ZAPISNIK
4. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je bila 19.2.2015 s
pričetkom ob 17. uri, v Galeriji Delavskega doma Hrastnik.
Sejo je pričel in vodil ţupan Miran Jerič. Na njej je bilo do vključno 6. točke dnevnega reda
prisotnih 20 članov, nato je sejo zapustila Dijana Moţina Zupan.
Na seji so bili prisotni tudi :
- Janez Kraner - direktor občinske uprave
- Tomaţ Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in javne gospodarske sluţbe
- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance
- Andreja Pavlič Udovč - vodja Oddelka za splošne zadeve
- Ljubomir Zalezina - vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in gospodarstvo
- Petra Plahuta – strokovna sodelavka občinske uprave
- Franc Markelj – Kegljaški klub Hrastnik
- Zoran Ţibret – Kegljaški klub Hrastnik
- Milan Tanšek – Kegljaški klub Hrastnik
- Mateja Leskovšek - novinarka Radia KUM
- Neţa Šabanovič Grmšek – novinarka ZON
- Mateja Jecl - zainteresirana javnost
- Igor Gošte – novinar ETV
- Simon Mišič – snemalec ETV
- Polona Malovrh – novinarka časopisa Delo
Članom Občinskega sveta so bila neposredno na seji dana na mizo naslednja gradiva:
Amandma na dopolnjen predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2015, dopolnitve in
popravki gradiva za Proračun Občine Hrastnik za leto 2015 svetniške skupine SMC Hrastnik
in Socialnih demokratov OO Hrastnik, Poročilo Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in infrastrukturo in Poročilo Odbora za gospodarski razvoj in proračun.
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti, je ţupan podal predlog za razširitev
dnevnega reda, s točko, ki jo je predlagal svetnik Marko Funkl glede situacije povezane s
Kegljaškim klubom Hrastnik. Po krajši obrazloţitvi, ki jo je podal Marko Funkl, je ţupan dal
v razpravo predlog razširjenega dnevnega reda s točko problematika dolga Kegljaškega kluba
Hrastnik.
Člani občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji

D N E V N I R E D:
Ugotovitev sklepčnosti;
Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik z dne, 18.12.2014;
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji občinskega sveta;
Problematika dolga KK Hrastnik;
Obravnava in sprejem plačila razlike do 100 % programa ambulante splošne medicine
na Dolu pri Hrastniku;
6. Obravnava in sprejem Proračuna občine Hrastnik za leto 2015 – druga obravnava;
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno
izobraţevalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik – skrajšani
postopek;
8. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi v Občini Hrastnik – prva obravnava;
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
podjetništva v Občini Hrastnik – skrajšani postopek;
10. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini hrastnik za leto 2015;
11. Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih program v Občini
Hrastnik za leto 2015;
12. Obravnava in sprejem Sklep o izdaji soglasja k cenam:
- storitev pomoči na domu za leto 2015, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik,
- storitev dodatnih nalog za leto 2015, ki jih izvaja Center za socialno delo Hrastnik;
13. Obravnava in sprejem Letnega plana razvoja in vzdrţevanja občinskih cest za
proračunsko leto 2015;
14. Obravnava in sprejem Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Hrastnik – skrajšan postopek;
15. Volitve in imenovanja:
- imenovanje članov skupščine Ceroz –a
- imenovanje članov garancijskega odbora v okviru Garancijske sheme za Zasavje
- imenovanje odgovornega urednika lokalnega časopisa Hrastov list
16. Vprašanja in pobude:
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne
18.12.2014;

