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OBČINa HRaSTNIK

43.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 
12/91 in 8/96, 36/00), določil Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 96/02) ter 
17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja 
št. 28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 
29.10.2009 sprejel

ODLOK
O USTaNOVITVI JaVNEGa ZaVODa KULTURNO 

REKREaCIJSKI CENTER HRaSTNIK 
– KRC HRaSTNIK

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občina Hrastnik (v nadaljevanju ustano-
vitelj) ustanavlja za opravljanje dejavnosti na področju kul-
ture, športa in prireditev javni zavod Kulturno rekreacijski 
center Hrastnik  s skrajšanim imenom KRC Hrastnik (v 
nadaljevanju center). 
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih 
določata zakon in ta odlok.

2. člen

Ustanovitelj s tem odlokom določa:

- ime in sedež centra,
- organiziranost centra,
- dejavnost centra,
- organe centra, 
- splošne akte centra,
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo,
- način razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki,
- pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja,
- medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in centra,
- položaj in vloga sindikata,
- druge določbe. 

II. IME IN SEDEŽ CENTRA

3. člen

Ime javnega zavoda je: KULTURNO REKRACIJSKI CENT-
ER HRASTNIK. 
Skrajšano ime centra je : KRC Hrastnik. 
Sedež centra je v Hrastniku, Log 3.

III. ORGANIZIRANOST CENTRA 

4. člen

Podrobnejša organiziranost se določi v statutu centra. 

IV. DEJAVNOST CENTRA 

5. člen 

Center opravlja naslednje dejavnosti:

-  90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
-  91.020 Dejavnost muzejev,
-  59.140 Dejavnost kinematografov,
-  93.110 Obratovanje športnih objektov,
-  93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
-  56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
-  56.300 Strežba pijač.

V. ORGANI CENTRA 

6. člen 

Organi centra so:
1. Direktor,
2. Svet centra,
3. Strokovni  svet,

Center ima lahko tudi druge organe, katerih pristojnosti, 
sestavo, postopek izvolitve oz. imenovanja in način dela 
določa statut centra. 

A. Direktor

7. člen

Center  neomejeno – razen omejitev določenih s tem 
odlokom zastopa, predstavlja in vodi direktor, kateri skr-
bi tudi za zakonitost in strokovnost dela centra.  Direktor 
mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbjo 
vestnega gospodarja. 

8. člen

Naloge direktorja so: 

-  organizira delo centra,
-  sprejema razvojni načrt za obdobje treh let,
-  sprejema program dela,
-  sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem 

mnenju reprezentativnega sindikata v centru,
-  sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhod-

nem mnenju reprezentativnega sindikata v centru, 
-  sprejema kadrovski načrt,
-  načrtuje in izvaja kadrovsko politiko, sprejema delavce v 
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delovno razmerje, jih razporeja na delovna mesta, skrbi 
za uresničevanje pravic iz delovnih razmerij izreka disci-
plinske ukrepe, skrbi za izobraževanje delavcev, odloča 
o napredovanju zaposlenih, razporedu delovnega časa 
in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij,

-  sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investici-
jskega vzdrževanja,

-  sprejema druge akte centra, ki urejajo pomembna 
vprašanja v zvezi z delovanjem Centra,

-  poroča ustanoviteljici in svetu centra o zadevah, ki 
lahko pomembno vplivajo na delovanje centra,

-  pripravi letno poročilo,
-  in druge naloge, določene s tem odlokom. 

K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in ena-
jste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet centra.

Razvojni načrt iz 2. alineje prejšnjega odstavka je doku-
ment srednjeročnega načrtovanja za triletno obdobje, ki 
upošteva cilje in prioritete občinskega programa za kul-
turo, program dela iz 3. alineje prejšnjega odstavka pa 
je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je 
finančni načrt. 

9. člen

Za direktorja centra je lahko imenovan kdor strokovno poz-
na področje dela centra in ima vodstvene sposobnosti ter 
izpolnjuje naslednje pogoje:

-  visoko ali univerzitetno izobrazbo, 
-  najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih delovanja 

centra ali najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih 
in vodilnih delih,

-  predložiti mora program dela centra. 

