ZAPISNIK
8. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 14. 9. 2019, s
pričetkom ob 17. uri.
Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 17 članov Občinskega sveta, z
Robertom Sticherjem, ki se je seji pridružil po 2. točki dnevnega reda. Opravičeno odsotna je bila
Mateja Planko.
Prisotni so bili tudi:
Ivana Assayed – direktorica Občinske uprave
Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve
Lara Gornik– strokovna sodelavka na Oddelku za proračun in finance
Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in GJS
Danijela Milošević – strokovna sodelavka
dr. Janez Žlak – RTH d.o.o.
Uroš Košir - Locus d.o.o.
Lucija Cestnik – Radio Kum
Neža Šabanovič Grmšek - ZON
Janez Dornik – snemanje seje
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan dal v razpravo predlog dnevnega reda.
Razprave ni bilo.
Člani občinskega sveta so tako s 15 glasovi ZA sprejeli naslednji dnevni red:
1. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.9.2019,
Zapisnika 2. korespondenčne seje izvedene v dneh od 17.10.2019 do 21.10.2019 in
Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne
24. 9. 2019;
2. Volitve in imenovanja:
Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Hrastnik
3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Hrastnik– 1. obravnava;
4. Seznanitev s situacijo urejanja degradiranih površin - Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.;
5. Izdaja soglasja k zadolžitvi Regionalne razvojne agencije Zasavje;
6. Obravnava in sprejem Predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za izvedbo
intervencijskih del ob neurju v avgustu in septembru 2019 – hitri postopek;
7. Proračun občine Hrastnik za leto 2020 - 1. obravnava;
8. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude;

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne
24.9.2019, Zapisnika 2. korespondenčne seje izvedene v dneh od 17.10.2019
do 21.10.2019 in Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 7. redni seji
Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 24. 9. 2019;
Vinko Žagar na vsebino zapisnika ni imel pripombe, je pa izpostavil, da se mu ne zdi prav, da se
investicijski program potrjuje po že objavljenem razpisu oz. po zaključeni izbiri izvajalca in odločitvi o
oddaji javnega naročila, saj je investicijski program potrebno oz. nujno potrditi pred tem.

Župan je odgovoril, da gre za dokumentacijo, ki je že bila prej pripravljena, je pa bilo potrebno čakati
na odgovor Direkcije RS za ceste. Sama dokumentacija je bila pripravljena v predhodni fazi in tudi
potrjena v proračunu, se pa strinja s tem, da je potrebno projekte prej potrditi in sprejeti na
občinskem svetu.
Občinski svet je soglasno, z 16 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.9.2019 zapisnik 2.
korespondenčne seje izvedene v dneh od 17.10.2019 do 21.10.2019 in Pregled realizacije sklepov
sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 24. 9. 2019.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Volitve in imenovanja:
- Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Hrastnik
Uvodno obrazložitev je podal Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno, s 16 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
Robertu Sticherju, roj. 18.11.1952, stanujoč Podkraj 91, Hrastnik, kandidatu z liste Lista Naš Hrastnik,
se potrdi mandat za člana Občinskega sveta Občine Hrastnik.
Mandat prične teči s sprejetjem sklepa in traja do konca mandata sedanjega občinskega sveta. Sklep
prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Hrastnik in se objavi v Uradnem
vestniku Zasavja.
(op.p. Robert Sticher se je seji pridružil ob 17:07, na seji je sedaj prisotnih 17 članov)

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Obravnava in sprejem predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 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 gospodarski razvoj in proračun, poročilo je bilo
svetnikom vročeno na seji.
Draga Ostrovršnika je zanimalo zakaj je v zakonskih podlagah naveden Zakon o graditvi objektov, če
ZGOV ne velja več.
Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o. je pojasnil, da je gradbeni zakon res razveljavil Zakon o graditvi
objektov vendar ga je v delu, ki se nanaša na NUSZ pustil v veljavi. To je odločeno že z odločbo
ustavnega sodišča, da se jih pusti v veljavi do ureditve obdavčitve nepremičnin, tako, da člen 218 a,
b, c in č še velja do nadaljnjega.

