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OBČINA HRASTNIK

27

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spr.) in 17. 
člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja 
štev.: 3/99 in 20/03) je Občinski svet občine Hrastnik 
na 22. redni seji , dne 20.10.2005 sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2005

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Trimestni konto v tisoč SIT

I.  SKUPAJ PRIHODKI 
 (70+71+72+73+74)  2.337.260

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.344.389

70 DAVČNI PRIHODKI  901.020
700 Davki na dohodek na dobiček  562.049
703 Davki na premoženje  197.241
704 Domači davki na blago in storitve  141.730

71 NEDAVČNI PRIHODKI  443.369
710 Udeležba na dobičku in 
 dohodki od premoženja  399.116
711 Takse in pristojbine  3.100
712 Denarne kazni  49
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  341
714 Drugi nedavčni prihodki  40.763

72 KAPITALSKI PRIHODKI  49.330 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  4.960
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
 nematerialnega premoženja  44.370

73 PREJETE DONACIJE  46.000
730 Prejete donacije iz domačih virov  46.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI  897.541
740 Transferni prihodki iz 
 drugih javnofinančnih institucij  897.541
 

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  2.497.424

40 TEKOČI ODHODKI  461.508
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  104.139
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  17.310
402 Izdatki za blago in storitve  304.739
403 Plačila domačih obresti  6.472
409 Rezerve  28.848

41 TEKOČI TRANSFERI  574.811
410 Subvencije  12.719
411 Transferi posameznikom in 
 gospodinjstvom  256.328
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
 in ustanovam  54.885
413 Drugi tekoči domači transferi  250.879

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.270.159

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.270.159

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  190.946
430 Investicijski transferi  190.946

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI 
 PRIMANJKLJAJ (I - II)  -160.164

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
 IN PRODAJA KAPIT.DEL.  12.033

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.
 IN PRODAJA KAPIT.DEL.  12.033
750 Prejeta vračila danih posojil  2.441
751 Prodaja kapitalskih deležev  9.592
752 Kupnine iz naslova privatizacije   0

V. DANA POSOLJILA IN 
 POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV  385

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV  385
440 Dana posojila  0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  385
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POS. 
 IN SPREMEB.KAP.DEL. (IV-V)  11.648
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE  0

50 ZADOLŽEVANJE  0
500 Domače zadolževanje  0

VIII. ODPLAČILA DOLGA  14.903
550 Odplačila domačega dolga  14.903

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
 NA RAČUNU  (I+IV+VII-II-V-VIII) -163.419

PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU 
 IZ PREJŠNJIH LET   163.419

2. člen

Spremeni se 2. odstavek 5. člena, tako da glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 
26.848 TSIT.

3. člen

Črta se 1. odstavek 12. člena odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Številka: 403-02-1/04
Datum: 20.10.2005

 Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi določil 49. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99 in spr.) in 17. člena Statuta 
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 20/
03 ) je Občinski svet občine Hrastnik na 22. seji dne 
20.10.2005 sprejel

O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine 

Hrastnik za poravnavo stroškov posledic 
naravnih nesreč v letu 2005 

1. člen

S tem odlokom se določa način in višina uporabe sred-
stev proračunske rezerve občine Hrastnik za poravnavo 
stroškov intervencije in sanacije razmer po neurjih v 
letu 2005 in za določitev pomoči za sanacijo razmer po 
udaru strele.

2. člen

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja poravna-
va teh stroškov, znaša 26.614.934,20 sit.

3. člen

Stroški intervencije in najnujnejše sanacije razmer po 
neurjih v letu 2005 se poravnajo v višini 25.614.934,20 
sit. Sredstva, ki bi jih občina Hrastnik za iste namene 
pridobila s strani državnih resornih organov, se vrnejo v 
rezervni sklad občine.

4. člen

Lovski družini Hrastnik se za obnovo doma dodeli pomoč 
v višini 1.000.000 sit. 

5. člen

Odlok velja takoj.

