ZAPISNIK
5. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je bila 16.4.2015 s
pričetkom ob 17. uri, v Galeriji Delavskega doma Hrastnik.
Sejo je pričel in vodil ţupan Miran Jerič. Na njej je bilo do 6 točke dnevnega reda prisotnih
18 članov, nato je sejo zapustil Gregor Pajić.
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
- Ljubomir Zalezina - vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in gospodarstvo
- Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave
- Sebastjan Zmrzljak – vodja MIR
- Zoran Obrez - komandir PP Hrastnik
- Aleš Venko – tajnik SPV
- Joţe Guzaj – predsednik SPV
- Mateja Leskovšek - novinarka Radia KUM
- Neţa Šabanovič Grmšek – novinarka ZON
- Jani Medvešek - Hrastov list
- Igor Gošte – novinar ETV
- Goran Ajtič – snemalec ETV
Članom Občinskega sveta so bila neposredno na seji dana na mizo naslednja gradiva: Predlog
Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, Izdaja predhodnega mnenja k
imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik, Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ
NHR Hrastnik in Poročilo Odbora za gospodarski razvoj in proračun.
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti, je ţupan podal predlog za razširitev 13. točke
Volitve, imenovanje in administrativne zadeve s točko »Izdaja predhodnega mnenja k
imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik« in razširitev dnevnega reda z novo 14. točko
»Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni«. Zadnja točka bi se
ustrezno preštevilčila. Razprave ni bilo.
Člani občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji

DNEVNI

R E D:

Ugotovitev sklepčnosti;
Potrditev zapisnika 4. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 26.2.2015;
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta;
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje:
seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v
Občini Hrastnik za leto 2014
sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2014;
5. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2014 - poročilo bo podano
USTNO;
1.
2.
3.
4.
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6. Obravnava in sprejem :
- Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih
komisij za leto 2014;
- Predloga Programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
njegovih komisij za leto 2015;
7. Obravnava in sprejem:
- Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v Občini Hrastnik za leto
2014;
- Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik
za leto 2015;
8. Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi
poţarnega sklada Občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2014;
9. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014;
10. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi v Občini Hrastnik – druga obravnava;
11. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeţelja v občini Hrastnik;
12. Izdaja soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Mladinski center Hrastnik;
13. Volitve, imenovanje in administrativne zadeve:
Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Center za socialno delo
Hrastnik
Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ NHR Hrastnik
Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik,
14. Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
15. Vprašanja in pobude
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne
26.2.2015;

Pri tej točki se je ţupan opravičil za napako, saj k zapisniku niso bili priloţeni odgovori na
dopolnilna vprašanja svetnika Gregorja Pajića na 4. redni seji občinskega sveta Občine
Hrastnik, dne 19.2.2015 in bodo svetnikom posredovani naknadno.
Franjo Krsnik je opozoril, da je pri točki 16. Vprašanja in pobude pri njegovi pobudi, da se
uredijo zadeve s Petrolom in upravniki zgradb na področju centralnega ogrevanja omenjena
samo stolpnica Log 2, mišljeno pa je bilo za vse objekte, ki imajo centralno ogrevanje.
Gregor Erman je predlagal popravek zapisa njegove razprave pri 12. točki, saj je razpravljal v
smeri, da se spremeni oz. dopolni naslov sklepa tako, da bo glasil : »Sklep o izdaji soglasja k
ceni pomoči druţini na domu, ki jo izvaja Dom starejših Hrastnik in k ceni dodatnih nalog, ki
jih za Občino Hrastnik opravlja Center za socialno delo Hrastnik«, s čimer bi bilo ţe iz
naslova razvidno, katera institucija opravlja katero storitev za občino Hrastnik.
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Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 19.2.2015 s
predlaganimi popravki.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta;
K pregledu realizacije ni bilo pripomb.
Občinski svet je s 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Pregled Realizacije sklepov, sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta, se sprejme v
predloţeni vsebini.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje:
seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje
v Občini Hrastnik za leto 2014
sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto
2014;
Uvodno obrazloţitev k poročilu je podal vodja MIR, Sebastjan Zmrzljak.
