K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA: Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta Občine
Hrastnik, dne 23.6.2015
1. Potrjen je bil zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik z dne 20.5.2015 ter
poročilo o izvršitvi sklepov, sprejetih na tej seji.
2. Svetniki so se seznanili s poročilom o delu Koordinacijske skupine za Zasavje.
3. Svetniki so potrdili:
Letno poročilo o poslovanju JP CEROZ, d.o.o. za leto 2014;
Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. za leto 2014;
Novelacijo Investicijskega programa » Regijski center za ravnanje z odpadki v
Zasavju Ceroz – II. faza«;
4. Občinski svet je sprejel Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi KSP Hrastnik d.d. v letu 2015.
Sklep je bil 26.6.2015 posredovan podjetju KSP Hrastnik d.d..
5. Občinski svet je sprejel Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za
obdobje 2015-2018.
6. V Uradnem Vestniku Zasavja št. 18, z dne 24.6.2015, je bilo objavljeno naslednje gradivo:
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Hrastnik v letu 2015 za
odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Hrastnik za leto 2015
 Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik
 Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v vrtcu Hrastnik
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Hrastnik
7. Občinski svet je sprejel:
Sklep o imenovanju direktorja KRC Hrastnik
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja in izobraževalnih institucij v Svet
zavoda Mladinski center Hrastnik
Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije
Sklepi so bili posredovani imenovanim in zavodom (KRC, Mladinski center Hrastnik).
8. Vprašanja in pobude
Na pobudo Franja Krsnika za delni brezplačni prevoz lokalnih avtobusnih prevoznikov skozi
Hrastnik se bo z lokalnim prevoznikom Izletnik Celje d.o.o. opravil razgovor na temo delni
brezplačni prevoz lokalnih prevoznikov avtobusa na vseh relacijah. O rezultati sestanka bodo
člani občinskega sveta obveščeni takoj po opravljenem razgovoru.
Pobuda Franja Krsnika za ureditev zaraščenega območja na Leši, katerega lastnik je RTH-a
in pobuda Gregorja Ermana za ureditev spomenika svete Barbare na Dolu, katerega lastnik je
RTH sta bili posredovani družbi RTH d.o.o.

Pripravil:
Oddelek za splošne zadeve

Hrastnik, 23.9.2015

