
ZAPISNIK 
10. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 13 2. 2020, s 
pričetkom ob 17. uri.  
  
Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 16 članov Občinskega sveta, 
Opravičeno odsotna je  bila Nina Pečnik. 
 
Prisotni so bili tudi: 
- Ivana Assayed – direktorica Občinske uprave 
-             Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve  
- Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in GJS   
-            Suzana Venko   -  vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo                                       
- Danijela Milošević – strokovna sodelavka 
-             Maja Petan Majcen -  ravnateljica Vrtca Hrastnik 
-             Doroteja Jazbec - ZON 
-             Lucija Cestnik – Radio Kum      
- Janez Dornik – snemanje seje 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan podal predlog za razširitev dnevnega reda  s 
točko Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 
2020, ki je dopolnjen v skladu z dogovorom  za pridobitev zemljišč, ki so v lasti RTH d.o.o. – v 
likvidaciji. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Člani občinskega sveta so s 16 glasovi ZA sprejeli naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 19.12.2019,  in 
Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 19. 
12. 2019; 

2. Odlok o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik – 2. obravnava; 
3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik - 1. obravnava; 
4. Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP 

KO04 – predlog sklepa; 
5. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi: 

-    števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik; 
- cen programov vzgoje in varstva otrok  v Vrtcu Hrastnik; 

6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec; 
7. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam: 

 storitev pomoči na domu za leto 2020, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;  

 storitev dodatnih nalog za leto 2020, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje 
enota Hrastnik; 

8.     Pravilnik za kmetijstvo: 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Hrastnik – čistopis; 
9. Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2020 
10. Volitve in imenovanja: 

 -  Imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet območne izpostave Javnega     
     sklada RS za kulturne dejavnosti; 
-    Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik; 



-   Sklep o določitvi: -  meril za nadomestila volilnim organom za izvedbo nadomestnih     
    volitev  v svet KS Steklarna;                                        

10. Informacije župana  o aktualnih zadevah ter  vprašanja in pobude; 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 19.12.2019,  in 

Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, 

dne 19. 12. 2019; 

 
Pripomb na  zapisnik ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno, s 16 glasovi ZA, sprejel naslednji 

 
SKLEP: 

 
Potrdi se Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 19.12.2020 in Pregled 
realizacije sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 19.12.2020. 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Odlok o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik – 2. obravnava; 

Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje  in gospodarske  javne 
službe. 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, 
poročilo je bilo svetnikom vročeno na seji. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno, s 16 glasovi ZA, sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel predlog Odloka o pokopališkem redu na 
območju Občine Hrastnik. 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik - 1. obravnava; 

Uvodno obrazložitev je  podal  Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje  in gospodarske  javne 
službe.  
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, 
poročilo je bilo svetnikom vročeno na seji. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno, s 16 glasovi  ZA, sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Hrastnik  je obravnaval in sprejel  predlog Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 

občini Hrastnik  v prvi obravnavi  in ga potrdil  kot primerno podlago za drugo obravnavo. 



 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP 

KO04 – predlog sklepa; 

Uvodno obrazložitev  je  podal  Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje  in gospodarske  javne 
službe. 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, 
poročilo je bilo svetnikom vročeno na seji. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet je, s 16 glasovi ZA, sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Hrastnik   sprejme  Sklep o Lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča na 

območju posamične poselitve – EUP KO04 

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Obravnava in sprejem sklepa o določitvi: 
- števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik; 
- cen programov vzgoje in varstva otrok  v Vrtcu Hrastnik; 

 
Uvodno obrazložitev je podala Maja Petan Majcen,  ravnateljica Vrtca Hrastnik. 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom 
vročeno na seji. 
 
Predsednik odbora Gregor Pajić je predstavil mnenje odbora, ki predlaga Občinskemu svetu, da se  
zaradi dviga cen v I. starostnem obdobju za 3 % in v II. starostnem obdobju  za več kot za 10 %,  
pooblasti eno ali več oseb, ki bi opravile večletni pregled ekonomske cene posameznih programov v 
Vrtcu Hrastnik (kot primer je navedel sredstva za didaktične igrače in ali so bila v preteklih letih res 
sredstva namenjena za didaktične igrač  porabljena za  nakup le teh). Če se ugotovi, da je temu tako, 
se strinja z dvigom v nasprotnem, pa se ne more strinjati  z dvigom.  
 