10. člen

Direktorja imenuje, na podlagi javnega razpisa in po 
predhodnem mnenju sveta centra in strokovnega sveta, 
Občinski svet občine Hrastnik za dobo petih let z možnostjo 
ponovnih imenovanj. 

Poleg zbiranja kandidatov za direktorja z javnim razpisom, 
lahko občinski svet povabi posamezne kandidate tudi 
neposredno. 

Predhodno mnenje iz 1. odstavka tega člena ni omejeno 
na kandidata po izbiri občinskega sveta. 

Če svet centra ne da mnenje iz 1. odstavka tega člena v 
roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. 

11. člen

Občinski svet pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, da objavi javni razpis za direktorja 
centra. Razpis mora biti objavljen najmanj pet mesecev 
pred potekom mandata direktorja centra zavoda. 

V javnem razpisu  se navedejo pogoji, ki jih mora izpol-
njevati kandidat za direktorja, trajanje mandata z navedbo, 
da se z izbranim kandidatom sklene delovno razmerje za 
določen čas za čas trajanja mandata. 
Rok za sprejemanje prijav kandidatov ne sme biti krajši od 
osem dni. 
Predlog za imenovanje direktorja centra pripravi Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve,  imenovanja in administra-
tivne zadeve in ga skupaj z mnenjem sveta centra posredu-
je občinskemu svetu. 

Kandidati morajo biti o odločitvi občinskega sveta o izbiri, 
obveščeni najkasneje v 15 dneh po seji občinskega sve-
ta, na kateri je bila izbira opravljena. Občinski svet mora 
vsakega prijavljenega kandidata tudi poučiti, da ima pravi-
co pregledali razpisna gradiva in v 15 dneh po prejemu 
obvestila o izbiri zahtevati sodno varstvo pri sodišču, pris-
tojnem za upravne spore. 

12. člen

Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje 
redni postopek imenovanja, imenuje občinski svet vršilca 
dolžnosti, vendar največ za eno leto. Vršilca dolžnosti im-
enuje občinski svet tudi v primeru, da je bil izpeljan javni 
razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil, ozi-
roma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.  

Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja centra  
pripravi za občinski svet Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve,  imenovanja in administrativne zadeve.  

13. člen

Direktorja centra lahko občinski svet razreši pred potekom 
časa za katerega je bil imenovan:
-  na lastno željo,
-  če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 

razmerjih  preneha  delovno razmerje po samem zakonu, 
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in 

splošnih aktih centra ali neutemeljeno ne izvršuje skle-
pov sveta centra ali ravna v nasprotju z njimi,

- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči centru  večjo škodo ali malomarno opravlja svo-
je dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše 
motnje pri opravljanju dejavnosti centra,

- zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremen-
jena dejavnosti, zaradi katere je bil center ustanovljen 
ali zaradi prenosa ustanoviteljstva, če ima prevzemnik 
delež, ki presega polovico javnih sredstev, potrebnih za 
delovanje centra. 

Razrešitev direktorja lahko predlaga občinskemu svetu 
župan, nadzorni odbor občine ali svet centra. 
Občinski svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi 
seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati 
možnost, da se o njih izjavi. 

Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sod-
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no varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni 
postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na 
razrešitev, določeni v tem členu. 

Zahtevo za sodno varstvo lahko vloži prizadeti v petnajstih 
dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristo-
jnem za upravne spore.  

B. Svet centra

14. člen

Svet centra šteje 6 članov in sicer:
-  dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje občinski 

svet,
-  dva predstavnika delavcev centra, ki ju izvolijo delavci 

centra,
-  dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti, ki ju imenuje občinski svet na predlog  Zveze 
kulturnih društev Hrastnik in Športne zveze Hrastnik 
(vsaka po enega). 

15. člen

Svet centra ima naslednje naloge:

-  nadzira zakonitost dela in poslovanje centra,
-  sprejema poslovnik o delu,
-  spremlja, analizira in ocenjuje delovanje centra,
-  predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
-  ocenjuje delo direktorja,
-  daje soglasje k razvojnemu načrtu, programu dela, 

finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, 
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter 
nadzira njihovo izvajanje, 

-  daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
-  daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi 

direktorja, če ni sam predlagal razrešitve,
-  sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja,
-  spremlja in ocenjuje delovanje javnega  centra in politiko 

njegove ustanoviteljice,
-  obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 

centra in daje direktorju mnenje, predloge in pobude za 
reševanje teh vprašanj,

-  daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem 
centra,

-  opravlja druge naloge, določene s tem odlokom. 