Občinski svet je soglasno, z 17 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Hrastnik obravnava v prvi obravnavi in sprejme kot primerno podlago za drugo obravnavo ter
posreduje v 15 – dnevno javno obravnavo, v kateri bo zainteresirani javnosti dana možnost dajanja
pripomb in predlogov.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Seznanitev s situacijo urejanja degradiranih površin - Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.;
Uvodno obrazložitev je podal dr. Janez Žlak, likvidacijski upravitelj RTH Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
Kristino Drstvenšek je zanimalo naslednje:
- kdaj se bo izvedla sanacija degradiranih rudniških površin in dotrajanih objektov Resnica –
Blate
- kdaj se lahko pričakuje sanacija cestišča Resnica – Blate in zakaj še ni bila sanacija izvedena
- na že saniranih plazovih nad streliščem Agnes in Gmajna so vidne nove poškodbe plazov,
kako se bodo lotili saniranja omenjenih plazov, da se stanje ne ponovi ali poslabša
Janez Žlak je pojasnil, da so z deli pričeli pozno, ker so prva sredstva za delo dobili šele v mesecu
juliju, načrtovano pa je, da bodo vsa pričeta dela končana do konca leta.
Dalje je povedal, da mora preveriti, kako je z ureditvijo cestišča Resnica – Blate in še dodal, da so vsa
izvedena dela narejena samo do višine sredstev, ki jih je predvidel srednjeročni program.
Glede plazu Agnes je povedal, da bo posaniran v sklopu tehničnega pregleda in nepredvidenih del.
Glede sanacije dotrajanih objektov pa je pojasnil, da so sredstva predvidena za obnovo opuščenih
rudniških objektov že porabljena in nadzor ne dovoli da se porabi še kakršen koli denar.
Božo Majcen je v razpravi izpostavil, da upa, da se najde rešitev za brezplačen prenos objektov, tako
za godbeni dom, kot tudi za druge objekte, ki jih uporabljajo ostala društva in organizacije.
Vojko Povše Krasnik je zanimalo naslednje:
- zakaj je vhod v Pustov rov zazidan, kdo bo skrbel v prihodnje za površine, ki so sedaj v lasti
RTH
- kako bo z monitoringom
- podala je še pobudo za ureditev spominskega obeležja sv. Barbare, ki je v groznem stanju
Janez Žlak je glede Pustovih rovov povedal, da gre za pereče, kotno polje, o čemer bodo obvestili
izvajalca, in še dodal, da ima kotno polje bančno garancijo, ki se lahko uveljavi.
Gregor Pajić je v razpravi izpostavil, da ne razume, zakaj sedaj ni možno prenesti premoženja na
občine, saj se je v preteklosti že zgodilo, da je država prepisala premoženje na občino. Dalje je še
izpostavil da ni važno kdo je lastnik, ker je vse država, ki lahko vedno reče, da se lahko premoženje
prenese.
Dalje ga je zanimalo kaj vse se bo zgodilo, če država ne bo dala sredstev –to lahko privede do
ugrezanja zemljišč pod Hrastnikom, ter ali lahko kot direktor danes zagotovi, da so rovi varno
posanirani in da ne bo prišlo do ugrezanja zemljine.
Zanimalo ga je tudi kdo od poslancev je aktiven in kdo ne pride na sestanek kadar je vprašanje
likvidacije RTH.