Vinko Žagar se ni strinjal s tem, da se formira posebna komisija za pregled, saj ima občina  kot svoj 
organ Nadzorni odbor, ki lahko opravi tak pregled. 
 
Katjuša Laznik je povedala, da bo podprla predlog. Podala pa je pobudo, da se razmisli o podaljšanju 
delovnega časa vrtca, saj se veliko staršev  vozi v službo izven Hrastnika in  težko pridejo pravočasno v 
času delovnega časa vrtca  po otroka v vrtec. 
 
Gregor Pajić je povedal, da ga je Vinko Žagar narobe razumel, saj je potrebno pregled opraviti hitro in 
zato je predlagal, da se pooblasti osebe za pregled kalkulacijskih elementov,  Nadzorni odbor  pa ima 
že sprejet svoj plan dela. Dejal je tudi, da  je tudi malo skeptičen do Nadzornih odborov in  nadzornih 
svetov, ker je preteklost tako pokazala,  - izgube v ZD, CEROZ-u… 
Nermin Bajramović je povedal, da gre za dejstvo da so ta poročila vsako leto enaka in je prav, da se 
ugotovi,  kje bi se lahko omilili ti visoki zneski in se ne išče krivca, ter da se tudi  s strani direktorice 
najde rešitev, kje bi se lahko našle rezerve, ki bi lahko omilile takšno povišanje. 
 
 



Jani Medvešek je povedal, da se strinja, da je nadzor in vsakršen pregled dober, ne more pa se 
strinjati s tem, da bi se občinski svet ukvarjal z vsakim javnim zavodom. Kar je želel  Vinko Žagar 
povedati, je to, da občina že ima obstoječe mehanizme in organe, ki so za to pristojni in se mu zdi 
nevarno, da se s takšnimi vprašanji prikrito obtožuje ljudi o nesmotrni porabi sredstev in izraža javni 
dvom (ali so res sredstva porabljena za didaktične igrače) in pričakuje, da bo to konkretno podkrepil z 
dokazi, saj to pomeni, da bi lahko v prihodnje v vsak zavod pošiljali komisije občinskega sveta, ker je 
javnih zavodov v občini veliko in bi se lahko v prihodnje ukvarjali samo s tem.  
 
Župan je povedal, da ima vsak javni zavod poleg  nadzora  z strani nadzornega sveta  z zakonom 
določene revizije,  ki jih opravljajo revizorji, ki so certificirani s strani  države,  in opravijo  podroben 
pregled poslovanja javnega zavoda. Pristojnost občinskega sveta pa  je v tem, da  odloča o tem koliko 
sredstev se lahko nameni   iz občinskega proračuna,  glede  plačila rezervacij,.. 
 
Maja Petan Majcen je pojasnila, da je izračun ekonomske cene za I. starostno obdobje, v katerem  je 
5 oddelkov 5 pomočnic in 5 vzgojiteljic, skupek plač, ki se deli s številom otrok, v II. starostnem 
obdobju pa je 11 oddelkov, kar pomeni da je več strokovnih delavcev in od tu izhaja izračun in razlika 
med obema starostnima obdobjema. 
Glede didaktičnih igrač in sredstev je še povedala, da je od leta 2018  predvidena ista postavka, ni pa  
nujno, da se porabijo ta sredstva izključno za didaktična sredstva in se lahko po potrebi med letom 
prerazporedijo na drugo postavko. Glede podaljšanja časa bivanja, je pojasnila, da je delovni čas vrtca 
odvisen od potreb staršev in je prirejen na podlagi zbranih podatkov  ob vpisu otroka oz. ob koncu 
šolskega leta.  Če bi se v prihodnje med letom pokazala potreba  po podaljšanju delovnega časa, pa bi  
zaprosili ustanovitelja za soglasje  - mora pa biti najmanj pet otrok ko poslovni čas velja. 
Povedala je še, da je bila leta 2018 izvedena revizija poslovanja zavoda, konec decembra pa je bila 
tudi oddana dokumentacija Nadzornemu odboru občine Hrastnik za izvedbo nadzora, vendar pa še 
nimajo povratne informacije o ugotovitvah. 
 
