
Odgovori na predloge in pobude občinskih svetnikov ob prvi obravnavi predloga 
proračuna Občine Hrastnik za leto 2013 

___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Občinski svetnik g. Franjo Krsnik je dal naslednje pobude: 

- ureditev atletske steze naj se prestavi v  leto 2014 oz. 2015, saj se bodo mogoče kriteriji 
za pridobitev sredstev takrat spremenili, 

 
Odgovor: 
Ureditev atletske steze v Športnem parku na Logu bo vključena v Razvojni program občine Hrastnik 
2020. V izdelavi je projektna dokumentacija PZI, na osnovi katere bo v okviru  možnosti finančne 
pokritosti investicije ( pridobitve sredstev v okviru javnih razpisov in zagotovitve lastnih sredstev) 
vključena v Načrt razvojnih programov občine v enega izmed naslednjih let. 
 

- naj se uredijo stopnice za lažji dostop invalidov in  »nosilni zidovi« pri Mercatorju  ter 
uredi tamkajšnje območje, ki predstavlja vstop v center Hrastnika.  

 
Odgovor:  
Občina Hrastnik je z naložbami v zadnjih letih že urejala navedeno območje, urejen je bil 
pločnik na nasprotni strani ceste, razsvetljava in uvoz k Mercatorju. V sklopu avtobusnega 
postajališča je bila narejena rampa in sanirano stopnišče. V letu 2013 bomo skupaj z družbo 
Mercator poskušali pripraviti strokovne podlage za ureditev ožje okolice objekta blagovnice 
in tudi prilagoditi dostope vsem skupinam občanov.   
 
2. Občinski svetnik g. Borut Pušnik je povedal, da  je proračun izdelan zelo 
neambiciozno, pri stroških je proračun zelo potraten in zapravljiv in  namesto 
povečanja sredstev v gospodarstvo, humanitarnost, ekologijo, društvene dejavnosti, 
športne dejavnosti, pomoči starejših, se zopet investira v infrastrukturo, ki jo bodo 
morali kasneje plačati občani preko položnic. Dalje je še povedal, da v LO Oljka menijo, 
da takšen proračun ne omogoča razvoja občine, ampak omogoča sredstva nepotrebnim 
in predragim projektom, ki ne dajejo nikakršnega učinka. Izpostavil je Mladinski 
center, za katerega se zapravlja velika občinska sredstva, namesto da bi povečali 
podporo malemu gospodarstvu in obrtništvu ter drugim dejavnostim, ki prinašajo nova 
delovna mesta, ki jih je vsako leto v občini  tudi do 100 manj. Vsa leta se večina mladih 
seli iz občine in s to problematiko se MC in OU sploh ne ukvarjajo. 
 
Odgovor:  
Občina proračun na prihodkovni strani pripravi na osnovi veljavnih davčnih in drugih 
predpisov in s proračunom glede na gospodarsko in socialno stanje v občini ne uvaja nobenih 
novih davčnih obremenitev, niti za občane, niti za gospodarske družbe. Višino dohodnine kot 
temeljnega vira proračunskih prihodkov pa občini vsako leto določi Ministrstvo za finance. Ta 
je za 169.913 € manjša od veljavnega proračuna za leto 2012, oziroma kar 269.565 € manjša 
kot v letu 2011. Tudi višino republiških taks na obremenjevanje okolja, ki se zmanjšujejo, 
predpiše država, čeprav predstavljajo prihodek proračuna občine in se na osnovni državne 
uredbe morajo vlagati namensko v izgradnjo gospodarske javne infrastrukture.  Poleg taks na 
obremenjevanje okolja so tudi najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem 
KSP Hrastnik d.d. in Ceroz d.o.o. z zakonodajo določene kot namenska sredstva za gradnjo 
oziroma obnovo gospodarske javne infrastrukture in jih občina ne sme nameniti za druge 
namene. 



Na odhodkovni strani namenja  občina 46 % sredstev za investicijska vlaganja, pri čemer sta 
dva izjemno pomembna projekta na področju šolstva, kjer gre za energetsko sanacijo 
objektov, ki bodo občini ob realizaciji le-teh (prijava na EU razpise) zmanjšali odhodke 
proračuna za porabljeno energijo v prihodnjih letih. Ob potrjevanju tega projekta na 
Občinskem svetu so svetniki projekt soglasno podprli s predlogom, da bi pripravili in na EU 
prijavili čim več takšnih projektov.  Zaradi finančne vrednosti teh dveh projektov je kar 29,32 
% proračunskih odhodkov namenjenih za področje izobraževanja. Za področje varovanja 
okolja, kamor spada ekologija, pa je namenjenih 13,63 % odhodkov. 
 
Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave, predvsem načelu sorazmernosti 
virov financiranja z nalogami občin in načelu samostojnosti občin pri financiranju občinskih 
nalog. Sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin, ki jih te opravljajo na podlagi 
zakonov, je zagotovljena z institutom primerne porabe občine, ki je za posamezno 
proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ta primeren obseg sredstev pa temelji na povprečnih in dejansko ugotovljenih stroških 
(odhodkih), ki jih imajo oziroma so jih občine imele z izvajanjem občinskih obveznih nalog 
(povprečnina). Te izračune pripravi vsako leto Ministrstvo za finance, hkrati pa določi tudi 
višino dohodnine, ki pripada posamezni občini. 
 
Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev povprečnine in primerne porabe, so naloge 
iz pristojnosti občin, določenih z zakoni, in sicer  
1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:  
– predšolske vzgoje,  
– osnovnega šolstva in športa,  
– primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,  
– socialnega varstva,  
– kulture;  
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;  
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih 
cestah;  
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;  
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;  
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;  
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 
razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;  
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom. 
 
Občina nima s tako določenim proračunom neposredno zagotovljenih sredstev za 
pospeševanje gospodarstva, takšni projekti se financirajo iz državnega proračuna, prav tako 
kmetijstvo. Kljub temu občina vsa leta daje podporo tudi malemu gospodarstvu, seveda po 
zmožnostih, in v odvisnosti od drugih virov, vendar se vedno niti ne porabijo vsa zagotovljena 
sredstva, ker ni dovolj prijav na objavljene razpise. Je pa občina dolžna zagotavljati 
prostorske in druge pogoje za razvoj podjetništva, kar pa tudi vsa leta počne. Od izgradnje 
infrastrukture v coni Podkraj (kjer je zrasla nova tovarna), izgradnje kanalizacijskega sistema 
in čistilne naprave, ki je dano tudi v uporabo gospodarstvu in podjetnikom, sicer bi morali 
zgraditi lastne, do zagotavljanja zadostne pretočnosti vodnih virov, ustrezne cestne 
infrastrukture itd.  
 
Res se tudi Hrastnik  sooča s problemom zmanjševanja števila prebivalcev in žal, odhoda 
mladih, ali pa nevračanja mladih iz centrov države, kjer študirajo. Žal  se pozna oddaljenost 



od Ljubljane, kjer je večja možnost zaposlovanja za izobražene kadre, tako kot večini 
slovenskih občin, ki so oddaljene od zaposlitvenih centrov. Za razliko od tistih  okrog 
Ljubljane, ki se ukvarjajo s problemi zaradi rasti prebivalstva (potreba po gradnji novih 
vrtcev, šol…). Mladi bodo ostajali v našem okolju, če bodo delovna mesta, tega se zavedamo 
vsi. Žal se število teh zmanjšuje v vseh gospodarskih družbah, hkrati se zapira rudnik, pa tudi 
država s svojimi ukrepi nalaga zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju, kjer pa gre 
največ za delovna mesta izobraženih ljudi. Investitorjev žal ni, tako kot jih ni v  celi državi ali 
širše in to je problem. Tudi predsednik Vlade RS je opozoril na problem prevelikih 
strukturnih razlik v Republiki Sloveniji, kjer je vzhodni del dosti manj razvit kot osrednji del 
in da bo za enakomernejši razvoj vseh delov države, le ta morala občinam zagotoviti dodatna 
sredstva, oziroma vpeljati regionalizem in tako preprečiti vse večji centralizem.  
Med drugim tudi zato pri pripravi razvojnega  dokumenta Hrastnik 2020 želimo  čim večjo 
vključenost mladih, njihove poglede, ideje in razmišljanja, da bi jih tudi bolj vključili v 
procese samega odločanja in dogajanja v občini, da bi raje ostajali tukaj. Zato menimo, da je 
Mladinski center Hrastnik naložba za prihodnost in priložnost, da skupaj z mladimi naredimo 
vse, da bi zaustavili trend odseljevanja.  
Na drugi strani se prav zaradi ohranjanja delovnih mest angažiramo tudi za realizacijo 
državnih projektov na področju energetike, tako izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji 
Savi, izgradnjo plinsko parne elektrarne ter rekonstrukcijo TET, kot tudi boljše prometne 
dostopnosti kraja v izgradnjo glavne ceste Hrastnik – Zidani most.  
 
