ZAPISNIK
10. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je bila v četrtek
17.12.2015 s pričetkom ob 17. uri v Galeriji Delavskega doma Hrastnik.
Sejo je pričel in vodil župan Miran Jerič. Na njej je bilo prisotnih vseh 20 članov.
Na seji so bili prisotni tudi :
- Janez Kraner - direktor občinske uprave
- Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in javne gospodarske službe
- Vanja Jerič – vodja Oddelka za proračun in finance
- Andreja Pavlič Udovč - vodja Oddelka za splošne zadeve
- Ljubomir Zalezina - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
- Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave
- Tone Bezgovšek, direktor Zasavske ljudske univerze
Nives Venko, direktorica KSP Hrastnik d.d.,
Ernest Gričar, tehnični direktor KSP Hrastnik d.d.
- Jože Derganc - Struktura d.o.o., vodja projekta za OPN Hrastnik
- Mateja Leskovšek – novinarka Radia KUM
- Neža Šabanovič Grmšek – novinarka ZON
- Jani Medvešek – Hrastov list
- Anja Šircelj – novinarka ETV
- Goran Ajtič – snemalec ETV
- Marko Planinc - Zasavski tednik
Članom Občinskega sveta so bila neposredno na seji vročena naslednja gradiva: Poročilo
Odbora za varstvo okolja, urejanje prostorov in infrastrukturo, Poročilo Odbora za
gospodarski razvoj in proračun,
ter gradivo za točko 16 -Volitve, imenovanja in administrativne zadeve: Predlaganje
kandidatov za sodnike porotnike, Imenovanje predstavnikov občine v svete zavodov: Svet
območne izpostave JSKD Trbovlje, Svet Regionalne razvojne agencije Zasavje, Svet zavoda
Zdravstveni dom Hrastnik in Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik.
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan dal v razpravo predlog dnevnega
reda, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sklic seje.
V razpravi o dnevnem redu je Marko Funkl podal predlog za umik 6. točke - Obravnava in
sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik – druga obravnava z dnevnega reda
iz razloga, ker je bilo pri prvi obravnavi OPN s strani strokovnih služb obljubljeno, da se ob
sprejemanju prostorskega načrta seznani vse prebivalce Partizanske ceste s spremembami, ki
jih prinaša dokument za to območje ter s potencialnimi obremenitvami s hrupom in
obremenitvami ceste, dopis pa je bil posredovan samo predsednici KS Dol in njemu kot
pobudniku.
Tomaž Sihur , vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe je pojasnil, da ne
gre za seznanitev ljudi z novimi obremenitvami, ki bi jih sprejem dokumenta povzročil,
temveč za seznanitev s postopki, ki so potrebni, da se lahko poseg za takšno vrsto dejavnosti
kot je bodoča obrtna cona sploh zgodi.
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OPN opredeljuje zgolj namensko rabo prostora, v seznanitvi pa so zapisane zakonske osnove
umeščanja dejavnosti v prostor, od pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, dovoljenja,
mejnih ravni hrupa, ipd. Z obrazložitvijo sta bila seznanjena pobudnik g. Marko Funkl in
preko predsednice svet KS Dol.
Župan je še dodal, da OPN ureja območje celotne občine in povzema strateške usmeritve v
sprejetem razvojnem programu ter jih umešča v prostor. Dalje je še povedal, da je bilo
potrebnih 8 let, da smo prišli do druge obravnave OPN-ja in da je v tem času bila izvedena
javna razgrnitev in več javnih obravnav, vsi občani pa so imeli možnost dati pobude in se s
stališči do njih seznaniti, preveriti ali je bila posamezna pobuda upoštevana ali ne ter na
kakšen način bo v bodoče urejeno posamezno območje. Predstavitev dokumenta je bila
opravljena v skladu z zakonom na javni razgrnitvi in treh javnih obravnavah, v pridobivanje
pobud pa je bila vključena širša javnost, tako podjetniki, obrtniki, občani in občanke,… Župan
je zato predlagal, da se na tej seji opravi predstavitev in razprava v okviru predlagane točke,
na naslednji seji pa se opravi glasovanje oz. odločanje.
Marko Funkl je dodal, da nima namena zavirati sprejem OPN-ja, želel je samo poudariti, da je
bilo obljubljeno, da bo ta podatek posredovan prebivalcem Partizanske ceste in to ni bilo
ustrezno storjeno. Strinja pa se s kompromisom, da se danes opravi razprava, na naslednji seji
pa glasovanje.
