ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE HRASTNIK
ZADEVA: Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/10, 19/10)
SKLICUJEM
12. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v četrtek, 31. 3.2016 ob 17.
uri v Galeriji Delavskega doma Hrastnik.
Predlog
d n e v n e g a r e d a:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 4.2.2016;
3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta;
4. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo centra Dol pri
Hrastniku- prva obravnava;
5. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje:
- Seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Zasavje v občini Hrastnik
- Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik
6. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2015 - poročilo bo podano
USTNO.
7. Obravnava in sprejem :
- Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
in njegovih komisij za leto 2015;
- Predloga Programa dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in njegovih komisij za leto 2016;

8. Obravnava in sprejem:
 Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za
leto 2015;
 Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini
Hrastnik za leto 2016;
9. Obravnava in sprejem Poročila o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2015;
10. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2015;
11. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka o oglaševanju v Občini
Hrastnik;
12. Izdaja soglasja k Statutu Regionalne razvojne agencije Zasavje;
13. Premoženjsko pravne zadeve:
 Obravnava in sprejem Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016;
14. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve:
 Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
(gradivo vam bo posredovano naknadno)
15. Vprašanja in pobude.
Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite, morebitni opravičeni izostanek pa sporočite na
telefon št. 56-54-350 ali na e-mail: zupan@hrastnik.si
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
MIRAN JERIČ
DOSTAVLJENO:
- po seznamu
VABLJENI:
Aleksandra Geršak Podbreznik - Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, k 4. tč.
dn.r.
Sebastjan Zmrzljak – vodja MIR, k 5 tč. dn.r.
Zoran Obrez - komandir PP Hrastnik, k. 6. tč. dn. r.
Aleš Venko – tajnik SPV, k, 7., 8 in 9. tč.dn. r.
Jože Guzaj – predsednik SPV, k 7. tč. dn. r.