Župan je podal predlog, da se cene podprejo in da se povpraša nadzorni odbor za ugotovitve. 
 
Vinko Žagar je pojasnil,  da ni predlagal, da nadzorni odbor opravi pregled, v kolikor kdo meni oz. 
obstajajo dvomi pa lahko to zahteva, sam pa zaupa strokovnim službam in je mnenja, da je gradivo 
takšno kot je v redu in, da ni potrebe po nadzoru. 
 
Maja Petan Majcen je še dodala, da so vsi podatki  o bilancah vidni na AJPESU in dostopni vsem. 
 
Župan je povedal da je Nadzorni odbor v postopku pregleda in prav je, da se občinski svet po 
končanem pregledu  seznani z ugotovitvami. 
 
Občinski svet je s 16 glasovi ZA, sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel sklep o   določitvi  števila otrok v oddelkih v 
Vrtcu Hrastnik.  
 
Občinski svet je s 10 glasovi ZA in 1 PROTI , sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel  Sklep o določitvi cen programov vzgoje in 
varstva otrok v Vrtcu Hrastnik. 
 



K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Hrastnik 

 
Uvodno obrazložitev je podala  Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo. 
 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo 
svetnikom vročeno na seji. 
 
Vinko Žagar je povedal, da  se mu zdi tehtna stvar za uvrstitev v kriterije  alineja -  težko zdravstveno 
stanje v  ožji družini, izpostavil je tudi alinejo  -  otrok ki je bil izpisan zaradi zdravstvenih težav, v 29. 
členu, saj se mu ne zdi smiselno, da to velja samo za izpisanega otroka, v tretjem odstavku 29. člena, 
pa je verjetno potrebno popraviti besedilo : »iz razloga prve alineje«  v  :« iz razloga drugega 
odstavka« 
 
Suzana Venko je pojasnila, da  v kriterijih posebej ni določene alineje, ki bi določala vpis za  otroke s 
posebnimi potrebami ali s predloženim mnenjem CSD,  ker se ne uvrščajo na čakalni seznam in imajo 
prednost. 
V tretjem odstavku 29. člen pa je potrebno narediti razmak med alinejami. 
 
Občinski svet je soglasno, s 16 glasovi  ZA, sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Hrastnik v predlagani 
vsebini. 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

-  Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam: 

- storitev pomoči na domu za leto 2020, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;  

- storitev dodatnih nalog za leto 2020, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota 

Hrastnik; 

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo so bila svetnikom 

vročena na seji. 

Razprave ni bilo. 

Občinski svet je soglasno, s 16 glasovi  ZA, sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine  Hrastnik je sprejel sklep o soglasju k ceni pomoč na domu, ki jih izvaja Dom 
starejših Hrastnik in ceni dodatnih nalog, ki  jih za Občino Hrastnik  izvaja Center za socialno delo 
Zasavje - enota Hrastnik; 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Pravilnik za kmetijstvo: 
-Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  



-Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik 

– čistopis; 

Uvodno obrazložitev je  podala  Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo. 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo je bilo 
svetnikom vročeno na seji. 
 
Vinka Žagarja je zanimalo, na podlagi kakšne analize je prišlo do spremembe/znižanja GVŽ iz 3 na 1,5 

in kmetijskih zemljišč iz 3 na 2 hektarja. 

Župan je pojasnil, da je zmanjšanje plod predloga KGZ, ki združuje kmete na našem področju. 

Imenovana je bila tudi komisija, ki je pripravljala pravilnik in meni, da je gradivo korektno 

pripravljeno. 

Franci Bokal je povedal, da kot kmet ni bil nič povprašan in se mu tudi ne zdi prav, da je  izpadel ven 

ukrep  povišanja kmetij. Podal je predlog, da se v prihodnje, pri pripravi pravilnika povpraša  vsaj 

aktivne kmete o njihovih  predloge  oz. željah.  

Župan je povedal, da je na pobudo, da vsako leto dobijo sredstva na razpisu isti prijavitelji narejena 

dodatna sprememba v pravilniku. 