Janez Žlak je pojasnil, da ne more z zagotovostjo trditi, kako so bile jame posanirane, saj je bila
sanacija izvedena pred njegovim prihodom, in prav zato je zelo pomemben monitoring. V jamah je že
nameščeno nekaj sond, ki on line javljajo spremembe ki se dogajajo v jami. Lahko pa reče, da se jame
v najboljši možni meri sanirajo v skladu s projektno dokumentacijo.
Glede udeležbe poslancev je pojasnil, da se vsi poslanci udeležujejo sestankov na temo likvidacije,
vendar pa ne pridejo skupaj z župani, kar je pa pomembno da nastopijo skupaj in ne kot posamezniki.
Franci Bokal je povedal, da kljub prepovedi eksplatiranja kamenja oz. gramoza na področju Blat, se
to vseeno dogaja. Omenjena površina je bila že znižana, sedaj pa se zopet navaža kamenje, hkrati pa
se uničuje tudi infrastruktura- cesta.
Dalje je še povedal, da upa, da se v primeru povrnitve površin s strani sklada, le-te ne bodo prodale,
sploh ker na nivoju evropske unije predvidevajo sredstva za degradirane površine, do katerih pa ne
bomo upravičeni, če ne bomo imeli teh površin.
Janez Žlak je odgovoril, da bo preveril kako je z omenjenim navažanjem kamenja na področju Blat.
Dalje je še povedal, da je izvajalec zadolžen da posanira kotno polje, poravna, in zasuje v skladu s
projekti, ne sme pa navažati betona in ostalega materiala. Glede zemljišč je povedal, da je cilj da jih
država odplačno vzame, potem ko bodo v njeni lasti, pa jih lahko da zastonj naprej.
Igorja Pogačnika je zanimalo, ali bo cesta na Lešo, ki je pogoj za zgraditev Doma starejših na tem
območju urejena ali ne.
Janez Žlak je pojasnil, da je premalo sredstev za ureditev ceste na Lešo, zato so se odločili za ureditev
ceste Hribarnik, v primeru, da pa bodo zagotovljena sredstva še za tretji del programa se bo uredila
še Leša v celoti.
Jani Medvešek je podal predlog, da se o tem obvestijo vsa društva in organizacije, ki so na seznamu
za prenos zemljišč.
Župan je povedal, da bodo vsa društva in organizacije, ki se nahajajo v prostorih ki so v lasti RTH,
povabljena na sestanek in na sodelovanje pri tej akciji prenosa, saj gre za premoženje ki je v javnem
interesu.
Vojka Šergan je kot primer navedla DUTB in stanovanja ki so prešla na DUTB, ki so se kljub temu, da
se najprej ni dalo, prenesla na Stanovanjski sklad,kar pomeni, da obstaja možnost, da se z močnim
pritiskom to zgodi tudi za Zasavje, in da se premoženje, ki so ga ljudje gradili preko društev in
premoženje, ki je potencial za razvoj občine prenese na občine.
Nermin Bajramović se je strinjal s tem,da je potrebno stopiti skupaj in stati za tem , kar je naše in ni
prav da bi karkoli plačevali za to.
Vinko Žagar se je strinjal s predhodniki, vendar pa je potrebno ubrati pravo pot. Jasno je, da SDH
potrebuje sklepe Vlade brez kateri pač ne more narediti prenosa premoženja. Povedal je še, da
obstajata dve vrsti prenosa premoženja od katerih je ena po Zakonu o skladnem regionalnem
razvoju, ki omogoča prenose v razvojne namene. V tem primeru je to nedvoumno, saj želimo
premoženje, ki ga potrebujemo v razvojne namene. Se pa strinja s tem, da vsega premoženja ne
bomo niti potrebovali, niti želeli, za tistega ki ga želimo pa je potrebno stopiti skupaj.
Zanimalo ga je tudi, kdaj se bo pričelo z deli na Cesti padlih borcev, kdaj se bodo dela končala, do
kje, ter kako bo omogočen stanovalcem dostop do njihovih domov.
Janez Žlak je pojasnil, da morajo biti dela končana letos, do višine sredstev 250 000 €.

