ZAPISNIK
8. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je bila v četrtek, dne
1.10.2015 s pričetkom ob 17. uri, v Galeriji Delavskega doma Hrastnik.
Sejo je pričel in vodil župan Miran Jerič. Na njej je bilo prisotnih 18 članov. Opravičeno
odstotna sta bila Gregor Pajić in Anita Kozole.
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
- Staša Baloh Plahutnik, predstavnica RCR d.o.o.
- Jani Medvešek – Hrastov list
- Neža Šabanovič Grmšek – novinarka ZON
- David Buovski – novinar ETV
- Simon Mišič – snemalec ETV
Članom Občinskega sveta je bilo neposredno na seji dano na mizo Poročilo Odbora za
gospodarski razvoj in proračun.
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.
Razprave ni bilo.
Člani občinskega sveta so soglasno z 18 glasovi ZA sprejeli naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

R E D:

Ugotovitev sklepčnosti;
Potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 23.6.2015;
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta;
Obravnava in seznanitev z Regionalnim razvojnim programom Zasavske regije 2014 2020;
Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna
razvojna agencija – I. obravnava;
Obravnava in seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v
obdobju januar – avgust 2015 z oceno realizacije do konca leta;
Obravnava in sprejem 1. Rebalansa Proračuna Občine Hrastnik za leto 2015;
Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014 –
hitri postopek;
Vprašanja in pobude.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne
23.6.2015;
Anton Avbelj je povedal, da pripomb na sam zapisnik nima, je pa pričakoval odgovor na
vprašanje kdaj se bo pričela sanacija ceste Hrastnik - Trbovlje.
Župan je podal še odgovore na pobude podane na prejšnji seji in pojasnil, da je na podlagi
pobude za obravnavo točke glede zapiralnih del RTH z direktorjem RTH opravil razgovor in
je točka predvidena za obravnavo na prihodnji seji sveta.
Dalje je člane sveta seznanil, da je družba RTH na podlagi posredovane pobude za ureditev
spomenika svete Barbare na Dolu posredovala odgovor, da pripravljajo ureditev seznama s
prikazom lokacij vseh nagrobnih spomenikov postavljenih v spomin na ponesrečene rudarje,
na podlagi katerega bodo spomenike pregledali, obravnavali in uredili.
Glede pobude za delni brezplačni prevoz lokalnih avtobusnih prevoznikov je pojasnil, da
enaka cena prevoza velja sedaj tudi za prebivalce naselja Marno in Brezno.
Glede rekonstrukcije oz. popravila na glavni ceste Hrastnik - Trbovlje je pojasnil, da je
občina Hrastnik urgirala na Direkciji za infrastrukturo že večkrat, ta težava bo ponovno
izpostavljena ob obisku ge. Herga, vodje investicij na Direkciji za infrastrukturo, kot tudi
druga odprta vprašanja, kot so sanacija pločnika pri Steklarni.,.
Po končani razpravi je župan dal v sprejem predlog zapisnika.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 23.6.2015.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta;
K pregledu realizacije ni bilo pripomb.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Pregled Realizacije sklepov, sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta, se sprejme v
predloženi vsebini.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in seznanitev z Regionalnim razvojnim programom Zasavske regije
2014 -2020;
Uvodno obrazložitev je podala g. Staša Baloh Plahutnik, RCR d.o.o.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednik odbora
Soniboj Knežak dodatnih obrazložitev k poročilu ni imel.
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Marko Funkl je izpostavil področje zadružništva, ter to, da je na strani 63 to področje opisano
pomanjkljivo oz napačno, saj niso vse zadruge socialna podjetja, kot je to navedeno v
programu. Dalje ga je zmotilo tudi to, da je razvoj zadrug umeščen v razvoj podeželja in ne
pod konkurenčno gospodarstvo.
Antona Avblja je zanimalo kdo bo odgovoren za finančno in časovno realizacijo projektov.
