ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE HRASTNIK
ZADEVA: Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/10, 19/10)
SKLICUJEM
7. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v torek, 23.6.2015 ob 17. uri v
Galeriji Delavskega doma Hrastnik.
Predlog
d n e v n e g a r e d a:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 20.6.2015;
3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta;
4. Poročilo o delu Koordinacijske skupine za Zasavje – poročilo bo podano ustno;

5. Obravnava in sprejem:
- Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik
- Sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik
6. Obravnava Letnega poročila CEROZ d.o.o. za leto 2014;
7. Obravnava in sprejem novelacije Investicijskega programa » Regijski center za
ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz – II. faza«;
8. Obravnava Letnega Poročila KSP Hrastnik d.d. za leto 2014;

9. Obravnava in sprejem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Hrastnik za leto 2015 – hitri postopek;
10. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o izdaji soglasja k zadolţitvi KSP Hrastnik d.d.
v letu 2015;
11. Obravnava in sprejem predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu
2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014 – hitri postopek;
12. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v
občini Hrastnik;
13. Obravnava in sprejem Akcijskega načrta za neodvisno ţivljenje invalidov v Občini
Hrastnik za obdobje 2015-2018;
14. Volitve, imenovanje in administrativne zadeve:
- Imenovanje direktorja Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik
- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in izobraţevalnih institucij v Svet
zavoda Mladinski center Hrastnik
- Imenovanje članov Občinske volilne komisije
15. Vprašanja in pobude.
Prosimo, da se seje zanesljivo udeleţite, morebitni opravičeni izostanek pa sporočite na
telefon št. 56-54-350 ali na e-mail: zupan@hrastnik.si
ŢUPAN
OBČINE HRASTNIK
MIRAN JERIČ

DOSTAVLJENO:
- po seznamu

VABLJENI:
- Marjan Dolinšek – vodja Koordinacijske skupine za Zasavje
- Ivan Hršak - poslanec DZ
- ga. Vojka Šergan - poslanka DZ
- Slavica Pavlič - ravnateljica Vrtca Hrastnik
- Vili Petrič – direktor CEROZ d.o.o.
- Nives Venko - direktorica KSP Hrastnik d.d.