Tomaž Sihur je še dodal, da se bo cesta urejala od začetka od stacionaže 0 do območja pred bivšo
Rudniško vilo – odcep proti Gašparutu, vključno s komunalnimi vodi, opornimi zidovi in javno
razsvetljavo. Dela so se pričela in v naslednjih dneh bodo stekla v polni meri.
Občinski svet je soglasno, z 17 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s potekom urejanja degradiranih površin v lasti
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o..
2. Občinski svet Občine Hrastnik poziva Vlado Republike Slovenije, da sprejme sklep, da se
premoženje, ki je trenutno v lasti RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. - v likvidaciji in za
katerega je izkazan javni interes prenese na lokalno skupnost ali druge državne institucije.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Izdaja soglasja k zadolžitvi Regionalne razvojne agencije Zasavje;
Uvodno obrazložitev je podala Lara Gornik, strokovna sodelavka na Oddelku za proračun in finance.
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo je bilo
svetnikom vročeno na seji.
Predsednik odbora Igor Pogačnik je povedal, da na odboru odločitve niso mogli sprejeti, saj sta od
petih članov odbora 2 glasovala za in 2 proti.
Vinko Žagar je imel pomisleke, saj kljub temu, da občina ni porok, je ustanovitelj oz. lastnik, kar
pomeni, da se v primeru, da se karkoli zgodi, trpi posledice občina, prav tako pa tudi ni nobene
garancije, da bo projekt uspešno izpeljan Sicer bo podprl izdajo soglasja , vendar ne zlahka.
Vojka Šergan je povedala, da je vsak projekt riziko, vendar brez projektov tudi ne bo razvoja.
Odgovorno je potrebo izbrati ljudi, brez odgovornosti pa na žalost ni nič. Strinjala se je s tem, da je to
lahko rizično, je pa potrebno vzpostaviti neko zaupanje in podpirati projekte.
Gregor Pajić je podprl izdajo soglasja k razvojnim projektom in ne dvomi, da bodo sredstva
porabljena v koristne namene v skladu s projektom.
Božo Majcen je pripomnil, da če smo v prejšnjem mandatu zbrali pogum in izbrali direktorja RRA, ki s
svojim podpisom in s polno odgovornostjo stoji za tem projektom, ne vidi razloga da bi se moralo o
tem razpravljati.
Župan je še dodal, da gre za pilotni projekt, v katerem pa RRA ni vodilni partner.

Občinski svet je soglasno, z 17 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik potrdi predlagani sklep k zadolžitvi javnega zavoda
razvojne agencije Zasavje.