16. člen

Mandat sveta  traja štiri leta. Člani sveta so lahko po pre-
teku mandata ponovno imenovani oz. voljeni.

C. Strokovni svet

17. člen

Strokovni svet imenuje svet centra in ima 6 članov. Ses-
tavljajo ga posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi 
oz. poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k  
boljšemu delovanju centra.  Dva predstavnika strokovnega 
sveta izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih, preostale 
člane pa predlagajo Zveza kulturnih društev Hrastnik in 
Športna zveza Hrastnik, vsaka po dva člana. 

18. člen

Naloge strokovnega sveta so:
-  spremlja in ocenjuje delovanje centra in politiko 

njegovega ustanovitelja,
-  ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa 

dela glede na namen, zaradi katerega je center us-
tanovljen,

-  obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
centra in daje direktorju mnenja, predloge in pobude 
za reševanje teh vprašanj,

-  daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in 
razrešitvi direktorja centra,

-  daje druge predloge in pobude v zvezi z delovanjem 
centra.

VI. SPLOŠNI AKTI CENTRA 

19. člen
Center ima statut.
S statutom se ureja zlasti:
- organiziranost centra,
- organi,njihove pristojnosti in način odločanja ter
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje centra, v  skladu z zakoni in tem odlokom.

Center ima lahko tudi druge splošne akte, s katerim se ure-
jajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje centra, v 
skladu z zakoni in tem odlokom.

20. člen

Statut centra sprejme svet centra s soglasjem ustano-
viteljem.
Druge splošne akte sprejme svet centra, če z zakoni in tem 
odlokom ni določeno, da jih sprejme direktor.

21. člen

VII. NEPREMIČNINE IN OPREMA, KI SE DAJEJO CEN-
TRU V UPRAVLJANJE ZA ZVAJANJE NJEGOVE DE-
JAVNOSTI

22. člen

Centru se za opravljanje njegove dejavnosti daje v upravl-
janje naslednje nepremičnine v lasti Občine Hrastnik:
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• Nogometno in rokometno igrišče s pripadajočimi 
površinami in objekti v Športnem parku na Logu, Log 
19a, Hrastnik:
-  nogometno igrišče, parc. št. 452 k.o. Hrastnik 

mesto, 
-  atletska steza, parc. št. 454 k.o. Hrastnik mesto,
-  zelenica, parc. št. 454 k.o. Hrastnik mesto,  
-  stavba, parc. št. 454 k.o. Hrastnik mesto,  
-  rokometno igrišče, parc. št. 453 k.o. Hrastnik 

mesto, 
-  stavba, parc. št. 453 k.o. Hrastnik mesto, 
-  tribune, parc. št. 451 k.o. Hrastnik mesto. 

• Športna dvorana na Logu, Novi Log 1, Hrastnik, parc. 
št. 458 k.o. Hrastnik mesto,

• Športna dvorana Dolanka , Planinska cesta 4, Dol pri 
Hrastniku, parc št. 774/33 k.o. Dol pri Hrastniku,

• Pokrito kopališče Novi Log 1b, Hrastnik, parc. št. 450 
in 464/3 k.o. Hrastnik mesto,

• Delavski dom z galerijo, Log 2, Hrastnik, parc. št. 
415.S k.o. Hrastnik mesto,

• Kinodvorana Dol pri Hrastniku, Trg borcev 12, Dol pri 
Hrastniku, parc. št. 720/14 K.o. Dol pri Hrastniku,

• Muzej, C. 1. maja 41, Hrastnik, parc. št. 1234 in 1235 
k.o. Hrastnik mesto,

• Vso opremo, ki se nahaja v objektih iz prejšnjih alinej, 
razen, če je bila kupljena z lastnimi sredstvi društev, ki 
imajo prostore oz. sedeže v navedenih objektih.