Člani občinskega sveta so se soglasno strinjali, da točka ostane na dnevnem redu in se opravi
samo razprava, na naslednji seji pa odločanje o točki.
Člani občinskega sveta so soglasno z 20 glasovi ZA sprejeli naslednji
D N E V N I R E D:
Ugotovitev sklepčnosti;
Potrditev zapisnika 9. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 5.11.2015;
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta;
Obravnava in sprejem Predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska
univerza Trbovlje – druga obravnava;
5. Obravnava in sprejem Letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb za leto
2016;
6. Obravnava in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik – druga
obravnava;
7. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Hrastnik v letu 2016;
8. Obravnava in sprejem Proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 - druga obravnava;
9. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Hrastnik;
10. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Hrastnik;
11. Obravnava in sprejem Letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za
proračunsko leto 2016;
12. Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih programov v občini
Hrastnik za leto 2016;
13. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2016;
1.
2.
3.
4.
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14. Obravnava in sprejem Sklepov o odpisu dolga:
- Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti občine
Hrastnik na dan 31.12.2010 s sklepom za odpis;
- Predlog za odpis terjatev iz naslova najemnikov poslovnih prostorov in
zemljišč v lasti Občine Hrastnik
15. Premoženjsko pravne zadeve:
- Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
16. Volitve, imenovanja, razrešitve:
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Imenovanje predstavnikov občine v naslednje svete zavodov:
Svet območne izpostave JSKD Trbovlje
Svet Regionalne razvojne agencije Zasavje
Svet zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
17. Vprašanja in pobude.
- Seznanitev s Planom sej za leto 2016-informacija.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Potrditev zapisnika 9. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 5.11.2015;

Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 5.11.2015.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta;
K pregledu realizacije ni bilo pripomb.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Pregled Realizacije sklepov, sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta, se sprejme v
predloženi vsebini.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska
ljudska univerza Trbovlje – druga obravnava;
Uvodno obrazložitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo.
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Gradivo je obravnaval tudi Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. Predsednik
odbora Marko Funkl dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
Vojka Povše Krasnik je predlagala, da se preveri ali je naziv mag. pravilno zapisan za
imenom županje Jasne Gabrič, saj je po njenem mnenju pravilen zapis naziva pred imenom.
Župan je pojasnil, da je zapis pravilen.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zasavska ljudska univerza v drugi obravnavi.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb za
leto 2016;
Uvodno obrazložitev je podala Nives Venko, direktorica KSP Hrastnik d.d.
Gradivo je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo.
Predsednica Odbora Dijana Možina Zupanc je izpostavila drugo točko stališča, v kateri odbor
predlaga, da se v letu 2016 prioritetno obravnava zamenjavo salonitnih cevi v sistemu
Rakovec.
Franja Krsnika je zanimalo, katere vrste odpadkov KSP ne odvaža, saj določeni odpadki
pomenijo določen del prihodka. Dal je pobudo, da se v delokrog čiščenja stopnišč vključi tudi
sporočanje odgovornim o stanju in poškodbah ter predlogih za sanacijo le teh.
Anita Kozole je dala pobudo, da se v prihodnje na začetku gradiva vstavi kazalo, zaradi lažje
preglednosti gradiva. Dalje jo je zanimalo kako je s stroški oz. pridobivanjem sredstev za
odpadke, ki se odvažajo v reciklažo izven Hrastnika ali gre pri tem za strošek ali prihodek.
Dalje je še izpostavila, da na določenih ekoloških otokih niso ustrezne velikosti posod izpostavila je območje na Dolu.
Direktorica Nives Venko je pojasnila, da praznijo zabojnike črne barve, kjer so ostanki
mešanih komunalnih odpadkov in biološke odpadke ter jih odpeljejo na Ceroz. Za te odpadke
izstavijo račun prav tako tudi za predelavo bioloških odpadkov. Ločene frakcije (steklo, papir,
karton) pa večinoma odvažajo na Ceroz, ki to preda pooblaščenim službam, nekaj pa na
Dinos in na Surovino. Za prevzem ločenih frakcij prevzemnikom izstavijo račun , kar se šteje
za izredni prihodek.
Dalje je glede posod na Dolu pojasnila, da pozna situacijo in se zavezuje, da bodo
pomanjkljivosti odpravljene.
Glede stopnic je pojasnila, da strokovna služba KSP in občine opravljajo pregled stopnišč,
ustrezne poškodbe se popišejo, sanacija pa se izvede iz sredstev občinskega proračuna.
