K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA: Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 10. redni seji Občinskega sveta
Občine Hrastnik, dne 17.12.2015
1. Potrjen je bil zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik z dne 5.11.2015
ter poročilo o izvršitvi sklepov, sprejetih na tej seji.
2. Svetniki so sprejeli predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska
univerza v drugi obravnavi. Odlok je bil po sprejetju na vseh treh občinskih svetih
občin ustanoviteljic objavljen, dne 8.1.2016 v Uradnem vestniku Zasavja št. 1/16 in v
Uradnem listu RS št. 1.
3. Svetniki so obravnavali Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik v drugi obravnavi
in sprejeli sklep, da se glasovanje o sprejemu OPN-ja opravi na naslednji seji
občinskega sveta Občine Hrastnik. Točka je uvrščena na dnevni red 11. seje
Občinskega sveta Občine Hrastnik.
4. Občinski svet je sprejel:
Letni program izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2016
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2016.
5. V Uradnem Vestniku Zasavja št. 34, z dne 18.12.2015, je bilo objavljeno naslednje
gradivo:
Odlok o proračunu Občine Hrastnik za leto 2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Hrastnik v letu 2016
Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Hrastnik
Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Hrastnik
Letni program uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik za leto 2016
Letni program športa v Občini Hrastnik za leto 2016
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
6. Občinski svet je sprejel:
Predlog za odpis terjatev iz naslova najemnikov poslovnih prostorov in
zemljišč v lasti Občine Hrastnik s sklepom za odpis. Sklep je bil posredovan
Oddelku za proračun in finance.
Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti občine
Hrastnik na dan 31.12.2010 in sklep o odpisu terjatev iz naslova neizterljivih
najemnin do najemnikov stanovanj v lasti občine Hrastnik. Sklep je bil
posredovan upravnikoma KSP Hrastnik d.d. in Spekter d.o.o.
7. Občinski svet je sprejel:
Sklep o imenovanju sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet območne
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Trbovlje
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda
Regionalne razvojne agencije Zasavje

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda
Zdravstveni dom Hrastnik
Sklepi so bili posredovani imenovanim in zavodom (Okrožno sodišče v Ljubljani,
JSKD Trbovlje, Regionalna razvojna agencija Zasavje, Zdravstveni dom Hrastnik).
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje trem kandidatkam za opravljanje
funkcije ravnatelja Vrtca Hrastnik.
Mnenje je bilo posredovano svetu zavoda.
8. Vprašanja in pobude.
Na uredniški odbor lokalnega časopisa Hrastov list je bil posredovan dopis glede
neprimernosti načina zapisa uvodnika v Hrastovem listu št. 14, katerega avtor je
odgovorni urednik časopisa.
Pobuda glede možnosti plačila druge položnice nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča tudi pred dnevom zapadlosti druge položnice je bila posredovana na FURS,
Finančni urad Hrastnik.

Pripravil:
Oddelek za splošne zadeve
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