Štev.: 403-02-01/04-LS
Datum: 20.10.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju pros-
tora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 17. člena statuta 
Občine Hrastnik (UVZ št. 3/99, 20/03) je Občinski svet 
Občine Hrastnik na 22. seji dne 20. 10. 2005 sprejel

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih občine Hrastnik

1. člen

V četrtem členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih občine Hrastnik (UVZ, št. 18/87, 12/00, 8/01, 3/
04, 17/04) se doda besedilo:

Tekstualni del “PUP - merila in pogoji” se dopolni:

Stavbna zemljišča izven prostorskih enot, ki se nahajajo 
znotraj urbanistične zasnove naselja Hrastnik in Dol pri 
Hrastniku in v že obstoječih stanovanjskih območjih, ter 
za katere ni predvidena izdelava izvedbenega prostor-
skega akta, se priključijo k najbližji prostorski enoti, ki se 
ureja s temi PUP.

Za prostorske enote znotraj delno pozidanega območja, 
za katere še ni sprejet nov izvedbeni prostorski akt niti 
program priprave in se še vedno urejajo s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji tipa “zač 1, zač 1a, zač 1b”, se 1. 
točka splošnih prostorskih ureditvenih pogojev spremeni 
tako, da se glasi:
“Dopustne so nadomestne gradnje, rekonstrukcije, 
rušenja, dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih ob-
jektov, ki so nujne za funkcioniranje glavnega (stano-
vanjskega ali nestanovanjskega) objekta. Po predhodni 
prostorski preveritvi, obdelani v posebnem delu projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa je dopustna 
dopolnilna novogradnja individualnih stanovanjskih ob-
jektov, v že obstoječih stanovanjskih območjih. Merila 
in pogoji za graditev so določeni s tipom urejanja “zač 
1b””.

V prostorskih enotah, ki se urejajo s prostorskimi ure-
ditvenimi pogoji tipa “traj. v.” in za katere še ni sprejet nov 
izvedbeni prostorski akt se doda besedilo:
“Dopuščajo se rekonstrukcije zakonito zgrajenih indi-
vidualnih stanovanjskih objektov in odstranitve nevitalnih 
objektov”.

Določilo “Sprememba namembnosti” tekstualnega dela 
“PUP - merila in pogoji” se spremeni tako, da se glasi:
 “V prostorskih enotah, ki se urejajo s temi PUP, je 
dopustna sprememba namembnosti v okviru namen-

ske rabe opredeljene v zasnovi namenske rabe pros-
tora naselij v kartografskem delu prostorskega plana. V 
območjih za stanovanja pa se dopušča tudi sprememba 
namembnosti za obrtno-storitvene dejavnosti brez 
emisij”.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.
 
Številka: 015-03-4/00
Datum: 20. 10. 2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur.l. RS št. 110/02, 8/03) in 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 20/03) je 
Občinski svet Občine Hrastnik na 22. seji dne 20. 10. 
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

ureditvenega načrta za območje 
LOG-NOVI LOG Hrastnik

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta za območje LOG-NOVI LOG Hrast-
nik (sprejet z odlokom: Uradni vestnik Zasavja št. 6/00, 
10/02 in 11/04), ki se nanašajo na dograditev doma 
starejših v Hrastniku.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
UREDITVENEGA NAČRTA

2. člen

1. V 4. členu točke III. - funkcija območja s pogoji za 
izrabo in kvaliteto prenove - se na koncu tretje alineje 
prvega odstavka doda nova alineja z naslednjim besedi-
lom:
“- dograditev doma starejših z nadzidavo objekta za eno 
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etažo (V. nadstropje) in pritlične knjižnice za 3 etaže ter 
dozidavo dvigala in vhoda za potrebe kuhinje”

2. V 6. členu podpoglavja - lociranje in oblikovanje ob-
jektov - se na začetku četrtega odstavka doda besedilo, 
ki se glasi: 
“Nadzidava doma starejših občanov je dovoljena do mak-
simalne višine objekta 21 m nad koto glavnega vhoda v 
objekt s pogojem oblikovanja ravne strehe (obvezno na 
vzhodnem obcestnem delu objekta za znižanje stavb-
nega volumna) oziroma dvokapnih strešin z naklonom 
do 15°; izkoriščeno podstrešje ni dovoljeno. Dopustne 
so tolerance +-1,00m za izvedbo tehničnih rešitev stro-
jnih elementov nad dvigali. Poudarjeni fasadni elementi 
dozidav in nadzidav (dvigalo, zaključna etaža) naj bodo iz 
vizuelno lahkotnejših, lahko delno transparentnih materi-
alov, pri prenovi fasade naj bodo uporabljeni kompatibilni 
materiali in sveži usklajeni barvni toni.” 