Regionalne

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Obravnava in sprejem Predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za izvedbo
intervencijskih del ob neurju v avgustu in septembru 2019 – hitri postopek;
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne
službe.
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo je bilo
svetnikom vročeno na seji.
Občinski svet je soglasno, z 17 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za
izvedbo intervencijskih del ob neurju v avgustu in septembru 2019.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Proračun občine Hrastnik za leto 2020 - 1. obravnava;
Uvodno obrazložitev je podala Lara Gornik, strokovna sodelavka na Oddelku za proračun in finance.
To točko dnevnega reda so obravnavali Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo,
Odbor za gospodarski razvoj in proračun in Odbor za družbene dejavnosti. Poročila so bila svetnikom
vročena na seji.
Vinko Žagar je povedal, da je proračun za leto 2020 močno investicijsko obarvan kar je tudi pravilno,
imel pa je naslednja vprašanja in pripombe:
- pri glavnih projektih- OIC Steklarna TKI in kanalizacijsko omrežje, kjer glede na dinamiko
izvajanja projektov za leto 2019 ni bilo izvedbe - je ocena realizacije za leto 2019 v
nekaterih delih nerealna, saj ne prikazuje realne projekcije realiziranih odhodkov ob koncu
proračunskega leta 2019, kar pomeni, da je planirana dinamika nerealna. Tako pri projektu
OIC Steklarna TKI kot tudi pri kanalizacijskem sistemu je planirana realizacija v določeni višini,
vendar je bila pri realizaciji proračuna za obdobje januar - junij 2019 realizacija 0 in od
takrat do danes oz. do konca leta realizacije ne bo, zato meni da je potrebno do druge
obravnave to popraviti.
- na postavki Stroški objav v medijih, se glede na realizacijo 2018 stroški povečujejo za 26 %.,
zato ga je zanimalo zakaj je takšno povečanje
- kaj je planirano v postavki Komuniciranje z javnostmi
postavka Druge skupne administrativne službe – se povečuje za 40 %
zakaj se konto sodni stroški, storitve odvetnikov,… močno povečuje 23 000 €
- Postavka Administracija občinske uprave – se povečujejo za 24 % -kar je po njegovem
mnenju zelo veliko. Kadrovski načrt – govorilo se je o začasnih zaposlitvah do odhoda v
pokoj, vendar ti dve delovni mesti v kadrovskem načrtu ostajajo, kar je tudi pripomoglo, da
se ta masa drastično povečuje
izpostavil je da ni nobenih sredstev za novogradnje, ki jih opredeljuje Stanovanjski program
občine Hrastnik. V NRP ni opredeljenih nobenih sredstev za gradnjo stanovanj do leta 2023
Tomaž Sihur je pojasnil, da gre pri navedeni realizaciji omenjenih projektov za očiten lapsus, saj
realizacije na EU projektih, ki naj bi se pričeli izvajati v letu 2019 ne bo, njihova dinamika pa se
prestavlja na leta 2020 – 2022. Oba projekta pa sta v predlogu proračuna za 2020 v celoti.

Župan je podal naslednja pojasnila:
- Postavka Stroški objav v medijih - del sredstev je povečanih zaradi izdaje dodatne številke
Hrastovega lista, ker v tem letu ni bilo vseh številk, 10 000 € pa je povečanje deleža pri
kulturnih oz. tradicionalnih prireditvah.
- Postavka Komuniciranje z javnostmi - trenutno zunanja sodelavka opravlja komuniciranje,
pripravlja pa se tudi nova spletna stran
- Konto Sodni stroški,… zaradi najema pravnih strokovnjakov za svetovanje svetujejo v zadevi
CEROZ, so ti stroški višji, ki so jo najele tudi vse ostale občine ustanoviteljice.
- Postavka Administracija občinske uprave – povečujejo se stroški z obema zakonskima
zvišanjema, zato je primerjanje z letom 2018 nerealno, drži pa da je v kadrovskem načrtu še
vedno eno delovno mesto več,zaradi zamika upokojevanja. V letu 2021 je kadrovski načrt
ponovno zmanjšan na enako število. Drugih stroškov tukaj ni, ker se plače ne bodo zviševale
več kot je zakonsko določeno.
- Glede zneska za gradnjo stanovanj je povedal, da bo do druge obravnave to popravljeno v
NRP. Jutri se dobijo tudi na sestanku na katerem se bodo poskušali dogovoriti, kako bi
investicija izgledala na dolgi rok, dejstvo pa je, da so zemljišča še vedno v lasti RTH, in upa da
se najde konsenz za odkup in da se lahko zgradi model za gradnjo stanovanj v resnici.
Katjuša Laznik je povedala, da želi, da bi občinska spletna stran bolj informirala občane, predvsem
da bi bile objavljene vse informacije povezane med TIC-om, KRC-om in občino glede prireditev, saj
vsi Facebooka nimajo. Glede starejših stanovanj je podala pobudo, da se ponudi odkup le-teh
sedanjim najemnikom, ki imajo željo o odkupu.
Župan je pojasnil, da bodo z novo spletno stranjo povezane tudi informacije, ki jih imajo javni zavodi
in dalje pojasnil, da se bo s 1.1. 2020 pričelo z enotnim koledarjem za javne zavode, s spremembo
pravilnika, poleg FB, spletne strani in tudi Hrastovega lista , se novice objavljajo na Radiu Aktual, Zonu, Etv in časopisu Savus, dobro obveščanje je tudi preko zbora Krajanov, nekaj jih je že bilo izvedenih,
vsaj dva pa sta še načrtovana.
Glede odprodaje stanovanj je povedal, da so najemnikom najstarejših stanovanj že ponudili odkup, in
za tista stanovanja za katera je bilo zanimanje za nakup, se je že pričelo s postopki cenitve.
Janija Medveška je zanimalo naslednje:
- Zakaj je na postavki delna povrnitev stroškov volilne kampanje še določen znesek oz. ali gre
za napako.
- Kulturne prireditev – zanimalo ga je ali je v sklopu posebnih prireditev, kjer je predvideno
povečanje sredstev predvidena nova prireditev ali gre že za te tradicionalne prireditve.
- Zanimalo ga je ali obstaja kašna možnost razprave o zaposlitvi še enega delavca v MCH, glede
na to da, je sedaj v MCH samo en zaposlen
- Razbremenitev države –ali je narejen izračun koliko bi razbremenitev države prišla za
občino.
Župan je podal naslednje odgovore:
 postavka volilna kampanja je ostala iz razloga ker je zaradi odstopa dveh članov iz svet KS,
potrebno izvesti nadomestne volitve, in nato se bo po potrebi znesek popravil
 Posebne prireditve – tu je dejansko predvidena nova prireditev Festival delavskega filma, ki
jo želimo organizirati skupaj z KRC-em. Z Ministrstvom za kulturo so potekali pogovori, da bi
bilo sofinancirano tudi iz tega naslova.
 Kadrovski načrt – zaposlovanje v občinski upravi se ne bo povečevalo, po letu 2021 ko bodo
izpeljane vse upokojitve, dodatne zaposlitve niso načrtovane.
- Razbremenitev države glede na preteklo leto je okrog 190 000 €.