Vojka Povše Krasnik je povedala, da je sodelovala pri pripravi pravilnika  in določitvi sredstev. Med 

drugim je povedala, da je nakup kmetijskih zemljišč črtan, ker tega ukrepa tudi ni v državnem razpisu, 

črtano je tudi točkovanje, ker so se prijavljali in bili uspešni na razpisu  posamezniki, ki so pridobivali 

priznanja, kar jim je prineslo veliko točk na razpisu, veliko pa  je nosilcev kmetijske dejavnosti, ki se 

zaradi prevelikih stroškov ne prijavljajo na  prireditve. V Hrastniku imamo majhen prostor, in s tem 

manj razpoložljivih površin, zato se ne moremo primerjati   s kmetijami v sosednjih občinah, moramo 

pa biti ponosni  da narašča število kmetij. Dalje je še pojasnila, da GVŽ ni  glava živine ( 1,5) ,  in da so 

bili  primeri, ko je kmet  imel krave in 3 oz. 4 teleta, ki se ne štejejo kot glave faktor je  0,6 in ni prišel 

v poštev  in iz praktičnega vidika je  znižan cenzus. 

Občinski svet je, s 14 glasovi  ZA in 1 PROTI  sprejel naslednji 

SKLEP: 

1. Občinski svet Občine  Hrastnik sprejme  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  po 
skrajšanem postopku  in čistopis v predlagani vsebini. 
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  in čistopis, se objavita v Uradnem vestniku Zasavja, pod 
pogojem, da ga potrdita pristojna ministrstva v predloženi vsebini. 

 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:  

- Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 
2020 
 

Uvodno obrazložitev je podal  župan, v kateri je pojasnil, da gre vsebinsko  za popis parcel in 

nepremičnin, ki predstavljajo zemljišča, ki so v lasti RTH d.o.o. v likvidaciji in so na podlagi pogajanj in 

usklajevanje predstavnikov Občine Hrastnik – župana in direktorice občinske uprave ter družbe RTH 



dogovorjene in tako vnesene v dopolnjen letni načrt. Dogovorila se je optimalna in sprejemljiva 

rešitev za prenos dela premoženja oz. nakup delov premoženja (gre za površine na območju Leše, 

kompresorska postaja, transformatorska postaja, Godbenega doma, Strelskega društva, rudniški 

bunker, Čebelarski dom, stolp in jašek, zemljišče pod teniškim igriščem  Mlakarjevo  stanovanje z 

objekti). Cena nakupa je sporazumno dogovorjena in za plačilo Občine Hrastnik znaša 25 000 €. Gre 

za zemljišča, ki predstavljajo razvojni potencial, za potrebe občine ali druge javne koristi. 

Gregor Pajić je čestital županu, za prizadevanja in  dogovor z RTH za rešitev je zadeve in upa, da 

bomo kot občina lahko  upravljali s temi nepremičninami. 

Vojka Šergan je povedala, da je vesela, da je prišlo do takšnega dogovora, ki je optimalen glede na čas  

in na trenutno situacijo.  Dobro je, da bomo kot lokalna skupnost prišli do teh zemljišč   oz. stavb in 

da se prične z  upravljanjem, ki bo nov izziv za lokalno skupnost. Upravljanje je zahtevno in bo 

potrebno razmisliti  o projektih, dogodkih v teh prostorih, ter kaj se bo dogajalo na tem zemljišču. 

Vinko Žagar je povedal, da je vesel, da je uspelo lokalni skupnosti priti do teh zemljišč z neko 

minimalno kupnino brez katere ni šlo,  in se je  strinjal z Vojko Šergan, da številni objekti v katerih so 

društva in so  dediščina za nas ne bo breme in da bomo znali dati  tem novim objektom 

funkcionalnost.  

Kristina Drstvenšek je povedala, da je vesela in ponosna, da je občina lahko dobila  toliko premoženja  

za tako nizko kupnino. 

Vojka Šergan je na pobudo Franca Bokala,  da se poskuša najti tudi ustrezen prostor za Društvo 

Sožitje povedala, da to že vsebuje Akcijski načrt za invalide.  

Vojka Povše Krasnik se je strinjala s tem, da je potrebno najti ustrezen prostor za društvene 

dejavnosti Društva sožitje in poskrbeti za te ranljive skupine. Dalje je še povedala, da so kot člani 

občinskega sveta že zastavili pravo pot, in izrekla čestitke vsem, ki so delali na tem projektu  prenosa 

premoženja na lokalno skupnost, da bo lahko nekaj ostalo tudi našim zanamcem. 