III. KONČNE DOLOČBE

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Številka: 350-03-6/04
Hrastnik, dne 20. 10. 2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 
3/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik, na 22. 
seji, dne 20.10.2005 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE HRASTNIK

1. člen

V tretjem členu se doda nova zadnja alineja, ki glasi:
“7. Posebno priznanje.”

2. člen

Četrti člen se spremeni, tako, da na novo glasi:
“O podelitvi priznanj in nagrad Občine Hrastnik iz prve do 
četrte točke tretjega člena tega odloka odloča Občinski 
svet Občine Hrastnik s sklepom, na predlog Komisije za 

priznanja in odlikovanja. O podelitvi priznanj od pete do 
sedme točke tretjega člena pa odloča župan.”

3. člen

Peti člen se spremeni, tako, da na novo glasi:
“Občinska priznanja in nagrade iz tega odloka podeljuje 
prejemnikom župan praviloma na slovesni seji ob 
občinskem prazniku občine Hrastnik”.

4. člen

V šestem členu se črta dosedanji drugi odstavek.

5. člen

Pred besedilo devetega člena se doda naslov: “Zlato 
priznanje”, pred besedilo desetega člena se doda 
naslov: “Srebrno priznanje”, pred besedilo enajstega 
člena se doda naslov: “Bronasto priznanje”, pred be-
sedilo dvanajstega člena se doda naslov: “Županovo 
zlato pero”, pred besedilo trinajstega člena se doda 
naslov: ”Spominski grb Občine Hrastnik”, pred be-
sedilo štirinajstega čelna se doda naslov: “Posebno 
priznanje”.

6. člen

Trinajsti člen se spremeni tako, da na novo glasi:
“Spominski grb Občine Hrastnik lahko podeli župan vid-
nim znanstvenim, kulturnim, športnim in drugim javnim 
delavcem ob priliki obiska v občini ali izven nje ter ugled-
nim gostom oziroma delegacijam, ko obiščejo občino ali 
kadar župan obišče predstavnike druge občine oziroma 
ustanove.”

7. člen

Štirinajsti člen se spremeni tako, da na novo glasi:
“Posebno priznanje občine iz 2. odstavka 2. člena tega 
odloka ter posebno priznanje posamezniku, skupini, 
družbi, društvu, zavodu, KS in drugi pravni osebi ob 
prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali drugi 
svečani priložnosti, podeli župan na podlagi svoje 
odločitve, brez razpisa in takoj, ko je mogoče”.

8. člen

Petnajsti člen se spremeni tako, da na novo glasi:
“Vsa priznanja Občine Hrastnik so umetniško oblikovana 
listina s podobo grba v sredini. Priznanja se ločujejo po 
barvah.
• Listina o podelitvi naziva Častni občan je belo zelene 

barve, kakršna je barva zastave občine,
• Zlato priznanje je zlate barve,
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• Srebrno priznanje je srebrne barve,
• Bronasto priznanje je bronaste barve,
• Ostala priznanja so bele barve.

Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna listina, ki vse-
buje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan

Za priznanja se določi tudi denarna nagrada in sicer:
• Za Častnega občana tri povprečne neto plače,
• Za Zlato priznanje dve in pol povprečni neto plači,
• Za Srebrno priznanje dve povprečni neto plači,
• Za Bronasto priznanje ena povprečna neto plača v 

Republiki Sloveniji v preteklem letu in
• Za posebno priznanje do višine ene neto povprečne 

plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, konk-
retno višino do omejitve iz te alineje pa za posebno 
priznanje določi župan.

9. člen

Vsa ostala določila odloka ostanejo v veljavi nespremen-
jena.