Premoženje iz tega člena predstavlja javno infrastrukturo 
na področju kulture in športa ter še naprej ostane v lasti 
ustanovitelja. Razmerja med centrom in ustanoviteljem 
pa se glede upravljanja s premoženjem uredi s posebno 
pogodbo.

VIII. SREDSTVA ZA DELO CENTRA IN ODGOVORNOSTI 
ZA DELO CENTRA

23. člen

Center pridobiva sredstva za delo:
-  iz sredstev občinskega proračuna,
-  s prodajo blaga in storitev na trgu,
-  z najemninami,
-  s prispevki donatorjev,
-  iz javnih razpisov.

Sredstva iz občinskega proračuna se zagotavljajo centru 
na podlagi tega odloka po postopku, ki ga določa zakon, 
ki ureja javne finance za posredne proračunske porabnike.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti centra do višine 
sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za iz-
vajanje dejavnosti centra.

Presežek prihodkov nad odhodki center uporablja 
izključno za obnovo in razvoj infrastrukture, s katero uprav-
lja in za razvoj dejavnosti v skladu z letnim programom. V 
primeru izkazanega primanjkljaja sredstev za dejavnost se 
način kritja določi v soglasju z ustanoviteljem.

24. člen

Center ima do ustanovitelja in lastnika nepremičnin in 
opreme iz 20. člena odloka naslednje pravice in ob-
veznosti:

-  najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega 
programa centra

-  sodeluje pri sprejemu in uresničevanju ukrepov in ciljev 
razvoja dejavnosti, za katere je center ustanovljen

-  zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z 
zakonom.

Ustanovitelj ima do centra naslednje pravice in obveznosti:
-  ugotavlja skladnost programov dela centra z 

občinskimi programi za področja dela za katere je 
center ustanovljen

-  spremlja izvajanje letnega programa dela in sklad-
nost porabe sredstev, določenimi z letnim finančnim 
načrtom

-  daje soglasje k statutu, statusnim spremembam, 
spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in 
sistematizaciji

-  druge zadeve v skladu z zakoni in tem odlokom.

IX. DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELOVNIH 
RAZMERI V CENTRU

25. člen

V centru  se glede na odločanja o delovnih razmerjih in z 
njimi povezanimi pravicami in obveznostmi delavcev centra 
uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kole-
ktivne pogodbe za javne uslužbence, v kolikor zakon ne 
določa drugače.

Določila zakona, ki urejajo delovna razmerja javnih 
uslužbencev in se nanašajo na odločanje o pravicah in ob-
veznostih ter odgovornostih iz delovnega razmerja javnih 
uslužbencev, sistematizacijo in kadrovski načrt ter premes-
titev zaradi kadrovskih potreb (brez soglasja) znotraj istega 
organa se smiselno uporablja tudi za ta center, v kolikor 
zakon ne določa drugače. Sistematizirana delovna mesta 
se lahko zasedejo le v skladu s kadrovskim načrtom.

X. POLOŽAJ IN VLOGA SINDIKATA

26. člen

Delavci centra imajo pravico organizirati sindikat, ki varuje 
pravice in interese članstva v postopkih odločanja o pravic-
ah, obveznostih in odgovornosti delavcev iz delovnega raz-
merja.

27. člen

V postopkih pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgov-
ornosti iz delovnega razmerja ter sprejemanja splošnih ak-
tov centra, ki se nanašajo na delovna razmerja, so pristojni 
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organi centra dolžni omogočiti udeležbo sindikata.

28. člen

Glede vloge, pristojnosti in drugih vprašanj, povezanih z 
delovanjem sindikata, se neposredno uporabljajo določbe 
kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
 
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost ter priglasiti 
spremembe vpisa v sodni register najkasneje v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi tega odloka.

Mandati dosedanjim organom zavoda prenehajo veljati v 
skladu z določili o njihovem imenovanju.

30. člen

Statut centra se uskladi z določili tega odloka v roku 6 
mesecev od sprejema odloka.

31. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno rekreacijski center 
Hrastnik – KRC Hrastnik   (UVZ št 18/06, 7/98 in 21/02). 

32. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne vel-
jati osmi dan po objavi.

Številka: 007-6/2009
Datum:29.10.2009

                                                                            ŽUPAN
                                                                   Občine  Hrastnik
                                                                    Miran JERIČ l.r.

44.

Na podlagi 56. Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. 
list RS, št. 131/06, popr. 5/07-ZPCP-2), 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99, 28/06) 
in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vest-
nik Zasavja, št.  3/99, 20/03, 28/06) je Občinski svet 
Občine Hrastnik na svoji redni 25. seji  dne 29.10.2009 
sprejel

ODLOK O PRENEHaNJU VELJaVNOSTI ODLOKa 
O ORGaNIZaCIJI IN NaČINU OPRaVLJaNJa 

aVTO - TaKSI PREVOZOV V OBČINI HRaSTNIK

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o or-
ganizaciji in načinu opravljanja avto-taksi prevozov v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/99).

2. člen

Po prenehanju veljavnosti Odloka o organizaciji in načinu 
opravljanja avto-taksi prevozov v občini Hrastnik (Ur. vest-
nik Zasavja št. 15/99) se avtotaksi prevozi v občini Hrastnik 
opravljajo na podlagi predpisov, ki urejajo področje avto-
taksi prevozov na celotnem območju Republike  Slovenije.

3. člen

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

Številka:    007-3/2009
Datum:      30.10.2009

                                                                             ŽUPAN
                                                                     Občine  Hrastnik
                                                                     Miran JERIČ l.r.
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45.

Na podlagi določil Zakona o trgovini (Ur. list RS, št. 
24/08),  12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogo-
jih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur. list RS, št. 
37/2009), 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Ur. Vestnik 
Zasavja št. 3/99, 20/03, 28/06) je Občinski svet občine 
Hrastnik na svoji redni 25. seji dne 29.10.2009 sprejel 

ODLOK
O TRžNEm REDU JaVNE TRžNICE V HRaSTNIKU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok o tržnem redu določa lokacijo in upravljanje javne 
tržnice, prodajna mesta na tržnici in skladiščenje blaga 
na tržnici, obratovalni čas tržnice in vrsto blaga, s kater-
im se trguje na tržnici v Hrastniku, plačevanje pristojbin, 
vzdrževanje reda in snage na tržnici ter pravice in dolžnosti 
upravljavca in prodajalca, nadzor nad prodajo in kvaliteto 
blaga, sankcije za kršitev določb tega odloka. 

2. člen

Trgovanje na javni tržnici je prosto in se opravlja v skladu 
z določili tega tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo 
trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. 

II. LOKACIJA JAVNE TRŽNICE

3. člen

Javna tržnica je locirana na naslovu Naselje Aleša Kaple 
9a, 1430 Hrastnik, na parcelah št. 384/4 (skladišče, 
sanitarije), št. 384/8 (odprti del tržnice z nadstreškom).  
Tržnico sestavlja pokriti del tržnega prostora, kjer se 
neposredno trguje z blagom ter pomožni prostori in ma-
nipulativni prostori. Pomožni prostori so skladiščni prostori 
za shranjevanje blaga, prostor za shranjevanje premične 
opreme tržnega prostora in sanitarije. 

III. UPRAVLJAVEC

4. člen

Upravljavec  javne tržnice je fizična ali pravna oseba, kateri 
je podeljena koncesija za opravljanje izbirne gospodarske 
javne službe upravljanje tržnice. Upravljavec oz. koncesio-
nar izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti upravljanje 
tržnice.

5. člen

Upravljavec  tržnice ima naslednje pravice in obveznosti:
-  skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z 

veljavnimi predpisi,
-  organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in 

oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
-  skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin,
-  skrbi za  uporabnost in posodabljanje tržne opreme, 
-  skrbi za čistočo in odstranjevanje odpadkov ter za 

izvajanje zimske službe tržnih površin,
-  sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
-  ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
-  objavi cenik na vidnem mestu na tržnici, 
-  vodi evidenco inventarja in oddajanja prodajnih 

prostorov ter opreme.