Razprave ni bilo.
Občinski svet je s 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 18.12.2014.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta;
K pregledu realizacije ni bilo pripomb.
Občinski svet je s 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Pregled Realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta, se sprejme v
predloţeni vsebini.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Problematika dolga Kegljaškega kluba Hrastnik;
V obrazloţitvi je Marko Funkl pojasnil, da je Lista Naš Hrastnik z namenom razjasnitve
nastale situacije v Kegljaškem klubu Hrastnik podala predlog za razširitev dnevnega reda s
točko Problematika dolga Kegljaškega kluba Hrastnik in priloţenim pismom predsednika
Kegljaškega kluba Hrastnik, v katerem le ta pojasnjuje, da je zmoţen klub sam pokriti nastali
dolg do NLB.
Franc Markelj je v krajši obrazloţitvi pojasnil, da je zadeva v postopku na sodišču in dodal,
da meni, da banka v tem primeru ni delovala zakonito, saj se v nasprotnem o tem ne bi sedaj
pogovarjali. Razčiščeno ni niti to, kdo mora najete kredite vrniti, zato ţeli , da se ta zadeva
razčisti na sodišču. Glede zgodbe, ki se pojavlja okrog tega v časopisu, pa je še dodal, da so se
novinarji obrnili nanj in na podlagi dokumentacije, ki jo je novinarjem pokazal, se je to v
časopisu tudi objavilo.
Ţupan je dodal, da sta bila s predsednikom kegljaškega kluba v zvezi s to zadevo prvič na
NLB d.d. v Ljubljani v letu 2012, po sproţitvi pravnega postopka NLB proti Kegljaškemu
klubu Hrastnik, drugič pa je bil sestanek opravljen v letu 2014, ko se je bliţal prvi narok v
postopku med NLB in Kegljaškim klubom, kar je g. Markelj tudi potrdil. NLB je takrat
dokazala, da je Kegljaški klub prejel denarna sredstva na svoj račun.
V cilju, da bi infrastruktura ostala v lasti kluba, je z banko ţelel dogovoriti način poravnave
dolga med NLB in kegljaškim klubom in za delni ali celotni odpis zamudnih obresti. Občina
je klubu pomagala napisati vlogo za odpis obresti in na podlagi dogovora naj bi klubu v letu
2015 pomagala poravnati dolg. V vsakem primeru pa je povedal, da ni nikoli poskušal ščititi
nepravilnosti v klubu ali zaščititi posameznike in je zahteval, da naj odgovornost za nastalo
situacijo in krivdo, kdo je kaj nezakonito v klubu storil, raziščejo odgovorni organi in naj
krivci tudi odgovarjajo. Če tedaj na NLB ne bi bilo dogovorjeno, da bo dolg poravnan v letu
2015, bi bil prvi narok ţe izveden, temu pa bi verjetno sledila izvršba. Zato je občina v
predlogu proračuna za leto 2015 zagotovila sredstva za poplačilo dolga, ki bi ga klubu
dodelila z javnim razpisom, da bi ta lahko poravnal svoje obveznosti do banke, postopki na
sodišču pa bi tekli naprej. Zaradi vseh informacij, ki so se pojavile v zadnjih dneh, pa je
predlog sklepa za poplačilo dolga umaknjen in občina pri tem ne bo sodelovala.
Franc Markelj je povedal, da je bilo na prvem poravnalnem naroku dostavljeno izvedensko
mnenje grafologa, iz katerega je razvidno, da to ni njegov podpis na kreditni pogodbi, kar
posledično zanj pomeni, da sklepanje pogodb ni bilo zakonito, zato meni, da je potrebno s to
zadevo na sodišču nadaljevati.
Svetniki so podali svoja mnenja, v katerem so se opredelili do predloga Občine Hrastnik za
odpis dolga.
Vinko Ţagar je pojasnil, da je podpiral pomoč Kegljaškemu klubu Hrastnik, istega mnenja so
bili tudi v stranki Desus. Tudi v SMC so bili mnenja, da ta predlog podprejo, vendar pa je
svetnica te stranke Anita Kozole pojasnila, da zaradi netransparentnosti in nezakonitosti, ki so
se dogajale v klubu, zdaj ţelijo, da se sklep za poplačilo kreditnih obveznosti izvzame iz
proračuna. Z umikom sredstev za poplačilo dolga iz proračuna se je glede na celotno dobljeno
sliko o nastali situaciji strinjal tudi Marko Funkl.
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Gregor Pajić je dodal, da kegljišče ni javna infrastruktura ampak društvena, zato po
njegovem mnenju takšna pomoč ni zakonita in predlagal, da se kegljišče kupi in se tako reši
zadeva.
Marko Funkl je na vprašanje ţupana, ali ima kot predlagatelj te točke, pripravljen kakšen
predlog sklepa, povedal da ne.
Franc Markelj je na koncu še dodal, da ţeli, da se zadeva zaključi na sodišču.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem plačila razlike do 100 % programa ambulante splošne
medicine na Dolu pri Hrastniku;
Uvodno obrazloţitev je podal vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in gospodarstvo.
Gradivo je predhodno obravnaval Odbor za socialno politiko in zdravstvo. Predsednica
Odbora je pojasnila, da so člani odbora po temeljiti razpravi sprejeli stališče, da se dr.
Sarajličevi zagotovi plačilo razlike do 100% za tri leta. Dana pa je bil tudi pobuda, da se
lokacija ambulante prestavi v Hrastnik, vendar pa krajani Dola ţelijo, da je lokacija izrecno na
Dolu.
Rosanda Kladnik je pojasnila, da je tako ona kot stranka SD proti predlogu sklepa, ker se ji
