
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:  Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, 
dne 16. 5. 2019. 
 
1. Potrjen je bil Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 28. 3. 2019.  

 
2. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zasavske lekarne. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 17, z datumom 20. 5. 

2019. 
 

3. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2018 in sprejel Oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti Občine Hrastnik za leto 2018. 

 
4. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 

2018. 
 

5. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Občinskega Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2018 in sprejel predlog Programa dela za 
leto 2019.  

 
6. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu na področju sistema zaščite in 

reševanja v občini Hrastnik za leto 2018 in sprejel predlog Programa dela na področju sistema 
zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2019. 

 
7. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu in porabi sredstev požarnega 

sklada Občine Hrastnik za leto 2018. 
 

8. Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2018 in 

sprejel sklep o izdaji soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnim 

zavodom Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Glasbena šola Hrastnik, Vrtec  Hrastnik, Osnovna 

šola narodnega heroja Rajka Hrastnik in Mladinski center Hrastnik. 
 

9. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep o podelitvi občinskih priznanj. Sklepi so bili 

posredovani nagrajencem.  

1. Edvardu Vecku se podeli naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE HRASTNIK« za izjemen prispevek k 
ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi in na mednarodnem področju. 

2. Kulturnemu društvu Svoboda Dol pri Hrastniku, sekciji Ženski pevski zbor se podeli 
»SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju. 

3. Lidiji Kirn se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na 
družbenem področju. 

4. Sandiju Simončiču se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na 
družbenem področju. 

5. Prosvetnemu društvu Čeče-Hrastnik se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za 
delo in uspehe na društvenem področju. 
 

10. Občinski svet Občine Hrastnik je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Polone Kovač za 

ravnateljico Glasbene šole Hrastnik za naslednje petletno mandatno obdobje. Sklep je bil 

posredovan Svetu zavoda. 
 

11. Občinski svet Občine Hrastnik je kot predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda RRA Zasavje 
imenuje Ivano Assayed. Sklep je bil posredovan Svetu zavoda. 

 



12. Občinski svet Občine Hrastnik je za odgovorno urednico lokalnega časopisa Hrastov list imenoval 

Ireno Senčar. Sklep je bil posredovan imenovani. 
 

13. Občinska uprava je pripravila odgovore na vprašanja, ki jih je postavil Vinko Žagar – stanje na 

prioritetnih projektih Proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 s konkretnimi roki izvedbe: 

 

- Urejanje območja OIC Steklarna-TKI: Kakšno je trenutno stanje na projektu? Do kdaj bo 
pripravljena investicijska dokumentacija in do kdaj vloga za neposredno potrditev projekta? 
Kdaj bo objavljen razpis za izbor izvajalca?  
Odgovor:  
Skladno s podpisanim dogovorom za razvoj regij in teritorialnimi dialogi, ki potekajo periodično, 
bo neformalna vloga za neposredno potrditev oddana do konca meseca junija 2019. Vzporedno 
se izdeluje projektna dokumentacija za gradnjo. Vloga za gradbeno dovoljenje bi lahko bila 
vložena do konca julija 2019. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo do konca meseca 
septembra oddana formalna vloga na MGRT, takrat pa bo mogoče pričeti tudi s postopki 
javnega naročanja za izbiro izvajalca. Pričetek del je načrtovan v začetku leta 2020, zaključek pa 
v letu 2021. 
 

- Sekundarno kanalizacijsko omrežje Hrastnik: Kdaj računate, da bo vloga za neposredno 
potrditev projekta, ki je bila aprila oddana na MOP potrjena? Kdaj bo izveden razpis za izbor 
izvajalca?  
Odgovor: 
Neformalna vloga, ki je bila aprila oddana na MOP je v fazi pregledovanja in dopolnjevanja. V 
teku je tudi izdelava tehnične dokumentacije za območje Prapretno – sever, kjer še ni 
pridobljeno gradbeno dovoljenje, so pa trase usklajene z lastniki zemljišč. Postopki javnega 
naročanja bi se lahko izvedli še v letu 2019, gradnja pa bo potekala od leta 2020 in bo 
zaključena v letu 2022.  

