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ZAPISNIK 
22. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 16.12.2021, s 
pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik. 
 
Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih  15 članov Občinskega sveta. 
Opravičeno odsotni so bili Gregor Jelenko, Mateja Smodiš In Ksenija Jakopič. 
 
Prisotni so bili tudi: 

 Ivana Assayed – direktorica občinske uprave 
 Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe      
 Lara Gornik – vodja Oddelka za proračun,   finance    in administrativne zadeve     
 Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve 
 Tea Primon  -  vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve 
 Sebastjan Landekar - strokovni sodelavec  za področje upravljanja s premoženjem 
 Božidar Roglič – podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike 

 Andreja Pavlič Udovč- višji svetovalec za premoženjske in pravne zadeve                                                      
 Danijela Milošević – strokovna sodelavka   
 Ernest Gričar , tehnični direktor Komunale Hrastnik d.o.o.  
- Janez Dornik - snemalec 

 
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal razširitev dnevnega reda  22. redne 
seje občinskega sveta z novima točkama in sicer, novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta 
javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik  in novo 13. točko Sklep o uvedbi videonadzora na območju 
Občine Hrastnik. S predlagano razširitvijo dnevnega reda,  bi se točke dnevnega reda  22. redne seje 
občinskega sveta  ustrezno preštevilčile.  
 
Vinko Žagar je povedal, da se strinja, da se naknadno dodajajo na dnevne reda takšne točke kot je 
uvedba videonadzora, katere sprejetje je zaradi vandalizma, ki se dogaja  skoraj urgentna. Podal pa je 
pripombo glede sklicevanja sej in gradiv na splošno, saj vse večkrat svetniki dobivajo sklice sej brez 
gradiv, oz. gradiva prihajajo kasneje. Meni da to ni dobra praksa in  prav je da se občinska uprava 
potrudi in pripravi gradiva pravočasno, v nasprotnem pa naj  se seja skliče kasneje, saj je premalo časa,  
za pripravo svetnikov na sejo, če gre za zahtevna gradiva. Podal je pobudo, da se to v prihodnje 
spremeni. 
Podal pa je še  pobudo  za umik točke Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Hrastnik z dnevnega reda 22. redne seje in sicer iz razloga, da se pravilnik preden gre na sejo  
občinskega sveta posreduje društvom ali vsaj Zvezi kulturnih društev v mnenje, saj se mu ne zdi prav, 
da bi z  novim pravilnikom naredili  tako korenito spremembo brez mnenja ali strinjanja oz. soglasja 
društev in  ZKD in da se tudi akterji katerih se  pravilnik tiče, do njega opredelijo, preden  o njem 
odločajo svetniki. Razdelitev sredstev pa naj se letos opravi na način kot do sedaj  - po starem 
pravilniku, saj  tudi vrednotimo programe društev za nazaj.   
 
Župan je povedal, da se  strinja glede pravočasnega posredovanja gradiva svetnikom, in pojasnil, da je 
bilo s  sklicem seje posredovano  gradivo za proračun, ki mora biti  pred ostalim gradivom,  v skladu s 
pravilnikom in statutom, kasneje bilo poslano ostalo gradivo, razen teh dveh točk, ki sta kot  dopolnitvi  
dnevnega reda. Za kar se opravičuje in  če bi na občinski upravi  imeli več resursov, bi  tudi gradivo 
sigurno bilo prej pripravljeno in posredovano.  
  
O predlogu razširitve in o umiku točke se je opravilo glasovanje. 

Občinski svet je z 12 glasovi ZA  sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
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Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega 
sveta z novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik. 
   
Občinski svet je  soglasno sprejel naslednji 

 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega 
sveta z novo 13. točko Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik. 
 
 
Občinski svet   z  9 glasovi PROTI in  5 ZA ni  sprejel naslednjega 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za umik točke Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik z dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta.  
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA  in 1 PROTI  sprejel naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled 

realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik 
2. Proračun občine Hrastnik za leto 2022 – druga  obravnava 
3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o.   
4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 –

obravnava in sprejem 
5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v  lasti  Občine Hrastnik s predlogom 

sklepa za odpis-  obravnava in sprejem  
6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne  najemnine v  letu 2022  za 

stanovanja v lasti Občine Hrastnik  
7. Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita 

energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« - Vrtec Dolinca in ZD Hrastnik 
8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem 
9. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022  -obravnava in 

sprejem 
10. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – obravnava in sprejem 
11. Poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik  
12. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik   
13. Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik 
14. Informacije župana  o aktualnih zadevah ter  vprašanja in pobude 

 Plan sej  Občinskega sveta Občine Hrastnik za leto 2022 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 
4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta 
občine Hrastnik 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

 
SKLEP:  
Potrdi se  Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled 
realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik. 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Proračun občine Hrastnik za leto 2022 – druga  obravnava 

Uvodno obrazložitev je podala  Lara Gornik, vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne 
zadeve. 
 
To točko dnevnega reda je  obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora  je  
bilo svetnikom posredovano. 
 
Vojka Povše Krasnik je povedala, da je  že v preteklem letu vložila amandma k proračunu, ki se je 
nanašal na  sterilizacijo  mačk. Letos se  je v Hrastniku odprla veterinarska postaja pod okriljem Laške 
postaje in postopoma se ljudje  poslužujejo te ambulante.  Statistika kaže, da imamo v občini okoli 500 
lastnikov  hišnih živali, ki koristijo tovrstne storitve. Tudi  kmetje, ki imajo velike živali se obračajo na 
hrastniško ambulanto. Veterinarska postaja Laško je konec avgusta in tudi v mesecu septembru   
Občino Hrastnik  z dopisom prosila za predvidena sredstva za subvencioniranje sterilizacije  lastniških 
mačk in kastracije mačkonov. Cena  tovrstne storitve sterilizacije znaša  65 €, soudeležba  lastnika bi 
bila 30 €, občina  bi dodala 20 €, veterinarska postaja pa  15 €. Cena kastracije   zanaša 54 €.  Predlog 
izhaja iz tripartitnega sodelovanja,  kjer vsak nekaj prispeva in  gre za dobrobit živali in lastnikov mačk. 
To temelji tudi na velikem povpraševanju lastnikov mačk. Odgovori strokovnih delavcev občinske 
uprave na odboru za gospodarstvo je  žal niso zadovoljili. Dejstvo, da so  lastniki mačk poseljeni po celi 
občini, po vseh krajevnih skupnostih, da je mačk  na  podeželju več kot v mestnem jedru, da je bila 
opravljena anketa med  krajani Rudnika, in da so se ti v okviru participatornega proračuna odločali  
med otroškimi igrali in storitvami sterilizacije, kjer je bilo samo 5 glasov krajanov za  sofinanciranje 
sterilizacije.  Res je, da je KS Rudnik najbolj gosto naseljena skupnost, da je tu največ mladih družin  in 
ve da bodo tudi te poskrbele za svoj naraščaj. Ampak med  nami živi tudi veliko starejših,  ki imajo doma 
mačko in jim je ta dobesedno  prijatelj namesto človeka. Želela bi,  da se ozremo na finance  in na to  
kaj predstavlja subvencija sterilizacije za mačko. To je drobtinica v občinskem proračunu.  Če bi 
sterilizirali 100 mačk bi bil ta znesek 2000 €. Otroška igrala pa so neprimerno večji strošek kot 
sterilizacija in kastracija   mačk. Ob tem je še dodala, da imajo tovrstno  prakso občine Laško, Radeče, 
Litija, Horjul, Sevnica,…Gre za  preventivni ukrep širjenja zapuščenih mačk, kajti če se izvaja sterilizacija, 
potem tudi ni potepuških mačk. Vemo pa, da so mačke zelo velike  prenašalke različnih bolezni . Res je  
tudi, da  občina dobro sodeluje z društvom proti mučenju živali, ampak ti  aktivisti poskrbijo za živali, 
da jih odstranijo, namestijo v varno okolje, stroški namestitve pa niso zelo poceni in hkrati morajo 
opraviti tudi veterinarski pregled. Povedala je še, da je  politika  uresničevanje možnega, možno pa je 
doseči kompromis, iskanje kompromisa, ki pripelje do želenega pa je bistvo politike. Zato se bo danes 
pri glasovanju proračuna vzdržala. 
 
Vinko Žagar je menil, da so  sterilizacija in kastracija stvari,  ki so del našega vsak dana in pomenijo  
občankam in občanom dosti, zato ne bi smel biti  problem  to  tudi  u uvrstit v proračun. 
Dalje je povedal, da že pri prvi obravnavi proračuna  ni podprl oz. se je v vzdržal pri glasovanju,  in tudi 
tokrat se bo, saj meni, da je  proračun bistveno preobsežen.  Razume, da je  potrebno  določene stvari 
umestiti v proračun, zaradi  kandidiranja na kakšnem razpisu, ampak vseeno se mu zdi preobsežen, 
sploh ob podatkih, da je tudi realizacija lanskega proračuna nekje čez 70%, in po njegovem mnenju, bi 
morali  proračun  bolj realno zastaviti. 
Glede OIC  oz. novelacije projekta meni, da je to en signal  izvajalcem, da bodo lahko še bolj navijali  že 
tako navite cene. Ve da je situacija trenutno takšna, da za cene  iz projektantski predračunov iz 
preteklega leta,  težko dobiš izvajalca, ampak za  kanalizacijsko omrežje smo ga pa uspeli dobiti.  Tudi 
pri OIC  bi bilo najprej potrebno preveriti  kakšna je klima med  izvajalci in ne, da se že v osnovi popravlja  
višina projekta in  so potem težave, da se ga finančno zapre. Občina  ima še vedno kreditni potencial 
visok,  ampak meni, da ni u redu da se zadolžujemo  za tak projekt oz. zaradi okoliščin, ki so pripeljale 
do tega. In tega ne bo podprl. 
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Zanimalo  ga je tudi, zakaj se bistveno povečuje postavka za Hrastov list.  
 