Gregor Pajić je v razpravi izpostavil, da je redarstvo takšno kot je nepotrebno, saj ne izvaja
tistih funkcij za katere je bilo ustanovljeno in tudi stroškovno ni učinkovito. Kontrolira
mirujoči promet in zapuščena vozila, ne izvaja pa tistega, za kar je praktično vzpostavljeno, in
dalje povedal, da je bilo za vozila in vse skupaj izdanih 6 plačilnih nalogov na mesec in 3
opozorila. Znesek vseh izrečenih glob za območje Hrastnika je 2.540 €, strošek redarstva v
Hrastniku pa zanaša pribliţno 30.000 €. Predlagal je, da se v okviru posebne točke dnevnega
reda na seji sveta opravi razprava na kakšen način bi se preoblikovalo redarstvo, tudi preko
sveta regije in se vzpostavi takšno redarstvo, ki je v Sloveniji nujno in zaţeljeno.
Gregorja Ermana je zanimal vzrok za majhno število prekrškov v zvezi z nepravilnim
parkiranjem v neskladju s talnimi označbami. Dalje je izpostavil varnost na pešpoti Ob
Bobnu, saj se tam pojavljajo tudi kolesarji in način kako lahko redarji kontrolirajo oziroma
kaznujejo te kršitelje, ter kako lahko občani sploh hitreje obvestijo redarje o kakšni kršitvi
(saj so moţnosti pisno ali po fiksnem telefonu).
Antona Avblja je zanimalo kakšne pristojnosti imajo redarji v okviru divjih odlagališč ter
koliko intervencij ter prijav v zvezi s tem so prejeli.
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Sebastjan Zmrzljak je glede divjih odlagališč pojasnil, da je bilo od 32 ogledov 13 izdanih
odločb oz. vodenih postopkov zoper divja odlagališča, oz. v navezavi z Odlokom o
odlaganju komunalnih odpadkov. Ta številka je zadnja leta nekje v tem območju in je za
razliko od sosednjih občin od 5 do 6 krat manjša.
Glede majhnega števila prekrškov na talnih označbah je pojasnil, da je nadzor usmerjen v
preventivo in vsa opozorila niso zabeleţena, kot redarski postopek. Redar ima diskrecijsko
pravico, da se v danem trenutku sam odloči kako bo deloval in če ugotovi, da bo ukrep
opozorila zalegel, izda samo opozorilo, nadzori pa se izvajajo vsakodnevno.
Glede kolesarjev na pešpoti ob Bobnu je povedal, da nima informacije, da bi ga kdo obvestil
o kršitvi na tem območju, omenjena pot je tudi večkrat na koledarju, izvajajo pa se tudi
preventivne akcije na tem področju.
Glede obveščanja redarjev je povedal, da občinsko redarstvo ni intervencijska sluţba in se
lahko občani v primeru, da opazijo kolesarja na pešpoti obrnejo tudi na policijsko postajo, ki
ima enake pristojnosti, kot redarji.
Glede ustanovitev MIR-a je pojasnil, da so se občine odločile ustanoviti redarstvo na podlagi
zakonodaje, ki to določa in da gre za manjše stroške, kot če bi občina sama ustanovila
redarsko sluţbo. Občina letno nameni za delovanje redarstva 15.000 € in ne 30.000 €, saj je
50% povrnjeno s strani drţave, ki ţe nekaj let spodbuja občine k povezovanju, s čimer se
zmanjšujejo stroški. Glede majhnega števila nalogov je pojasnil, da se je le to z leti
zmanjšalo z ureditvijo novih parkirnih prostorov, glavni razlog pa je predvsem poudarek na
preventivi. Dalje je povedal, da ima vsaka občina moţnost izstopa iz medobčinskega
redarstva, vendar pa zakon nalaga občinam, da morajo v tem primeru imeti ustanovljeno
občinsko redarstvo v okviru občinske uprave. Glede na to kakšni stroški bi bili, če bi imela
občina redarstvo sama ( programska oprema, nakup opreme izobraţevanje, usposabljanje..) bi
bil skupni znesek stroškov v primerjavi z zdajšnjim bistveno večji.
Gregor Pajić je predlagal, da se redarstvo ukine, sredstva pa se dajo Policijski postaji v
Hrastniku, ki bi z veseljem napisala teh 9 ukrepov mesečno.