Franjo Krsnik je pripomnil, da je potrebno že na začetku snovanja programov vključiti v
izvajanje programa primeren kader in biti pozoren na to, da bo le – ta realiziran. Izpostavil je
tudi projekt problemskega območja Hrastnik Trbovlje Radeče, ki ni v programu nikjer
omenjen. Dalje je dal tudi pobudo, da se občinski svet seznanja s poročili o realizaciji
programa.
Vinko Žagar je povedal, da je RRP živ dokument, ki se spreminja in katerega osnovna
struktura sledi temeljnim strateški dokumentom na ravni države. V obdobju priprave
dokumenta so bili nekateri projekti umaknjeni iz programa, v izvedbeni fazi, ki bo sledila,
bodo številni še popravljeni, glavni del, ki še sledi pa je priprava projektov za uspešno
kandidiranje na razpisih.
Soniboj Knežak se je strinjal s tem, da je dokument žive narave, ki ga bo potrebno prilagajati
trenutni situaciji. Izpostavil je, da smo bili v zadnjih letih relativno uspešni na področju
infrastrukture in črpanja sredstev, nismo pa bili uspešni na gospodarskem področju, kjer so
podatki zaskrbljujoči in ta program ni odgovor na težave s katerimi se srečujemo na tem
področju (odliv mladih, posledično zmanjšanje števila prebivalstev). Izrazil je zaskrbljenost,
ker smo v tem delu vezani na dva velika projekta in sicer izgradnja HE in v povezavi s tem
prepotrebna cestna povezava, ki jo gospodarstvo rabi. Dalje je še povedal, da je v oceni stanja
nekaj nekonsistentnih podatkov, ki jih je potrebno uskladiti do končnega sprejetja.
Župan je pojasnil, da je Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje sestavni del RRP-ja, prav tako tudi program za
zmanjšanje vpliva prašnih delcev PM 10 na okolje. Na žalost se ti programi zelo slabo
izvajajo in nas čaka veliko dela, tudi s samo novelacijo teh programov. Dalje je povedal, da
bodo v čistopis RRP vključeni redakcijski popravki in ostale pripombe in dopolnitve za
sprejetje na razvojnem svetu.
Staša Baloh Plahutnik je na pobudo o zadružništvu povedala, da je zadruga zapisana v RRPju že na nekaterih mestih, lahko pa se kot redakcijski popravek vključi tudi med podjetništvo
in dalje pozvala svetnika Marka Funkla, če ima kakšne oblikovane ukrepe na tem področju
naj jih sporoči in jih bodo poskušali vključiti v program. Glede odgovornosti in na kakšen
način se bo zagotovilo, da bodo ti projekti pravilno izvedeni je pojasnila, da je to ključno
vprašanje, ki bo znano takrat, ko se bodo projekti začeli izvajati. Dokument spremlja organ,
ki je določen v samem razvojnem programu – Razvojni svet, ki mora poročati o izvajanju in
pa sprotno poročati o vseh aktivnostih. Dalje je pojasnila, da mora vsak projekt imeti najprej
nosilca in potrebne partnerje in dokler ni znanega nosilca, dokler ni projekta npr. če govori
o infrastrukturi in dokler ni gradbenega dovoljenja, se tak projekt ne more prijavi na razpis.
Zato je pomembno, da nosilci izvedejo projekte v skladu z ciljem in z pričakovanimi rezultati.
Obstajajo pa tudi ukrepi, ki niso odvisni niti od enega nosilca niti od občine ampak od
države ali od lastnikov, ki so izven tega okolja in so kljub temu nekateri vključeni v ta
program, vendar če ti niso razvojno naravnani je že zdaj velika verjetnost, da takšen projekt
ne bo realiziran.
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Glede izvajanje programa Hrastnik Trbovlje Radeče je povedala, da je to sestavni del tega
dokumenta in po sprejemu dokumenta bodo sprejeta merila, na podlagi katerih bodo lahko
pripravljavci pripravili kvalitetne projekte.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna
razvojna agencija – I. obravnava;
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kraner, direktor občinske uprave.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednik odbora
Soniboj Knežak je povedal, da je bilo na odboru postavljeno vprašanje glede sedeža agencije
na kar je župan pojasnil, da je sedež določen na podlagi dogovora med lokalnimi skupnostmi,
postavljeno pa je bilo tudi vprašanja glede prenosa projektov na novo ustanovljeno agencijo.