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Župan je glede stališča odbora za zamenjavo salonitnih cevi pojasnil, da se tudi sam strinja z
zamenjavo, da pa je v preteklosti občina že načrtovala ta investicijski ukrep in zanj že
zagotovila sredstva, žal pa lastniki zemljišč s posegom niso soglašalo, zato naložba ni bila
izvedena.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA in 2 glasovi PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel Program izvajanja gospodarskih javnih
služb v Občini Hrastnik za leto 2016.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik – druga
obravnava;
Uvodno obrazložitev sta podala Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in javne
gospodarske službe in predstavnik izdelovalca Jože Derganc, vodja projekta izdelave OPN
Hrastnik iz družbe Struktura.
Gradivo je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo.
Predsednica odbora Dijana Možina Zupanc dodatnih obrazložitev k poročilu ni imela.
Franjo Krsnik je izpostavil neurejeno Mlakarjevo stanovanje, ki je kulturna dediščina in si
zasluži pozornost in ukrepanje za ureditev le-tega. Dalje je izpostavil slabo stanje strehe
cerkve v Dragi, ki ogroža tamkajšnje obiskovalce. Zanimalo pa ga je tudi, ali je v OPN
vključena ureditev prostora pod Sijajem.
Marko Funkl je izpostavil, da je na območju obrtne cone na Novem Dolu obrtnik, ki ima že
sedaj dobesedno deponijo kamenja oz. kamnolom ter da OPN uvaja za to območje 4. stopnjo
varovanja pred hrupom, zato se tamkajšnji prebivalci bojijo, da bo lahko ta obrtnik izvajal
dejavnost kamnolom in pri tem uporabljal težko gradbeno mehanizacijo s sprejetjem tega
dokumenta še naprej. Zato je želel da se o tem obvesti tamkajšnje prebivalce, saj bodo s tem
dokumentom omogočene višje ravni hrupa in uporaba ceste za težko gradbeno mehanizacijo.
Franci Bokal je izpostavil, da mu bo s sprejetjem OPN brez opozorila omejen razvoj njegove
kmetije, saj širitev ne bo mogoča zaradi kozolca, ki je označen kot kulturna dediščina. Nadalje
je še povedal, da marsikdo ni seznanjen z določili in omejitvami, ki bodo nastale s sprejetjem
OPN-ja.
Predstavnik pripravljavca Jože Derganc je odgovoril, da tudi v primeru, da je objekt kulturna
dediščina, to še ne pomeni, da se na tem območju ne more načrtovati gradenj, treba je le
pridobiti pogoje zavoda, ki je edini pristojen za izdajo smernic, ki jih morajo pripravljavci
obvezno upoštevati. Prepričan pa je, da se je z Zavodom za kulturno dediščine v Celju možno
dogovarjati o konkretnem posegu in sicer o odstranitvi oz. prestavitvi ali o obnovi
zavarovanega objekta.
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Glede Partizanske ceste je pojasnil, da bo vsak bodoči investitor v industrijski coni moral za
svoje dejavnosti izkazovati, da ne bo prekomerno obremenjeval okolja bodisi s hrupom,
bodisi z drugimi emisijami in da vpliv na stanovanjsko območje v soseščini ne bo presegal
zakonsko določenih ravni. Na omenjenem območju že sedaj velja stopnja obremenitve s
hrupom 4. stopnje, medtem ko v soseščini tudi že sedaj velja 3. stopnja. Dejstvo je, da za vse
dejavnosti, ki se izvajajo na industrijskih območjih veljajo merila in pogoji varstva pred
hrupom, kar je določeno z uredbo, ugotavlja pa se v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja, ki ga izdaja upravna enota.
Župan je pojasnil, da je za stanje Mlakarjevega stanovanja odgovoren lastnik - RTH ter
pojasnil, da je tudi Mlakarjevo stanovanje na predlogu seznama premoženja RTH, ki ga
občina predlaga za prenos na lokalno skupnost. Povedal je še, da bo v januarju 2016 na
obisku v Hrastniku prof. Sonja Ifko, s katero bodo skupaj z RTH pripravili projekt
ohranjanja kulturne in industrijske dediščine.
Glede industrijske cone na Dolu, je povedal, da se je pričelo z ureditvijo tega območja na
pobudo Obrtno podjetniške zbornice Hrastnik oz. nekaterih podjetnikov in da je namen samo,
da na tem območju nastane urejena obrtna cona, ki ne bo moteča za bivalno okolje.