Nermin Bajramović se je strinjal s tem, da res potrebujemo več kanalov za obveščanje, tudi
pričakovanja glede na predvidena sredstva so zelo visoka, uradna spletna stran pa bi morala biti
taka, kjer občan dobi vse potrebne informacije.
Občinski svet je z 13 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Predlog Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2020 kot
primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2020.
(op.p sejo je ob 19:30 uri zapusti Gregor Jelenko)

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:
- Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude;

Župan je svetnike obvestil o naslednjih informacijah:
- poteka zaključna faza priprave gradiva za kanalizacijo in OIC Steklarna TKI, ki naj bi jo oddali
še v tem letu, tako da se bo pričelo s samo realizacijo v prihodnjem letu .
- v teh dneh bo odposlano vabilo za skupni sestanek s stanovalci Ceste Hermana Debelaka, na
katerem bodo stanovalci seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami glede režima
parkiranja, odvajanja smeti, zagotavljanja varnosti. Usklajena je vsa dokumentacije in v tem
letu se bo pričelo z izvajanjem del.
- v proračunu ni ceste odsek Rinaldo v Bobnu, ki je izpadla iz državnega načrta za financiranje
cest in se predvideva da se investicija prestavi v leto 2021,
- ohranja se investicija za cesto Hrastnik – Zidani most: v naslednjem letu je zaključek
Državnega prostorskega načrta, pridobitev gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca in izvedba
mostu v letu 2020/2021. V razvojnem projektu so zagotovljena sredstva, niso pa zagotovljena
za kasnejšo gradnjo ceste Hrastnik - Zidani most.
- cesta Hrastnik – Dol-Šmarjeta : podiranje del po zagotovilih Direkcije za ceste se prestavlja v
leto 2021, potekajo pa projektantska dela in odkupi samega zemljišča. Naslednje leto torej
še ne bo rušenja, ki se prestavlja v leto 2021 iz razloga, ker so vsa sredstva za ceste zamaknili
in denar prestavili na železniško infrastrukturo
- cesta Hrastnik – Podkraj – Radeče: Ker je po našem mnenju direkcija obvezana dati nekaj
sredstev za ureditev te ceste , so se na sestanku z direkcijo dogovorili, da bodo poskušali najti
možnost sofinanciranja ureditve ceste, ker je država umestila na to cesto državno kolesarsko
pot brez soglasja občine in tega, da je ta cesta uradno zaprta za promet
- Direkcija za vode - s strani Občine Hrastnik je bila večkrat pozvana za ureditev potokov, sestali
so se tudi z direktorjem direkcije, obveščen je bil tudi minister za okolje o tem, da bo naslednjič
ko naraste potok Boben pod vodo celoten center Hrastnika.
- zakaj nismo pristopili k sanaciji Plazu zajec – z direkcije so nas obvestili, da je z njihove strani
sredstev zmanjkalo, zato se sanacija plazu zamika.
- naslednja seja je planirana 19.12.2019

