
ZAPISNIK 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki je potekala v četrtek, 22.12.2022, s pričetkom ob 
17. uri.  
  
Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 18 članov Občinskega sveta,  skupaj 
s Simono Jeraj, ki se je seji pridružila pri 3 točki dnevnega reda, po potrditvi mandata. 

Prisotni so bili tudi: 
- Suzana Venko – vodja Oddelka za  družbene dejavnosti in splošne zadeve                                                      
- Danijela Milošević  – strokovna sodelavka   
- Janez Dornik - snemalec 

 
Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti so člani občinskega sveta soglasno, sprejeli naslednji 
dnevni red: 

 
Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu: 
1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev Zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 7.12.2022 in 

pregled realizacije sklepov sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta občine Hrastnik; 
3. Volitve in imenovanja: 

3.1.Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Hrastnik 
3.2. Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Hrastnik: 

- Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in  pritožbe 
- Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja 
- Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun 
- Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo 
- Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
- Imenovanje Nadzornega odbora; 

4. Informacije župana  o aktualnih zadevah ter  vprašanja in pobude; 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

- Potrditev Zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 
7.12.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega 
sveta občine Hrastnik; 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP:  
Potrdi se  Zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 7.12.2022 in pregled 
realizacije sklepov sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta občine Hrastnik; 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Volitve in imenovanja: 

3.1.Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Hrastnik 
3.2. Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Hrastnik: 

- Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in  pritožbe 
- Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja 
- Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun 
- Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo 
- Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
- Imenovanje Nadzornega odbora; 

 



Uvodno obrazložitev je podala Dunaj Volavšek, predsednica Komisije za  mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. 

Andraž Medvešek  je povedal, da se bo  iz pravno formalnih razlogov vzdržal glasovanja  pri  sprejemu 

sklepov   o imenovanju delovnih teles, v katerih  je prisoten  kot član delovnega telesa. 

- Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Hrastnik 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 

1. Simoni Jeraj, kandidatki z Liste Naš Hrastnik, se potrdi mandat za članico  Občinskega sveta 
Občine Hrastnik.  

2. Mandat prične teči s sprejetjem sklepa in traja do konca mandata sedanjega občinskega sveta. 
 
(o.p. seji se je pridružila Simona Jeraj) 

 Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in  pritožbe 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
V komisijo za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe se imenujejo: 
1. Gregor Erman - predsednik 
2. Primož Frajle - podpredsednik 
3. Kristina Drstvenšek 
4. Jure Ostervuh 
5 . Zlatko Drnovšek 
 

- Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je s 17 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
V Komisijo za Odlikovanja in priznanja se imenujejo: 
1. Jan Simočič - predsednik 
2 Simona Jeraj - podpredsednica 
3. Andraž Medvešek 
4. Robert Sticher 
5. Marino Zorc 
 
Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je z 16 glasovi ZA  sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
V Odbor za gospodarski razvoj in proračun se imenujejo: 
1. Vojka Šergan - predsednica 
2. Nina Maurovič - podpredsednica 
3. Andraž Medvešek 
4. Matej Kavšek 
5. Matej Haberl 



 
 

- Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je z 16 glasovi ZA  sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
V Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo se imenujejo: 
1. Andrej Kaluža - predsednik 
2. Matic Rotar - podpredsednik 
3. Vinko Žagar 
4. Mateja Kmet 
5. David Krajnc 
 

- Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo: 
1. Valentina Moljk - predsednica 
2. Nermin Bajramović - podpredsednik 
3. Ivan Urbajs 
4. Patrik Žibret 
5. Marija Seničar 
 

- Imenovanje Nadzornega odbora 
 
Občinski svet Občine Hrastnik  je s 17 glasovi ZA  sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
V Nadzorni odbor Občine Hrastnik se imenujejo: 
1. Nuša Gregorčič - predsednica 
2. Vesna Grešak - podpredsednica 
3. David Krajnc 
4. Gregor Šergan 
5. Darko Šurina 
6. Urška Senčar Hočevar 
7.  Bojan Klenovšek 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
- Informacije župana  o aktualnih zadevah ter  vprašanja in pobude; 

 
Župan je podal naslednje informacije: 

- imenovanje podžupanov: imenovana sta dva podžupana, Katjuša Laznik in Nermin 
Bajramović,  ki bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno. 