10. člen

Spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati nasled-
nji dan po objavi v Uradnem Vestniku Zasavja.

Št.: 015-03-5/03
Datum: 20.10.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 
3/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 22. 
seji, dne 20.10.2005 sprejel

Č I S T O P I S ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE 
HRASTNIK

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa vrste in obliko priznanj in nagrad Občine 
Hrastnik, pogoje, način in postopek podeljevanja 
priznanj in nagrad in način vodenja evidence podeljenih 
priznanj in nagrad Občine Hrastnik.

2. člen

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik so najvišja 
priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in 
imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gos-
podarstva, znanosti, umetnosti, izobraževanja, kulture, 
športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.
Posebna priznanja se podeljujejo tudi za izkazano 
izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob 
izjemnih dogodkih.

3. člen

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik iz prvega odstavka 
2. člena so:
1. Častni občan 
2. Zlato priznanje občine (podeli se lahko le eno 

priznanje v letu)
3. Srebrno priznanje občine (podeli se lahko le eno 

priznanje v letu)
4. Bronasto priznanje občine (podeli se lahko največ tri 

priznanja v letu)
5. Županovo zlato pero
6. Spominski grb Občine Hrastnik
7. Posebno priznanje

4. člen

O podelitvi priznanj in nagrad Občine Hrastnik iz prve 
do četrte točke 3.člena tega odloka odloča občinski 
svet Občine Hrastnik s sklepom, na predlog Komisije za 
priznanja in odlikovanja. O podelitvi priznanj od pete do 
sedme točke 3. člena pa odloča župan.

5. člen

Občinska priznanja in nagrade iz tega odloka podeljuje 
prejemnikom župan praviloma na slovesni seji ob 
občinskem prazniku Občine Hrastnik.

6. člen

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik iz 3. člena so 
lahko podeljena posameznikom, skupinam, skupnos-
tim, družbam, društvom, zavodom in drugim pravnim 
osebam.

7. člen

Sredstva za priznanja in nagrade se vsako leto zagotovijo 
v proračunu Občine Hrastnik.
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NAZIV ČASTNI OBČAN

8. člen

Naziv Častni občan Občine Hrastnik se podeljuje 
posameznikom za posebna pomembna dejanja, delo 
in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi ali na 
mednarodnem področju.

O proglasitvi za častnega občana se izda posebna 
umetniško izdelana listina, na kateri je besedilo sklepa, s 
katerim je priznanje podeljeno.

ZLATO, SREBRNO IN BRONASTO PRIZNANJE, 
ŽUPANOVO ZLATO PERO IN SPOMINSKI GRB 

OBČINE HRASTNIK

ZLATO PRIZNANJE

9. člen

Zlato priznanje se podeljuje posameznikom, družbam, 
zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim os-
ebam za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe 
in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Hrastnik.

SREBRNO PRIZNANJE

10. člen

Srebrno priznanje občine se podeljuje posameznikom 
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za zelo pomembne dosežke v zadnjem 
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

BRONASTO PRIZNANJE

11. člen

Bronasto priznanje se podeljuje posameznikom, 
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za enkratne uspehe v zadnjem obdobju 
in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

ŽUPANOVO ZLATO PERO

12. člen

Priznanje Županovo zlato pero se podeljuje učenkam 
in učencem osnovne šole, ki so dosegli izjemne tek-
movalne uspehe na republiški ravni ali so se posebno 
izkazali med osnovnim šolanjem in ga končali s samimi 
peticami v vseh letih šolanja.

Priznanje, ki obsega listino in praktično darilo, izroča 
župan.

SPOMINSKI GRB OBČINE HRASTNIK

13. člen

Spominski grb Občine Hrastnik lahko podeljuje župan 
vidnim znanstvenim, kulturnim, športnim in drugim javnim 
delavcem ob priliki obiska v občini ali izven nje ter ugled-
nim gostom oziroma delegacijam, ko obiščejo občino ali 
kadar župan obišče predstavnike druge občine oziroma 
ustanove.