Ţupan je še dodal, da lahko takšno pobudo poda kot drţavljan na Vlado Republike Slovenije,
za spremembo obstoječe zakonodaje, dokler pa bo zakonodaja glede redarstva takšna kot je
bomo v občini zakonodajo spoštovali.
Redarstvo je upravičilo zaupanje in je vesel, da redarstvo deluje tudi preventivno, ne pa da
izvaja represivno politiko in kaznuje občane.
Občinski svet je z 17 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Zasavje v Občini Hrastnik za leto 2014.
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
občine Hrastnik za leto 2014.
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2014;
Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik je podal komandir policijske postaje Zoran Obrez.
Podal je primerjavo glede obravnavanih kršitev med letom 2013 in 2014. Glede poslovnih
prostorov je poudaril, da se vsako leto skupaj z občino trudijo, da se stanje ohranja kar se da
vzdrţno, saj glede na število zaposlenih prostori v katerih delujejo ne ustrezajo potrebam, zato
si s skupnimi močmi prizadevajo za izgradnjo novih prostorov za policijsko postajo.
Marko Funkl je pohvalil delo policije, saj se varnost zvišuje, a je hkrati podal svojo oceno, da
občina postaja policijska občina. Pri primerjavi po letih 2013 in 2014 se je število kršitev v
enem letu zvišalo za 6 %, medtem ko se je število plačilnih nalogov zvišalo za 18 %, zato ga
je zanimal razlog za to.
Antona Avblja je zanimalo kakšno je stanje na področju mehkih drog.
Zoran Obrez je pojasnil, da so policisti na cesti zelo aktivni in opravljajo svoje delo, saj so za
to tudi plačani. Če policistov ne bi bilo toliko na cesti, tudi rezultati ne bi bili takšni.
Glede odkrivanja kaznivih dejanj je pojasnil, da gre za kompleksne zadeve, ki lahko trajajo
več mesecev – zbrati je potrebno dovolj dokazov za hišno preiskavo, izvedba postopkov,..
zato tudi številka ni tako velika.
Glede področja prepovedanih drog, je povedal, da se povsod konzumirajo, policisti so sicer
prisotni na krajih, kjer se je to največkrat dogajalo, a so tudi kršitelji bolje organizirani kot je
bilo pred časom, zato je tudi število ugotovljenih prekrškov upadlo.
Gregor Pajić je pojasnil, da bo poročilo podprl, ga je pa zanimalo kako policijska postaja
zagotavlja varnost naših otrok.
Marko Funkl je ponovil vprašanje in sicer, da ga je zanimalo zakaj se je število kršitev
povečalo za 6 %, izdanih plačilnih nalogov pa za 18 %.
Zoran Obrez je pojasnil, da je izrekanje opozoril v domeni policistov samih - za izrek
opozorila morajo biti izpolnjeni določeni zakonski pogoji, zato število opozoril tudi variira
in na podlagi tega se lahko ugotovi zakaj je bilo izdanih več plačanih nalogov, kot izrečenih
opozoril.
Glede medvrstniškega nasilja je pojasnil, da Policijska postaja Hrastnik zelo dobro sodeluje z
osnovno šolo in vsako leto izvede več preventivnih projektov glede tega. Eden od teh je
policist Leon, s katerim opozorijo kaj je med vrstniško nasilje in povedo kako naj se otroci
obnašajo v takšnem primeru. Če pride do takšnih situacij se povezujejo z CSD in vodstvom
osnovne šole in ustrezno ukrepajo.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Hrastnik
za leto 2014.
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem :
- Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih
komisij za leto 2014;
- Predloga Programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
njegovih komisij za leto 2015;
Uvodno obrazloţitev k poročilu in predlogu programa sta podala Joţe Guzaj, predsednik
SPV in Aleš Venko, tajnik SPV.
Vojko Povše Krasnik je zanimal povečan obseg aktivnosti, ter kakšne aktivnosti so
predvidene na področju varnosti pešcev. Dalje je dala pobudo, ki je ţe bila podana s strani KS
Dol, za ureditev prehoda za pešce pri Rogličevi hiši na Brnici.
Franjo Krsnik je izpostavil odsek na cesti od začetka cerkve do konca objekta na naslovu Log
7 na katerem bi bilo potrebno omejiti hitrost zaradi nepreglednosti tega odseka.