Povedal je še, da bo pripravljen povzetek OPN, ki bo objavljen v Hrastovem listu, s čimer
bodo obveščena vsa gospodinjstva.
Dalje je še povedal, da je glede na sprejeto odločitev članov sveta danes opravljena samo
razprava o tej točki, na naslednji seji pa se bo izvedlo še glasovanje.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Hrastnik v letu 2016;
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednik odbora
Soniboj Knežak dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
Franjo Krsnik je dal pobudo, da bi bila objavljena vrednost točke zapisana na m2 .
Franci Bokal je podal pobudo, da se glede na to, da se plačilo NUSZ izvede na dveh
položnicah, omogoči, da se lahko druga položnica plača pred datumom plačila, saj se rado
zgodi, da ljudje pozabijo poravnati drugo položnico, temu pa sledi izvršba, blokade in še
predlagal, da se pred izvršbo izstavi neplačniku najprej opomin.
Vanja Jerič je odgovorila, da na podlagi zakona, to izvaja FURS in da bodo preverili kako je s
plačili.
Janez Kraner je pojasnil, da formula za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
zmnoži kvadraturo, število točk in vrednost točke, kar predstavlja obveznost posameznega
zavezanca. Število točk se po območjih razlikuje, zato ne more biti vrednost točke podana na
m2.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
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SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Hrastnik v letu 2016.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 - druga
obravnava;
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednik odbora
Soniboj Knežak dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
Marko Funkl je izpostavil, da za uvedbo participatornega proračuna ni potrebna sprememba
statuta in poslovnika, ter da ga je zmotil zapis v odgovoru« če bomo vnesli v poslovnik
spremenjen načrt financiranja..« ker ni potrebno spreminjati aktov, saj je zadeva zakonsko že
omogočena.
Vanja Jerič je pojasnila, da je postopek sprejemanja proračuna določen v Zakonu o javnih
financah, ki velja od leta 1999 in je v pripravi nov zakon. Ob predstavitvi izhodišč novega
zakona je na postavljeno vprašanje, ali načrtujejo pri sprejemanju proračunov spremembe,
predvsem z vidika participiranja javnosti pri pripravi in sprejemanju proračunov, je bilo
pojasnjeno, da ostanejo postopki povsem enaki, da pa v kolikor občine to želijo, priporočajo,
da to uredijo v občinskih aktih (statut in poslovnik) zato, da so postopki vnaprej jasno
dogovorjeni in določeni.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Predlog odloka o proračunu občine Hrastnik za leto
2016.
2.
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine
Hrastnik za leto 2016.
3.
Župan občine se s tem sklepom pooblašča, da potrjuje dokumente identifikacije
investicijskega projekta za projekte, ki se prijavljajo na razpise za sofinanciranje z državnimi
in EU sredstvi.
4.
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Kadrovski načrt 2016-2017.
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Hrastnik;
Župan je pojasnil, da je to posledica že sprejetega in proračuna in stališča Odbora za socialno
politiko in zdravstvo, da se denarna sredstva povišajo s 100 € na 150 €.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Hrastnik.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v Občini
Hrastnik;
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednik odbora
Soniboj Knežak dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
Na vprašanje Gregorja Pajića ali je znesek 1.674,96 € predviden z zakonom, je Vanja Jerič
odgovorila, da je to celoten znesek, za katerega so po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa
odpusta dolgov zaprosili dolžniki OŠ NH Rajka.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
1.
S tem sklepom se določi višina, do katere lahko javni zavod Osnovna šola narodnega heroja
Rajka Hrastnik, katerega ustanoviteljica je Občina Hrastnik, odpusti dolgove v skladu z
določili in pogoji Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.
2.
Javni zavod Osnovna šola heroja Rajka Hrastnik lahko odpusti dolgove v skupni vrednosti
1.674,96 evrov, oziroma do celotne vrednosti dolga posameznega dolžnika.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za
proračunsko leto 2016;
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Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Sihur vodja Oddelka za prostor, okolje in javne
gospodarske službe
Gradivo je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo.
Predsednica Odbora Dijana Možina Zupanc dodatnih obrazložitev k poročilu ni imela.
Franci Bokal je izpostavil v planu opredeljeno pregledno službo in opozoril, da so vsi jaški od
Kovka do Marnega zamašeni in jih je sam očistil, bi jih pa lahko preglednik oz. izvajalec del.