Franci Bokal je podprl predlog  za sofinanciranje sredstev za kastracijo in sterilizacijo mačk. Je pa 
nasprotoval  razlagi, da ni u redu da se občina zadolži za  tak projekt, saj meni da je zadolževanje zelo 
upravičeno  in je edino pravilno, da se ta projekt  izpelje do konca. 
 
Župan je podal pojasnilo oz.  stališče glede sterilizacije lastniških  mačk in sicer občina je  najprej skozi 
participatorni proračun želela preveriti  koliko ljudi ta predlog podpira v največji KS - v KS Rudnik, kjer 
je tudi locirana veterinarska  ambulanta - predlog je dobil 5 glasov in participativno odločanje je nekaj 
kar moramo spoštovati.  Če ljudje  sami  podajo predlog in o tem odločijo, je to nek signal svetnikom 
in svetnicam, da je to volja ljudi. Dalje je še povedal, da bi se v  primeru izglasovanega predloga 
sofinancirala   kastracija in sterilizacija tudi premožnim lastnikom,  po drugi strani pa imamo zelo 
socialno obremenjen proračun. Menil je,  da je v prvi vrsti potrebno zagotoviti  subvencije, ki olajšajo 
življenje ljudem na socialnem robu  in ne subvencioniranje storitev  vsem  občanom, tudi tistim, ki 
sredstva imajo. Občina pa že zagotavlja sredstva za sterilizacijo  potepuških mačk in rezultat tega je, da 
je v občini manj potepuških mačk, kot jih je bilo pred leti. Če bo volja, nima težav,  da se na koordinaciji 
svetniških skupin pred sprejemom rebalansa o tem opravi pogovor. Menil je še,  da je na tehtnici 
preveč, da bi proračunu nasprotovali zaradi 2000 € in meni da toliko odgovornosti vendarle imamo,  
da znamo presoditi kaj to pomeni in da se bomo znali modro odločiti. 
Dalje je še povedal, da lahko proračuna tudi ne potrdimo, s čimer bomo prišli do tega, da  imamo 
začasno financiranje in da se nekaj projektov, ki so tik pred tem, da jih realiziramo ne izvede. Spoštuje  
to, da lahko nekdo nasprotuje, potrebno pa je spoštovati  stvari in povedati podjetjema Steklarna 
Hrastnik  in TKI , da jih ne želimo v Hrastniku, ker so cene  pretirane in proračun prenapihnjen.  Je pa 
prav, da stojimo za tem z imenom in priimkom, tako kot  župan stoji za vsako težavo in da se zadeve  
javno objavi in razpravlja. 
 
Vinko Žagar je povedal, da je vedno stal in bo vedno stal z imenom in priimkom za tem kar bo na seji  
povedal. Kar pove  pove argumentirano in pove na glas. Ve da je OIC pomemben projekt in ve da se je 
projekt  zavlekel, da so se cene povišale in da  nihče ne more narediti  nič zoper to. Ga pa bolj skrbi, 
kako bomo ta dodatna sredstva zagotovili. Definitivno pa je prvi, ki se bo potrudil in pomagal, da se  
projekt realizira in da bosta tako TKI, kot Steklarna  na tem območju  lahko izvedla svoje investicije, ki  
so absolutno pomembne. 
 
Župan je povedal, da spoštuje vsako mnenje. Iz razprave je razbral, da proračuna ne bo podprl  zaradi  
finančne konstrukcije pri OIC. Meni, da je prav razumel in na podlagi tega si lahko vsak sam ustvari 
sliko. Posledica nesprejetja proračuna je, da smo projekt prečrtali. Druga stvar je tudi ta, da bi bilo 
neodgovorno od župana,  da se opravi  razpis za izbor izvajalca, v kolikor ve da ni pokrite  finančne 
konstrukcije za posamezen projekt. Občinska uprava se je v vseh teh letih, tudi v prejšnjem mandatu 
obnašala racionalno in je poskrbela da so finance zagotovljene, in ne ve zakaj bi bilo sedaj kaj drugače. 
Z MGRT -jem se išče možnost, da bi tudi država še zagotovila dodatna sredstva in tudi z obema 
podjetjema iščemo  možnosti za dodatno sofinanciranje teh projektov. Mi moramo  zagotoviti ustrezno 
finančno konstrukcijo, drugače se bo  kdo vprašal s kakšnim  namenom gremo v razpis če nimamo  
zagotovljenih financ  za realizacijo. 
 
Nermin Bajramović je povedal, da že drugo sejo poslušamo o skrbeh in zaskrbljenosti, skrbi nas pa 
lahko marsikaj, kaj bo jutri, kaj bo  z energenti,.. Proračun je zelo ambiciozno naravnan, razen skrbi pa 
ni slišal nobene rešitve, kaj bi se lahko izločilo. Podpira ambiciozne načrte in tudi župan  bo stal za tem,  
če bodo projekti izvedeni in šli v pravo smer. Če bo kje zaškripalo pri financiranju ali izvedbi  se bo iskala 
druga pot oz. alternativa. Dalje je še povedal, da mu ne zdi odgovorno, da se nekdo vzdrži pri glasovanju 
zaradi  2000 €. Potrebno je gledati celotno  sliko in nek konsenz oz. rešitev glede sterilizacije in 
kastracije mačk se tudi lahko najde. 
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Vojka Povše Krasnik  je povedala, da se mogoče res absurdno sliši, ampak stavek, da je politika 
uresničevanje možnega, možno pa je doseči kompromis, in  iskanje kompromisa, ki pripelje do želenega 
je bistvo politike. Kjer je volja je tudi pot, marsikaj se da rešiti z prekanalizacijo sredstev. Govorimo o 
tripartitnem sodelovanju in  ne ve, zakaj takšen odpor in oportunizem. Kmetje edino kar dobijo zastonj, 
je vsaki dve leti  zastonj cepljenje proti modrikastemu jeziku.  
 
Župan je povedal, da se strinja, da je to stvar  kompromisa in iskanja kompromisa, zato je predlagal, da 
se to prestavi za obravnavo in  uskladi med  svetniškimi skupinami  v okviru sprejetja rebalansa.  
 
Nermin Bajramović je povedal, da nima sam nič proti predlogu sofinanciranja sterilizacije in kastracije 
mačk,  in se trudi strinja s tem, da se najde  neka rešitev za predlog. Želel je samo poudariti, da se  
sprejema proračun v celoti.  
 
Franci Bokal je povedal, da pogreša koordinacije svetniških skupin, ker je že  bila praksa, da pa  že 
zadnje tri  občinske seje koordinacije ni bilo. Dejansko upa,  da se bodo kompromisno pri naslednjem 
proračunu dogovorili  za te stvari. 
 
Župan je povedal, da koordinacije kot take niso imeli, je pa opravil sestanek z vsakim vodjo  svetniške 
skupine pred prvo obravnavo proračuna, in glede na to, da ni bilo od prve do druge obravnave vloženih  
nobenih amandmajev, se mu ni zdelo potrebno  narediti novega kroga raprave. Se pa strinja, da ko 
bodo razmere dovoljevale opravijo te razgovore. 
 
Božo Majcen je kot lastnik enega izmed  štirinožcev  pojasnil, da če se nekdo odloči, da bo žival imel, 
mora sprejet  tudi to, da so  s tem povezani stroški. Kompromis je, da se najde sredstva za to, ampak 
participatorni proračun je jasno povedal, da ljudje te  želje ne čutijo. Prav je, da podpremo ambiciozen 
in socialno naravnan  programsko sestavljen proračun. In če   bo vse realizirano, se bomo lahko z našo 
odgovornostjo postavili, da smo sodelovali pri izgradnji projektov  in realizaciji le teh. 
 
Gregor Pajić je pozval lastnike mačk, ki nimajo sredstev za sterilizacijo oz. kastracijo, naj  pridejo do 
njega in jim bo pomagal, dokler se ne dogovorijo o realizaciji projekta. 
 
Občinski svet je 11 glasovi ZA  sprejel naslednji 

SKLEP :  
Občinski svet Občine Hrastnik   je sprejel Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z  Odlokom o 
proračunu Občine Hrastnik za leto 2022. 
 
Občinski svet je z 13 glasovi ZA  sprejel naslednji 
 
SKLEP :  
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za 
leto 2022. 
 
Občinski svet je   z 12 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
 Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik 
za leto 2022. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o  

 
Obrazložitev  je bila s strani direktorice Komunale Hrastnik d.o.o.  podana že na prejšnji seji.   
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
1.Občinski svet Občine Hrastnik   soglaša, da se javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v letu 2022 

zadolži za najem dolgoročnega kredita za nakup  novih osnovnih sredstev. 

2. Javno podjetje se v letu 2022 lahko zadolži do višine 207.000,00 €. 

3. Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v 

letu 2022 – obravnava in sprejem 

Uvodno obrazložitev je podal   Ernest Gričar, tehnični direktor Komunale Hrastnik d.o.o.  
 
To točko dnevnega reda je  obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora      in 
infrastrukturo,  poročilo odbora  je  bilo svetnikom posredovano. 
 
Občinski svet je  s 14 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP :  
Občinski svet Občine Hrastnik  je potrdil 1. predlog  Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z  Odlokom 
o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022,  kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja 
proračuna za leto 2022 . 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP :  
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za 
leto 2022. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP :  
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik 
za leto 2022. 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v  lasti  Občine Hrastnik s 
predlogom sklepa za odpis-  obravnava in sprejem  

 
Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec za področje upravljanja s 
premoženjem. 
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To točko dnevnega reda je  obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora  je  
bilo svetnikom posredovano. 
 
