K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik,
dne 16. 2. 2017
1. Potrjen je bil zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 22. 12. 2016 ter
poročilo o izvršitvi sklepov, sprejetih na tej seji. Potrjen je bil tudi Zapisnik 2. korespondenčne
seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki je potekala v času od 9. 1. 2017 od 17. ure do 11. 1.
2017 do 12. ure.
2. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik in Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (uradno prečiščeno besedilo). Odloka sta bila
objavljena v Uradnem vestniku Zasavja (UVZ št. 6, 17. 2. 2017).

3. Občinski svet Občine Hrastnik je izdal soglasje k cenam storitev pomoči na domu za leto 2017, ki
jih izvaja Dom starejših Hrastnik, in k cenam storitev dodatnih nalog za leto 2017, ki jih izvaja
Center za socialno delo Hrastnik. Sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja (UVZ št. 6, 17.
2. 2017).
4. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Hrastnik za leto 2017.
5. Odgovor na vprašanje občinskega svetnika glede delovanja brezžičnega omrežja (WiFi) na Dolu
pri Hrastniku (Odgovor je pridobljen s strani izvajalca storitve T.R.I.):
Pokritost na Dolu pri Hrastniku:

Omrežje pokriva obe avtobusni postaji v centru vse do cerkve in okoliških lokalov, bližino
gasilskega doma ter na drugi strani šole - igrišča in vidne lokale iz šole. Lahko tudi dlje, če je
optična vidljivost do oddajnikov in ima občan anteno za sprejem (antene so krožci).
T. R. I nadzor izvaja avtomatsko – obvestilo v primeru motenj (internet, elektrika ali okvara
opreme).

Izvajalec občane, ki imajo probleme z dostopom oz. bi želeli imeti dostop do WiFi-ja, naproša, da
zadevo javijo na občinsko upravo – da se ustrezno razširi področje pokritosti.
6. Dopolnitev odgovora na vprašanje občinskega svetnika glede stroškov KSP Hrastnik d.d. z
izterjavami v preteklih letih (Odgovor je pridobljen s strani KSP Hrastnik, d.d.):
Poročilo glede plačila taks za izvršbe se nanaša izključno na plačilo sodnih taks, ki se ob
vložitvi predloga za izvršbo plačajo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, Centralnemu oddelku za
verodostojno listino (COVL). Drugih stroškov ni.
V skladu s Pogodbo o upravljanju vsa dela v zvezi z izterjavo dolgov za Občino Hrastnik
opravlja izključno KSP HRASTNIK, d. d. in ni nobenih dodatnih stroškov za odvetnike. Prav
tako so navedena dela vključena v ceno upravljanja in komunala Občini ne zaračunava
dodatnih stroškov.
Čas porabljen za izvršbe oz. izterjavo plačil je zelo težko določiti v urah. Gre namreč za delo,
ki se v bistvu opravlja skozi vse leto: najmanj 2 x letno se vsem najemnikom – dolžnikom
pošljejo opomini, po potrebi se pošiljajo tudi izpisi odprtih postavk. Z dolžniki, ki izrazijo
interes, se sklepajo dogovori o obročnem poplačilu terjatev ter opravlja mesečna analiza
njihovih plačil. Nato se izdela »paket« izvršb – pošlje na COVL; vodijo se seznami izvršb:
datum, znesek, pravnomočnost, plačila … Po potrebi se na podlagi sklepov sodišča na
upravni enoti vlagajo poizvedbe glede bivališča, EMŠO-v … opravlja se knjiženje plačil po
izvršbah (v kolikor so plačila), razno podajanje informacij dolžnikom v zvezi z izvršbami (po
telefonu, osebno na upravi komunale …) umiki izvršilnih zadev …

Pripravil:
Oddelek za splošne zadeve

Hrastnik, 7. 3. 2017