Jani Medvešek je ponovno dal pobudo, da se pripravi seznam  vseh razpoložljivih  prostorov v občini 

in da se ta seznam ponudi vsem predstavnikom društev ter, da  se čim večim društvom omogoči 

uporabo prostorov. 

Župan je pojasnil, da je občina že v pripravi analize o tem, kaj vsa društva posedujejo in kaj 

potrebujejo.  Po razgovoru z vsemi, se bodo pripravila  enotna pravila za vsa društva, s čimer se bodo 

lahko izkoristili vsi prostori  ki so v lasti javnih zavodov in krajevnih skupnosti. Povedal je še, da je še 

vedno mnenja, da bi morala  država prenesti zemljišča na lokalno skupnost brezplačno  vendar  je 

prav kar smo naredili, saj so tudi  ostale občine (Idrija, Zagorje, Žirovski vrh, Mežica) morale te 

objekte odkupovati.  Nas pa še vedno čaka ureditev zadev za določene prostore in sicer prostor 

Mladinskega centra Hrastnik, v katerega je občina vložila velik znesek za ureditev, ki se kompenzira 

skozi najemnino. Opravljena je bila tudi v cenitev prostorov MCH s strani RTH, s katero se občina 

zaenkrat ne strinja, imamo pa predkupno pravico do leta 2023, ki jo bomo v najslabšem primeru 

uveljavljali  po ceni, ki jo je naredil cenilec. Območje Ojstrega   bomo poskušali pridobiti  od Sklada 

kmetijskih zemljišč za brezplačno uporabo  50 let za potrebe rekreacije, turizma, športnih površin,.. 

Dejstvo je tudi, da občina ne bo pristala na priznanje zapiralnih del RTH,  v kolikor se dela  ne bodo 



opravila tako kot so bila obljubljena - ureditev Ceste padlih borcev, ceste na Lešo, odvodnjavanje na 

področju Studenc, monitoring po likvidaciji RTH. 

Igor Pogačnik je izpostavil prostore Društva upokojencev, ki so v lasti Spektra in dal pobudo, da se 

najdejo ustrezni prostori tudi za omenjeno društvo, saj vsa sredstva porabijo za najemnino, in  

odžirajo del članarine, s čimer je onemogočeno odvijanje  dela dejavnosti.   

Župan je povedal, da so prostori društva v lasti Spektra, tudi ena površina  Resnice, ki je ni na 

seznamu in  je v lasti Spektra. Želja je bila, da  se skupaj s Stanovanjskim skladom RS zastavi  projekt 

gradnje na Resnici, in  zato je bil sklenjen dogovor, da to površino odkupi Spekter oz. Stanovanjski 

sklad RS.  strateške površine, ki smo jih želeli  za revitalizacijo ali gradnjo smo s tem uspeli ohraniti.  

Občinski svet je soglasno , s 16 glasovi  ZA in 1 PROTI  sprejel naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Dopolnitev št. 1. Letnega načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Hrastnik za leto 2020. 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Volitve in imenovanja: 

- Imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet območne izpostave Javnega    sklada 
RS za kulturne dejavnosti; 

- Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik;  
- Sklep o določitvi meril za nadomestila volilnim organom za izvedbo nadomestnih     

volitev  v svet KS Steklarna; 
 

Uvodno obrazložitev je  podal Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. 

Razprave ni bil. 

Imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet območne izpostave Javnega    sklada RS za 

kulturne dejavnosti; 

Občinski svet je soglasno , s 16 glasovi  ZA in 1 PROTI  sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlagani  sklep, da se v Svet  območne izpostave JSKD 
Trbovlje za naslednje štiri letno mandatno obdobje  imenujeta naslednja člana Melita Hribernik in 
Primož Frajle. 
 
Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik;  

Občinski svet je soglasno , s 16 glasovi  ZA in 1 PROTI  sprejel naslednji 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Hrastnik  izda pozitivno mnenje k imenovanju  Draga Kopušarja za direktorja  
Doma starejših Hrastnik za naslednje pet letno mandatno obdobje. 