ne zdi pravično do drugih koncesionarjev, ki se trudijo za svoje paciente in so bolj uspešni.
V razpravi so se s sofinanciranjem strinjali Franjo Krsnik, Maša Kovač, Vojka Povše Krasnik,
Anton Avbelj, Anita Kozole in Ivana Assayed.
Gregor Pajić je pojasnil, da se sicer strinja z ambulanto na Dolu, ne strinja pa se s
sofinanciranjem ambulante dr. Sarajličeve, kot tudi ni bil za sofinanciranje ambulante dr.
Jutreševe. Pomemben podatek bi bil tudi koliko občanov se je opredelilo za dr. Sarajlićevo,
kot osebno zdravnico.
Ljubo Zalezina je pojasnil, da je trenutno za to ambulanto opredeljenih 1265 občanov, indeks
glavarine pa se določi glede na starost pacientov.
Franc Bokal je izpostavil, da v primeru, da ni 100 % glavarine, posledično ni stroškov, zato
tudi ni interesa s strani zdravnice, da bi se število pacientov povečalo.
Maša Kovač je odgovorila, da se zdravnica zavzema in trudi za večje število pacientov,
vendar pa je teţava v tem, da so občani ţe opredeljeni za drugega osebnega zdravnika.
Občinski svet je s 16 glasovi ZA in 4 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
Koncesionarki ambulante na Dolu pri Hrastniku se zagotovi plačilo razlike do 100%
financiranja programa ambulante. Plačilo razlike se koncesionarki prizna za obdobje treh let
z veljavnostjo od 1. 1. 2015 dalje.
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Proračuna občine Hrastnik za leto 2015 – druga
obravnava;
Uvodno obrazloţitev je podala Vanja Jerič vodja Oddelka za proračun in finance, v kateri je
pojasnila, da sta bila vloţena dva amandmaja, ki jih je obravnaval tudi Odbor za gospodarski
razvoj in proračun in ugotovil, da amandmaja stranke SMC nista skladna z določi 84. člena
poslovnika, od vloţenih treh amandmajev svetniške skupine SD, pa je odbor potrdil enega.
Dalje je še povedala, da so svetniki na mizo prejeli tudi spremenjen sklep, ki določa, da se
sredstva, predvidena za poplačilo kreditnih obveznosti Kegljaškega kluba Hrastnik v višini
17.000 evrov, ne uporabijo za predviden pomen in se pri rebalansu proračuna prerazporedijo.
Gregor Pajić ni bil zadovoljen s prejetimi odgovori iz prve obravnave proračuna v celoti, zato
je postavil dodatna vprašanja:
kolikšna je cena elektrike od 1.1.2013 in za koliko % je cena višja do današnjih trţnih
cen,
koliko dni je obratovalo smučišče Kal in kolikšen je kolikšen bo strošek vzdrţevanja
in popravila vlečnice, ter ali je ot stroškovno učinkovito
katero podjetje zaračunava brezţični internet
koliko znaša mesečna najemnina za zadruţni dom Čeče
kakšni so učinki dela TIC- a Zasavje
kdo ima v lasti podjetniški inkubator v Hrastniku
koliko najemnin letno je pobranih za podjetniški inkubator in kam se plačujejo
Dodal je še, da proračuna ne bo podprl.
Ţupan je glede inkubatorja pojasnil, da za izvajanje nalog znotraj zasavske regije vse tri
zasavske občine plačujejo 18.000 €, ministrstvo pa okrog 80.000 € , glede lastniških razmerij
podjetniškega inkubatorja pa je povedal, da zadeve še vedno niso urejene.
/Na vprašanja g. Pajića so se pripravili pisni odgovori./
Franjo Krsnik je opozoril na napako v gradivu, in sicer v okviru posodobitve cestnega odseka
Vičič – Šergan ni pravilno zapisano območje, ki bi moralo biti Turje - Gore, ne pa Dol pri
Hrastniku.
Marko Funkl je pojasnil, da Naš Hrastnik ne bo podprl proračuna, zaradi odgovora na pobudo
za snemanje sej, v katerem se po njegovem mnenju išče razloge zakaj ne snemati sej in iščejo
razlogi zakaj se prestavlja realizacija le tega. Prav tako ni bil zadovoljen z odgovorom na
pobudo glede avtonomije krajevnih skupnosti, saj ţeli da bi se dal večji poudarek avtonomiji
krajevnih skupnosti.
Ţupan je glede snemanja sej podal odgovor, da se bo ţe naslednja seja snemala in bo
objavljena na spletu. Boţo Majcen je glede snemanja sej pojasnil, da jim je bilo na enem
izmed seminarjev predstavljeno mnenje informacijske pooblaščenke glede snemanja sej, ki
poudarja, da snemanje ni protizakonito, ni pa priporočljivo. To je potrdila tudi ga. Maša
Kovač.
Gregor Pajić se strinja s snemanjem sej v celoti, glede krajevnih skupnosti pa je povedal, da
niso pravne osebe, saj bi v nasprotnem primeru dobile večjo avtonomnost ţe v osnovi.
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Anton Avbelj je povedal, da se v primeru, da se zagotovi snemanje sej, mora omogočiti, da bo
posnetek viden vsem občanom in občankam občine.
Soniboj Kneţak je pojasnil, da ga je zmotilo to, da je bil zavrnjen amandma SD v delu, kjer so
predlagali določeno povečanje sredstev, hkrati pa je predvidena razprava za zvišanje sredstev
iz naslova financiranja svetniških skupin, ki jih po zakonu nismo dolţni financirati. Prav iz
tega razloga SD ne bo podprl proračuna.
Gregor Pajić je povedal, da na lokalnem nivoju ne bi smelo biti političnih strank, temveč le
svetniške skupine in se mu ne zdi prav, da bi bile do sredstev upravičene le politične stranke,
