
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:  Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, 
dne  24.9.2020. 
 
1. Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine 

Hrastnik, z dne 1.7.2020, Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta, izvedene v dneh od 
10.8.2020 do 13.8.2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 13. redni seji Občinskega sveta 
občine Hrastnik, z dne 1.7.2020. 
 

2. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil z vsebinama Koncesijske pogodbe za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in 
Sporazuma o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije 
na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, ki ju je pripravilo Ministrstvo za okolje 
in prostor. 

3. Občinski svet  Občine Hrastnik je sprejel predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (faza 
dopolnjeni osnutek) v prvi obravnavi  in ga potrdil kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka 
sprejetja OPPN. 
 

4. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel sklep o Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske 

regije, v prvi obravnavi in Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Razvojni svet Zasavske 

regije. 

 

5. Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik 

v obdobju januar – junij 2020 in oceno poslovanja do konca leta. 

 

6. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel 2. Rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 z 

Odlokom o 2. Rebalansu proračuna Občine Hrastnik za leto 2020. Odlok je bil objavljen v 

Uradnem vestniku Zasavja, št. 29, z datumom 25.9.2020. 

 

7. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel ugotovitveni sklep, da z dnem 30.9.2020 preneha mandat 

naslednjim članom sveta Krajevne skupnosti Steklarna: Adalbert Zaletel, Matej Kaiser, Maruša 

Špeglič  in Nina Pečnik. Ugotovitveni sklep je bil posredovan Občinski volilni komisiji. 

 

8. Občinski svet Občine Hrastnik, je podal soglasje k razrešitvi  Tjaše Polc z mesta v.d. direktorice 

javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje  in soglasje k imenovanju Janija Medveška 

za direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje  za obdobje 4 let. 

Sklepa sta bila posredovana  Regionalni razvojni agenciji Zasavje. 

 
 