 
Sklep o določitvi meril za nadomestila volilnim organom za izvedbo nadomestnih     
volitev  v svet KS Steklarna; 
 
Občinski svet je soglasno , s 16 glasovi  ZA in 1 PROTI  sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 

Občinski svet sprejme sklep o določitvi meril za nadomestila volilnim organom za izvedbo 
nadomestnih volitev v svet KS Steklarna, v predlagani vsebini. 
 
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Informacije župana  o aktualnih zadevah ter  vprašanja in pobude; 
 
Župan je podal naslednje informacije: 

 Kulturni dom  Dol in Gasilski dom: dela potekajo  po planu, dodatno se je podrl kozolec, kjer 
se bo uredilo nekaj dodatnih parkirnih mest 

 Dirmajerjev hrib:  z deli se je pričelo en mesec kasneje,  ker ni bilo izdanega dovoljenja za 
pričetek del na tirih.  17.2.2020 se bo izvedla demontaža industrijskega tira, s 24.2.2020 pa 
bo popolna zapora ceste, ki bo zaprta do  dokončanja del 

 Kanalizacija: občina je pridobila pozitivno mnenje k delu za izgradnjo  kanalizacijskega voda v 
Prapretnem in po  pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo lahko  celotna dokumentacija 
posredovala  na Službo Vlade za regionalno kohezijo 

 OIC Steklarna –TKI: tukaj je enako kot pri OIC. Celotna kohezijska sredstva tako za OIC kot 
kanalizacijo  čakajo na soglasje Ministrstva za okolje, kar prestavlja začetek del na obeh 
projektih 

 Skalni podor Podkraj: v preteklem letu je bilo opravljenih več sestankov s KS Podkraj. 
Območje v Podkraju je po obeh skalnih podorih takšno, da se ga z manjšimi posegi ne da 
urediti.  Na današnjem sestanku z g. Willenpartom iz Direkcije za infrastrukturo so ugotavljali 
možne rešitve, in predlog je bil, da se pripravi idejna zasnova z Občino Radeče, MOP, 
Direkcijo za ceste in vode, ter Sektorjem za vode za skupni projekt, na kakšen način bi se 
urejala cesta. Sam sicer ni zadovoljen z takšnim odgovorom, ker je to  dolgotrajna rešitev. Ta 
cesta bi se morala urejati v skladu z urejanjem hidroelektrarn, vendar pa je v nacionalnem  
podnebnem načrtu odstranjena energetika iz Zasavja kar pomeni, da perspektive  za gradnjo 
hidroelektrarne  tudi  v dolgoročnem načrtu ni. Ena od  možnih rešitev je, da se pregleda 
dodatna možnost zaščitnih mrež, druga pa je  tudi, da se prične s kategorizacijo in urejanjem 
ceste čez Kladje. Tamkajšnji domačini predlagajo izgradnjo mostu, vendar pa občina takšne 
investicije sama finančno ni sposobna izvesti, prav tako pa  je tudi izgradnja galerije 
nemogoča. Lahke in poceni rešitve za to območje ni. Dogovorili so se tudi za sestanek z vsemi 
pristojnimi službami za možnost sofinanciranja. 

 
Vinko Žagar je povedal, da so se člani Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo  
seznanili z vsemi pobudami in z izrednimi dogodki na cesti Podkraj – Radeče. Stališče odbora so 
svetniki prejeli na mizo, strinja pa se s tem, da je najprej   potrebno stremeti k  kratkoročni rešitvi in 
urgentno pristopiti k tej rešitvi, z rebalansom pa poskušati zagotoviti sredstva za izvedbo le-te. 
Glede kanalizacije je povedal, da je občina s strani ARSA dobila sklep/soglasje o predhodnem 
postopku  za del odvodnjavanja in čiščenja, bolj ga pa skrbi OIC Steklarna  - Hrastnik, kjer je  rok za 
oddajo  vloge na Ministrstvo za tehnologijo  konec maja in skrbi ga, da bomo  do takrat težko 
pripravili vso potrebno dokumentacijo. Podal je sugestijo, da župan poskuša na ARSO  to pohitriti. 
Dalje je še izpostavil info tablo oz. oglasno mesto, ki je po ureditvi tržnice prestavljena na zelenico  in 
zastira prometno signalizacijo. 