Aleš Venko je pojasnil, da se akcija PEŠEC izvaja celo leto, pozornost na tem področju pa bo
v letošnjem letu predvsem namenjena osveščanju najmlajših in najstarejših.
Glede prehoda pri Rogličevi hiši je povedal, da je SPV ţe seznanjen s to pobudo in ker gre za
drţavno cesto, je bil predlog dan na Direkcijo za ceste RS, ki je določene aktivnosti ţe
izvajala, nima pa končnih informacij.
Glede odseka ceste pri cerkvi je izpostavil, da je to območje obremenjeno tako glede
frekvence motornih vozil, kot pešcev. Nekaj aktivnosti je ţe bilo storjenih in sicer pri
Delavskem domu je bilo ukinjeno 1 parkirno mesto zaradi vidljivosti, šrafirano je
prepovedano parkiranje z belo tablo, v sodelovanju s policijo in mestnim redarstvom so
spremljali obnašanje voznikov in mora povedati, da vozniki upoštevajo talne označbe.
Gregor Pajić je dal predlog, da se cesta Trbovlje Hrastnik oz. Trbovlje Celje označi kot glavna
cesta, saj gre za zelo rizično kriţišče na tem območju.
Ţupan je povedal, da je glavna cesta II razreda, cesta, ki poteka čez Savski most, mimo
trgovine Mercator, upravne zgradbe TKI proti Zidanemu mostu vendar je kriţišče pri mostu
čez Savo glede prometne varnosti zasnovano z upoštevanjem bodoče glavne ceste, ki bo šla
mimo nove Steklarne z novim mostom čez Savo in potem proti Zidanemu mostu.
Občinski svet je soglasno z 18 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in njegovih komisij v Občini Hrastnik za leto 2014.
Občinski svet je sprejel Predlog programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in njegovih komisij v Občini Hrastnik za leto 2015.
(o.p. Gregor Pajić je zapustil sejo)
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem:
- Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v Občini Hrastnik za
leto 2014;
- Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini
Hrastnik za leto 2015;
Uvodno obrazloţitev je podal Aleš Venko, strokovni sodelavec občinske uprave.
Anton Avbelj je v razpravi opozoril, da v času poţara v Prapretnem hidrant ni bil usposobljen,
in ga je v zvezi s tem zanimalo kdo kontrolira hidrante, ali obstaja hidrantska mreţa in kdo jo
vzdrţuje ter ali imamo avtolestev.
Ţupan je pojasnil, da so aktivnosti za nakup gasilskega vozila z avtolestvijo za intervencijo v
visokih zgradbah ţe stekle, saj smo bili skupaj z Občino Trbovlje uspešni na razpisu, na
katerem smo prejeli 215 000 € , kar je sicer nekaj manj sredstev od načrtovanih, bosta pa obe
občini skupaj za zaprtje finančne konstrukcije zagotovili manjkajočih 35.000 € za nakup le-te
v letih 2015 in 2016.
Glede hidrantnega omreţja je pojasnil, da nimamo na vseh območjih tega omreţja, se pa tam
kjer se gradi novo vodovodno omreţje gradi tudi hidrantno omreţje (Dol, Turje, Boben).
Gregorja Ermana je zanimalo, kateri javni zavodi, ki bi morali imeti organizirane enote za
civilno zaščito, takšne enote ima . Dalje ga je zanimalo, koliko ekip za prvo pomoč iz javnih
zavodov se udeleţi regijskih tekmovanj na tem področju. Dobro bi bilo tudi, da bi občine
spodbujale odgovorne osebe javnih zavodov in člane ekip prve pomoči javnih zavodov, da se
udeleţijo prvega usposabljanja in sodelujejo na takšnih tekmovanjih.
Aleš Venko je glede nedelujočega hidranta pojasnil, da gre za napačno informacijo v zvezi s
tem, je pa res, da je bilo na hidrant priključenih več uporabnikov, posledica je bil padec
pritiska in zato je bilo prvo gašenje slabše. Je pa v poţarnem načrtu določen odvzem poţarne
vode na rezervoarju Prapretno, na katerega se bi priključila motorna črpalka, ki bi omogočala
priključitev več porabnikov.