POSEBNO PRIZNANJE

14. člen

Posebno priznanje občine iz drugega odstavka 2. 
člena tega odloka ter posebno priznanje posamezniku, 
skupini, družbi, društvu, zavodu, KS in drugi pravni 
osebi ob prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali 
drugi svečani priložnosti, podeli župan na podlagi svoje 
odločitve, brez razpisa in takoj, ko je mogoče.

15. člen

Vsa priznanja Občine Hrastnik so umetniško oblikovana 
listina s podobo grba v sredini. Priznanja se ločujejo po 
barvah.
• Listina o podelitvi naziva Častni občan je belo zelene 

barve, kakršna je barva zastave občine,
• zlato priznanje je zlate barve,
• srebrno priznanje je srebrne barve,
• bronasto priznanje je bronaste barve,
• ostala priznanja so bele barve

Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna listina, ki vse-
buje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan.

Za priznanja se določi tudi denarna nagrada in sicer:
• za Častnega občana tri povprečne neto plače,
• za zlato priznanje dve in pol povprečne neto plači,
• za srebrno priznanje dve povprečni neto plači, in
• za bronasto priznanje ena povprečna neto plača v 

Republiki Sloveniji v preteklem letu in
• za posebna priznanja do višine ene neto povprečne 

plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, konk-
retno višino do omejitve iz te alineje pa za posebno 
priznanje določi župan.

POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA IN NAGRADE

16. člen

Komisija za priznanja in odlikovanja enkrat letno objavi 
javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo 
pisne predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine 
Hrastnik. Javni razpis se objavi do 1. maja.
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17. člen

Javni razpis mora vsebovati:
• za katera področja se razpisujejo priznanja
• komu se lahko podeli priznanje
• kdo je lahko predlagatelj
• katere podatke mora vsebovati predlog
• rok za predložitev predloga

18. člen

Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj in nagrad 
so lahko posamezniki, skupine občanov, politične 
stranke, župan, krajevne skupnosti, družbe, zavodi, 
društva in druge pravne osebe. Predlagatelj zase ne 
more vložiti predloga za podelitev priznanja ali nagrade.

Komisija obravnava le predloge, ki so bili posredovani 
pravočasno, predloge, ki so prispeli prepozno oz. so bili 
podani že pred objavljenim razpisom, komisija s sklepom 
zavrže in predlagatelja napoti na naslednji razpis.

19. člen

Komisija iz prejšnjega člena sprejme Poslovnik o delu, 
s katerim podrobneje opredeli način svojega dela, post-
opek zbiranja pobud, kriterije za podelitev priznanj in 
način odločanja.

20. člen

Komisija obravnava prispele predloge in oceni ali dosežki 
kandidata ustrezajo zahtevam iz tega odloka.

Komisija po obravnavi sprejme sklep o predlogu 
za podelitev priznanja in nagrad, ki ga posreduje 
občinskemu svetu. Predlog mora vsebovati podatke o 
kandidatu ter prepis utemeljitve predloga.

21. člen

Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili 
uvrščeni v predlog občinskemu svetu o odločitvi komis-
ije z navedbo, da prijavo lahko ponovijo na naslednjem 
razpisu.

22. člen

Občina Hrastnik vodi kronološko evidenco o podeljenih 
priznanjih.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Priznanja “Častni občan” in “Zaslužni občan”, ki so bila 
podeljena do uveljavitve tega odloka so enakovredna 
priznanju “Častni občan” po tem odloku.

“Posebna priznanja občine Hrastnik”, ki so bila podelje-
na do uveljavitve tega odloka so enakovredna “Zlatemu 
priznanju občine” po tem odloku.

24. člen

Priznanja občine, ki niso bila vročena v času prejemniko-
vega življenja se lahko vročijo posmrtno.
Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrst-
nem redu: zakonec, potomci oz. posvojenci in njihovi 
potomci, starši oz. posvojitelji, bratje oz. sestre.

25. člen

Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih ostanejo v 
veljavi in se uvedejo v evidenco, skladno z 22. členom 
tega odloka.

26. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
priznanjih občine Hrastnik (Uradni vestnik štev. 7/91).

27. člen

Ta čistopis odloka začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 015-03-1/05
Datum: 20.10.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.