 
2. Občinski svetnik g Marko Funkl  je dal pobudo za ureditev dostopa do ceste Hermana 
Debelaka. 
 
Odgovor: 
Izdelana idejna zasnova novega priključka na Dirmajerjev hrib predvideva, da se deviacija 
nove dovozne ceste na Dirmajerjev hrib prične s priključkom na glavno cesto G2-108, odsek 
1186. Nato trasa deviacije poteka prek novega mostu čez Boben in se prek obstoječega 
dovoza do visoko regalnega skladišča Steklarne povzpne na nov nivojski prehod čez 
železniške tire. Za novim nivojskim prehodom se priključi na staro cesto na Dirmajerjev hrib. 
Z novega mostu čez Boben bo urejena tudi dovozna rampa do visokoregalnega skladišča 
Steklarne. 
Peš promet se bo deloma odvijal prek  nove deviacije lokalne ceste, deloma pa prek 
opuščenega podvoza pod železniškimi tiri. Posebni hodniki za pešce niso predvideni, saj je 
frekvenca pešcev in vozil majhna. 
Projektno rešitev »Nivojski dovoz na Cesto Hermana Debelaka« je zaradi sprejetega DPN za 
glavno cesto G2 – 108 Hrastnik – Zidani most in  predvidenih HE na srednji Savi-HE 
Trbovlje in HE Suhadol, potrebno ponovno preveriti z vidika izvedljivosti predvsem glede 
poplavnega območja in rešitev vključiti v ureditev komunalne infrastrukture pri izvedbi 
navedenih državnih projektov na območju občine Hrastnik, saj naložba, vredna cca. 
900.000,00 €, presega možnosti financiranja iz občinskega proračuna. 
 
 
3. Občinski svetnik g Marko Funkl  je dal pobudo za snemanje sej občinskega sveta v 
celoti: 
 
Odgovor:  
S sklenitvijo pogodbe z ETV je zagotovljeno delno snemanje dogajanj na sejah občinskega 
sveta in objava posnetkov na ETV. Za kvalitetno in strokovno ustrezno snemanje celotnih sej 



bi bilo potrerbno zagotoviti ustrezne tehnične pogoje zaradi kvalitete zvoka in snemalno ekipo 
z najmanj dvema profi kamerama. To je v sedanji sejni sobi na občinski upravi težko  
izvedljivo in povezano z dodatnimi stroški selitve tehnike iz sejne v galerijo itd.  
V tem trenutku zato ni predvideno snemanje sej v celoti. 
 
 
4. Občinski svetnik g Marko Funkl  je dal pobudo za zagotovitev  WI FI točk –v centru 
Dola in Hrastnika: 
 
Odgovor: 
Občina Hrastnik je že v letu 2012 izvajala aktivnosti za zagotovitev širokopasovnega dostopa do 
svetovnega spleta na obrobnih območjih občine in dosegla pokritost območij v KS Kovk, Krnice – 
Šavna peč in delno KS Turje – Gore z brezžičnim sistemom. Dodelava kabelskega omrežja v KS 
Boben in Prapretno pa še ni dorečena. 
Z istim izvajalcem in še dvema potencialnima izvajalcema brezžičnih omrežij so tekli pogovori o 
pripravi ponudbe za WI-Fi omrežje v ožjem središču Hrastnika, vendar konkretne ponudbe nismo 
prejeli. V 2013 bo pridobljena idejna zasnova omrežja z ovrednotenjem stroškov, ki bo osnova za 
vključitev potrebnih lastnih sredstev občine v proračun. 
 
