
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:  Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, 
dne 6. 2. 2019 
 
1. Potrjen je bil Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 10. 1. 2019, in 

Zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 18. 1. 2019; 
 

2. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep o soglasju k  ceni pomoči družini na domu, ki jo 
izvaja Dom starejših Hrastnik in ceni dodatnih nalog, ki jih za Občino Hrastnik opravlja Center za 
socialno delo Zasavje - Enota Hrastnik. Sklep je bil objavljen v UVZ št. 4, z datumom 7. 2. 2019. 

 

3. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj 
v lasti občine Hrastnik na dan 31. 12. 2013 in potrdil predlog sklepa za odpis. 
 

4. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep, ki določa, da se stopnja neprofitne najemnine z 
mesecem marcem 2019 tistim najemnikom, ki se jim obračunava najemnina po stopnji 3,66% 
poveča na letno stopnjo 3,84%. 

 

5. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v 
Skupščino Ceroz d.o.o. V Skupščino Ceroz d.o.o. se kot predstavnik lokalne skupnosti imenuje 
Janez Kotnik – predstavnik krajevne skupnosti Marno, mandat traja štiri leta. Sklep je bil 
posredovan imenovanemu in objavljen v UVZ št. 4, z datumom 7. 2. 2019. 

 

6. Parkiranje Vrtec Dolinca: predstavnik Policijske postaje Hrastnik in predstavnik Občinske uprave 
(Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu) sta se sestala z vodstvom Vrtca, ki ni 
naklonjeno predlogu o namestitvi table s časovno omejitvijo parkiranja. Trenutno je tako sklenjen 
dogovor, da zaposleni ne parkirajo na parkirnih mestih pred vhodom v Vrtec. 

 

7. Na 5. seji Komisije za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo pri občinskem Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 28. 2. 2019, je bil obravnavan predlog, ki ga je na seji 
Občinskega sveta Občine Hrastnik podal tudi Božo Majcen. Sklenjeno je bilo, da se bodo pri 
obnavljanju talnih označb v letu 2019 iz smeri Ojstrega pred odcepom za Prapretno zarisale 
optične ovire kot ukrep za zmanjšanje hitrosti.   

 
8. Glede problema zemljišča za vrtičkarstvo na Brnici je bila na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije posredovana poizvedba glede ureditve najema/lastništva zemljišč na tem 
območju. 

 

9. S strani Agencije republike Slovenije za okolje smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo, da 
trenutno na Agenciji za okolje poteka evropski kohezijski projekt Sinica, v okviru katerega 
prenavljajo Državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka. V okviru tega 
projekta bodo v Hrastniku namestili avtomatski merilnik delcev PM10, ki bo omogočal sprotno 
spremljanje urnih ravni tega onesnaževalca. Merilno mesto ostaja na isti lokaciji, ki je tipa mestno 
ozadje, kar pomeni, da se kakovost zraka meri na območju, kjer je gostota prebivalstva, ki diha ta 
zrak, največja. V Hrastniku pa bodo izvedli tudi trimesečno kampanjo meritev PM10 na več 
lokacijah z namenom določitve reprezentativnosti obstoječega merilnega mesta. Pri načrtovanju 
te kampanje se bodo obrnili tudi na Občino Hrastnik, da bomo skupaj določili posamezne lokacije 
za izvajanje meritev.  

 