Franja Krsnika je zanimalo, kako se bo administrativni del iz RCR-a prenesel v novi zavod in
dalje opozoril, da je potrebno spremljanje dogajanja in spremljanje predpisov na tem
področju.
Marko Funkl je pozdravil namero o ustanovitvi regionalne razvojne agencije in želel
opozoriti, da imamo naenkrat veliko segmentacijo različnih idej v Zasavju z različnimi
občinskimi in regionalnimi razvojnimi načrti in programi. Potrebno je vse projekte združiti,
da bomo imeli dve razvojni agenciji, ki se bosta med seboj borili na trgu za razpise. Opozoril
je tudi, da naj bo javni zavod javni, kjer se bodo upoštevali razpisi in ne dogovori, saj se
pojavljajo informacije, da prihaja direktor novonastale agencije iz Trbovelj.
Vinko Žagar pozdravlja sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda RRA Zasavje, saj v
vseh teh letih v veliki meri nismo bili zadovoljni z delovanjem RCR-a, zato tudi sprejetje
predlaganega odloka ne bi smelo biti problematično, ker ne gre za nek poseben odlok, temveč
odlok, kakršnega imajo tudi druge regionalne agencije po Sloveniji. Gre za prehodno določbo
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki določa, da to moramo storiti . Glede
dileme okrog prenosa nalog, ki jih sedaj opravlja RCR je pojasnil, da RCR le-te opravlja na
podlagi pooblastil Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in s tem, ko bo Regionalna
razvojna agencija ustanovljena in vpisana v razvid regionalnih razvojnih agencij, takrat
RCR- u pooblastila prenehajo. Tudi glede prenosa nalog oz. tekočih projektov, ki jih sedaj
opravlja RCR, bo potrebno z razgovori in konstruktivnim sodelovanjem obeh urediti prenos
le-teh.
Antona Avblja je zanimalo v kakšnem obsegu bodo občine lastniki, ter ali bo pri določitvi
kadrov,predvsem vodilnih, obstajal dogovor med občinami.
Župan je pojasnil, da ne obstaja nikakršen dogovor za v.d. ali direktorja novoustanovljene
agencije. Pojasnil je, da imamo malo časa in bo potrebno takoj po sprejetju odloka imenovati
vršilca dolžnosti, da stečejo potrebni postopki in vsa pooblastila, ki jih ima sedaj RCR bodo
prenesena na novo nastalo agencijo. Dalje je pojasnil, da dodatnih finančnih posledic za
proračune ne bo, saj je ocena glede na zmanjšano kadrovsko ekipo v novi razvojni agenciji
takšna, da bodo tudi te obremenitve zmanjšane v prihodnje. Z ustanovitvijo Regionalne
razvojne agencije smo želeli ustanoviti javno agencijo, ki bo delovala v javnem interesu in
interesu lokalnih skupnosti, katere lastniki so sedaj samo občine.
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Delovna skupina imenovana s strani županov, bo proučila pripombe dane na seji in javni
razpravi - ki naj bi bila končana v treh tednih, da se lahko pravočasno pripravi časopis odloka
o ustanovitvi javnega zavoda RRA Zasavje za drugo obravnavo na občinskem svetu v mesecu
novembru 2015.
Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalne razvojne agencije Zasavje v prvi obravnavi, kot primerno podlago za drugo
obravnavo.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v
obdobju januar – avgust 2015 z oceno realizacije do konca leta;
Uvodno obrazložitev je podala Vanja Jerič, vodja Oddelka za proračun in finance.
Franjo Krsnik je podal pobudo, da se v okviru sofinanciranja športnih programov v občini pri
razdelitvi sredstev društvom na podlagi javnega razpisa upošteva program društva in število
sekcij, ki jih posamezno društvo ima. Dalje je izpostavil realizacijo pri krajevnih skupnostih,
kjer pri določeni krajevni skupnosti še vedno ni realizacije in dal pobudo, da se izdela letni
program, ki vključuje ureditev večje investicije naenkrat.