5. Občinski svetnik g. Tadej Hrovatič je predlagal,  da bi bila v proračunu postavka za  
pomoč  uporabnikom pri sofinanciranju priključkov na novo  kanalizacijsko omrežje:  
 
Odgovor: 
V občini Hrastnik sta bila uspešno zaključena dva projekta na področju urejanja odpadnih 
voda in sicer gradnja centralne čistilne naprave in primarnega kanalizacijskega kolektorja ter 
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Dol z okolico. Zastavljeni cilj, ki ga je 
potrebno doseči je priključenost 88 % občanov na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN. 
Občinski svet je kot spodbudo za priključevanje, sprejel sklep o oprostitvi plačila 
komunalnega prispevka za priključitev, kar pomeni, da so lastniki obstoječih objektov dolžni 
plačati samo gradbeno izvedbo priključka od svoje hiše do parcelne meje, do koder priključek 
zgradi občina. 
 
 
6. Podžupan g. Soniboj Knežak je menil, da zmanjšanje sredstev v proračunu naj ne bi 
bilo linearno po vseh področjih enako, ampak odvisno od področja, za katera se je 
izkazalo, da to bolj potrebujejo.  - npr. področje malega gospodarstva, povišanje 
transferov za javna dela. Prav tako je izpostavil, da je potrebno najti neko rešitev glede 
problematike visokih cen  utekočinjenega naftnega plina v KS Steklarna, oziroma 
urediti to s koncesionarjem.  
 
Odgovor:  
V občini Hrastnik sta koncesijsko pogodbo za oskrbo s plinom podpisala dva partnerja in sicer Mestni 
plinovodi Koper za zemeljski in Evroplin Trbovlje za utekočinjeni naftni plin. Sistem oskrbe z UNP  
je bil predviden in tudi zgrajen v naselju Podkraj in Cesti Hermana Debelaka. Ob izgradnji OIC 
Podkraj je bil za potrebe nove steklarne v neposredno bližino naselja pripeljan zemeljski plin. Ob 
preureditvi sistema, bi se lahko uporabniki pričeli oskrbovati s cenovno ugodnejšim zemeljskim 
plinom. Koncesionarja bi se morala medsebojno dogovoriti o prodaji in nakupu zgrajenega omrežja, 
kar pa že več let neuspešno poteka. Razlog je predvsem v tem, da Mestni plinovodi omrežja po 
ponujeni ceni ne morejo odkupiti, saj je naložba ekonomsko nesprejemljiva. Treba je upoštevati tudi 



dejstvo, da je koncesionar, po novih predpisih samo še sistemski operater, ki zagotavlja omrežje, plin 
uporabnikom pa lahko dobavlja in prodaja kdorkoli, kar finančno stanje koncesionarja samo še 
poslabšuje. Občina je poskušala razmerje urediti tudi z vključitvijo tretjega partnerja, ki pa ravno tako 
ni pripravljen odkupiti omrežja po ceni, ki jo zahteva pravni naslednik Evroplina, to je družba 
Istrabenz plini.   
Pri zmanjševanju sredstev proračunskim porabnikom strokovne službe niso zmanjšale sredstev vsem 
linearno, nekaterim področjem se sredstva sploh niso zmanjšala, oziroma so se zmanjšala na osnovi 
zmanjšanih stroškov glede na sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ.  
Za področje javnih del so službe v predlogu proračun a za drugo obravnavo sredstva povečale, saj se je 
čakalo na javni poziv Zavoda za zaposlovanje RS, ki je bil objavljen po prvi obravnavi proračuna  na 
občinskem svetu, da je bil tako ugotovljen delež financiranja za našo občino in programi, ki se bodo 
financirali.  
 
7. Občinski svetnik g Denis Meterc je vprašal  v zvezi z nakupom zemljišča v Gorah pod 
zap. št. 24 v Načrtu nabav Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem OH za leto 
2013,  na podlagi česa so bila postavljena igrišča za rokomet, nogomet, tenis igrišče na 
Gorah za katera odkupujemo zemljišče,   

 
Odgovor je bil podan na seji in je v zapisniku. 
 
8. Občinski svetnik g. Franjo Krsnik je izpostavil, ali je zajeta  v načrtu prodaj in nabav 
tudi ureditev lastnine zemljišča, kjer je spominsko obeležje? 
  
Odgovor podan na seji in je v zapisniku! 
 
 
 
Odgovore pripravili: 
Tomaž Sihur 
Ljubomir Zalezina 
Andreja Pavlič Udovč 
Vanja Jerič 