Vojka Povše Krasnik je povedala, da ko pogledamo naslove,  kje vsi dolžniki stanujejo,  gre tu  zgolj za 
premetavanje denarja in poplačilo sodnih stroškov, ki ne bodo nikoli izterljivi. Vidi se,  da so nekatera 
stanovanja lepa, in potrkala bi na vrata CSD, naj socialne delavke malo pogledajo, tudi osebne stečaje  
posameznikov in  slej ko prej bo potrebno  razmišljati o ljudeh,  ki res živijo na socialnem robu in  da se 
jim zagotovijo manjša stanovanja in primerna za njihovo preživetje. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj 
in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov  
v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45 €, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku 
Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne  najemnine 

v  letu 2022  za stanovanja v lasti Občine Hrastnik  
 

Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec za področje upravljanja s 
premoženjem. 

 
To točko dnevnega reda je  obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora  je  
bilo svetnikom posredovano. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel sklep o višini letne stopnje neprofitne najemnine 
za leto 2022. 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«  

Uvodno obrazložitev je  podal  Božidar Roglič, podsekretar za področje infrastrukture, informatike in 
energetike. 
 
To točko dnevnega reda je  obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora  je  
bilo svetnikom posredovano. 
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Vinko Žagar  je povedal da podpira projekt,  in  še dodal, da bi bilo prav, če govorimo o  celoviti 
energetski sanaciji objektov v lasti  občine, da se doda  k energetski sanaciji tudi objekt Glasbene šole, 
ki je dejansko dotrajan. 
 
Župan je  povedal, da je Glasbena šola eden od dveh objektov, ki jih še želi občina sanirati,  drugi je  
Delavski dom. Pojasnil je, da so razpisi narejeni tako, da morata biti na razpisu prijavljena vsaj dva 
objekta za sanacijo, da smo upravičeni do sredstev, zato bi bilo smiselno da imamo v naslednjem 
paketu pri prijavi na razpis objekta  Glasbene šole in Delavskega doma. 
 
Timotej Funkel je povedal, da pozdravlja predlog in ga bo tudi podprl. Je pa dodal, da se bo potrebno  
v naslednjih letih pogovarjati tudi o energetski sanaciji ali pa o pridobitvi novih prostorov tudi za 
Komunalo Hrastnik. 
 
Župan je povedal, da  so prostori omunale eni najslabših prostorov javnih zavodov  in podjetij da bomo 
morali  o teh prostorih  narediti konkreten načrt skupaj z nadzorniki ter s podjetjem. 
 
Vojka Šergan je povedala, da podpira  energetsko sanacijo objektov. Se ji pa postavlja vprašanje kdaj 
bomo tudi v Hrastniku  šli korak naprej in se pričeli pogovarjati o sončnih elektrarnah in toplotnih 
črpalkah, s čimer bi  javni zavodi in občina prihranili ogromno energije  in  porabili manj sredstev.  
 
Župan je povedal, da se je Nacionalni energetski program zavezal, da bomo imeli do leta 2030, 27, 5 % 
obnovljivih virov energije. Tudi Zakon o obnovljivih virih energije govori o tem, da  je potrebo uporabiti 
tudi strehe javnih površin (šola, bazen, športna dvorana) in če bo šlo vse po načrtih bomo na seji v 
mesecu  februarju obravnavali projekt, ki ga pripravljamo skupaj z  društvi  Fokus, Umanotera ter s 
Sončno zadrugo, kjer bi streho osnovne šole v Hrastniku namenili ravno  za to, da spodbudimo rabo 
obnovljivih virov energije in  zmanjšamo porabo stroška skozi sončno elektrarno na javnih objektih. 
Dalje je še povedal, da sta  merilni postaji pokazali, da je onesnaženost na Dolu slabša kot v Hrastniku 
in to v  zimskih mesecih, kar pomeni da imamo največ težav z individulanimi kurišči in tu se samo 
pojavlja vprašanje sončne  energij, energetskih sanacij  in toplotnih črpalk. 
 
Vojka Povše Krasnik je, je pa podala pobudo, da se  k  sanaciji pridruži tudi večnamenski žalni objekt na 
Dolu pri Hrastniku. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« , ki so ga v 
novembru 2021 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37 a, 3320 Velenje. 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem 
 

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 
 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom 
posredovano. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik  je sprejel Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022. 
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022  -
obravnava in sprejem 

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 
 

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom 
posredovano. 
 
Vinka Žagarja je zanimalo, kaj  je predvideno  v okviru Ville de Seppi. 
 
Župan je povedal, da je predvidena priprava  projektne dokumentacije, ki jo morajo  pripraviti skupaj z 
Zavodom za kulturno dediščino  in Steklarno Hrastnik,  in sicer gre za konzervatorski načrt, ki je podlaga 
za črpanje sredstev tako na  razpisih za   kulturni Euro, kot tudi na vseh ostalih  razpisih,  tako Zavoda 
za kulturno dediščino, Ministrstva za kulturo  in drugih. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik  je sprejel Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini 
Hrastnik za leto 2022.   
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – 
obravnava in sprejem 

 
Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 
K uvodu je župan še dodal, da obstaja v obstoječem pravilniku kolizija interesov, saj so društva, ki 
prejmejo sredstva na razpisu,   hkrati  tudi v komisiji,  ki odloča kdo bo prejel sredstva, kar je v  nasprotju 
interesov. 
 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom 
posredovano. 
 
Primož Frajle je povedal, da je iz gradiva razbral, da se bodo opravile prva in druga obravnava, in kolikor 
pozna postopek, se lahko vmes med obravnavama podajo predlogi za izboljšave, zato ga čudi predlog 
za umik z dnevnega reda. Kar pa se vsebine tiče pa  ni razbral, da bo katerokoli društvo  prikrajšano.  
Je pa podal predlog, da se bolj konkretizira strokovna komisija in sicer iz kje  in kateri člani so lahko 
imenovani v komisijo. 
 
Župan je pojasnil da je predlog sklepa  zapisan tako, da se  lahko v primeru, da ni nobenih vsebinskih 
pripomb združita obe obravnavi. 
 
Katjuša Laznik je predlagala, da se opravi obravnava pravilnika v prvi obravnavi in se sklep spremeni, 
tako, da se drugi stavek prečrta in napiše da se do druge obravnave ta pravilnik pošlje ZKD in ostalim 
kulturnim društvom, da to pregledajo in se do tega opredelijo.  Nato naj Odbor za družbene dejavnosti 
te predloge pregleda in se lahko nato na naslednji seji  sprejme  pravilnik v drugi obravnavi. Glede na 
to da imamo Letni načrt  za leto 2022 sprejet, meni, da  to ne bo vplivalo na  sofinanciranje društev za 
leto 2022. 
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Vinko Žagar  se  je strinjal s predlogom  da se opravi  v dveh obravnavah, saj je prav, da se društvom  
gradivo pošlje, oz. so društva to že prejela s strani sekretarke ZKD- ja   in se opredelijo do njega.  Moti  
ga tudi, da se iz pravilnika umikajo merila in kriteriji, kljub temu pa  v 4. členu  govorimo o merilih in 
kriterijih po tem pravilniku, ki pa jih v tem pravilniku ni. To bi bilo  potrebno popraviti,  ker je prav da 
so merila in kriteriji v pravilniku zapisana, saj se mu ne zdi prav, da se vsako leto le ta  prilagajajo v 
javnem razpisu. Podprl je  predlog Katjuše Laznik, da se opravi dvostopenjsko obravnava  in se vmes 
pregledajo predlogi hrastniških društev, ki so koristniki sredstev . 
 
Suzana Venko je povedala, da so kriteriji in merila določena v 23 členu pravilnika, niso pa ovrednotena. 
 
Župan je dodal, da po sedaj veljavnem pravilniku občina ne more na podlagi razpisa za sofinanciranju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik  dodeliti sredstva ob 200 letnici rudarjenja, ki bo 
prihodnje leto. In tovrstni programski razpisi so danes razpisi občin, ki z vsako  letno izbiro določijo 
fokus, kjer lahko društva dobijo  dodaten  del sredstev na razpisu. Želja je, da je razpis transparenten, 
na drugi strani  pa si želimo da imamo tovrstne možnosti odprte. 
 
Vinko Žagar se je  strinjal s povedanim, vendar se lahko  to na nek način v pravilniku  zapiše,  in sicer, 
da se za potrebe oz. za sofinanciranje programov drugih  društev  uporabijo ti kriteriji in merila, lahko 
pa se v členu še zapiše,  dodatno da se  dejansko naredi prostor za  zadeve, ki so izjema. Prav pa je, da 
so kriteriji in merila napisana v pravilniku. 
 
Župan je povedal, da je predlog Katjuše Laznik dober, da se  opravi prva in  druga obravnava, počaka 
še na dodaten odziv  društev, in  se  pomisleki uredijo med obema obravnavama. 
 
Gregor Pajić je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti povedal, da so na odboru soglasno 
podprli ta akt, in če se obravnava razbije na dva dela, bo odbor moral to še  enkrat obravnavati. So pa 
na odboru  soglasno potrdili ta akt in ocenili da je akt primeren za obravnavo. Če bi bili kakršni koli 
pomisleki oz. spremembe v prihodnje, pa se lahko v prihodnjem letu to spremeni, in se  lahko v 
letošnjem letu razpis objavi že po tem aktu. 
 
Katjuša Laznik  je povedala, da ne vidi razloga, da ne bi dali še malo časa društvom, da pregledajo  in 
podajo  svoje mnenje na pravilnik. 
 
Župan je povedal, da bodo glasovali o predlogu, da se opravi prva in druga obravnava in prosil,  da se 
opravi  vsebinska razprava. 
 
Vojka Šergan  je povedala, da so na gospodarskem področju naredili fleksibilni  pravilnik,  da se  lahko 
vsako leto  odločamo v katero smer se bo  opravilo financiranje, kje je manko in kaj je cilj v občini. In 
če vso zadevo prav razume meni, da smo pri tem  pravilniku na istem. Želimo usmerjat katera področja 
bo občina bolj podpirala. Je pa prav, da so ljudje vnaprej seznanjeni, da vsi razmislijo kaj lahko v 
skupnosti dodajo in s čimer lahko  lahko pripomorejo. Da ne vzamemo  teh sprememb, da se pravilnik 
spreminja, da nekdo nekaj več dobi, ampak da se  vsi skupaj dogovorimo kaj  je cilj na področju kulture 
in sledimo tem ciljem. 
 