Tomaž Sihur je odgovoril, da je res, da se v jesenskem in zimskem času jaški občasno
zamašijo zaradi listja in peska, vendar pa je prepričan, da se je s pomočjo delavcev na javnih
delih, v zadnjih letih bistveno dvignili nivo vzdrževanja cestnih površin, da pa se bodo tudi v
prihodnje trudili, da ne bo prihajalo do zamašitev. Dalje je še povedal, da je preglednik dolžan
za poročanje izpolniti pregledniški dnevnik in ga predložiti strokovnim službam na občini , ki
v skladu s svojimi pristojnostmi zadeve uredijo.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za
proračunsko leto 2016.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih
programov v občini Hrastnik za leto 2016;

Uvodno obrazložitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. Predsednik
odbora Marko Funkl dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program uresničevanja kulturnih programov v
občini Hrastnik za leto 2016.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA:
-

Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Hrastnik za leto
2016;

Uvodno obrazložitev je podal Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo.
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Gradivo je obravnaval tudi Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. Predsednik
odbora Marko Funkl dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2016.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Sklepov o odpisu dolga:
- Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti občine
Hrastnik na dan 31.12.2010 s sklepom za odpis;
Uvodno obrazložitev sta podala Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo in Andreja Pavlič Udovč, vodja Oddelka za splošne zadeve.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednik odbora
Soniboj Knežak je izpostavil slabo ažurnost upravnikov, saj se v letu 2015 predlaga odpise
tudi iz leta 2002.
Gregor Pajić je izpostavil, da se sklepi za odpis dolgov kar množijo, ter da je znesek KSP za
odpis v višini 53.000 € visok , v primerjavi z točko današnjega dnevnega reda glede višine
odpusta dolgov v Občini Hrastnik v znesku 1.674,96 €, ki ga določa zakon, ki tudi določa kaj
je za odpis in kaj ne. Strinja se tudi s tem, da je odpis iz leta 2002 preprosto nesprejemljiv.
Rosanda Kladnik je izpostavila, da se ne more strinjati z obrazložitvijo, da so se dolžniki
preselili neznano kam.
Anton Avbelj je izpostavil znesek za odpis, ki je visok, zato je potrebno temu posvetiti večjo
pozornost in izvajati večji nadzor.
Ljubomir Zalezina je pojasnil, da je revizorka pri pregledu Zaključnega računa proračuna za
leto 2013 in 2014 opozorila na to, da je potrebno odpisati neizterljive terjatve, katere so v letu
2014 že odpisali v višini 48,000 €. Tiste terjatve, ki so se nanašale za obdobje do leta 2009,
je občinski svet s sklepom že odpisal v letu 2014. Terjatve, ki pa so pri pripravi takratnih
poročilih izpadle, pa je upravnik vključil v gradivo za odpis v letošnjem letu. Dalje je še
povedal, da Zakon o javnih financah predpisuje,da se lahko odpišejo terjatve, ki se ne morejo
izterjati.
Vsi tisti najemniki, kateri tri mesece ne plačujejo najemnine, se v skladu z 53. členom
Stanovanjskega zakona opominjajo, izdajajo se izvršbe na izselitev, vlagajo se pritožbe
najemnikov in dolg narašča. Pri tem gre predvsem za osebe, ki so dolgoročno brezposelne in
ne morejo poravnati dolga.
Gregor Pajić je predlagal, da se razmisli o ustanovitvi centra za občane, ki nimajo strehe nad
glavo in bi se lahko začasno namestili v tem centru oz. ustanovi.
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Župan je še povedal, da je razprava glede odpisa tekla že na Odboru za gospodarski razvoj
in proračun in se zavezuje, da se bo izvedel sestanek z upravnikoma (KSP in Spekter), da
sproti in ažurno opravljajo odpise in da se vzpostavi sistem, da bo teh odpisov v prihodnje
manj.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov
stanovanj v lasti občine Hrastnik na dan 31.12.2010.
2.
Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj v lasti občine
Hrastnik v skupni višini 55.916,78 € in sicer terjatve, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri
upravniku KSP Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik v višini 53.300,46 € in terjatve, ki so
zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje v
višini 2.616,32 €.
