejemom sklepa in traja do konca mandata sedanjega občinskega
sveta.
3. Sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
(o.p. seji se je pridruţil Gregor Erman)

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Volitve in imenovanja:
Imenovanje Komisije za statut in poslovnik
Imenovanje Komisije za prošnje in pritoţbe ter druge vloge občanov
Imenovanje Komisije za odlikovanje in priznanje
Imenovanje Odbor za gospodarski razvoj in proračun
Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo
Imenovanje Odbora za socialno politiko in zdravstvo
Imenovanje Odbora za vzgojo, izobraţevanje, kulturo in šport
Imenovanje Nadzornega odbora
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Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Darko Planinc je v kratki obrazloţitvi pojasnil, da so predlogi sestavljeni na podlagi
predhodnih usklajevanj s strani političnih strank in list zastopanih v občinskem svetu. Ker
nikjer ni zapisano katera osnova se uporablja za določitev števila mest v delovnih telesih ali
število mandatov v občinskem svetu ali odstotek dobljenih glasov na volitvah, je prišlo do
različnih mnenj in nesoglasij. V izogib nejasnostim in različnim tolmačenjem je predlagal, da
bi ob obravnavi in pripravi sprememb statuta in poslovnika, ta vsebina natančneje opredelila v
teh aktih.
Gregor Pajić je pojasnil, da je bila Lista Gregorja Pajića pri določanju števila mandatov
mnenja, da je najbolj pošteno, če se pri določanju mandatov v delovnih telesih upošteva
število volilnih glasov in procent na volitvah, pri čemer bi jim pripadalo 5 mandatov glede na
rezultat volitev, tako, pa so dobili 4 mandate. Dalje je še povedal, da predstavnik liste
Gregorja Pajića ni bil prisoten na zadnjem usklajevalnem sestanku, ker o njem ni bil
obveščen, zato tudi ni bilo moţnosti, da bi svoje predloge podali. Prav tako, ni imel
informacije o tem, koliko mandatov jim bo pripadlo.
Franjo Krsnik je izpostavil, da se ne strinja z odločitvijo KVIAZ-a, da se v Odbor za
socialno politiko in zdravstvo ne more namesto njega imenovati druga kandidatka (zunanja
članica), ki so jo predlagali.
Maša Kovač je izpostavila, da se tudi njihov naknadni predlog, za imenovanje v Odbor za
vzgojo, izobraţevanje, kulturo in šport, s čimer bi se odpovedali mandatu v katerem drugem
delovnem telesu na KVIAZ-u ni upošteval.
Vojka Povše Krasnik je pojasnila, da je bil predlog za zamenjavo s strani DeSuSa
obravnavan na KVIAZ-u, o čemer je KVIAZ razpravljal in glasoval. Vendar predlog ni bil
izglasovan.
Predsednik KVIAZ –a, Darko Planinc je še pojasnil, da je bil na seji komisije podan predlog,
da se predlagani kandidat iz vrst občinskih svetnikov zamenja s kandidatko iz vrst občanov,
kar ni mogoče saj odbor sestavlja sedem članov, od katerih se imenujejo štirje člani izmed
občinskih svetnikov, trije člani pa izmed drugih občanov, zato so na seji KVAIZ-a glasovali
o vsakem posameznem predlaganem kandidatu, ki je bil predlagan iz vrst občanov v odbor,
in predlagana kandidatka je dobila najmanj glasov. Kazalo pa bi morda razmisliti o drugačni
sestavi komisij in odborov.
Marko Funkl je opozoril, da 30. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da se člane komisij
in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar
največ polovico izmed članov sveta. Dalje ga je še zanimalo ali g. Pajić res ni bil vabljen na zadnji
usklajevalni sestanek.
Ţupan je pojasnil, da so poskušali g. Pajića večkrat priklicati, odziva pa ni bilo. Dalje je pojasnil,
da je bilo ţe v pripravi na konstitutivno sejo s predstavniki političnih strank in list zastopanih v
občinskem svetu, na katerem je bil prisoten tudi Gregor Pajić dogovorjeno, da se pripravijo
predlogi za popolnitev delovnih teles. Vsem strankam in listam sta bili posredovani različni tabeli
za pripravo predlogov članov delovnih teles in sicer ena, ki število članov v komisijah in
odborih določa na podlagi števila glasov dobljenih na volitvah za posamezno listo oziroma
stranko druga pa glede na število dobljenih mandatov v občinskem svetu. Vse stranke in liste,
razen Liste Gregorja Pajića so svoje predloge za imenovanje v delovna telesa posredovali, in na
podlagi posredovanih predlogov je bil pripravljen predlog, o katerem so se nato usklajevali.
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Zato so usklajevalni sestanki, da se poskuša najti nek kompromis med rezultati na volitvah in
predlogi, ki so bili podani.
Maša Kovač je še dodala, da bi Lista Gregorja Pajića svoje predloge klub vsemu lahko
posredovala, tako, kot so jih ostali, ki tudi niso vedeli koliko članov in komisij bi lahko imeli
in bi se tako o številu v delovnih telesih lahko usklajevali.

Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V KOMISIJO ZA STATUT IN POSLOVNIK

V Komisijo za statut in poslovnik se imenujejo:
1. Ksenija Jakopič, Marno 52, Dol pri Hrastniku – predsednica
2. Anita Kozole, Pod hribom 2 a, Dol pri Hrastniku
3. Rosanda Kladnik, Pot Hameršak Emila 4, Dol pri Hrastniku
4. Dijana Moţina Zupanc, Veličkova cesta 28, Hrastnik
5. Drago Kopušar,Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik
6. Anton Gorjup,Pot Josipa Brinarja 14 a, Hrastnik
7. Anton Paulič, Pod hribom 7, Dol pri Hrastniku
Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V KOMISIJO ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE TER
DRUGE VLOGE OBČANOV
V Komisijo za prošnje in pritoţbe ter druge vloge občanov se imenujejo:
1. Franc Bokal, Grča 31, Dol pri Hrastniku– predsednik
2. Valentin Moljk, Na Selah 17, Dol pri Hrastniku
3. Mateja Planko, Pot Vitka Pavliča 13, Hrastnik
4. Ksenija Jakopič, Marno 52, Dol pri Hrastniku
5. Rajko Ţagar,Log 2, Hrastnik
6. Ana Kozole, Pod hribom 10, Dol pri Hrastniku
7. Maja Jenko, Prapretno pri Hrastniku – del 23, Hrastnik
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V KOMISIJO ZA ODLIKOVANJE IN PRIZNANJE
V Komisijo za odlikovanje in priznanje se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Franjo Krsnik, Log 2, Hrastnik – predsednik
Vinko Ţagar, Trg Franca Kozarja 16 a, Hrastnik
Gregor Pajić, Trg Franca Kozarja 7, Hrastnik
Ksenija Jakopič, Marno 52, Dol pri Hrastniku
Jurij Klenovšek, Čeče - del 110 , Hrastnik
Mateja Podlogar, Log 1, Hrastnik
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7. Aleksej Klemen, Pot Hameršak Emila 10, Hrastnik
Občinski svet je z 19 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN PRORAČUN
V Odbor za gospodarski razvoj in proračun se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soniboj Kneţak, Trg Franca Kozarja 16 b, Hrastnik- predsednik
Darko Planinc, Brnica 77, Hrastnik
Anita Kozole,Pod hribom 2 a, Dol pri Hrastniku
Ivana Assayed, Naselje Aleša Kaple 6 b, Hrastnik
Matej Haberl, Log 2, Dol pri Hrastniku
Bojan Klenovšek, Pot Vitka Pavliča 13, Hrastnik
Franc Vozlič, Trg borcev NOB 19, Dol pri Hrastniku

Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA, UREJANJE
PROSTORA IN INFRASTRUKTURO
V Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dijana Moţina Zupanc, Veličkova cesta 28, Hrastnik - predsednica
Boţo Majcen, Novi dom1, Hrastnik
Bokal Franc, Grča 31, Dol pri Hrastniku
Vinko Ţagar, Trg Franca Kozarja 16a Hrastnik
Marjan Dolanc,Dolska cesta 1, Hrastnik
Joţe Bovhan, Novi dom 22, Hrastnik
Boštjan Pečnik, Cesta Hermana Debelaka 8, Hrastnik

Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V ODBOR ZA SOCIALNO POLITIKO IN
ZDRAVSTVO
V Odbor za socialno politiko in zdravstvo se imenujejo:
1. Maša Kovač, Čeče del 74c Hrastnik– predsednica
2. Gregor Erman, Naselje Aleša Kaple 12, Hrastnik
3. Franjo Krsnik, Log 2, Hrastnik
4. Rosanda Kladnik, Pot Hameršak Emila 4, Dol pri Hrastniku
5. Primoţ Frajle, Boben 34, Hrastnik
6. Andreja Peterlin, Pot Franca Pušnika 8, Hrastnik
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7. Gregor Jelenko, Log 28 b, Hrastnik
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V ODBOR ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE,
KULTURO IN ŠPORT
V odbor za vzgojo, izobraţevanje, kulturo in šport se imenujejo:
1. Marko Funkl, Partizanska cesta 50, Dol pri Hrastniku - predsednik
2. Mateja Planko, Pot Vitka Pavliča 13, Hrastnik
3. Maša Kovač, Čeče -del 74 c, Hrastnik
4. Vesna Planinc, Črdenc 12, Dol pri Hrastniku
5. Marina Kmet, Boben 15, Hrastnik
6. Mihael Javoršek, Pot Hameršak Emila 17, Dol pri Hrastniku
7. Lista Gregorja Pajića
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V NADZORNI ODBOR
V Nadzorni odbor se imenujejo:
1. Emil Šabanovič, Turje 69, Dol pri Hrastniku
2. Igor Zalokar, Novi log 19/e, Hrastnik
3. Jurij Kolar, Veličkova cesta 2, Hrastnik
4. Nermin Bajramović, Novi log 19 c, Hrastnik
5. Janko Koritnik, Pot Hameršak Emila 17, Hrastnik
6. Andrej Funkl, Novi log 18, Hrastnik
7. Tina Prosen Guček, Na Selah 14, Dol pri Hrastniku
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Razno.
Gregorja Pajića je zanimalo, kateri so osebni podatki in zakaj je na vabilu za sklic seje
zapisano, da je potrebno varovati prejete osebne podatke, če so seje popolnoma javne in
gradiva javno dostopna in ali ima občina katalog osebnih podatkov.
Andreja Pavlič Udovč je pojasnila, da ima Občina Hrastnik Katalog informacij javnega
značaja, ki je objavljen na spletni strani, glede osebnih podatkov pa je pojasnila, da zapisano
ime in priimek avtomatično še ni osebni podatek, če pa je temu pridan še rojstni podatek ali
naslov, pa to ţe je.
Marko Funkl je dal pobudo, da se v prostoru, kjer bodo potekale seje občinskega sveta,
zagotovi zadostno število vtičnic za električno energijo in povezava do spleta za tiste, ki
prejemajo gradivo samo v elektronski obliki. Dalje je še povedal, da upa, da se bo čim prej
zagotovilo snemanje sej, da bodo seje vidne preostalim občanom in občankam.
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Anton Avbelj je povedal, da nima nič proti snemanju sej, vendar se mora zagotoviti moţnost
gledanja tudi v naselju Turje in okolici.
Gregor Pajić je še povedal, da so na seji KVIAZ-a sprejeli sklep, o izplačilu plače ţupana
in predlagal, da se ţupanu izplača plača v sprejeti višini takrat, ko bo brezposelnost v občini
15% ali manj, v nasprotnem pa do takrat predlaga izplačilo minimalne plače. Izrazil je tudi
ţeljo, da se mu posredujejo telefonske številke in elektronski naslovi, na katerih so dosegljivi
člani občinskega sveta, , člani krajevnih skupnosti in člani delovnih teles. Opozoril je še na to,
da sredi Hrastnika ţivi ţenska brez vode in elektrike in pozval občinsko upravo, da se to
uredi.
Ţupana je zanimalo za koga konkretno gre, oziroma ali gre za isto osebo kateri je ţe bilo s
strani občine ponujeno stanovanje in ga je odklonila. Odgovora na to na seji ni bilo s strani
predlagatelja.
Ţupan je v razpravi še dodal, da višino plače, ki jo bo prejemal določa Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju.
Seja je bila zaključena ob 17:30.
**********************************
ŢUPAN
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ

ZAPISALA:
Danijela Milošević

Številka: 032- 44/2014
Datum: 27.11.2014
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