Vojka Povše Krasnik se pridružuje mnenju, da bi to točko umaknili.  Ko je pregledala gradivo, se ji je 
zdelo da bi bilo potrebno pravilnik bolj zacementirati in opredeliti kriterije. Glede na to da imamo v 
občini ogromno ljubiteljskih društev na področju kulture, je prav, da si naredimo en razrez in enemu 
odrežemo večji, drugemu pa manjši kos sredstev. Vzemimo si čas in to temeljito preučimo. Zato se je  
pridružila predlogu, da to točko umaknemo z današnjega dnevnega reda ali pa se jo naj  dopolni. Glede 
na to, da je med nami kar nekaj kulturnikov za katere vemo  kako delajo, in so za skoraj nič dela  nekateri 
dobili veliko sredstev iz proračuna,  meni da morajo s to prakso prekiniti. 
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Župan je povedal da bo dal na glasovanje predlog sklepa da se opravi tudi druga  obravnava  na 
februarski seji, medtem  pa se pošlje gradivo vsem kulturnim društvom v občini, da se opredelijo do 
predlaganih predlogov. Glavni razlog spremembe ni posegati v področje kulture ampak uskladiti z 
zakonodajo in dati možnost fleksibilnosti pri teh razpisih, s čimer lahko nagradimo tiste, ki so najbolj 
aktivni. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik obravnava Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
občini Hrastnik v prvi obravnavi in ga sprejme kot primerno podlago za drugo obravnavo. 
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik  
 

Gregor Pajić, direktor Zdravstvenega doma Hrastnik, je v uvodu  povedal, da so poročilo svetniki prejeli 
in da je na razpolago za vprašanja in pojasnila. 
 
Vinko žagar  je povedal, da je bil namen predloga za obravnavo te točke, da se občanom predstavi oz. 
poda določena pojasnila, glede dogajanja v Zdravstvenem domu. Veliko se govori in dogaja, zato bi bilo 
prav, da bi tudi direktor v uvodu kaj povedal. Drugače pa je gradivo javno in si lahko občanke in občani 
preberejo, kaj je zapisano v njem. Ne ve pa točno,  ali je to poročilo direktorja Gregorja Pajića oz. ali je  
to poročilo zdravstvenega doma, ki ga vodi, saj je poročilo pisano malo v tretji in veliko v prvi osebi. 
Bistveno je kaj je tam zapisano oz. kaj se tam dogaja,  predvsem glavni problem Zdravstvenega dom je 
odhajanje zdravnikov, ki ga ni povzročil direktor Zdravstvenega doma, ampak se nam dogaja že kar 
nekaj časa. Dejstvo je tudi, da imajo občani zelo moteno oskrbo z osnovnimi  storitvami javnega 
zdravstva, zato meni da je prav, da vsi skupaj opravimo  razpravo o tem in če lahko kakorkoli pomagajo 
je to tudi njihova dolžnost kot svetnikov. V poročilu je tudi  cel kup stvari, ki govorijo oz. kažejo na 
čudne odnose na relaciji Zdravstvenih domov v Zasavju, ki bi si morali med seboj pomagati. Ne pozna 
teh razlogov, je pa velikokrat v poročilu zapisano, da je direktor Zdravstvenega doma Trbovlje odvzel 
soglasje, in ga je zanimalo iz katerega razloga je to in zakaj so težave z zagotavljanjem nadomestnih 
zdravnikov. Opredeljenost kot taka pada, ker zdravniki odhajajo in s seboj odpeljejo  določene 
paciente, dejstvo je pa tudi to,  da se številni občani odločijo zaradi nestabilne situacije v Zdravstvenem 
domu, da si poiščejo  svojega osebnega zdravnika drugje. Zanimalo ga je,  zakaj so se nujni prevozi 
skoraj dvakrat povečali  ? V poročilu je zapisano, da je poslovanje Zdravstvenega doma vzorno,  ne ve 
pa ali je to res, ter kakšno bo finančno poročilo iz leta 2021. Zanimalo ga je tudi, zakaj  je testiranje s 
hitrimi testi  organizirano samo v jutranjem času in ne tudi  v popoldanskem času, kar bi bilo primerno 
za številne šolarje in dijake, ki imajo v jutranjem času obveznosti.  
 
Katjuša Laznik  je povedala, da se v Sloveniji v bistvu vsi spopadajo s premajhnim številom družinskih 
zdravnikov, ki odhajajo v večja urbana mesta, zato je tudi ta manko  zdravnikov v Hrastniku že nekaj 
let. Je pa res, da so se stvari urejale na nek drugačen način in se za neko obdobje rešile. Poročilo po 
njenem mnenju,  ne daje odgovorov na pobudo Vinka Žagarja glede zdravstvene oskrbe občank in 
občanov. Gre bolj za  poročilo  ki je uvodni del v poslovno poročilo v leto 2022 oz. 2021. Ljudski glas 
gre predvsem  v tej smeri, da ne pridejo do svojega osebnega zdravnika. Razlogi   pa so  različni . Zaveda 
se, da moramo izvzeti situacijo s kovidom, pritožbe  pa so predvsem te, da do zdravnika ne pridejo, da 
zdravnika nimajo oz. da se zdravniki menjajo. Nekateri zdravniki pridejo za dva oz. tri mesece in 
odidejo. Zdravi in tisti, ki ne potrebujejo zdravstvene  oskrbe tega niti ne občutijo, imajo pa tukaj  težave 
starejši in tisti,  ki potrebujejo stalno zdravstveno oskrbo. V poročilu  je navedeno, da je zdravstveni 
dom v odlični finančni kondiciji. Lahko da je, ampak kaj ta  podatek pomeni  uporabnikom zdravstvenih 
storitev. Nič, če ni zdravnika oz. ne pridejo  do zdravstvene oskrbe, jim  odlična finančna kondicija ne  
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ne pomaga nič. Zanimivo bi bilo tudi slišati številke glede zmanjšanja števil opredeljenih, kako pada po 
posameznih ambulantah in kaj to pomeni za zdravstveni dom kot tak. Skrbi jo tudi  koliko se bo iz tega 
naslova zmanjšal obseg dela. Dalje je še povedala, da ni težava  nas občank in občanov, da  direktor 
Zdravstvenega doma Trbovlje odvzema soglasja in meni, da bi se bilo  o tem potrebno pogovarjati na 
eni drugi ravni. Ocenjuje, da je nekaj zelo narobe, saj je v poročilu zapisano, da je  zdravstveni dom 
brez strokovnega vodje, nihče se pa ni želel prijaviti na razpis. Zanimalo jo je, do kdaj bomo sedaj brez 
strokovnega vodje? Iz poročila lahko izhaja, da se potrjuje ljudski glas, da razmere med zaposlenimi 
niso najboljše, da klima ni prava in da je premalo komunikacije, ki bi zmanjšala fluktuacijo zdravnikov. 
 
Vojka Povše Krasnik je povedala, da je bila takrat na seji sveta, ko je direktor  predstavil  poslovno 
poročilo zdravstvenega doma nad samo  predstavitvijo in pripravo poslovnega poročila za preteklo leto  
in nad vodenjem navdušena. Danes  pa  se sprašuje glede na to, da je v  tem mandatu zdravstveni dom  
dobil certifikat kakovosti, kako je po tej  metodologiji usmerjen Domingov zakon,  kako deluje swot 
analiza, kaj so letni  razgovori z zaposlenimi in zakaj je stanje takšno kot je. Navsezadnje  meni, da si 
občani zaslužimo boljše zdravnike in zdravstveno osebje. Je pa dejstvo, da če klima med zaposlenimi ni  
u redu, lahko  zdravnik to negativno klimo  prenese na pacienta, ki ni nič kriv. Srž problema je, da v 
Hrastniku nimamo strokovnih zdravnikov. Marsikdo starejši pravi, da ne ve kaj mu je povedal, če ga ne 
razume, pa imamo mlado populacijo in je še nekaj zdravnikov,  ki so v  pokoju in bi še lahko delali, 
predvsem pa se je potrebno povezovati. V preteklosti je bil strokovni direktor tudi  direktor v eni osebi, 
ki  je znal pritegniti sodelavce iz sosednjih občin, tudi z zdravniki smo odlično sodelovali. Sedaj pa je  
nekaj  hudo narobe. 
 
Župan je povedal, da si občinski svet ne sme jemati pravice, da dvomi v strokovnost  dela zdravnikov. 
Vsak zdravnik naredi največ kar lahko, da ohrani naše zdravje. Povedal je, da je dejstvo odsotnost 
zdravnikov v zdravstvenem domu  težava  že kar nekaj časa.  V manj kot 10 letih imamo  že petega 
direktorja, in menjati direktorje na dve leti  je lahko ena od možnosti, vsekakor pa s tem  ne bežimo od 
težav, ki  v zdravstvenem domu so. Po njegovem mnenju, samo zamenjati  direktorja ne prinese 
želenega rezultata in dobrih odnosov. V prvi vrsti bo potrebno narediti še kak drug rez in drug korak. 
Povedal je še, da je  sam  veliko razmišljal in ima zdravstveno kartoteko  v  Zdravstvenem dom v 
Hrastnik, saj meni da je to  podpora zdravstvenim delavcem . Sedaj  je v zdravstvenem domu  pet dobrih 
zdravnikov, od katerih sta dva koncesionarja. Nazadnje je prišla dr. Jelena Njunjić, in popolnoma zaupa 
njihovi strokovnosti.  Zdravstveni delavci  so v tem trenutku tisti, ki rabijo našo podporo. 
 