Občinski svet je z 17 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
V poslovnih knjigah Občine Hrastnik se odpišejo naslednje terjatve:
1. Odpišejo se terjatve iz naslova najemnin za zemljišče:
terjatev v višini 197,82 € in zamudne obresti v višini 26,45 €, najemnika
000152 Muratčehajić in co., d.n.o.
terjatev v višini 50,00 €, najemnika 001189
terjatev v višini 50,00 €, najemnika 001190
terjatev v višini 50,00 €, najemnika 001198
terjatev v višini 50,00 €, najemnika 001199
2. Odpiše se terjatev iz naslova najemnine za poslovni prostor Cesta 1.maja 53a,
Hrastnik, najemnika 000156, STT Orodjarna d.o.o., v višini 3.164,46 € in
zamudne obresti v višini 270,66 €.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Premoženjsko pravne zadeve:
- Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Uvodno obrazložitev je podala Andreja Pavlič Udovč, vodja Oddelka za splošne zadeve.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA sprejel naslednji
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SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za naslednje nepremičnine s parc.št.:1310/1,1310/3, 1310/5, 1310/7,
1310/9, 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1313/1 vse k.o. Gore, v lasti Občine Hrastnik.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Volitve, imenovanja, razrešitve:
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Imenovanje predstavnikov občine v naslednje svete zavodov:
Svet območne izpostave JSKD Trbovlje
Svet Regionalne razvojne agencije Zasavje
Svet zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Uvodno obrazložitev je podal Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik predlaga za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Ljubljani naslednje kandidate:
1. Crnkovič Vanda, rojena 8.8.1951, Cesta Hermana Debelaka 10, Hrastnik,
upokojenka
2. Učakar Vincenc, rojen 9.9.1945, stanujoč Log 1, Hrastnik, upokojenec
3. Peterlin Andreja, rojena 25.12.1962,Pot Franca Pušnika 8, Hrastnik, zaposlena v
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
4. Mlinar Andrej, rojen 11.3.1947, Log 28 E, Hrastnik, upokojenec
5. Mlinar Maja, rojena 11.7.1973, stanujoča Log 1, Hrastnik, zaposlena v Vrtcu
Hrastnik
Imenovanje predstavnikov občine v Svet območne izpostave JSKD Trbovlje
Uvodno obrazložitev je podal Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 20 glasovi ZA in sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Občine Hrastnik imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Območne
izpostave Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti Trbovlje za naslednje štiriletno mandatno
obdobje naslednja člana:
 Mateja Kaiserja
 Slobodana Filipoviča
Imenovanje predstavnikov občine v Svet Regionalne razvojne agencije Zasavje
Uvodno obrazložitev je podal Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Gregor Pajić je povedal, da podpira predlog za imenovanje Sama Krežeta v svet RRA,
opozoril pa je na konflikt interesov pri imenovanju direktorja občinske uprave v svet RRA, saj
je direktor občinske uprave, sprejema določene odločitve in dela z Regionalnim svetom, in če
bo v kontrolni funkciji na nivoju Regionalnega sveta, bi se moral v določenih zadevah izločiti
iz postopka, zato bi morali po njegovem mnenju zaradi kolizije interesov imenovati drugega
kandidata.
Anton Avbelj je povedal, da po njegovem mnenju ni v navzkrižju interesov in je pomembno
da ima občina kot ustanoviteljica svojega predstavnika v svetu zavoda, ter dalje predlagal, da
bi se pri tej točki izvedlo glasovanje za vsakega kandidata posebej.
Andreja Pavlič Udovč je pojasnila, da Zakon o lokalni samoupravi ne prepoveduje, da
direktor občinske uprave ne bi smel opravljati funkcije kot član sveta zavoda, pa tudi 37. člen
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki govori o nasprotju interesov javnih
uslužbencev in funkcionarjev, ki so se temu dolžni izogibati, vendar je to v primeru, da službe
ne smeš zlorabiti za zasebni interes in tukaj tega ni zaslediti.
Gregor Pajič je še povedal, da govori o koliziji interesov, saj je direktor občinske uprave in
sprejema določene odločitve, ki jih na višjem nivoju kontrolira in ne o tem, da zakonsko ne
more biti imenovan v svet zavoda.
Po razpravi so se člani sveta z 16 glasovi ZA in 3 PROTI strinjali, da glasujejo o sklepu kot
celoti in ne o vsakem kandidatu posebej.