liste pa ne.
Anton Avbelj je izrazil strinjanje s financiranjem svetniških skupin, in predlagal, da tisti, ki se
ţeli odpovedati sredstvom, lahko ta sredstva donira.
Ţupan je odgovoril, da je bil na usklajevalnem sestanku s predstavniki političnih strank in list
sklenjen dogovor glede višine sredstev za politične stranke in svetniške skupine, zato je
takšen pravilnik pripravljen za obravnavo. Nikjer pa ni določeno, da se liste ne bi mogle
same omejiti glede višine porabe sredstev.
Marko Funkl se je strinjal s tem, da morajo biti vsi enaki, ne glede na to ali gre za listo ali
stranko in da je potrebno zagotoviti enaka izhodišča za vse. S tem se je strinjal tudi Vinko
Ţagar.
Franc Bokal je pojasnil, da stranka SD proračuna ne bo podprla, ker veliko dobrih danih
pobud ni bilo upoštevanih. Proračun tudi ni naravnan gospodarno, saj je za kmetijstvo in
gospodarstvo namenjenih premalo sredstev, potrebno pa bi bilo začeti ustvarjati tudi pogoje
za nova delovna mesta.
Vanja Jerič je opozorila, da Zakon o lokalni samoupravi nalaga lokalni skupnosti, katere
naloge je primarno dolţna financirati in za to tudi skozi primerno porabo prejme sredstva, in
v kolikor ima dovolj sredstev, jih lahko porabi tudi za druge namene. Ker se podjetništvo in
kmetijstvo primarno financirata iz drţavnega proračuna, je v občinskem proračunu tem
področjem dano manj poudarka.
Soniboj Kneţak je še dodal, da bi bilo potrebno poskrbeti za laţje preţivetje kmetij,
obrtnikov in kot eden od primerov pomoči navedel, da bi javni zavodi lahko odkupovali
domače izdelke od domačih kmetij.
Ţupan je pojasnil, da je predvidenih 27.000 € za pomoč kmetijstvu, prav tako občina
omogoča prodajo na trţnici brez plačila stojnic, glede podjetništva pa je pojasnil, da se v
okviru moţnosti in Zakona o javnem naročanju poskuša vključiti domače obrtnike v dela,
kjer je investitor občina.
Anita Kozole je povedala, da je teţava v tem, da ni razvite podjetniške miselnosti in ni
podjetniških idej ter da je stranka SMC na Odbor za gospodarski razvoj in proračun dala
predlog za ustanovitev skupine za projektno vodenje investicijskih projektov v občini
Hrastnik, z namenom povečanja črpanja evropskih sredstev izven RCR-ja.
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Gregor Pajić je dodal, da ţe leta poudarja slabo gospodarsko sliko občine in da pozdravlja
ustanovitev takšne podjetniške skupine, ki bi ustvarila pogoje za privabljanje podjetij v
občino.
Občinski svet je s 14 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje dopolnjen Odlok o proračunu občine Hrastnik
za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem
občine Hrastnik za leto 2015.
3. Ţupan občine se s tem sklepom pooblašča, da potrjuje dokumente identifikacije
investicijskega projekta za projekte, ki se prijavljajo na razpise za sofinanciranje z
drţavnimi in EU sredstvi.
4. Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje kadrovski načrt 2015-2016.
Sredstva v višini 17.000 evrov, predvidena za poplačilo kreditnih obveznosti
Kegljaškega kluba Hrastnik, načrtovana v okviru PP 4118001 Sofinanciranje športnih
programov, se ne uporabijo za predviden namen in se pri predloţitvi rebalansa
proračuna prerazporedijo
O.p. sejo je zapustila Dijana Moţina.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik –
skrajšani postopek;
Uvodno obrazloţitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo. Gradivo je obravnaval tudi Odbor za vzgojo, izobraţevanje, kulturo in šport.
Predsednik odbora Marko Funkl dodatnih obrazloţitev ni imel.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraţevalnega zavoda
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi v Občini Hrastnik – prva
obravnava;
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Uvodno obrazloţitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo. Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun.
Predsednik odbora Soniboj Kneţak dodatnih obrazloţitev k poročilu ni imel.
V razpravi sta Gregor Pajić in Soniboj Kneţak menila, da je pravilnik nepotreben.
Občinski svet je s 17 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlog Odloka o turistični taksi v občini
Hrastnik v prvi obravnavi kot primerna podlaga za drugo obravnavo.
2. Ob pripravi odloka za drugo obravnavo strokovne sluţbe preučijo pripombe podane na
3. seji Odbora za gospodarski razvoj in proračun.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja podjetništva v Občini Hrastnik – skrajšani postopek;
Uvodno obrazloţitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo. Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun.
Predsednik odbora Soniboj Kneţak dodatnih obrazloţitev k poročilu ni imel.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme dane dopolnitve na Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik.
Nato je Občinski svet z 18 glasovi ZA in 1 proti sprejel naslednji