Vanja Jerič je glede realizacije v KS pojasnila, da so iz finančne realizacije razvidna plačila
izvedena v prvih 8 mesecih, medtem ko so lahko nekatera dela oz. storitve že opravljene in še
niso fakturirane oz. račun še ni zapadel v plačilo, zato to še ni zajeto v realizaciji.
Župan je glede delitve sredstev društvom pojasnil, da na osnovi javnega razpisa razdelitev
sredstev športnim društvom v skladu z merili in kriteriji iz pravilnika naredi športna zveza,
prioriteta pri financiranju pa je šport mladih.
Glede realizacije v KS je pojasnil, da bo po njegovi oceni program 100 % realiziran, saj je
bilo nekaj zamika pri rekonstrukciji ceste Strgaršek – Mihalič v KS Šavna peč, zaradi
pridobitve soglasja lastnikov zemljišč, v KS Podkraj bo urejena cesta proti domačiji Vene,..
Dalje je pojasnil, da je bil pri pripravi proračuna za letošnje leto podan predlog predsednikom
KS, da bi v posameznih letih realizirali 3 večje projekte, vendar predlog ni bil sprejet, bo pa
ponovno odprl to temo na razgovoru s predsedniki svetov KS pri pripravi proračuna za
prihodnje leto.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem 1. Rebalansa Proračuna Občine Hrastnik za leto 2015;
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.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet je z 18 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine
Hrastnik za leto 2015 .
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o uporabi
sredstev proračunske rezerve v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz
leta 2014 – hitri postopek;
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.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 17 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve Občine Hrastnik v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta
2014.
(o.p. sejo je v času od 18:50 do 18:55 zapustila Ivana Assayed)

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Vprašanja in pobude.
Maša Kovač je ponovno podala pobudo Odbora za socialno politiko in zdravstvo iz lanskega
leta, da se znesek pomoči ob rojstvu otroka, ki sedaj znaša 100 € zviša na 150 €.
Soniboja Knežaka je zanimalo ali je ureditev prehoda za pešce na Dolu izvedena v sklopu
ureditve vaškega jedra ali na zahtevo oz. pobudo KS Dol. Dalje je izpostavil sanacijo
opornega zidu na pokopališču Dol in povedal, da bi se mu zdelo logično, da bi se ta sanacija
izvedla v sklopu širitve ceste - lahko bi se prestavili grobovi ob cesti s čimer bi pridobili
prostor za širitev.
Župan je odgovoril, da se sanacija zidu izvaja v sklopu vzdrževalnih del na regionalni cesti
R1 221 čez Dol, katere investitor je Direkcija RS za infrastrukturo. Kmalu po pričetku je
občina zahtevala prekinitev del, saj investitor ni imel pridobljenih vseh soglasij lastnikov
grobov. Po pridobitvi le-teh so z deli nadaljevali, saj mora biti naložba dokončana pred
prihajajočimi prazniki.
Dilema glede rekonstrukcije regionalne ceste čez Dol in prestavitve grobov se je pojavila že
leta 2008 pri sprejemu podrobnega prostorskega načrta Dola. Takrat je bila sprejeta rešitev, da
se širitev regionalne ceste izvede proti stanovanjskim hišam.
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Vseh soglasij tamkajšnjih lastnikov še nimamo in v primeru, da jih ne bomo pridobili, bo na
delu med poslovilnim objektom in gasilskim domom težko izpeljali rekonstrukcijo ceste in
zagotovili varnost vsem udeležencem v prometu.
Glede prehoda za pešce na Dolu je pojasnil, da je projektno nalogo odobrila strokovna
komisija na DRSI, občina pa je na podlagi teh projektnih rešitev zagotovila finančna sredstva
za preureditev prehoda.
