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Amandma na predlog proračuna 2021/2022 

 
Zamrznitev projekta Hopslandija (postavka 14039), za obdobje 2021 in 2022.  
Sredstva iz tega naslova se prerazporedijo po sledečih postavkah v tabeli: 

 

Leto 2021    

14039 Hopslandija - zamrznitev projekta 429.300,00 €   
    

 
Leto 2021 - Prerazporeditev sredstev iz konta 14039 na nasledje konte: 
 
 

1702 primarno zdravstvo 8.000,00 €  

1706 preventivni programi zdravstvenega varstva 24.000,00 €  

1802 ohranjanje kulturne dediščine  25.000,00 €  

1803 programi v kulturi  9.000,00 €   

1804 podpora posebnim skupinam 12.000,00 €   

1805 šport 56.000,00 €   

1902 varstvo in vzgoja predšolskih otrok 15.000,00 €   

2002 varstvo otrok in družine 23.000,00 €   

2004 izvajanje programov socialnega varsva 25.000,00 €   

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 25.000,00 €   

1302 cestni promet in infrastruktura 120.000,00 €   

1502 zmanjševanje onesnaženja, kontrola, nadzor 25.000,00 €   

1603 komunalna dejavnost 23.000,00 €   

1403 promocija, razvoj turizma, gostinstva 39.000,00 €   

 Skupaj: 429.000,00 €  

    

    

Leto 2022    

14039 Hopslandija - zamrznitev projekta 413.500,00 €  

    



 
 
Leto 2022 - Prerazporeditev sredstev iz konta 14039 na nasledje konte: 
 
 

1003 aktivna politika zaposlovanja 6.000,00 €  

1702 primarno zdravstvo 5.000,00 €  

1706 preventivni programi zdravstvenega varstva 26.000,00 €  

1802 ohranjanje kulturne dediščine  18.000,00 €  

1803 programi v kulturi  6.000,00 €  

1804 podpora posebnim skupinam 5.000,00 €  

1805 šport in prostočasne aktivnosti 61.000,00 €  

1902 varstvo in vzgoja predšolskih otrok 13.000,00 €  

1903 primarno in sekundarno izobraževanje 6.000,00 €  

2002 varstvo otrok in družine 22.000,00 €  

2004 izvajanje programov socialnega varsva 12.000,00 €  

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 26.000,00 €  

0802 policijska dejavnost 3.000,00 €  

1003 aktivna politika zaposlovanja 5.000,00 €  

1302 cestni promet in infrastruktura 120.000,00 €  

1502 zmanjševanje onesnaženja, kontrola, nadzor 24.000,00 €  

1603 komunalna dejavnost 20.000,00 €  

1403 promocija, razvoj turizma, gostinstva 35.000,00 €  

 Skupaj: 413.000,00 €  

 
 
Menim, da je nadaljevanje projekta glede na splošno gospodarsko situacijo v tem času povsem 
nesmotrno saj ima občina ogromno obstoječih potreb, kjer so in bodo zaradi letošnje epidemije te 
potrebe še večje. Hkrati sem tudi mnenja, da je znotraj panoge turizma, kamor spada Hopslandija, že 
na obstoječih produktih ogromno neizkoriščenega potenciala, ki bi ga veljalo obravnavati prednostno in 
to bo podlaga, da se bo lahko že v zelo kratkem času doseglo pozitivne učinke za akterje in skupnost. 
 
Najprej je potrebno pomagati obstoječim potrebam na različnih področjih, ki so in bodo v teh časih še 
narasle, potem izkoristiti dane potenciale turizma v občini (vlaganje v infrastrukturo, opremo, 
promocijo, …), kjer že imamo osnovo (fontana piv, trženje franšize, dvorec Novo Celje, Rimska 
nekropola, razpršeni hotel, Ekomuzej,  …), šele nato vlagati v zahtevnejše nove projekte, kakršen je 
Hopslandija, ne glede na zapisano strategijo turizma v občini.  
 
Za projekt Hopslandija, ki se že nekaj, tudi gospodarsko boljših let, vleče kot nerealizirana ideja in za 
katero že v predkriznih letih ni bilo pravega zanimanja za javno-zasebno partnerstvo, pa je glede na 
predlagano načrtovanje vloženih sredstev v teh časih po mojem mnenju popolnoma neracionalno.  
V kolikor bo v bodoče projekt tržno zanimiv, se bo hitro pokazal tudi gospodarski interes po 
sodelovanju oz. t.i. javno zasebnem partnerstvu.  
 
Pa še nekaj, denarja za tržno zanimive projekte je že danes dovolj in ne dvomim, da ne bi bilo tako tudi 
v prihodnje. Torej, časa in sredstev za izvedbo projekta bo še na dosti na voljo. 
 
S spoštovanjem, 
 



Blaž Kolar, občinski svetnik 