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik.
2. Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja, po pridobitvi pozitivnega mnenja
pristojnega ministrstva.
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Hrastnik za leto
2015;
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih program v
Občini Hrastnik za leto 2015;
Skupno uvodno obrazloţitev k obema točkama je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za
druţbene dejavnosti in gospodarstvo. Gradivo za obe točki je obravnaval tudi Odbor za
vzgojo, izobraţevanje, kulturo in šport. Predsednik odbora Marko Funkl dodatnih
obrazloţitev ni imel.
Razprave glede Letnega programa športa v Občini Hrastnik za leto 2015 ni bilo.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2015.
Pred sprejetjem sklepa za sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih programov v
občini Hrastnik za leto 2015, je Gregor Pajić pojasnil, da sklepa ne bo podprl iz razloga, ker
so v programu zagotovljena sredstva za izdajo občinskega glasila, s čimer se ne strinja, saj to
ni javna sluţba.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
Sprejme se Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2015.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Obravnava in sprejem Sklep o izdaji soglasja k cenam:
- storitev pomoči na domu za leto 2015, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik,
- storitev dodatnih nalog za leto 2015, ki jih izvaja Center za socialno delo
Hrastnik

Uvodno obrazloţitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo. Gradivo je obravnaval tudi Odbor za socialno politiko in zdravstvo.
Predsednica odbora Maša Kovač dodatnih obrazloţitev k poročilu ni imela.
Gregor Erman je dal pobudo za popravek v naslovu sklepa in sicer beseda »opravlja« naj se
zamenja z besedo »izvaja«.
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Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Hrastnik soglaša:
da znaša strošek storitve pomoči druţini na domu 17,64 € na uro,
da znaša cena storitve za uporabnika 5,05 € na uro.
Razlika v ceni predstavlja subvencijo iz občinskega proračuna skladno z veljavno
zakonodajo za oblikovanje cen storitve pomoči na domu.
Izvajalcu pomoči na domu se nakaţejo sredstva za jubilejne nagrade in odpravnine v
skladu z zahtevkom.
2. Občinski svet soglaša, da se za uporabnike storitve, ki imajo stalno prebivališče na
območju občine Hrastnik, za katere bo Center za socialno delo Hrastnik v upravnem
postopku oprostitve plačila storitve pomoči na domu ugotovil moţnost vknjiţbe Občine
Hrastnik na premoţenje upravičenca, postopek vknjiţbe na premoţenje po 100. c členu
Zakona o socialnem varstvu ne izvede, izvede pa se, če je iz pripisa na vlogi razvidno, da
posamezni upravičenec to izrecno ţeli.
3. Center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo Občine Hrastnik, dodatno oprostil tiste upravičence oz. prosilce do
socialno varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih dohodkov in dohodkov njihovih
zavezancev sposobni plačati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na njihove
zdravstvene, psihofizične in druge socialne okoliščine. Dodatna oprostitev znaša do 50%
višine storitev, ki jo mora plačati zavezanec.
4. Stroški sodelovanja socialne oskrbovalke pri dostavi kosila na dom se uporabnikom ne
zaračuna in prizna kot dodatna subvencija občinskega proračuna.
5. Cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne pomoči, ki jih izvaja Center za socialno
delo Hrastnik znaša 506,35 € mesečno.
6. Soglasje k cenam PND velja od 1. 3. 2015 dalje, cene iz pete točke pa se uporabljajo od
1. 1. 2015 dalje. Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
7. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve »pomoč druţini na domu« in ceni dodatnih nalog Centra za socialno
delo (Uradni vestnik Zasavja št. 6/14).
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Obravnava in sprejem Letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za
proračunsko leto 2015;