Direktor Gregor Pajić je pojasnil, da je problem odhajanja zdravnikov vseslovenski problem. Enostavno 
je premalo zdravnikov, in  kaj se lahko ponudi  tem zdravnikom več kot lahko ponudi Ljubljana, Celje  
Maribor, Podčetrtek. Sam je na tem mestu,  da poišče,  kaj  se  zdravnikom lahko ponudi, da pridejo v 
Hrastnik. V gradivu je tudi zapisano da ima zdravstveni dom  tri ambulante in dve koncesionarki. V teh  
treh ambulantah je pridobil štiri zdravnike, odkar je direktor. V preteklem letu  so imeli tudi  smrt 
mladega zdravnika dr. Ejupija , ki je bil strokovni vodja. Razpisi za novega strokovnega vodjo so bili , ni 
pa prijav,  v preteklem letu je bil tempiran na to,  da bo dr. Betim Ejupi strokovni vodja in je tudi bil,  
dobro sta  sodelovala, ampak žal ne moremo predvideti dogajanj. Osebno je šel v Črno goro spoznati 
novo  zdravnico in njeno družino in ji obljubil, da bo imela v Hrastniku svoj dom, svojo ambulanto in 
garantira, da to niso enostavne odločitve. Konec meseca avgusta je zdravnica naredila  tudi preizkus 
strokovne usposobljenosti, tako da imajo v zdravstvenem domu po določenem času tri ambulante in 
tri zdravnike. Pot je bila dolga, saj je zdravnica  iz tujine dala vlogo  na Zdravniško zbornico v mesecu 
juniju lanskega leta, v aprilu letos je prišla v zdravstveni dom, in  v mesecu novembru je naredila  
preizkus strokovne usposobljenosti. Pomagajo pa lahko vsi, tako da se opredelijo za zdravnike v 
Zdravstvenem domu Hrastnik, s čimer prispevajo določena  sredstva, ki jih zdravstveni dom prejme  s 
pomočjo glavarine.Z vsakim odhodom zdravnika je potrebna nova opredelitev za novega zdravnika. 
Povedal je še, da je na združenju  zdravstvenih zavodov predlagal milejše postopke za prihajanje tujih 
zdravnikov  v Slovenijo, ker ve, da bo v prihodnje tudi to težava. Kot predsednik komisije na združenju  
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je pripravil več kot  10 točk, kjer bi bila potrebna sprememba zakonodaje v Sloveniji za to, da bi 
zdravniki iz tujine hitreje prišli v Slovenijo. Nekaj od teh točk je  tudi v proceduri.  
Večkrat je že  pozval ljudi,  da se opredelijo  za naše zdravnike tudi v Hrastovem listu, saj je to ključ za 
rešitev te težave.  
To, da je  direktor Zdravstvenega doma  Trbovlje odvzel soglasje nekaterim zdravnikom, ki so delali v 
Hrastniku je dejstvo, zakaj pa je to naredil  to ve on. Nekaterim zdravnikom je tudi  predlagal, da naj 
večkrat dajo vlogo za soglasje, ki   je tudi   bila večkrat zavrnjena. Sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi 
domovi  v Zasavju pa je odlično ( Zagorje, Laško, Celje).  
Glede povečanja nenujnih prevozov je  povedal, da  ko je prišel v zdravstveni dom  je pregledal koliko  
km je bilo narejenih nenujnih prevozov in kaj se lahko naredi ob isti ekipi, da se kolesa več vrtijo. 
Praktično so  prišli do tega, da so bolj  uspešno aktivni in v tem, da  opravljajo vožnje. Je pa marsikaj 
povezano tudi z kovidom.  
Glede bilance za preteklo leto  je pojasnil, da je  način financiranja s strani ZZZS takšno, da  celo leto 
dobivajo  akontacije in konec januarja dobijo  končni obračun, in ne vedo kakšna sredstva bomo dobili. 
Glede jemanja brisov dopoldne in popoldne je pojasnil, da imajo omejene kadrovske in organizacijske 
kapacitete, saj imajo samo tri ambulante.    
Glede  cepljenje,  je povedal, da vsak občan ve, da je cepljenje brezplačno, kje se lahko cepi  in v času 
ko cepilni center dela, lahko pride kdorkoli nenapovedano na cepljenje. V Hrastniku imamo tudi 
največjo precepljenost v Zasavju. In sam  zaupa stroki, ki pravi da je virus naš sovražnik in ne cepivo.  
Kadar govorimo o problemu zdravstvene oskrbe v zdravstvenem domu, bi bilo potrebno bolj 
specificirati,  kje so težave na primarnem nivoju v občini. Trdil je, da tisti, ki so oskrbljeni so oskrbljeni 
na primarnem nivoju, prav tako tudi otroci  in tudi ženske, na fizioterapiji in drugod. 
Pojasnil je tudi, da je finančna kondicija povezana s tem ali imamo zdravnike ali ne, saj kdo od 
zdravnikov bo prišel v zdravstveni dom,  če je bilo potrebo vzeti kredit, da so izplačali  regres. Kako je 
delati v takšnem zdravstvenem domu, če se dnevno odločaš, da ni  denarja za to in za ono. Finančna 
kondicija je pogoj za  dobro delo.  
Dalje je povedal, da je število opredeljenih pacientov  padlo, zato se moramo vsi  truditi da pacienti  
vrnejo  zdravstvene kartone  nazaj v zdravstveni  dom. To je edini način da se poveča opredeljenost v 
zdravstvenem domu. Obstaja tudi drugi način, da  pokličemo prebivalce drugih občin, in jih prosimo da 
se oni glede na to, da imajo pomanjkanje zdravnikov opredelijo za naše zdravnike.  
Glede negativne klime je povedal, da je večinoma  oz. vse zaposlene  podedoval, in vplivati na njihovo 
klimo,  vemo da je težko. Iz njegove strani prihaja  poziv za dobro klimo, saj je dobra delovna klima v 
ekipi  vse to, kar ena organizacija potrebuje. Največ kar lahko naredi za obveščenost je, da so njegova 
vrata vsem zaposlenim odprta.  
To kar je napisal,  je povedal, da ni poslovno poročilo, le-to bo  pripravljeno do meseca februarja in  v 
katerem bo vse  tisto, kar je potrebno za sestavo poslovnega poročila. V Zdravstvenem domu so uvedli  
Iso standarde kakovosti, včeraj so imeli zunanjo presojo in bili pohvaljeni z vidika, ker tako majhen 
zdravstveni dom opravlja  vsa dela in naloge, ki jih opravljajo veliki zdravstveni domovi. Zato so tudi z 
odliko opravili Iso standard kakovosti. Seveda je to smer, ampak kot vodstvo se je zavezal politiki 
kakovosti, na vseh nivojih, takoj ko je prišel v zdravstveni dom.  
Na predlog, kje dobiti zdravnike je pojasnil, da so zdravniki vezani na licence, ki se morajo obnavljati in 
če zdravnik nima potrebnega števila točk v sedmih letih, ne more obnoviti licence in zdravniki, ki se 
upokojijo , ne delajo več in ne morejo več obnavljati licenc, tako da jih tudi  ni možno, da bi jih koristili. 
Zdravstveni delavci se trudijo kolikor se lahko, cepili so veliko ljudi, organizirano imajo jemanje brisov,  
težava pri PCR testih pa je v tem, da jih je potrebno odnesti v Ljubljano in to je   težava, pri kateri so si 
večkrat pomagali tudi z civilno zaščito.  
Povabil je še na dneve cepljenja, ki se bodo izvedli  od 19. 12. do 23.12.2021. Organizirani bosta dve 
ekipi, od katere bo ena delala cele dneve od nedelje do četrtka, druga bo  izvajala cepljenje na terenu 
po krajevnih skupnostih.  
 
 



 

 

14 
 

Vinko Žagar  je povedal, da je v prvi vrsti odgovoren za dobro klimo v kolektivu,  tisti ki ga  vodi.  Povedal 
je, da je v preteklosti sedanji direktor marsikaj že tudi odpredaval v prejšnjih letih in vedno je  poudarjal, 
kako  to zmore, zna in vse ve, sedaj pa malo drugače govori. Sam je in bo vedno dokler bo  živel 
Hrastniku opredeljen v ZD  Hrastnik.  V ambulanti 5 je v dveh letih 3 x podpisal opredelitev do zdravnika 
in ni nikoli kompliciral. Vedno je bil na nek način  zadovoljen s tem, čeprav je daleč od tega da je to u 
redu,  sploh preventive kot take in spremljanja  zdravljenega pacienta, ki  se ga  lahko zagotovi  le z 
neko kontinuiteto zagotavljanja zdravnikov. Zakaj v Trbovljah ni teh težav? Ve da  je večji zdravstveni 
dom,  da so tudi drugače financirani kot naš zdravstveni dom. Dalje je še povedal, da ni samo trenutni 
direktor   zaslužen za sanacijo tega minusa, saj ve da  je bilo sofinanciranje zdravstvene zavarovalnice 
pred tem popravljeno.  
Povedal je še, da direktor veliko govori o cepljenju. Sam nima nič  proti organizacija cepljenja v 
zdravstvenem domu, omenil je samo  oz. predlagal, da bi lahko vsaj en dan organizirali testiranje tudi  
v popoldanskem času. Zanimalo ga je tudi, kaj je z odnosom med direktrojem in zdravstveno 
zavarovalnico in ali je res, da ima zdravstveni dom  odprte zadeve glede  financiranja zdravstvenega 
doma in urgentnih zadev, ki  jih bo zavarovalnica obračunala  v januarju oz. februarju. 
 
