K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA: Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik,
dne 10. 1. 2019
1. Potrjen je bil Zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 12. 12. 2018.
2. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta
Občine Hrastnik Kristini Drstvenšek, kandidatki z liste Naš Hrastnik. Mandat je pričel teči s
sprejetjem sklepa in traja do konca mandata sedanjega občinskega sveta. Sklep je bil posredovan
imenovani in objavljen v UVZ št. 2/2019, z datumom 11. 1. 2019.
3. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep o imenovanju Tee Primon, kot predstavnice lokalne
skupnosti, v skupščino Ceroz d.o.o. Mandat traja štiri leta. Sklep je pričel veljati z dnem sprejema
na seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, posredovan je bil imenovani in objavljen v UVZ št.
2/2019, z datumom 11. 1. 2019.
4. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel predlagane sklepe o imenovanjih v delovna telesa
Občinskega sveta 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;
Sklepi veljajo takoj, mandati odborov pa so vezani na mandat Občinskega sveta Občine Hrastnik.
Sklepi so bili posredovani imenovanim.
5. Odgovor na pobudo občinskega svetnika glede ustrezne prilagoditve oz. odstranitve cestnih ovir
v križišču državne ceste R1 221/1221 Trbovlje-Hrastnik z lokalnima cestama LC 122061 RudnikBlate in LK 122961 okrog blokov Ojstro:
Občinski svet Občine Hrastnik je v letu 2017 sprejel Celostno prometno strategijo, s katero je
dana osnova za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti in dvig kvalitete prometne varnosti.
Ministrstvo za infrastrukturo je v letu 2017 objavilo razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne
mobilnosti s področja kolesarjenja, peš hoje in avtobusnih postajališč. Občina Hrastnik je na
razpis prijavila urejanje avtobusnih postajališč in hodnikov za pešce. Ukrepi so bili načrtovani
skladno s »Splošnimi usmeritvami Infrastrukture za pešce«, ki natančno določa merila in kriterije
ter ukrepe umirjanja prometa in s tem zagotavljanja varnosti pešcev na križiščih. Na omenjenem
križišču je bila izvedba dvignjenega prehoda za pešce izvedena skladno s projektno
dokumentacijo in pogoji razpisa ter skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah. Ukrep učinkovito pripomore k zmanjšanju hitrosti in posledično povečanju
varnosti pešcev na obravnavanem območju.
Dvignjen prehod za pešce bo dodatno označen z ustrezno prometno signalizacijo.
6. Odgovor na vprašanje občinskega svetnika glede rekonstrukcije Ceste padlih borcev :
Rekonstrukcija Ceste padlih borcev je del programa sanacije degradiranih površin, ki jih Rudnik
Trbovlje Hrastnik še ni izvedel zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2018. Na osnovi sprejetega
podaljšanja zakona o zapiranju RTH in dodatnih sredstev, ki jih bo država namenila iz proračuna
RS, bo investicija izvedena v letu 2019 in sicer v obsegu, ki ga bodo dodeljena sredstva
omogočala.

7. Informacija glede neustreznega izvajanja zimske službe je bila posredovana Oddelku za okolje in
prostor Občine Hrastnik.