Uvodno obrazloţitev je podal Tomaţ Sihur, vodja Oddelka za prostor okolje in javne
gospodarske sluţbe. Gradivo je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
infrastrukturo.
Gregor Pajić je povedal, da bo glasoval proti potrditvi zaradi previsokih vrednosti za
investicije in investicijsko vzdrţevanje. G. Sihur je pojasnil, da so investicije ocenjene, prava
vrednost pa bo znana po izvedenih postopkih javnega naročanja.
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Občinski svet je z 18 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme letni plan razvoja in vzdrţevanja občinskih cest za
proračunsko leto 2015.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Obravnava in sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hrastnik – skrajšan postopek;

Soniboj Kneţak je povedal, da stranka SD pravilnika ne bo podprla, ker ni bil upoštevan
njihov predlog za zniţanje sejnin.
Maša Kovač in Gregor Pajić sta povedala, da tako SMC in Lista Gregorja Pajića pravilnik
podpirata, saj so bile vse pripombe upoštevane.
Občinski svet je s 16 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejema Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hrastnik.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Volitve in imenovanja:
imenovanje članov skupščine Ceroz –a
imenovanje članov garancijskega odbora v okviru Garancijske sheme za Zasavje
imenovanje odgovornega urednika lokalnega časopisa Hrastov list