6. člen

Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
-  čistiti prodajne površine in opremo,
-  prazniti posode za odpadke v zabojnike za odpadke in 

skrbeti za njihov redni odvoz,
-  v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi tudi 

razkužiti.  

IV. PRODAJNA MESTA IN SKLADIŠČENJE BLAGA

7. člen
Prodajna mesta na tržnici:

-  stojnice,
-  prodajne mize,
-  občasna prodaja s tal (novoletne jelke in druge dreves-

nice, cvetje, sadike, izdelki iz lesa, plute in slame),
-  premični prodajni objekti (premična stojnica, potujoča 

prodajalna).  

8. člen

Prodajno mesto iz  7. člena tega odloka  se lahko  odda 
v uporabo prodajalcem dnevno ali za določeno časovno 
obdobje, največ za eno leto.  Prodajno mesto dodeli up-
ravljavec prodajalcem na podlagi načrta razporeditve pro-
dajnih prostorov. 

Praviloma lahko prodajalec najame le eno prodajno mesto. 

Izjemo od določbe prejšnjega odstavka tega člena odo-
bri upravljavec tržnice (prosta prodajna mesta, povečano 
povpraševanje po sezonskem prehrambenem blagu, idr.).

Prodajna mesta morajo biti vidno označena z imenom ozi-
roma nazivom in naslovom prodajalca. 

9. člen

Upravljavec oddaja prodajalcem prodajna mesta v najem 
na podlagi: 
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-  pisnih ali ustnih vlog za dnevni najem,
-  pisnih  vlog za  najem več kot en dan.

Prodajna mesta  se oddajajo v najem za določen čas, 
največ za eno leto. Oddaja prodajnega mesta v podnajem 
je prepovedana. 

10. člen

Prodajalec mora zasesti prodajno mesto najkasneje do 
7.30 ure. Če prodajalec do 7.30 ure ne zasede proda-
jnega prostora, za katerega je plačal rezervacijo oz. sklenil 
pogodbo, se ta prostor za tisti dan lahko odda drugemu 
prodajalcu, že plačana pristojbina pa ostane upravljalcu.  

V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih 
mest lahko upravljavec izvede javni razpis za njihovo odda-
jo v najem, ali za dnevno potrebo izvede žreb.

11. člen

Prodajalci lahko blago proti plačilu in pod pogoji, ki 
jih določi upravljavec, skladiščijo v za to pripravljenih 
skladiščih.  Blago, ki je namenjeno za skladiščenje, mora 
biti sortirano, čisto in v primerni embalaži.  

Skladiščijo se lahko le neživila, embalirana v primerni 
embalaži, da se blago ne poškoduje ali raztrese, ipd.

Prodajalec lahko najame največ 1 m3 skladiščnega pros-
tora. Izjemoma lahko upravljavec dodeli več skladiščnega 
prostora prodajalcu, v kolikor je skladiščni prostor neza-
seden.

12. člen

Prostor tržnice sme upravljalec tržnice, v terminih, ki ne 
ovirajo izvajanja osnovne dejavnosti, oddati v najem tudi za 
druge namene (kultura, zabava, ipd.).

V. OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE

13. člen

Tržnica obratuje:
1. Tržni dnevi so ob sredah, četrtkih, petkih in sobotah 

od 7.00 do 13.00 ure; 
2. Tržne mize se izdajajo od 6.00 do 8.00 ure, pospravi 

jo se po 13.00 uri;
3. Ob nedeljah in praznikih tržnica ne obratuje, razen 

31.oktobra in 1.novembra; 
4. Ob posebnih dogodkih in dnevih lahko obratuje 

tržnica izjemoma od 7.00 do 13.00 ure.

Prodajalcem ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega 
časa na tržnici, razen če imajo prodajalci sklenjeno poseb-
no pogodbo z upravljalcem.  

14. člen

Upravljavec tržnice mora prodajalcem za dostavo bla-
ga, ureditev prodajnega mesta, in odstranitev odvečne 
embalaže s tržne površine, omogočiti dostop do proda-
jnega mesta najmanj 30 minut pred pričetkom obratoval-
nega časa tržnice.