Katjuša Laznik je prebrala pobudo  Vinka Žagarja iz zapisnika 21. redne seje iz katerega  je razvidno da 
je :« Vino Žagar izpostavil problematiko, ki se nanaša na Zdravstveni dom  Hrastnik in na zdravstveno  
oskrbo občank in občanov, ki je dejansko temeljnega pomena v občini. Želel je informacijo, glede  
stanja v ZD Hrastnik, saj so velik problem  zdravniki, in tudi drugo zdravstveno osebje.« In na podlagi 
tega je pričakovala mogoče malo drugačno poročilo, saj je bila podana drugačna pobuda. Ne tisto, kar 
beremo v uvodu poslovnega poročila. Če imamo zdravnike, potem upa, da bodo imeli tega zdravnika 
vsaj dve leti. Tudi ni mnenja, da bi moral direktor kar iti, ampak klimo, vzdušje je pač potrebno 
spremeniti.  Sama lahko zdravstveno osebje v zdravstvenem domu pohvali, se pa vsi tu sprašujemo kje 
je problem, ki ga ljudje  čutijo.  
 
Franci Bokal je povedal, da  je sedanjega direktorja  na nekatere  stvari opozarjal vsaj tri leta nazaj. 
Skozi je govoril, da je  glavarina občine zelo pomembna za financiranje in za obstoj zdravstvenega 
doma. Ko je takrat izpostavil težave zdravstvenega doma, zaradi česar je tudi vse kartoteke svoje 
družine prestavil k zdravnici, ki je odšla iz Zdravstvenega doma Hrastnik v Trbovlje  se mu je smejal. Ker 
se je opredeljenost  kljub odhodu dveh zdravnic, ki so potegnile za seboj  veliko svojih pacientov, štela 
še dve leti. Danes kot vidi poziva, da se opredelijo saj je glavarina drastično upadla. Menil je,  da se bo 
glavarina  še kar  nižala, dokler ne bo zdravstveni dom postal stabilen zdravstveni dom z vodstvom, 
zdravniki in ostalimi deležniki. Tudi on osebno se z zdravstvenimi delavci  pogovarja, razen z 
direktorjem ne. Povejo mu njihove težave in mora povedati, da je za veliko težav zaradi komunikacije  
kriv sam direktor.   
Glede testiranja je povedal, da naj organizira testiranje tako kot bo organiziral cepljenje,  saj se bo 
testiralo bistveno več občanov kot cepilo.  
 
Županje povedal, da je strategija cepljenja državna in to ni nekaj kar lahko zdravstveni domovi izbirajo. 
Tu niso občine tiste, ki dajejo smernice, temveč je to državna strategija. Direktor si ne more privoščiti 
drugače kot  so dana navodila s strani stroke. 
Potrebno  je prenehati delati primerjavo  s komerkoli drugim, potrebno je reševati  svoje težave  in 
povedal, da so tudi  v Trbovljah, v  treh ambulantah  od osmih, novi  trije zdravniki, kar pomeni da so 
se morali tudi za te zdravnike na novo opredeliti kar pomeni, da je  njihova kontinuiteta prav takšna 
kot pri nas.  
 
Gregor Pajić je povedal, da se klima  v kolektivu meri z  zadovoljstvom zaposlenih. Že od leta 2018 pred 
njegovim prihodom do danes, so ocene  samih zaposlenih danes boljše kot leta 2018. V anonimni anketi  
pa je sodelovalo  več kot polovica vseh zaposlenih. 
Sam kot direktor ne  določa terminov glede cepljenja, odvisno je tudi od zdravstvenega osebja, bo pa 
predlagal, da bi enkrat na teden organizirali  jemanje brisov tudi  v popoldanskem času. 
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V gradivu  je podal vse  informacije o stanju, opredelil je vsak del, tudi  kadrovske politiko, in kaj se je 
dogajalo s kadri v letu in pol  odkar je direktor.  
Povedal je tudi, da ni res, da je več 1 000 000 € terjatev s strani ZZZS -ja, saj se  celotna realizacija 
obračunava na način, ki ga je že  prej razložil in sicer  čez celo leto akontacije celotnega zdravstvenega 
doma  in nato na koncu pride še  obračun. 
Glavarina je pomembna, to smo se vsi zavedali  in z odhodom vsakega zdravnika, se zmanjša  določeno 
število pacientov, ki odidejo za zdravnikom. Ko je prišel dr. Ejupi je tudi pripeljal nekaj pacientov s 
seboj. 
Kvaliteta dela in stabilnost ne more  vplivat na to koliko časa zdravniki ostanejo, saj zdravniki lahko 
odidejo kadar želijo. In fluktuacija zdravnikov je enaka kot v ZD Zagorje, Trbovlje Radeče,.. ker je 
premalo zdravnikov  in noben  direktor ne  more z zanesljivostjo garantirat da bo zdravnik ostal dve 
leti. 
Kar se tiče cepljenja, poziva  na cepljenje, ker je to strategija države, in dokler  ne bomo precepljeni v 
določenem procentu se  bo ta virus po svetu širil in bodo težave.  
Še enkrat je povedal, da ga veseli da  je ga. Laznik zadovoljna s  storitvami  z zdravstvenim osebjem v 
Hrastniku,  ki  so strokovni in sam ne vidi negativne klime v samem kolektivu in jo tudi ne občuti. Prva 
naloga je oskrba pacientov. Danes  je zaradi kovida ta sicer več po telefonu, na podlagi navodil  in 
strategije, ki so določene  s strani Ministrstva za zdravje in Nijz. 
 
Vinka Žagarja je zanimalo,  kako direktor ne vidi  negativne  klime, in zakaj je moral župan na željo 
zaposlenih priti k  njim v zavod na razgovor z zaposlenimi. 
 
Župan je povedal, da je bil v začetku mandata večkrat v zdravstvenem domu, tudi pri prejšnji  
direktorici, saj imajo župani zelo velike težave z dogovarjanjem znotraj Zasavja med  samimi direktorji. 
Vemo  da imamo težavo z nujno medicinsko pomočjo, organizacijo  le te,  in da so tudi ZD Litija, Zagorje  
in Hrastnik na skupnem stališču nasproti  ZD Trbovlje.  Ne želimo izgubiti 24 urne dežurne službe v  
Hrastniku, kar pa je tudi ena od težav, da ena od zdravnic ne želi delati v zdravstvene domu  Hrastnik, 
ker  morajo   zdravniki tudi  opravljati  dežurstva. V Hrastniku je  en  zdravnik, ki je starostno upravičen 
da ne opravlja dežurstva  in zdravniku, ki pride v Hrastnik, ne moremo obljubiti , da  ne bo moral  
opravljati dežurstev,  ker imamo premalo zdravnikov. 
Če bi lahko to naredili, bi bili lahko konkurenčni tudi Trbovljam in  ena od težav, ki nam jo nikoli ni 
uspelo rešiti je ločeno delovišče, na kar  zdravniki že nekaj let opozarjajo.  To je ena od aktualnih stvari, 
o kateri se  je potrebno vsebinsko  pogovarjati. Tako direktorju, kot zaposlenim, je obljubil, da bodo 
skupaj s skupnimi močmi,  tudi s pomočjo zdravnikov,  poiskali  še enega zdravnika, za  ločeno delovišče,  
da bo na voljo za čas odprtja ambulant o in  bo šel tudi na teren če bo potrebno. Zato, da ne bodo 
zdravniki hodili iz svojih ambulant in pustili čakati  svojih  paciente, kot je to danes ko ni ločeno 
delovišče. Na drugi strani pa je tu še ena težava, saj so  zdravniki kdaj bolni  in imajo tudi pravico do 
koriščenja dopusta. Dalje je povedal, da smo na pragu uvajanja pilotnega projekta, ki ga z zdravstveni 
dom  Trbovlje  promovira  na ministrstvu. Povedal je da sta nazadnje na ministrstvo bila povabljena  
samo Hrastnik in Zagorje in na vprašanje zakaj ni tudi Trbovelj  je bil odgovor, da so že  bili brez njih na 
ministrstvu. Sam se ne želi več udeleževati sestankov  z ministrstvom in se pogovarjati o pilotnem 
projektu če bodo iz  Trbovelj sami hodili na ministrstvo in stremeli,  da bo Hrastnik izgubil dežurnega 
zdravnika. Zato  te primerjave niso najboljše in tu bo   v zdravstveni dom hodil toliko časa dokler ne 
bodo zagotovili ločenega delovišča in še enega zdravnika.  
 
Gregor Pajić je povedal, da se intenzivno bori za zdravstveno varstvo občank in občanov. V predlogu 
aneksa v preteklem letu  in v predlogu dogovora v letošnjem letu  je zapisan pilotni projekt, ki je šel 
mimo naše vednosti v arbitražo. Ko so  izvedeli za to, so preprečili, da nam ukinejo dežurno službo v 
celoti. Iščejo se rešitve, ki bodo dobre za občane občine. Dalje je še povedal, da sam ne zazna negativne 
klime in klima kot je ne vpliva na zdravstveno varstvo občanov.   
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Župan je  izpostavil da je iz razprave razbrati, da so ključne težave zdravstvenega doma na katerih 
pričakujemo izboljšave naslednje:  

- najti dodatnega zdravnika za ločeno delovišče, s čimer bo olajšano javljanje zdravnikov 
na telefon in lažje razporede v zdravstvenem domu, saj je  sigurno kadrovski problem 
ena od težav, ki generira  kasneje v kakšen drug problem    

- najti  čimprej strokovnega vodjo, in urediti odnose z glavno sestro.  
- direktor dobi nalogo, da najde možnost, da se testiranje opravlja tudi popoldan  in da 

se pregleda, kaj se da pri optimizacije tega še narediti. 
- tudi pri komunikaciji  je še nekaj rezerve, saj če se da kakšno informacijo najti preko 

spleta, to odvrne koga od kakšnega klica in s tem razbremenimo tudi sestre. Zato bi 
bilo potrebno organizirati  ažurne informacije na spletni strani  zavoda. 