Občinski svet je z 17 glasovi ZA in 2 PROTI in sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik imenuje v Svet Javnega zavoda Regionalne razvojne agencije
Zasavje naslednja člana:
- Janeza Kranerja, kot predstavnika ustanoviteljice
- Sama Krežeta, kot predstavnika ustanoviteljice
Imenovanje predstavnikov občine v Svet zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
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Uvodno obrazložitev je podal Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Gregor Pajić je opozoril na kolizijo interesov pri imenovanju Ljubomirja Zalezine kot člana
sveta zavoda, saj pokriva področje dejavnosti kamor spada javni zavoda Zdravstveni dom.
Občinski svet je z 19 glasovi ZA in 1 PROTI in sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik imenuje v svet zavoda JZ Zdravstveni dom Hrastnik za
naslednje 4 letno mandatno obdobje naslednja člana:
- Ljubomirja Zalezino, kot predstavnika ustanoviteljice
- Simona Zajca, kot predstavnika ustanoviteljice
Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
Uvodno obrazložitev je podal Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Ivana Assayed je povedala, da bo Lista Naš Hrastnik proti sklepu, saj vztrajajo pri stališču, ki
so ga podali že na prejšnji seji, da se poda obrazloženo mnenje samo eni kandidatki, saj se v
nasprotnem razvrednoti mnenje lokalne skupnosti, saj je mnenje, ki ga lokalna skupnost poda,
v pomoč svetu zavoda pri izbiri kandidatke.
Anton Avbelj je povedal, da podpira predlagani sklep, in dodal, da je kritičen do sveta zavoda
in postopkov, ki so jih peljali pri prvem razpisu ter, da ima informacijo, da so pri prvem
razpisu predsednica sveta zavoda in sedanja ravnateljica zavoda same odpirale pripele vloge
kandidatk, kar je nedopustno, in vpliva na verodostojnost predsednice sveta zavoda pri
sedanjem razpisu.
Ljubomir Zalezina je kot člana Sveta zavoda Vrtec Hrastnik povedal, da je pri prvem razpisu
za prosto delovno mesto ravnateljice vrtca odpirala in brala vloge predsednica sveta zavoda
ob prisotnosti članov sveta in pri pregledu spregledala, da je potrebno k vlogi priložiti dva
različna dokumenta - potrdilo o nekaznovanosti in drugo, da oseba ni v kazenskem postopku.
Glede na to, da je šlo pri prvem razpisu za postopkovno napako, so si v okviru drugega
razpisa dokumente kandidatk ogledali vsi člani sveta.
Gregor Pajić je povedal, da je razprava na seji komisije potekala v smeri, da gre za neverjetno
politično silo, da se imenuje točno določena kandidatka. Dalje je pojasnil, da je predsednica
zavoda notranje zaposlena, pri čemer zopet opozarja na kolizijo interesov, saj si zaposleni
izbirajo svojo nadrejeno. Predlagal je tudi, da svet zavoda povpraša svet staršev o primernem
predlogu in svetniki podprejo ta predlog.
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Soniboj Knežak je povedal, da je stališče povedal že na prejšnji seji ter, da gre za nepotreben
postopek, ki nima nobenega vpliva, zato se bodo svetniki SD vzdržali in ne bodo glasovali.
Dijana Možina Zupanc je kot članica sveta staršev kot pojasnilo povedala, da krožijo govorice
o pismu, ki pa ga svet staršev ni sprejel in tudi ni dal nobenega soglasja, da se pismo
posreduje županu. Gre pa za pismo, v katerem je zapisano samo mnenje nekaterih staršev in
ne mnenje sveta staršev, zato je tudi predsednik sveta staršev sprejel odločitev, da se pismo ne
posreduje županu.
Župan je še dodal, da je bila do sedaj praksa, da je bila vedno sprejeta odločitev, da se izda
mnenje vsem kandidatom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in se je prepustila odločitev o
izbiri kandidata svetu zavoda.
Občinski svet je z 12 glasovi ZA in 3 PROTI in sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet občine Hrastnik daje pozitivno mnenje naslednjim kandidatkam:
1. Mateji Funkl,
2. Barbari Vodeb
3. Maji Petan
Z naslednjo obrazložitvijo mnenja:
Občinski svet Občine Hrastnik, podaja pozitivno mnenje kandidatkam Mateji Funkl, Barbari
Vodep in Maji Petan, ki so glede na predložena dokazila in program dela usposobljene za
opravljanje funkcije ravnatelja Vrtca Hrastnik.
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Vprašanja in pobude.
Seznanitev s Planom sej za leto 2016-informacija
Franjo Krsnik je izpostavil težave, ki jih bo prinesla uvedba davčnih blagajn, ter ali je s tem
namen države, da se društva ukinejo.