Glede enot za civilno zaščito je pojasnil, da so tudi javni zavodi, po merilih o usposabljanju
na področju zaščite in reševanja, dolţni imeti te enote. Nekateri zavodi jih imajo, ni pa
vzpostavljena evidenca, kateri so to. Udeleţbe na preverjanju usposobljenosti pa ţal ni, edina
druţba, ki se je odzivala tem tekmovanjem je ETI Izlake pa še ta se v zadnjih letih nič več ne
udeleţuje. Naloga sistema je, da spodbuja organiziranje ekip prve pomoči, izpostava za ZIR
se na tem področju trudi, a če ni odziva v podjetjih, lahko samo inšpektor z odločbo to
odredi in lastnika tudi kaznuje.
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Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu na področju sistema zaščite in
reševanja v Občini Hrastnik za leto 2014.
2. Občinski svet je sprejel Predlog programa dela na področju sistema zaščite in
reševanja v Občini Hrastnik za leto 2015.
K 8 TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Obravnava in sprejem Poročila o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2014;
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi poţarnega
sklada Občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2014.
K 9 TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za
leto 2014;
Uvodno obrazloţitev k Zaključnemu računu proračuna Občine Hrastnik za leto 2014 je
podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.
Franjo Krsnik je predlagal, da se na področju financiranja društev apelira na komisijo pri
pregledovanju vlog na razpis, da bolj podrobno in bolj primerjalno opravijo preglede med
društvi in da se tudi obrazec za prijavo na razpis prilagodi novim finančnim zahtevam.
Predlagal je tudi, da se sredstva, namenjena posamezni krajevni skupnosti za investicijska
vlaganja, zdruţijo, s čimer bi se v posamezni krajevni skupnosti v posameznem letu izvedli
večji projekti kot celota.
Vojka Povše Krasnik je v razmislek podala pobudo, da se v gradivo zaključnega računa
namesto, da bi se pri vsaki krajevni skupnosti pisala zakonodaja, globalni cilji, … zdruţi to v
eno področje za vse krajevne skupnosti skupaj.
Dalje je opozorila na napačen zapis stavka » tako se je posodobila cesta«, saj se cesta sama ne
posodobi.
Antona Avblja je zanimalo, kako je z investicijo naslednje faze osnovne šole in regijske
deponije.
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Ţupan je glede sanacije osnovne šole pojasnil, da se ţe izvaja II. faza energetske sanacije
osnovne šole v Hrastniku, med prvomajskimi prazniki se bo pričelo z zamenjavo stavbnega
pohištva in azbestne kritine, do konca meseca maja bo predvidoma končana energetska
sanacija male telovadnice, med poletnimi počitnicami pa še manjkajoči del, vse pa mora biti
zaključeno do 15. avgusta.
Glede regijske deponije Unično je pojasnil, da je bila pred kratkim izvedena tiskovna
konferenca, na kateri je bil predstavljen terminski plan izgradnje do 15.9.2015. Dalje je
pojasnil, da so pridobljena vsa okoljevarstvena dovoljenja, razen dovoljenja za tretje
odlagalno polje, za kar pa je pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Ker pa je bil deponijski
prostor preprojektiran, ni razlogov, da ne bi v čim krajšem času pridobili še edino manjkajoče
okoljevarstveno dovoljenje. Sortirnica suhe frakcije je bila narejena do konca, opravljen je bil
ţe tudi suhi preizkus, tako da se pričakuje, da bo tehnični pregled kmalu in da se prične v
soglasju z ministrstvom s poskusnim obratovanjem sortirnice. Deponija inertnih odpadkov na
Neţi je bila ţe dokončana, opravljen je bil tudi ţe tehnični pregled, tako da bo tudi ta objekt
kmalu v obratovanju. Izvajalec mora še dokončati dela na regijski kompostarni, na tretjem
odlagalnem polju in na dovozni cesti do Uničnega ter na izgradnji čistilne naprave. Dana je
bila pobuda za spremembo sofinancerske pogodbe, oz. ministrstvu predan nov izračun
finančne vrzeli, ki bi zagotavljal večji deleţ kohezijskih sredstev v finančni konstrukciji in
s tem zmanjšanje obremenitev občin.
