ZAPISNIK
2. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 10. 1. 2019, s
pričetkom ob 17. uri.
Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 15 članov Občinskega sveta,
opravičeno odsotni sta bili Katjuša Laznik in Vojka Šergan.
Prisotni so bili tudi:
- Andreja Pavlič Udovč – vodja Oddelka za splošne zadeve
- Irena Senčar – strokovna sodelavka
- Nina Kmetič – predsednica KS Krnice-Šavna Peč
- Neža Šabanovič Grmšek – ZON
- Janez Dornik – snemanje seje
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti so člani občinskega sveta s 15 glasovi ZA sprejeli
naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev Zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 12. 12. 2018;
3. Pregled realizacije sklepov sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne
12. 12. 2018;
4. Volitve in imenovanja:
4.1 Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Hrastnik
4.2 Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Skupščino Ceroz d.o.o.
4.3 Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Hrastnik:
- Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe
- Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja
- Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun
- Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo
- Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
- Imenovanje Nadzornega odbora;
5. Vprašanja in pobude.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Potrditev Zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 12. 12.
2018;
Občinski svet je s 15 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
Potrdi se Zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 12. 12. 2018.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Pregled realizacije sklepov sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta občine Hrastnik,
dne 12. 12. 2018;
Občinski svet je s 15 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, se
sprejme v predloženi vsebini.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Volitve, imenovanja in administrativne zadeve
 Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Hrastnik
 Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Skupščino Ceroz d.o.o.
 Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Hrastnik:
- Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe
- Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja
- Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun
- Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo
- Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
- Imenovanje Nadzornega odbora;
Uvodno obrazložitev je podal Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve.
Občinski svet je s 15 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
Kristini Drstvenšek, kandidatki z Liste Naš Hrastnik, se potrdi mandat za članico 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. 17.05 se je seji pridružila Kristina Drstvenšek, v dvorani je sedaj prisotnih 16 od 18 občinskih svetnikov.

___________
Župan je z glasovanja umaknil predlog s strani KS Marno, potekalo je le glasovanje o imenovanju Tee
Primon.
Občinski svet je s 16 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
V Skupščino Ceroz d.o.o. se kot predstavnica lokalne skupnosti imenuje:
Tea Primon
Mandat traja štiri leta. Sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Hrastnik
in se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
___________
Občinski svet je s 16 glasovi ZA sprejel naslednje
SKLEPE
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlagane sklepe o imenovanjih v delovna telesa Občine
Hrastnik v predloženi vsebini:
Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe,
Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja,
Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun,
Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo,
Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti,
Imenovanje Nadzornega odbora;

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Vprašanja in pobude.
Vinko Žagar je opozoril na cestni oviri v križišču državne ceste R1 221/1221 Trbovlje-Hrastnik z
lokalnima cestama LC 122061 Rudnik-Blate in LK 122961 okrog blokov Ojstro, ki sta zelo visoki in
neprimerni. Predlaga, da se ustrezno znižata, ali celo odstranita, glede na to, da ne gre za
problematično križišče. Tudi Gregor Pajič je predlagal odstranitev ovir, Božo Majcen pa je predstavil
drugo plat, in sicer da je več ljudi izrazilo mnenje, da so z omenjenimi ovirami zadovoljni.
Zanimalo ga je še stanje glede rekonstrukcije Ceste padlih borcev, gre za investicijo RTH-ja – kakšna je
spremenjena dinamika izvajanja tega projekta, potrebno bi bilo seznaniti stanovalce.
Vojka Povše Krasnik je izpostavila, da bi bilo v novem mandatu smiselno nadaljevati z nekaterimi
projekti, ki jih je zastavil prejšnji Občinski svet, pri tem je opozorila zlasti na OIC Steklarna Hrastnik,
TKI Hrastnik.
Franc Bokal je izpostavil naslednje:
R.k, Čeče – neustrezno izvajanje zimske službe;
S.B, Cesta 1. maja – neustrezno izvajanje zimske službe;
Mlada družina iz Hrastnika že tri leta prosi za stanovanje, a ga ne dobi.

Župan je podal odgovore na zastavljena vprašanja:
24. 1. 2019 bo organiziran sestanek s Tomažem Willenpartom, vodjem Sektorja za investicije v
ceste na Ministrstvu za infrastrukturo. Župan meni, da je opozorilo na oviri v križišču smiselno,
glede tega je bilo podanih že več pripomb.
Organiziral se bo sestanek z vodstvom RTH-ja, kjer se bo pridobilo ustrezne informacije in nato
podalo odgovor na zastavljeno vprašanje.
Z vodstvom Steklarne Hrastnik se je župan sestal že dvakrat, na enem od sestankov je bila tema
tudi OIC. V kratkem bo organizirano še eno srečanje na to temo, tako da bo v kratkem mogoče
posredovati več informacij, tudi glede preseljevanja ljudi.
Prostih občinskih stanovanj v Hrastniku ni, prostih pa je nekaj Spektrovih. Slednja zdaj pripadajo
Stanovanjskemu skladu RS, potekajo dogovori o medsebojnem sodelovanju.
Informacije glede zimske službe se bodo posredovale ustreznim strokovnim službam.
Župan je svetnike prosil še za opredelitev glede načina prejemanja gradiva za seje Občinskega sveta
(e-gradivo/tiskano), jih seznanil s predvidenim terminskih načrtom izvedbe sej (le-ta bo svetnikom
posredovan tudi po e-pošti) ter z informacijo o skorajšnjem imenovanju dveh podžupanov Boža
Majcna in Vojke Šergan.
Seja je bila zaključena ob 17.28.
**********************************
ZAPISALA:
Irena Senčar
Številka: 032-41/2018
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