
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:  Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, 
dne  1.7.2020. 
 
1. Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil  Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine 

Hrastnik, z dne 28.5. 2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 12. redni seji Občinskega 
sveta občine Hrastnik, dne 28.5.2020. 
 

2. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s  poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov 
za leto 2019 in sprejel sklep o izdaji soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let javnemu zavodu Zasavske lekarne Trbovlje. 

 
 

3. Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom za leto 2019 Partnerstva LAS, RRA 

Zasavje,  KSP Hrastnik ter Ceroz d.o.o. 

 

4. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih 
javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2020. Sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Zasavja, št. 24, z datumom 2.7.2020. 

 

5. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel  Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik v 
drugi obravnavi. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 24, z datumom 2.7.2020. 

 

6. Občinski svet Občine Hrastnik  je sprejel Sklep o odkupu delnic KSP Hrastnik, Komunalno 
stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d. Sklep je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 24, z 
datumom 2.7.2020. 

 
7. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o podelitvi občinskih priznanj. Sklepi so bili 

posredovani nagrajencem.  
 

8. Občinski svet Občine Hrastnik  je sprejel Sklep, da se v Svet zavoda OŠ NHR Hrastnik kot 
predstavniku ustanovitelja za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenujejo Mitja Pajnkiher, 
Maša Horvat in Urška Perko. Sklepi so bili posredovani svetu zavoda in imenovanim. 

 

9. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep, da se  namesto Dunje Volavšek imenuje kot 
predstavnica ustanovitelja  v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec za naslednje  4 letno mandatno 
obdobje  Saša Seme. Sklep je bil posredovani svetu zavoda in imenovani. 

 

10. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep, da se imenuje Miha Mirta za direktorja Javnega 
zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik. Sklep je bil posredovan svetu zavoda. 

 

11. Želena dokumentacija glede sistemizacije delovnih mest je bila posredovana svetniku Vinku 
Žagarju.  
 

 