Glede krajevnih skupnosti je pojasnil, da je bil pri pripravi proračuna za leto 2015 s
predsedniki krajevnih skupnosti razgovor tudi na temo zdruţevanja investicij, vendar se je na
sestankih s Sveti KS izkazalo, da v tem letu to ni mogoče zaradi ţe zastavljenih projektov iz
preteklega obdobja. Bo pa to ponovno potrebno poskusiti pri oblikovanju proračunu za leto
2016, s čimer bi lahko v posamezni krajevni skupnosti poskušali dokončati večje investicije v
enem paketu.
Vanja Jerič je na predlog ge. Povše pojasnila, da so krajevne skupnosti neposredni uporabniki
proračuna, kar pomeni, da morajo pripravljati finančne načrte in zaključna poročila v skladu s
predpisano metodologijo, ki velja za neposredne uporabnike.
Glede sofinanciranja društev je ţupan povedal, da je pripomba na mestu in da se bo skozi
merila in kriterije v pravilnikih poskušalo to pobudo proučiti in vnesti v pravilnik.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Odlok o sprejemu zaključnega računa proračuna
občine Hrastnik za leto 2014.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi v Občini Hrastnik – druga
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.
Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel predlog Odloka o turistični taksi v občini Hrastnik.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik;
Uvodno obrazloţitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo. Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun, ki je
sprejel stališče, da se v 21. členu za 4 točko doda nova 5 točka, ki glasi: »Nadzor in sankcije
se podrobneje opredelijo s pogodbo o dodelitvi sredstev« .
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
1. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeţelja v Občini Hrastnik s predlaganimi
popravki, ki jih je sprejel Odbor ta gospodarski razvoj in proračun na svoji seji dne
14.4.2015.
2. Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja po pridobitvi pozitivnega mnenja
pristojnih ministrstev.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Izdaja soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Mladinski center
Hrastnik;
Uvodno obrazloţitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in
gospodarstvo.
Franjo Krsnik je izpostavil, da naj se še enkrat preveri pravilnost naslova, saj je po njegovem
mnenju pravilni naslov Naselje Aleša Kaple 9 b, saj je trgovina Agrolit, ki je v sosednjem
objekt na naslovu Naselje Aleša Kaple 9 a.
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Ljubo Zalezina je pojasnil, da je v pogodbi o najemu prostorov in soglasju za adaptacijo
prostorov opredeljen ta naslov, ki izhaja iz delitve objekta ob etaţiranju.
Ţupan je povedal da so strokovne sluţbe preverile in bodo še enkrat preverile pravilnost
naslova.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik izdaja soglasje k spremembi Statuta
Mladinski center Hrastnik.

javnega zavoda

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Volitve, imenovanje in administrativne zadeve:
Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Center za socialno
delo Hrastnik
Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ NHR Hrastnik
Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma starejših
Hrastnik,
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Mirjane Kellner za
direktorico Centra za socialne zadeve Hrastnik za naslednje 5 letno mandatno obdobje.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel tudi naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Marine Kmet na
delovno mesto ravnatelja OŠ NHR Hrastnik za naslednje pet letno mandatno obdobje.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel tudi naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik daje pozitivno mnenje k imenovanju Draga Kopušarja za
direktorja Doma starejših Hrastnik za naslednje pet letno mandatno obdobje.
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K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Krajšo uvodno obrazloţitev je podal ţupan.
Marko Funkl je povedal, da podpirajo kodeks in da je bil eden od predlogov z njihove strani,
da bi kodeks celo zaostrili do te mere, da direktor javnega zavoda ne bi smel biti hkrati tudi
član liste ali politične stranke, s čimer se ne bi vplivali na odločitev pri izbiri direktorjev
javnih zavodov.
S predlogom Marka Funkla se je strinjal tudi Anton Avbelj.
Občinski svet je soglasno z 17 glasovi ZA sprejel naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejeme Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni
ravni, v predlagani vsebini.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Vprašanja in pobude;
Vinko Ţagar je dal pobudo za ureditev označbe parkirnih mest na Ţelezniški postaji.
Franja Krsnika je zanimalo, kdaj bo dokončno urejena razsvetljava na cesti mimo Pavliča
proti Podkovku.
Ţupan je odgovoril, da bo dokončno urejena razsvetljava na območju Brnice proti Kovku, ko
bo podeljena koncesije za javno razsvetljavo, v sklopu katere bodo zamenjane energetsko
potratne luči v javni razsvetljavi, drogovi, idr.