Igor Pogačnik je podal pobudo za ureditev jaškov na glavni cesti skozi Hrastnik, popraviti oz. sanirati
je potrebno cesto okrog Glasbene šole, na brežini nasproti Glasbene šole je nasad macesna, in
obstaja nevarnost da bi lahko prišlo do podiranja dreves. Izpostavil je tudi zamašene jaške na
območju Abecede. Dalje ga je še zanimalo ali smo že dobili kakšen odgovor s strani prevoznikov o
možnosti javnih prevozov in ali se že izvaja prevoz s šolskim avtobusom.

Župan je podal naslednja pojasnila:
- da bo do konca leta podal odgovor glede javnih prevozov, saj pričakuje določene odgovore o
možnostih prevoza s strani prevoznika..
- Meterorne vode in zamašeni jaški : obveščen bo upravljalec ceste
- Nasadi macesnov: naročen bo pregled in skupaj z Oddelkom za okolje in prostor ter KSP
ocenili stanje
- Čiščenje in vzdrževanje cest - državo stalno opozarjamo na čiščenje in vzdrževanje le-teh.
- Predvidena je ureditev jaškov na glavni cesti mimo tržnice
Jano Žekar Grum je glede ukrepov za zmanjšanje težav v kamnolomu Boben zanimalo ali je v OPN za
kamnolom izdelan OPPN za sanacijo – kdaj se bo začel izdelovati. Povedala je še, da se pogozdovanje
še vedno ne izvaja, pridobivalni prostor se še naprej širi, rezervoarji so nameščeni vendar namakanje
ne deluje oz. ga je premalo, ob miniranju pa se še vedno se pojavlja oblak prahu. Škoda na bližnjih
objektih se ne ocenjuje, zahtevki so bili poslani na AGM Nemec, a do oškodovancev se ni še nihče
glasil. Dalje je še dala pobudo za izredno sejo, na kateri bi se obravnavala aktualna problematika.
Tomaž Sihur je pojasnil, da vsi, ki delujejo in povzročajo motnje v okolju z dejavnostjo, so zavezani k
sanaciji in tako je tudi v primeru obeh kamnolomov – Plesko in Boben. Na temo OPPN za sanacijo
boben je že bil izveden en sestanek na željo naročnika AGM NEMEC, postopek je torej neformalno
začet, formalno pa bo začet ko župan podpiše sklep o pričetku.
Župan je glede sklica izrednih sej pojasnil, da jih skliče lahko določeno število svetnikov, ali na
pobudo župana ali določenega števila prebivalcev. Do župana pa še ni prišla nobena pobuda.
Jani Medvešek je ponovno je izpostavil problematiko v naselju Sp. Marno in podal pobudo za
ureditev prehoda in pločnika ob tej cesti. Dalje ga je zanimalo, kdaj se Na območju Na Selah PROTI
Velejevemu mostu pričakuje priključevanje na kanalizacijsko omrežje
Tomaž Sihur je povedal,da je v proračunu za leto 2020 namenjen znesek za ureditev povezovalne
ceste in nadaljevanje gradnje komunalnih in meteornih kanalov na območju spodnjega Marna. Glede
ureditev prehoda je povedal, da so bile v preteklosti zavrnjene tri lokacije za ureditev prehoda Slatno, spodnji del pri pokopališču in Brnica - prehod Roglič. Glede na to, da se je promet čez Dol
povečal bo ponovno uvrščena problematika prehodov za vse tri lokacije za obravnavo na SPV. Res pa
je, da je najbolj zahteven prehod Slatno, ker je slaba preglednost., so pa že bili izvedeni določeni
ukrepi za zmanjšanje hitrosti, kot je postavitev merilnika hitrosti.
Glede priključkov na kanalizacijsko omrežje Na Selah je povedal, da je bila v sklopu rekonstrukcije
ceste Krištandol urejena komunalna infrastruktura in bo omogočena priključitev objektov na
komunalno infrastrukturo od Velejevega mostu naprej, ki jih bosta izvajala občina in KSP.
Nermin Bajramović je podal naslednje pobude:
Novi log 19 a,b,c,d,e pogrešajo odstranjeno talno oviro, ki jo je odstranila toplarna pri
izvajanju svojih del in je ni vrnila nazaj v obstoječe stanje
- ureditev razsvetljave od Kegljišča proti Novem logu 21
- možnost ureditev igral na Novem logu a,b,c,d,e,
- ureditev parkirišča na omenjenem območju Novem logu a,b,c,d,e
- Izpostavil je tudi plaz Unično, ki je odnesel cca 20 m občinske ceste, ob tem plazu pa
stanovalec odlaga odpadke
- Ali je predvidena ureditev dela ozke ceste na relacije Brnica proti zasebnem vrtcu