Dalje je izpostavil, da je bil pred dvema dnevoma razrešen direktor RTH, zato ga je zanimalo
kako se bo razrešilo zapiranje RTH in prenos premoženja na lokalno skupnost.
Župan je pojasnil, da je na včerajšnjem sestanku z večimi ministri stranke SMC, med katerimi
je bil tudi resorni minister za področje energetike, izpostavil problematiko zapiranja RTH in
prenosa premoženja na lokalno skupnost in dobil zagotovilo, da bodo poskušali najti način za
prenos premoženja. Dalje je še povedal, da podatek oz. informacija, da je občina Hrastnik
večkrat posredovala pobudo za prenos premoženja iz RTH na občino, do resornega
ministrstva nikoli ni prišla.
Vanja Jerič je glede davčnega potrjevanja računov povedala, da je to zakonska obveza, ki jo
morajo od 1.1. 2016 upoštevati vsi, tudi javna blagajna na Občini Hrastnik ni iz tega izvzeta.
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Za društva je občina zagotovila nakup ene prenosne davčne blagajne, ki se bo nahajala na
KRC-u, kjer si jo bodo lahko društva sposodila za uporabo.
Župan je glede zapiralnih del RTH še pojasnil, da je v državnem proračunu za leta 2016,
2017 in 2018 zagotovljenih 44 milijonov evrov za dokončanje zapiralnih del, za dokončanje
kadrovsko socialnega programa in sanacijo degradiranih površin, 14,5 milijonov evrov je
zagotovljenih za poplačilo bank za kredite, ki jih je v teh letih najel RTH in 2 milijona evrov
za kadrovsko socialni program, vse ostalo je namenjeno za sanacijo degradiranih površin in
znotraj tega bo izvedenih projektov na območju občine za 8,7 milijonov evrov.
Gregor Pajić se je strinjal z gospodom Krsnikom glede uvedbe davčnih blagajn, pri tem pa
opozoril, da imamo v državnem zboru dva poslanca iz Hrastnika in sicer g. Hršaka in go.
Šergan, katerima bi v stranki lahko povedali, da glasujeta proti uvedbi teh blagajn ali pa naj v
svojih poslanskih skupinah, če imata moč, prepričata druge poslance, da takemu zakonu
rečejo ne.
Antona Avblja je zanimalo ali je predvideno parkirišče na območju Novega loga, ter kako je
s podelitvijo koncesije za javno razsvetljavo.
Župan je povedal, da je bil na območju Novega Loga za ureditev potrebnih parkirnih mest
opravljen razgovor z lastnikom enega izmed objektov, potrebno bo izvesti postopke cenitev
za morebitni odkup nepremičnin, ki jih bo potrebno porušiti ob urediti parkirnih mest.
Glede razpisa koncesije za ureditev javne razsvetljave je pojasnil, da je bil voden postopek
konkurenčnega dialoga, v letu dni s ponudniki usklajen predlog končne projektne naloge za
pripravo končne ponudbe, kljub temu pa prispela ponudba ni bila v skladu z razpisnimi
pogoji, zato je bilo potrebno razpis razveljaviti. V začetku leta 2016 bo razpis ponovljen,
postopek konkurenčnega dialoga pa skrajšan, tako, da bodo združene vse tri faze v eno, da se
koncesija čim prej podeli.
Franci Bokal je izpostavil uvodnik v časopisu Hrastov list št. 14 in predlagal, da se zaradi tega
zahteva odstop urednika z uredniškega mesta.
Župan je povedal, da bo predlog posredovan uredniškemu odboru.
Soniboj Knežak je povedal, da si urednik ne bi smel dovoliti tega in da je to dejansko
nesprejemljivo.
Marko Funkl se je strinjal s tem, da je uvodnik v časopisu nedopusten in nemoralen in se
pridružuje pobudi za odstop urednika.
Anton Avbelj se je strinjal s povedanim in povedal, da je najmanj, kar lahko odgovorni
urednik stori, da se javno opraviči.
Maša Kovač se je tudi strinjala s povedanim, da je takšno dejanje nemoralno in da bi moral
urednik razmisliti o svojih potezah.
Gregor Pajić se je zahvalil ob besedah podpore in dalje povedal, da se velikokrat ne
strinjajo, imajo pa isti cilj - to je boljši Hrastnik, poti do tega pa so različne.
Župan se je v svojem imenu opravičil Gregorju Pajiću za napisano v uvodniku časopisa
Hrastov list.
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Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
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