 
- Gradnja podvoza na LK 123071 Cesta Hermana Debelaka: Kdaj bo objavljen razpis za izbor 

izvajalca? Kdaj predvidevate sestanek s krajankami in krajani Ceste Hermana Debelaka? 
Odgovor: 
Občina Hrastnik je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala Sofinancerski sporazum za ureditev 
podvoza na Cesto Hermana Debelaka (Dirmajerjev hrib). Izdelan je izvedbeni načrt, potrjen DIIP, 
v zaključni fazi pa je izdelava razpisne dokumentacije po pravilih FIDIC – rdeča knjiga. Takoj po 
objavi razpisa za izbiro izvajalca (junij 2019) bodo stekle tudi aktivnosti za pripravo in uskladitev 
režima med samo gradnjo. Gre za zelo zahtevno operacijo, saj bo v času gradnje (predvidoma 
štiri mesece) onemogočen dostop z vozili. Kar pomeni tudi težave pri intervencijah, oskrbi in 
zagotavljanju komunalnih storitev.  
 

- Izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi: Kaj se dogaja s projektom? Do kdaj bo 
pripravljena investicijska dokumentacija in do kdaj vloga za neposredno potrditev projekta? 
Odgovor: 
Občina Hrastnik je v okviru ukrepov na kolesarski infrastrukturi načrtovala izgradnjo kolesarske 
steze hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Ministrstvo za 
infrastrukturo je v usklajevanju možnosti gradnje kolesarske steze na stališču, da je gradnja 
posameznih odsekov, ki ne pomenijo zaključene celote in povezave zaledja s centrom, 
nedopustna, hkrati pa ne dovoljuje poteka kolesarskih stez po obstoječih cestah, saj tehnični 
elementi cest tega ne dopuščajo. Zaradi tega se z ministrstvom usklajuje predlog, da se del 
sredstev ohrani za izdelavo idejne in v nadaljevanju izvedbene dokumentacije, del pa se jih 
prerazporedi na PN 7.2 Cesta G2 108 Hrastnik Zidani Most. 

 



- Prenova tržnice v Hrastniku: Kdaj bo objavljen razpis za izbor izvajalca? 
Odgovor:  
Javni razpis za izbor izvajalca GOI del je bil na portalu javnih naročil objavljen 7. 6. 2019, rok za 
oddajo ponudb pa velja do 26. 6. 2019 do 12. ure. Dela se bodo predvidoma izvajala od 1. 7. 
2019 do 2. 9. 2019. 
 

- Rekonstrukcija in energetska sanacija objekta Trg borcev NOB 12: Zakaj do sredine maja še ni 
bil objavljen razpis, glede na to, da je potrebno za črpanje sredstev ZFO investicijo vsaj delno 
izvesti do oktobra 2019, da bo možno še pravočasno izstaviti zahtevek za sofinanciranje? Ali je 
bil projekt prijavljen na EKO sklad? 
Odgovor:  
Strokovne službe OU so morale z zasebnima investitorjema skleniti sporazum o izvedbi in 
financiranju projekta, v katerem so bili dogovorjeni deleži sofinanciranja investicijskih vlaganj, in 
v katerem zasebna partnerja pooblaščata občino, da izvede javni razpis za izbor izvajalca GOI 
del tudi v njunem imenu, vendar za njun račun. Hkrati je zunanji izvajalec pripravil razpisno 
dokumentacijo, ki jo je bilo potrebno podrobno pregledati. Istočasno je občina izbrala izvajalca, 
ki bo za občino pripravil vlogo za pridobitev subvencij na EKO sklad RS in po dokončanju del tudi 
zahtevek z ustreznimi tehničnimi meritvami za črpanje subvencije. Javni razpis za izbor izvajalca 
GOI del je bil na portalu javnih naročil objavljen 7. 6. 2019, rok za oddajo ponudb pa velja do 2. 
7. 2019 do 12. ure. Dela se bodo začela takoj po podpisu pogodbe z izvajalcem, rok za 
dokončanje del pa je 20. 6. 2020. Prijava za črpanje sredstev na osnovi 21. člena Zakona o 
financiranju občin in prijava na EKO sklad pa bo podana v začetku meseca julija. 
 

 

 


