K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA: Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta
Občine Hrastnik, dne 16.4.2015
1. Potrjen je bil zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik z dne 26.2.2015
s predlaganimi popravki ter poročilo o izvršitvi sklepov, sprejetih na seji.
Odgovori na vprašanja svetnika g. Gregorja Pajića, postavljena na 4. redni seji
občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 19.2.2015, ki bi morali biti posredovani
skupaj z zapisnikom 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, so bili
svetnikom posredovani dne 20.4.2015.
2. Svetniki so :
se seznanili s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Zasavje v Občini Hrastnik za leto 2014, Poročilom o delu Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2014, Poročilom o
delu na področju sistema zaščite in reševanja v Občini Hrastnik za leto 2014 in
Poročilom o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine
Hrastnik in porabi sredstev za leto 2014
sprejeli Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za
leto 2015, predlog Programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in njegovih komisij za leto 2015 in predlog Programa dela na
področju sistema zaščite in reševanja v Občini Hrastnik za leto 2015;
3. V Uradnem vestniku Zasavja št. 10, z dne 17.4.2015, je bilo objavljeno naslednje
gradivo:
Odlok o sprejemu Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014;
Odlok o turistični taksi v Občini Hrastnik
Sklep o izdaja soglasja k spremembi Statuta javnega zavoda Mladinski center
Hrastnik.
4. Občinski svet je sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik. Pravilnik je bil posredovan v potrditev
pristojnemu ministrstvu.
5. Občinski svet je izdal naslednja predhodna mnenja k imenovanju
direktorja Centra za socialno delo Hrastnik
ravnatelja OŠ NH Rajka Hrastnik
direktorja Doma starejših Hrastnik
Sklepi so bili posredovani imenovanim in svetom zavoda.

Pripravil:
Oddelek za splošne zadeve
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