 
Nermin Bajramović  je kot uporabnik storitev povedal,  da imamo v Hrastniku zgarano prebivalstvo z 
veliko zdravstvenimi težavami, na drugi strani pa imamo zelo  malo kapacitet v zdravstvenem domu  in 
logično je, da  pride do konflikta ko nekdo, ki potrebuje oskrbo  pride in je ne dobi takoj.  Podal pa je 
tudi predlog, da kamorkoli prideš, pridi s pozitivno energijo, saj  se v nasprotnem ne bo nič premaknilo. 
Trenutno imamo novo zdravnico, za katero upa da bo tudi ostala, stvari se spreminjajo  na bolje in če 
bomo vsi prišli k zdravniku s  pozitivno  naravnanostjo, se bo mogoče kaj premaknilo. Glede 
komunikacije in notranjih trenj je še povedal,  da kot uporabnik teh notranjih trenj ne  opazi, vedno je 
bil strokovno obravnavan, sprejet tudi z nasmehom in nima negativnih izkušenj s strokovno obravnavo. 
Povedal je še, da direktor res včasih malce vzvišeno pove kakšne  stvari glede cepljenja, in dokler ni 
uzakonjeno  cepljenje mora pomisliti tudi  na te,  ki potrebujejo testiranje.  Če ni možnosti notranjega 
resursa za izvajanje testiranja,  naj se dogovori s kakšnim ponudnikom teh storitev. 
 
Vojka Šergan je povedala, da to kar uporabniki opazijo, res izhaja iz tega, da je premalo zdravnikov. 
Vseskozi je težava  odhajanja zdravnikov, s katero se  nekaj let ukvarjamo, ker zdravniki pričakujejo 
ločena delovišča. To je zelo zahtevno delo,  če hkrati dežuraš in imaš bolnike  v čakalnici. Zdravniki se 
bojijo strokovnih napak, saj ne moreš biti na vseh mestih strokoven in pojavlja se tudi  utrujenost in 
izčrpanost. Zato je tudi težava, da zdravniki odhajajo. Bistvo težave je  tudi v tem, da zdravstveni dom  
Hrastnik  ne pride do tega da bi ministrstvo razumelo, da je potrebno  v tem okolju dežurno službo 
obdržati na nekem nivoju, vsaj dnevnem in  da prizna stroške obsega več zdravnikov. Na ministrstvu  
vztrajajo, da mora biti urgentna služba na drugem nivoju mi pa vemo, da  si moramo  izboriti vsaj 
dnevno oskrbo. Predlagala je, da  se podprejo  smernice oz. cilji in poskušajo vse sile usmeriti da se 
pride do tega rezultata. 
Povedala je še, da je tudi na Dolu ambulanta in v vseh teh letih ni dobila pritožb ljudi glede dela 
ambulante. 
Potrebno je  tudi ljudi obvestiti, da naj  v primeru, da se jim v  njihovi ambulanti nihče ne  oglasi,  
pokličejo center, na številko 112, kjer usmerijo vsako osebo, ki potrebuje pomoč,  in odreagirajo  v 
hitrem odzivnem času. 
 
Timotej Funkl  je  predlagal, da se doda k ciljem tudi odnose med delavci, za cel kolektiv, da bodo delali 
v zdravem in mirnem okolju, saj zaposleni pravijo, da komunikacija ni mogoča. 
 
Župan je  ponovno izpostavil cilje oz. ključne naloge, ki so zaupane vodstvu: dodatni  zdravnik za ločeno 
delovišče, urediti  strokovnega vodjo  in odnose z glavno sestro, optimizacija testiranja s kakšnim  
popoldanskim terminom,  odnosi, ter komunikacija  med osebjem in tudi z občani. Prosil pa je tudi 
direktorja,  da čez nekaj časa  poroča o  uresničitvi teh ciljev oz. nalog. 
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Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu in stanju v  Zdravstvenem  domu 
Hrastnik  
 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik 
 
Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 

 
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom 
posredovano. 
 
Timotej Funkel je povedal, da je prav, da se statut uskladi z veljavno zakonodajo  vendar ta zakonodaja  
že dolgo ni bila usklajena, ker še  govori o visokošolski izobrazbi  in ne o novem bolonjskem  sistemu, 
ki ga sedaj poznamo. Zanimalo ga je,  kako bo to urejeno,  ko bo nekoč prišlo do objave  razpisa.  
 
Župan je povedal, da  je komentar smiseln, in da že sedaj obstaja klasifikacija novih in starih izobrazb, 
po kateri se da diplome preveriti, na samih  univerzah, kjer so  prijavitelji diplomirali. To se nam je že  
pojavilo  in  absolutno ima država  velik  izziv,  to uskladiti, ker imamo nove in stare nazive, ki so drugače 
ovrednoteni  in je na tem področju  cela zmeda. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o izdaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Hrastnik. 

 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik 
 
Uvodno obrazložitev bo podala  Ivana Assayed, direktorica občinske uprave. 
 
Katjuša Laznik je povedala, da  se bo video nadzor izvajal samo na določenih mestih, se pa škoda dogaja 
po celotnem Hrastniku, zato  je predlagala, da se klopi ali karkoli, kar gre iz občinskega proračuna 
ovrednoti in nekako v primeru poškodbe objavi na spletni strani, da je zaradi huliganstva prišlo do 
poškodbe našega premoženja, katerega bomo morali obnoviti, če želimo imeti urejen Hrastnik.  Saj je 
bila mnenja,  da bi tudi iz tega opozorila, ljudje videli, da gre za  sredstva za nakup nove klopi, ki bi 
lahko šla za  pomoč kakšnemu društvu ali posamezniku, ki le ta potrebuje. 
 
Župan je povedal, da morajo biti po zakonu lokacije videonadzora opredeljene, kar pomeni, da to  kar 
danes sprejemam,  bomo morali ob morebitni širitvi novih lokacij  dopolnjevati in širiti. V zadnjih tednih 
je bila  z vandalizmom poškodovana  peš pot čez Tirberg, tudi na Dolu  je vsako leto primer vandalizma 
na igralih,  ob otvoritvi nove tržnice so bila razbita korita za rože  in to so primeri, ki jasno kažejo, da je 
potrebno nekaj storiti. Največ primerov poškodb, pa je bilo ravno v športnem parku. Pobuda  glede  
objave škode se mu zdi na mestu, saj bi se s  tem opozarjalo občane, da se škoda dogaja. 
 
Timotej Funkel  je povedal, da je zadnji čas, da se  uredi  nekaj glede vandalizma in da vandale, ki 
uničujejo naše skupno premoženje postavimo pred dejstva in se jih tudi  lažje izsledi. Podal pa je 
predlog, da se poveča nadzor okolišev, ki jih je omenil župan.( Dol  igrišče, center, Dolanka, Tirberg). 
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Franci Bokal je povedal, da se mu videonadzor zdi smiseln, potrebno pa se  bo pogovoriti tudi z 
policijsko postajo Hrastnik, da  opravijo poostren nadzor na tem področju. 
 
Župan je povedal, da je bila materialna škoda prijavljena policiji, ni pa delo policije v pristojnosti občine.  
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik. 
 
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

 Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude; 
 

Župan je podal naslednje informacije: 
- Dom starejših občanov Hrastnik: v DZ je bil brez  glasu proti, potrjen Zakon o zapiralnih 

delih,  ki predvideva v Hrastniku ureditev ceste na Lešo,  dokončno ureditev Ceste 
padlih borcev, en del odvodnjavanja   v Studencih, ter  ureditev mreže pod Blatami nad 
Brnico, kjer bomo končno lahko uredili pešpot, ki so jo v preteklem letu urejali  
brigadirji. Cesta na Lešo, naj bi bil do meseca junija tudi zaključena z ustrezno  
komunalno infrastrukturo. Medtem je bil potrjen s  strani  ministra in sveta zavoda tudi 
DIIP za  izgradnjo doma starejših, bila je urejena tudi  projektna naloga za popis opreme 
in v proceduri  je še zadnji  razpis  za pripravo dokumentacije, ki jo moramo  urediti. Do 
konca meseca marca želimo vložiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo doma, do takrat 
pa nas čaka še iskanje nadomestne lokacije za  vrtičke. Tu smo imeli sestanek s Skladom 
kmetijskih zemljišč glede območja Ojstro in po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
zamenjavo zemljišč prevzema država in tudi investicija, naj bi bila  s strani  države 
urejena. Nekje konec januarja  po zaključku predinvesticijske zasnove, bo tudi  v 
proračunu  opredeljena postavka neopredeljena sredstva  za gradnjo doma.  V mesecu  
aprilu naj bi bil objavljena razpis za izdelavo  PZI ter izbor izvajalca, kar  bi dokončno 
potrdilo, da bo dom v Hrastniku res stal. 

- Kanalizacija:  po novem  letu nas čaka uvedba v delo in izvedba del. 
- OIC: na Ministrstvu za gospodarstvo  so v tem tednu usklajevali  možnost za  

zagotovitev presežnih sredstev. Mi smo v našem proračunu  zagotovili najbolj črn 
scenarij, karkoli  pa bomo uspeli znižati, pa je dobro za občino Hrastnik saj to pomeni,  
da bomo  porabili manj sredstev. V ponedeljek gre ven  usklajen razpis za izbor izvajalca 
del. Proračun nam  dovoljuje podpis pogodbe šele po novem letu, zato si želimo,  da bi 
imeli do konca meseca januarja  izvajalca izbranega,  da bi lahko  v mesecu februarju  
pričeli z gradbeni deli in rušenjem objektov. 

- Pozivi za spremembo OPN: OPN je eden najpomembnejših aktov občine  in tisti, ki 
imajo  pobude za gradnjo gospodarskih, kmetijskih, stanovanjskih  in drugih objektov 
jih lahko oddajo do sredine  meseca februarja. 

- Ceste: Največ  problematike je na cestah, imamo veliko podpisanih pogodb z izvajalci, 
ki zamujajo z roki, zaradi česar smo izredno  nezadovoljni. Izvajalca smo pozvali, da se 
prične držati rokov,  vendar je težava v pomanjkanju delavcev.  