 
Župan je povedal, da so se župani in skupnost občin zavezali, da skupaj pritisnejo na ARSO  in 
Ministrstvo za okolje. Povedal je še, da je občina dobila zeleno luč za realizacijo  plazu Zajec. Naša 
prioriteta pa je ta, da oba projekta povezana z kohezijskimi sredstvi premaknemo s te točke in da se 
kolesje na MOP-u in ARSO premaknejo. 
 
Glede oglasne table je Tomaž Sihur pojasnil, da bo prometni znak prestavljen pred plakatna mesta, 
ker ga trenutno zastira. 
 
Jani Medvešek je izpostavil slabo kvaliteto zraka in izpostavil, da se je potrebno osredotočiti na 
vzroke  slabe kvalitete. Prizadevati si je potrebno  za odpravo vzrokov in poskusiti ljudi ozaveščati o 
pravilnem kurjenju, pravilni pripravi kuriva, večji uporaba javnega prometa, energetska sanacija hiš,.. 
Predlagal je, da se zagotovi lasten nadzor nad onesnaženostjo zraka v našem prostoru  in kot eno od 
možnih rešitev  za vzpostavitev lastnega sistema predlagal uporabo Lora senzorskih postaj. V MCH 
bodo v letošnjem letu izvedli  konferenco Hrastnik pametno mesto, kjer bo predstavljena tehnologija  
in sistem delovanja teh senzorskih postaj. S temi postajami se lahko hitro, preprosto in z nizkimi 
stroški vzpostavi brezžični sitem za  neprestano pametno merjenje onesnaženosti. 
 
Franci Bokal je strinjal s predhodnikom in izpostavil, da morajo tako  občinski svet kot župan 
poskrbeti za zdravje občanov. Potrebno je ugotoviti vzroke in sprejeti ukrepe za odpravo le teh. 
(prevozi iz kamnoloma) 
 
Igor Pogačnik je izpostavil neurejeno državno cesto skozi Hrastnik, propadanje  ceste čez Ojstro, 
macesnov nasad nasproti Glasbene šole in Gasilskega doma, ki predstavljajo  nevarnost, da se podre. 
Dalje je še predlagal, da se v časopis Hrastov list napiše, kakšen je postopek pridobitve pomoči ob 
rojstvu otroka, ki jo nudi občina, saj nekateri sploh ne vedo za njo. 
 
Vinka Žagarja je zanimalo, kako je z obravnavo posebne točke Zdravstvenega doma Hrastnik na seji 
občinskega sveta. 
 
Nermina Bajramovića je zanimalo, kako je poskrbljeno za aktivnosti mladih, predvsem dijakov med 
vikendi (tematski večeri, ura) v MCH. 
 
Gregor Pajić je povedal, da je potrebno ugotoviti vzroke in od kdaj izhajajo vzroki (da se smeti peljejo 
iz Nove Gorice na Ceroz, kamnolom Boben – manjka že polovica hriba, kdo jim je dal koncesijo). V 
prejšnjem mandatu občinskega sveta je bilo  s sprejetimi odločitvami in investicijami storjeno toliko 
gorja, danes pa bi imeli zdravo okolje za naše otroke. V občinskem svetu je že pred časom opozarjal, 
da so bile opravljene že  pred 15 leti  raziskave za obolenja z rakom,  in da je bilo 5 krat več obolenj z 
rakom v občini Hrastnik, vendar nihče ni takrat reagiral. Povedal je še, da se je Občina Hrastnik v 
preteklem letu pridružila projektu Zdrava mesta, ki vključuje vse kaj je potrebno storiti (od 
infrastrukture, vzgoje,) da povečamo zdravje ljudi. 
 