Uvodno obrazloţitev je podal Darko Planinc, predsednik KVIAZ-a.
-

imenovanje članov skupščine Ceroz –a

Gregor Pajić je pojasnil, da bo glasoval proti predlogu, da se Tomaţ Sihur imenuje za člana
skupščine Ceroz, saj meni, da gre za kolizijo interesov.
Občinski svet je s 17 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik za naslednje štiri letno mandatno obdobje imenuje v Skupščino druţbe
Ceroz d.o.o., kot predstavnika Občine Hrastnik naslednja člana:
Joţe Velikonja,
Tomaţ Sihur.
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-

imenovanje članov garancijskega odbora v okviru Garancijske sheme za Zasavje

Razprave ni bilo.
Občinski svet je s 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik za naslednje dvo letno mandatno obdobje imenuje v
Garancijski odbor Garancijske sheme za Zasavje, kot predstavnika podjetnikov Občine
Hrastnik, samostojnega podjetnika Kovač Andreja.
-

imenovanje odgovornega urednika lokalnega časopisa Hrastov list

Gregor Pajić je povedal, da bo glasoval proti imenovanju odgovornega urednika, saj meni, da
lokalni časopis ni potreben, zato tudi imenovanje ni potrebno.
Franjo Krsnik, Vojka Povše Krasnik, Marko Funkl in Anton Avbelj so v razpravi podprli
predlog.
Občinski svet je s 17 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Hrastnik za naslednje štiri letno mandatno obdobje za odgovornega
urednika lokalnega časopisa Hrastov list imenuje Janija Medveška.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Vprašanja in pobude

Gregor Erman je dal pobudo za ureditev stopnišča, ki bi omogočala laţji dostop do garaţ pri
Novem Logu 13. Dalje je dal pobudo za osvetljenost malega stadiona na Logu do 21. ure.
Ţupan mu je pojasnil, da se bo v sklopu EU projekta uredila tudi pešpot pri Novem logu 13.
Glede osvetljenosti stadiona pa se bo pobuda proučila.
Na vprašanje Soniboja Kneţaka, ali se Občina Hrastnik s Petrolom dogovarja za odkup KSP
d.d. Hrastnik, je ţupan odgovoril, da ne potekajo nobeni pogovori o prodaji Komunalno
stanovanjskega podjetja Hrastnik.
Gregor Pajić je dal pobudo za odstranitev telefonske govorilnice pri Mercatorjevi trgovini na
Logu. Dalje je dal pobudo za ureditev prostora, kjer bi se lahko odlagalo še uporabno
pohištvo. Predlagal je tudi, da se javni zavod osnovna šola preoblikuje v zasebni zavod.
Ţupan je povedal, da bodo prvi dve pobudi proučili.
Ţupan je na pobudo Maše Kovač ali se bodo v kratkem sestale komisije, ki se še niso,
odgovoril pritrdilno.
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Marko Funkl je predlagal, da se izenačijo cene ogrevanja tako za fizične osebe, kot pravne
osebe in se pripravi gradivo v zvezi s tem za obravnavo na seji. Dalje je dal pobudo za
organiziranje seminarja v Mladinskem centru Hrastnik o participatornem proračunu.
Dalje ga je zanimalo, kaj se dogaja z regionalnim radiem ter ali so zasavski ţupani opravili
kakšne sestanke v zvezi s to problematiko.
Ţupan je pobudo glede organiziranja seminarja sprejel, nato pa pojasnil, da so z vodstvom
Petrola ţe potekali razgovori glede cen ogrevanja, pripravljen je tudi nov predlog o cenah, ki
bo po kurilni sezoni dan v obravnavo občinskemu svetu. Glede radia je pojasnil, da je
potekalo veliko aktivnosti v zvezi s tem ţe pred volitvami, saj gre za pomembno regionalno
institucijo, ki zagotavlja našim občanom pravico do obveščenosti. Lastniki so se odločili za
takšno shemo organiziranosti, kot so se, in še zagotavljajo obveščanje naših občanov.
Franjo Krsnik je dal pobudo, da se poskuša s Petrolom doseči dogovor, da se na vrhu
stanovanjskega objekta Log 2 uredi naprava, ki bi omogočala izpust zraka iz radiatorjev v
objektu.
Rosando Kladnik je zanimalo, na osnovi česa Petrol izvaja meritve plina, saj v nekaterih
občinah le – to ni obvezno.
Tomaţ Sihur je pojasnil, da je izvajanje meritev zakonsko predpisano in je del obveznih
dimnikarskih storitev, ki jih določa drţavna regulativa.

Seja je bila zaključena ob 20:50 uri.
**********************************

ŢUPAN
OBČINE HRASTNIK
MIRAN JERIČ

ZAPISALA:
PETRA PLAHUTA

Številka: 032- 8/2015
Datum: 6.3.2015
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