
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:  Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, 
dne  13.2.2020. 
 
1. Potrjen je bil Zapisnik  9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 19.12.2019,  in 

Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 

19.12.2019. 

 

2. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine 
Hrastnik. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 5, z datumom 14.2.2020. 
 

3. Občinski svet Občine Hrastnik  je sprejel  predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini 
Hrastnik  v prvi obravnavi  in ga potrdil  kot primerno podlago za drugo obravnavo. 
 

4. Občinski svet Občine Hrastnik   je sprejel  Sklep o Lokacijski preveritvi za širitev stavbnega 
zemljišča na območju posamične poselitve – EUP KO04. Sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Zasavja, št. 5, z datumom 14.2.2020. 

 
5. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel : 

- Sklep o   določitvi  števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik 
- Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik 
Sklepa sta bila objavljena v Uradnem vestniku Zasavja, št. 5, z datumom 14.2.2020; 

 
6. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Hrastnik. Pravilnik je 

bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 5, z datumom 14.2.2020. 
 

7. Občinski svet Občine  Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k ceni pomoč na domu, ki jih izvaja Dom 
starejših Hrastnik in ceni dodatnih nalog, ki  jih za Občino Hrastnik  izvaja Center za socialno delo 
Zasavje - enota Hrastnik. Sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 5, z datumom 
14.2.2020. 

 
8. Občinski svet Občine  Hrastnik je  sprejel:   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  po skrajšanem postopku  in čistopis v predlagani 
vsebini. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  in čistopis, se objavita v Uradnem vestniku Zasavja, pod 
pogojem, da ga potrdita pristojna ministrstva v predloženi vsebini. 
Pravilnik je po potrditvi s strani pristojnih ministrstev objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 8, 
z datumom 13.3.2020. 
 

9. Občinski svet Občine Hrastnik je  sprejel Dopolnitev št. 1. Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Hrastnik za leto 2020. 
 

10. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel  sklep, da se v Svet  območne izpostave JSKD Trbovlje za 
naslednje štiri letno mandatno obdobje  imenujeta naslednja člana Melita Hribernik in Primož 
Frajle. Sklep je bil posredovan imenovanima. 

 



11. Občinski svet Občine Hrastnik  je  izdal pozitivno mnenje k izbiri  Draga Kopušarja za direktorja  
Doma starejših Hrastnik za naslednje pet letno mandatno obdobje. Sklep je bil posredovan svetu 
zavoda. 

 
12. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel  Sklep o določitvi meril za nadomestila volilnim organom 

za izvedbo nadomestnih volitev v svet KS Steklarna. Sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Zasavja št. 5, z datumom 14.2.2020. 
 

 
 

 
 