Župan je povedal, da mora občina izraziti  jasno nasprotovanje temu, da ena institucija pove, da 
imamo najslabši zrak, druga pa, da imamo kvalitetni zrak,  in opozoriti državne institucije na neskladje 
njihovih meritev. Lani se je Občina Hrastnik pridružila mreži zdravih mest in na NIJZ, so v sklopu tega   
povedali, da smo ob izdaji študije glede zdravja,  ena redkih občin, ki je želela pojasnila oz. podatke  
zakaj do tega prihaja. To tematiko je potrebno izredno resno obravnavati, potrebno je  vključiti tudi 
vrtec in šolo kjer imamo na področju preventive nekaj dodatnih možnosti o ozaveščanju in uporabi 
dodatnih možnosti, ki jih lahko vpeljemo glede ozaveščenosti. V prihodnjih mesecih se bo  sprejemal 
akcijski načrt glede pridruževanja mest v projekt zero waste glede odpadkov. Poleg tega, da se 
opozarja državo, da meritve niso takšne kot bi morale biti je, da opozorimo državo, da se osredotoča 
na rešitve. Ena izmed teh je tudi vgradnja toplotnih črpalk, ker pa je občina iz tega območja izpadla, 



je to za občane oteženo, saj je nižja subvencija pri vgradnji le te. Za občino Hrastnik je zelo 
pomembna cesta Hrastnik Zidani most s čimer bi se znižali delci PM 10 in meni, da bi to morala biti 
razvojna prioriteta, s čimer bi se promet iz centra Dola in Hrastnika prestavil za Savo kar bi povečalo 
kvaliteta življenja prebivalcev Hrastnika.  
Glede lastnega nazora kakovosti zraka je povedal, da se bo občina povezala z MCH  in drugimi 
občinami -  s postavitvijo treh postaj – pri   Riklovem mostu, na tržnici, v center Dola, bi dobili v enem 
letu realno sliko in nato naprej iskali  ukrepe za izboljšave. 
Glede kamnoloma Boben je povedal, da bo občinski svet odločal na svoji seji o  OPPN v kamnolomih ( 
Boben in Plesko), ter, da se bodo takrat dali odgovori ali kamnolom želimo in za to odločitvijo tudi 
stojimo. Glede kamnolomov pa bo potrebno vprašati tudi prebivalce  KS Boben in Rudnik ter KS 
Prapretno kjer so ti kamnolomi.  
Točka Zdravstveni dom Hrastnik se bo uvrstila za obravnavo na naslednji seji občinskega sveta. 
Glede neurejene ceste skozi Hrastnik je povedal, da so bili pristojni že opozorjeni, in naj bi se v tem 
letu uredili. 
Glede ceste čez Ojstro je povedal, da še nista urejeni ne  kategorizacija in ne prenos lastništva, skupaj 
z občino Trbovlje je bila dana pobuda, da bi bila to medkrajevna cesta v državni lasti, in dokler ni 
cesta v pristojnosti občine je tudi občina ne more urejati. 
Povedal je še, da bo v časopisu Hrastov list objavljen članek glede pomoči ob rojstvu otroka, objavljen 
pa bo tudi na  facebook strani in spletni strani občine. 
 
Glede nasada macesnov nasproti Glasbene šole je Tomaž Sihur pojasnil, da je v končni fazi popis vseh 
potencialnih dreves, ki lahko padejo  in po končanju popisa bo z izvajalcem sklenjen dogovor, da  bi 
bila zgodaj pomladi ta drevesa odstranjena. 
 
Jani Medvešek je povedal da je MCH odprt dnevno od 8 do 20 ure med tednom, čez vikende  pa je 
odprt ob prireditvah  in aktivnostih, drugače pa ne. Težava je, ker  je premalo kadra, saj sta zaposlena 
samo dve osebi in sicer poleg direktorja še ena zaposlena  na 4 ure na projektu večgeneracijskega 
centra, ostalo pa se rešuje s prostovoljci in javnimi deli, ki pa ne smejo biti aktivirani med vikendi. Če 
bi bili kadrovsko bolj podkrepljeni,  bi tudi med vikendi lahko zagotavljali odprtost MCH. 
Dalje ga je še zanimalo kakšna je  opredeljenost zavarovancev v ZD Hrastnik. 
 
Gregor Pajić je pojasnil, da je bila opredeljenost  s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje  tri leta 
nazaj  72,66 %,  nato 79,43 % in sedaj je malo čez  97 % opredeljenost zavarovancev v ZD Hrastnik. 
 
Vojka Šergan je opozorila, da se glede na to da se pripravlja zakon, ki bi koncesije za kamnolome 
avtomatsko podaljšajo še za 50 let, da se podajo pobude v zvezi s tem,   preden bo prepozno. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:35 uri. 
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