- Cesta Rinaldo: Zaradi sneženja se za en teden zamika asfaltiranje ceste Rinaldo. 
- Uskladili smo kup projektov z Direkcijo za infrastrukturo. Podpisana je pogodba za 

izgradnjo ceste Sp. Marno s pločnikom, čaka se samo še na izvedbo. Na poti  v podpis 
so pogodbe za rušitev objektov na Dolu, Telekom je že pričel s postavitvijo 
infrastrukture za prestavitev  svoje postaje na starem Gasilskem domu, v naslednjem 
letu je v načrtu urediti vsa lastniška razmerja, pričetek izgradnje nove ceste pri Steklarni 
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in TKI, skupaj z prenovo Obrtne cone. Zaenkrat smo  tudi  še v državnem proračunu za 
izgradnjo obeh krožišč pri Sparu in tržnici. 

- Cesta Hrastnik  - Zidani most: Slabo kaže, ker je državni prostorski načrt, kot že zadnjih 
10 let, vsakič znova v odmiku od terminskega plana. Težave se pojavljajo  s Slovenskimi 
železnicami in Uradom za pomorstvo,  ker je bila Sava včasih plovna reka. V Dogovoru 
za razvoj regij  je 1 8  milijona € namenjenih za izgradnjo  mostu čez reko Savo, ki  pa 
morajo  biti porabljena do konca leta 2023. Sedaj je na Direkciji  še vedno optimističen 
plan, da bomo prihodnje leto potrdili  Državni  prostorski načrt, izbrali izvajalca, ter v 
letu 2023 pričeli  z deli. Dogovorili smo se, da  v mesecu  februarju opravimo sestanek  
na to temo in če se do takrat nič ne premakne v  državnem prostorskem načrtu, 
prerazporedimo sredstva v dogovoru za razvoj regij, ker je drugače  nerealno,  da bo 
zadeve urejena. 

- Šporni park na Logu:  zaradi zimskih razmer so bila gradbena dela zamaknjena, in  bodo 
zaključena letos, asfaltiranje in tartan pa se bo preložil  v prihodnje leto.  

-  Mlakarjevo stanovanje: Zaključujejo  se dela, manjka še zaključni sloj,  izbira   se še 
granulat skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ker je prišlo pri njih do 
pobude, da se zadeva malo spremeni. Se pa s tem  ne ogrozi samih predvidenih 
časovnic. 
 

Vinko Žagar je ponovno podal pobudo za zamenjavo ograje na igrišču v Naselju Aleša Kaple.   
Podal je tudi pobudo, ki jo je prejel s strani slepih in slabovidnih,  da bi se stopnice, ki vodijo od Log 3 
proti »Blagovnici« in pri Zdravstvenem domu  nekako označile, da bi bile bolj prijaznem slabovidnim 
osebam.  
Izpostavil je tudi odpiralni čas NLB, ki v popoldanskem času ne omogoča obiska poslovalnice. 
 
Župan je povedal, da bo opravil pogovor s predstavniki NLB,  če se da kaj urediti  glede odpiralnega 
časa. 
 
Vojka Šergan je kot predsednica Sveta za  invalide povedala, da so  se zadnje tri mesece ukvarjali s 
pobudami  oz. z  iskanjem možnosti,  da bi realizirali še kakšno pobudo. Osebno se je povezala tudi z 
društvom za slepe in  slabovidne v Ljubljani, kjer  so povedali da imajo  dostop do literature, … in da nič 
ne potrebujejo. S strani sveta za invalide, pa je bilo organizirano predavanje za  dislektike, na katerem 
je bil  velik odziv.  
Zanimalo jo je še, ali imamo tudi v Hrastniku težave s povišanjem cen ogrevanja, ter ali bo občina 
subvencionirala male čistilne naprave. 
 
Župan  je še povedal, da so pred Fursom zamenjane  ploščice, se pa boji,  da bodo zaradi dostavnih 
vozil ponovno popokale. 
 
Franci Bokal  je še izpostavil  neporabljena sredstva  na razpisu za  kmetijstvo, zato bi bilo potrebno 
malce razširiti oz. približat kmetom  informacijo glede razpisa. 
 
Vojka Povše Krasnik je  povedala, da je  bil  javni razpis za kmetijstvo  dejansko dobro  objavljen, 
realiziran, prejšnji teden so si na terenu tudi ogledali nosilko dejavnosti,  ki je dobila 5.000 € 
subvencioniranih sredstev   na razpisu -  gre za kmetijo na Kovku. 20.000 € je bilo predvidenih, 18. 
500,€  na voljo, neporabljena sredstva,  ki pa niso bila porabljena, pa niso bila porabljena  zato,  ker 
posameznik,  ni imel urejene  potrebne  dokumentacije. Dejstvo je, da so  bila na razpisu Ukrep 1 in 4 
(naložbe v gozdarsko opremo) , skoraj vsa sredstva razporejena. Kar se tiče manjših posameznikov,  ki 
so se prijavili za posodobitve , trajne nasade, menjava strehe na kozolcu, napajalnike v hlevu, ograj za 
pašnik, je precej vlog, ki so jih obravnavali – oddanih  je bilo 18 vlog, odobrenih pa 14 vlog. Gre pa 
nenazadnje tukaj za  subvencioniranje, prijavitelj mora investicijo,  ki jo prijavlja v celoti  finančno 
poplačati in na podlagi priloženih računov mu  potem občina dodeli polovico sredstev.  Res je tudi, da 
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marsikdo med postopkom, ker misli da bo dobil več sredstev, kot bi jih dobil, odstopi od vloge. Letos 
je bil razpis dobro objavljen,  birokracije  je ogromno,  je pa  razpis prilagojen  in   meni, da so z ukrepom 
v nakup gozdarske mehanizacije zadeli piko na i. 
 
Tomaž Sihur je  glede ureditev športnih in  otroških igrišč povedal, da je pripravljen predlog  
prerazporejanja športnih rekvizitov in otroških igral  po celotni občini. Pripravljen je spisek poškodb, 
tako igral kot  spremljajočih objektov, med drugim tudi ograj na igriščih. Te poškodbe so predvsem 
rezultat vandalizma. Seveda bodo te stvari obnovljene in urejeno bo tudi igrišče v Naselju Aleša Kaple. 
Glede malih komunalnih čistilnih naprav je pojasnil, da se morajo te naprave nameščati tam, kjer ni 
priključkov na javni  kanalizacijski sistem. MKČ se  nato predajo v upravljanje Komunali Hrastnik, ki je 
dolžna  po uredbi voditi monitoring in jih izpraznjevati.  Je pa vsak lastnik pri prenovi  in pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja,  dolžan to uskladiti  s trenutno veljavno  uredbo. Res je, da je trenutno veljavna 
uredba roke podaljšala, vendar je občina  na pobudo Ministrstva za okolje in prostor  pripravila predlog  
urejanja aglomeracij manjših od 2000 enot, ki sedaj niso zapadle pod noben sistem sofinanciranja v 
državi, zato smo  še upravičeni  do sofinanciranj  sistemov v aglomeracijah večjih od 2000  populacijskih 
enot, kar je  v relacijah Hrastnik.  Ta projekt, ki ga bomo izvajali  in  ki ga  sofinanciramo z evropskimi in 
državnimi sredstvi, je edini  projekt, ki je bil sposoben za  državna in evropska sredstva. Po novih 
usmeritvah,  bo moč  sofinancirati tudi projekte, ki  bodo  nastajali v aglomeracijah manjših od 2000 
populacijskih enot in tu je priložnost tudi za območja kot so Brdce,  Turje, Čreta,  in del Dola. Pomemben 
pa je en vidik, ki se tiče subvencioniranja malih čistilnih naprav, in sicer občina  še vedno čaka na 
izdelavo varovalnih pasov na vodovarstvenih območjih po celotnem Hrastniku,  ki jih izdeluje država. 
Narejena je bila ocena tveganja, in jasno je, da je vsak poseg oz. priključevanje ali odvajanje v strogem   
varovalnem pasu vodnih virov treba  urejat na drugačen način,  kot tam kjer tega varovalnega pasu ni. 
Zato je tudi  ta vidik urejanja vodovarstvenih pasov zelo pomemben pri odločitvah za subvencije, ker  
je vse to  v bistvu  na nek na način povezano in  vsekakor o subvencioniranju teh naprav na občini tudi 
razmišljamo. 
 
Župan je glede podražitve energentov  povedal, da je občina  zaprosila vse, ki se s tem ukvarjajo v 
občini, za podrobne podatke, kaj se je zgodilo ali kaj se bo zgodilo na tem področju. Adriaplin povečuje 
svoje cene za 22,5%, Petrol  pa načrtuje v Hrastniku povečanje za 12,3 %, kar je ena najnižjih podražitev 
v državi, zaradi zakupa,  ki ga  ima Petrol  zakupljenega za leto 2022.   v Petrolu so zagotovili, da naj bi 
ta cena veljala za celotno leto 2022 in si želi, da drugi energenti ne  bodo imeli  prevelikega vpliva na 
občane. Se bo pa podražila tudi električna energija,  kar predstavlja veliko težavo za marsikaterega 
občana. Z SOS so občine naslovile to  težavo na  Vlado RS, saj  je trg  tu na nek način  dereguliran,  in bi 
morala  sistemske rešitve najti država. Ali bo to z  energetskimi  boni, ali regulacijo cene, je razprava,  
ki se mora opraviti v Državnem zboru. Mnenje  SOS je, da  subvencioniranje podražitve energentov, ni 
namenska raba   občinskega denarja, ker imamo različne ponudnike na trgu, različne uporabnike in bi 
zelo težko enakomerno  in enakovredno  prerazporedili morebitne subvencije. Tudi mnenje računskega 
sodišča je, da to ni naloga  občin in občinskih uprav. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:55 uri. 
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