- Svet za  mlade in Svet za invalide: posredovan se bo poziv za posredovanje predlogov  
za imenovanje članov v Svet za mlade  ter Svet za invalide, katerih sestava bo enaka kot 
doslej. Želja je, da se oba organa imenujete in pričneta s svojim delom čim prej, da 
poskušamo dobiti strategijo oz. kratek program razvoja obeh organov za naslednja štiri 



leta. Sta pa oba organa  vedno na novo  imenovana ob imenovanju novega občinskega 
sveta 

- seja sveta: naslednja seja bo v drugi polovici meseca januarja, na kateri bo prva 
obravnava proračuna, konec meseca februarja pa je predvidena druga obravnava 
proračuna. Pred sejo sveta bo sklican tudi sestanek s predstavniki svetniških skupin in 
strank zastopanih v občinskem svetu z namenom priprave proračuna za leto 2023. 
 

Gregor Erman je povedal, da se je udeležil spletnega posveta Transparento dostopna in vključujoča 

občina, ki ga je organiziral Inštitut Danes je nov dan, kjer je bila predstavljena tudi lestvica 

transparentnosti občin,in  na kateri Občina Hrastnik še zdaleč ni na dnu, vendar so vedno dobrodošle 

vse pobude in predlogi za zboljšanje transparentnosti in dostopnosti naše občine. Zato je podal dve 

pobudi in sicer, da bi občinska uprava pričela objavljati vsa gradiva v strojno berljivih formatih, (sedaj  

so PDF formati občine skenirani), ki bo omogočalo lažje iskanje po dokumentih. Druga pobuda pa je, 

da se na spletni strani občine, kjer so  objavljene svetniške skupine in liste, ter izvoljeni svetniki in 

svetnice, navedejo  tudi kontakti  oz. vsaj elektronski naslov, preko katerega se lahko občani obrnejo 

na listo oz. svetniško skupino ali svetnika, s čimer bi se omogočila  boljša dostopnost našim občanom. 

Župan je pojasnil, da so že v preteklem letu po analizi transparentnosti, ki jo Inštitut Danes je nov dan 
izdela vsako leto po koncu koledarskega leta, že obravnavali nekatere od teh zadev. Ena od teh so bile 
tudi objave kontaktov, z objavo katerih   naj bi  počakali  do novega mandata občinskega sveta,  in sedaj 
je  pravi trenutek,  da se na sestanku s predstavniki svetniških skupin  in list opravi dogovor,  kateri 
kontakti se lahko objavijo ( ali kontakt svetniške skupine ali kontakt vsakega posameznega svetnika). 
Dalje je glede objave gradiv v strojno berljivih formatih povedal, da je to res  težava, s katero se srečuje 
75 % občin. Težava je v tem, da bi morali  biti  dokumenti dvojno vodeni, saj morajo biti vsi podpisani 
s strani odgovornih oseb in so nato skenirani v PDF. Predlog Inštituta Danes je nov dan je bil, da se 
objavljajo dvojni dokumentni in sicer strojno berljivi dokumenti in  podpisani dokumenti. Je pa res, da 
je v sistemih,  ki se uporabljajo za shranjevanje in arhiviranje, običajna praksa da vsebuje ročno 
podpisane in  nato poskenirane  dokumente. Za potrebe lažjega iskanja, se bo v prihodnje, če bo 
potrebno naredilo dvojno vodenje.  Dalje je še povedal, da, tisto leto, ko je inštitut Danes je nov dan 
nazadnje naredil analizo transparentnosti v naši občini, še ni bilo izvedenega participativnega 
proračuna, ki je tudi eden od velikih filtrov glede transparentnosti , saj je bilo takrat Covidno leto in ni 
bilo volitev,   in  je občina na ta račun zgubila kakšno točko. Prepričan je, da bomo letos  višje na tej 
lestvici. So pa analize  namenjen temu, da lahko tisto kar lahko izboljšamo  izboljšamo in popravimo. 
Na koncu je  še povedal, da bodo na naslednji seji seznanjeni z  načrtom sej v letu 2023. Predvidenih je 
7 sej, dinamika bo taka kot doslej,  na 6 tednov (razen julija in avgusta  ko ni sej) , izjema bosta  meseca 
januar in februar zaradi  pravočasne obravnave  in sprejetja proračuna. 
 
Seja je bila zaključena ob 17:22 uri. 
 
 ********************************** 

ZAPISALA:                                                                                                                                ŽUPAN 
Danijela Milošević                                                                                                          OBČINE HRASTNIK 
                                                                                                                                            Marko Funkl 
Številka: 032-0001/2023                              
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