Anita Kozole je bila s strani sveta KS pooblaščena, da na občinskem svetu postavi naslednja
vprašanja:
- Ali so vsi lastniki stanovanjskih hiš nasproti pokopališča na Dolu, kjer se
predvideva izgradnja pločnika, seznanjeni z zazidalnim načrtom, ali so dali
pristanek in ali so pripravljeni oddati zemljišče za to rekonstrukcijo
- Ali je moţno iz sredstev ki so rezervirana za projekte zagotoviti sredstva za
projekt vodovoda na Kalu oz. kako se bo to vprašanje rešilo letos ali v naslednjem
letu
- Izpostavila je, da so najlepši prostori na Dolu namenjeni dvema obeleţjema in
sicer to sta spomenik v centru in pokopališče, ki bo v naslednjih letih še kar na
Dolu. Dalje jo je zanimalo ali je ţe znana rezervna lokacija za pokopališče
- Govori se o rekonstrukciji kulturnega doma na Dolu, zato jo je v zvezi s tem
zanimalo ali so ţe pripravljeni projekti in kakšno vsebino bo imel ta dom
- Izpostavila je vodo, ki zateka v stanovanjsko hišo Klemen in kjer stvari še niso
urjene do konca. Ker voda teče iz hriba, pod katero je »zlata hiša« jo je zanimalo
ali ima »zlata hiša« zaklonišče in če je to zaklonišče v funkciji ali ne.
Ţupan je glede zaklonišč pojasnil, da so vsa zaklonišča v lasti lastnikov stanovanj, zato
morajo skrbeti za vzdrţevanje le – teh.
12

Glede zazidalnega načrta je pojasnil, da je bilo opravljenih več javnih obravnav, na katerih so
bili krajani Dola z rešitvami v okviru ureditvenega načrta centra Dola večkrat tudi seznanjeni.
Na teh obravnavah so bile dane tudi pripombe, določene so bile tudi upoštevane in zazidalni
načrt je bil v končni fazi sprejet drugačen, kot je bil prvotno predlagan. Najprej pa se mora
pričeti rekonstrukcija ceste skozi Dol, ki odpira druge razvojne moţnosti in priloţnosti iz
zazidalnega načrta.
Glede vodooskrbe na Kalu je odgovoril, da bo v letošnjem letu dokumentacija pripravljena,
saj bomo s tem projektom kandidirali na razpisu za pridobitev evropskih sredstev.
Glede pokopališča je pojasnil, da je na sedanji lokaciji prostora še maksimalno za 15 let. V
OPN je umeščena tudi nova lokacija, na kateri bodo potrebna velika vlaganja za pokopna
polja, objekte, parkirišča, da se zagotovi pokopališče za naslednjih 50 oz. 100 let.
Glede spominskih obeleţij je pojasnil, da so bila ta obeleţja postavljena v dogovoru s krajani
Dola in doslej ni bilo pobud, da se spominska obeleţja prestavijo na druge lokacije.
Glede kulturnega doma je pojasnil, da je to ena od ključnih investicij v naslednji finančni
perspektivi, ki bo predstavljena tudi občinskemu svetu, idejne osnove so ţe usklajene tako s
Kmetijsko zadrugo Laško kot KUD Dol in ena od prioritetnih nalog je priprava ustreznih
projektov za črpanje evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi.
Anita Kozole je dala pobudo, da se na Dolu sestanejo predstavniki krajevne skupnosti, člani
občinskega sveta in vsi odgovorni kjer bi se te stvari dorekle.
Ivana Assayed je dala pobudo za ureditev avtobusnih postaj z voznim redom in javnega
prevoza.
Ţupan je odgovoril, da bo skozi projekt trajnostne mobilnosti, ki bo izdelan na področju
celotne regije urejeno tudi to področje - avtobusna postajališča, parkirišče za kolesarje, vozni
redi.
Anton Avbelj je dal pobudo za ureditev zaščitne ograje na odseku Grča in ga zanima kdaj bo
ta odsek uvrščen za rekonstrukcijo.
Tomaţ Sihur je odgovoril, da je montaţa odbojnih ograj zadeva, ki je lahko takoj urejena,
glede modernizacije odseka v Grčo pa je povedal, da o prioritetah izvedbe odloča svet
krajevne skupnosti.
Seja je bila zaključena ob 20:05.
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