Tomaž Sihur je še dodal, da je bilo projektno nalogo res potrebno predložiti komisiji na
Direkciji RS za infrastrukturo, prav tako je bil v revizijo dan tudi izvedbeni projekt, ki je bil
dvakrat dopolnjen skladno z zahtevami. Izvedbeni načrt je predvidel tri ukrepe in sicer
gradbeni del, ki je obsegal prestavitev prehoda za pešce za cca. 5 metrov od lokacije
zdajšnjega prehoda in skrajšanje avtobusnega postajnega območja zaradi zagotovitve
preglednosti v smeri proti Hrastniku. Drugi ukrep je predvidel ureditev deniveliranega
stojišča za pešce na obeh straneh prehoda, tretji ukrep pa je obsegal postavitev nove
prometne signalizacije. Vsi ti našteti ukrepi zagotavljajo varen prehod pešcev čez cesto in
varnost najranljivejših skupin – otrok, ki vsakodnevno prečkajo cesto na poti v šolo in vrtec.
Marko Funkl je dal pobudo za postavitev merilne postaje v spodnjem delu Hrastnika. Dalje je
še izpostavil brezplačno internetno povezavo, ki trenutno ne deluje.
Glede nedelujoče brezplačne internetne povezave je župan pojasnil, da bodo preverili in
omogočili delovanje le-te.
Dalje je še pojasnil, da je lastnik merilnih postaj ANAS Agencija RS za okolje, na katero so
strokovne službe občine že posredovale pobudo za razširitev mreže merilnih postaj v Zasavju.
Pobuda bo ponovno naslovljena na ARSO.
Franjo Krsnik je izpostavil podnevi prižgano javno razsvetljavo.
Dalje je ponovno dal pobudo za ureditev prenosa premoženja, ki je v lasti RTH na lokalne
skupnosti- veliko društev ima svoje prostore v teh prostorih in zanje plačujejo najemnino.
Župan je pojasnil, da je v Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje določen ukrep št. 7, ki določa prenos državnega
premoženja na lokalne skupnosti v smislu razvojnih potreb. Občina Hrastnik je že večkrat
dala pobudo za prenos premoženja, ki ga RTH ne potrebuje več pri svojem delu, na lokalne
skupnosti kar je zapisano tudi v poročilu Vlade, vendar kljub 2 kratni urgenci ni bilo
nobenega odgovora.
Tomaž Sihur je glede cestne razsvetljave odgovoril, da se le ta prižiga in ugaša avtomatsko
glede na dnevno nočni režim in v odvisnosti od letnega časa, v primeru vzdrževalnih del pa je
vedno prižgana..
Vojka Povše Krasnik je podala pobudo v imenu krajanov Brnice za ureditev javne
razsvetljave na tem območju (Majcen, Pust, Kranjc) ter ali je kakšna možnost za ureditev le
te v letošnjem letu oz. ali bo izvedena v prihodnjem letu. Dalje je izpostavila starejšo gospo,
ki živi v naselju Brnica in nima urejene pitne vode in prosi, če se lahko to uredi.
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Župan je povedal, da bo pobuda proučena, glede javne razsvetljave pa je pojasnil, da je
ureditev javne razsvetljave bila načrtovana v načrtu podelitve koncesije, ki pa v okviru
postopka konkurenčnega dialoga ni bila podeljena, saj končna ponudba ponudnika ni bila v
skladu z razpisno dokumentacijo.
Franci Bokal je izpostavil skrajšano avtobusno postajno območje na Dolu, saj mora sedaj v
jutranjem času en avtobus ustaviti na cesti in s tem ovira promet.
Dalje je še dodal, da je bilo v KS Dol že pred štirimi leti predstavljen postopek podelitve
koncesije za prenovo in vzdrževanje javne razsvetljave, zato meni, da vse skupaj že predolgo
traja.
Župan je pojasnil, da prostora za dva avtobusa na postajališču na Dolu res ni, je pa predvidena
ureditev avtobusnih postajališč v okviru rekonstrukcije ceste čez Dol. Glede koncesije za
javno razsvetljavo je povedal, da je postopek izbire koncesionarja trajal eno leto, ker pa dana
ponudba ni bila v skladu z razpisno dokumentacijo bo postopek podelitve ponovljen.
Seja je bila zaključena ob 19:15 uri.
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