Tomaž Sihur je pojasnil, da se pospešeno ukvarjajo z območjem Novi log, za katere se pripravljajo
osnove za začasno ureditev parkirišč in dodatno osvetlitev. Glede odstranjene talne ovire bo preveril.
Problematika parkiranja na tem območju je res akutna in proučujemo različne možnosti, kratkoročne
in najprej izvedljive pa so ureditve začasnih parkirišč na zemljiščih v lasti občine.
Ozek odsek ceste na Brnici je že zelo stara zgodba, z lastnikom kozolca, ki ovira dovoz, smo že bili
dogovorjeni, da se kozolec prestavi, vendar do realizacije ni prišlo.
Plaz Unično: ne gre za plaz, ki bi ga povzročila samo narava ampak je posledica tudi človeških ravnanj,
se pa slabša zaradi dodatnih vplivov narave. Cesto je bilo potrebno prestaviti oz. pomaknili proti
travniku, da je normalno prevozna, služi pa izključno samo gozdni vlaki.
Vojka Šergan je dala pobudo, da se na igrišču na Dolu popravi ograja in igrala ter uredijo pitniki za
vodo.
Župan je pojasnil, da je v preteklem tednu že bila izdana naročilnica za ureditev igrišča tako na Dolu
kot v Podkraju Pitnik na Dolu pa je predviden v sklopu ureditve centra dola.
Vinko Žagar je izpostavil zasilno sanirano cestišče na Cesti 1 maja pri Porto pubu, ki bi ga bilo
potrebno urediti. Dalje ga je zanimalo ali je na cesti proti Ojstrem pri odcepu za Ano predviden
kakršenkoli prehod ali nadaljevanje pločnika.
Župan je pojasnil, da je pobuda za ureditev omenjenega cestišča že bila posredovana službam, da
pripravijo rešitev v najhitrejšem možnem času.
Glede ceste proti Ojstrem je povedal, da je potrebno najprej urediti kategorizacijo ceste, nato se
bodo urejali načrti za ureditev pešpoti.
Jana Grum Žekar je podala pobudo, da bi se denar za decembrske sejnine nameni društvom oz.
socialno ogroženim družinam.
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.
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