Dostava blaga, embalaže in opreme do prodajnih mest 
je dovoljena pol ure pred pričetkom obratovalnega časa 
tržnice. Zasedba prodajnega mesta in naknadna dostava 
prodajnega blaga na tržnico po 8.00 uri je mogoča le izj-
emoma, če to dovoli upravljavec tržnice.

Odstranitev blaga, embalaže in opreme s tržnice pa mora 
biti zaključena najkasneje 30 minut po koncu obratoval-
nega časa tržnice. 

VI. PRODAJA BLAGA

15. člen

Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
a) Živila: 

žita in mlevski izdelki; vrtnine in izdelki iz vrtnin;  sadje 
in izdelki iz sadja; med in izdelki na bazi medu; zdravil-
na zelišča in izdelki iz zdravilnih zelišč, gozdni sadeži, 
alkoholne in brezalkoholne pijače, ribe in izdelki, os-
tala živila rastlinskega ali živalskega izvora. 

b) Neživilski izdelki:
cvetje; seme; sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; 
izdelki domače obrti, galanterijsko blago za gospodin-
jstvo izdelano iz različnih materialov; posteljno, toalet-
no in kuhinjsko perilo, obutev; oblačila; perilo; tekstilni 
izdelki; bižuterija, rabljeno blago, hrana za male živali.

16. člen

Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse 
zakonsko določene pogoje za prodajo. Za kršitve določil 
predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec 
(pravna oseba, samostojni podjetnik,  kmet, fizična oseba, 
ipd.). 

Za prodajo živil in neživil morajo biti pridobljena potrebna 
dovoljenja, potrdila ali soglasja ustreznih pristojnih služb v 
skladu z veljavnimi predpisi.

17. člen

Prednost prodaje imajo živila, sicer so prodajni pogoji 
enaki za vse prodajalce in vse vrste proizvodov, ki jih je 
dovoljeno prodajati na tržnici.

18. člen

Na tržnico se sme dovažati oziroma prinašati že očiščeno 
in za prodajo pripravljeno blago in to le v običajni oziroma 
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predpisani embalaži. Drobne odpadke morajo prodajalci 
odlagati v posode za odpadke, večje odpadke in embalažo 
pa so dolžni odvažati s trga z lastnim prevozom. 

Če prodajalec pusti embalažo ali neprodano blago na 
tržnici, mu upravljavec zaračuna stroške odvoza.

VII. PRISTOJBINA

19. člen

Pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter upo-
rabo tržne opreme na tržnici, stroške čiščenja in upravl-
janja tržnice,  zaračunava upravljavec na podlagi cenika 
storitev na tržnici.

20. člen

Cenik storitev na tržnici potrjuje župan Občine Hrastnik.

21. člen

Prodajalec in upravljavec se lahko s pisno pogodbo dog-
ovorita, da se pristojbine namesto dnevno, plačujejo 
mesečno ali letno, pri posebnih prodajah pa za posebej 
določeno obdobje.
Šteje se, da se je upravljalec s sklenitvijo najemne 
pogodbe oziroma plačilom pristojbine zavezal ravnanju po 
določbah tega odloka.

22. člen

V kolikor prodajalec ne plača pristojbine, ima upravljavec 
pravico prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da proda-
jalec odstrani blago s prodajnega mesta.

23. člen

Prodajalec je dolžan potrdilo o pristojbini čuvati do odhoda 
s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa 
tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec 
dolžan pokazati potrdilo o plačilu pristojbine. Prodajalec, 
ki pri pregledu (kontroli) ne predloži potrdila o plačilu pris-
tojbine, jo mora ponovno plačati.

VIII. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV

24. člen

Prodajalci na tržnici so poleg tržnega reda dolžni: 
-  spoštovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, 

če so ti določeni posebej za izdelke, ki so predmet 
prodaje;

-  vzdrževati red in čistočo na stojnicah na celotnem 
tržnem prostoru. Med stojnicami in okoli stojnic  z 
blagom ne smejo ovirati prehod; 

-  po končanem tržnem dnevu očistiti stojnice ter pros-
tor okoli nje in odstraniti vse odpadke (v zabojnike za 
ločeno zbiranje odpadkov) ter odstraniti neprodano 
blago. V kolikor prodajalec tega ne opravi, bo to opravil 
upravljavec na stroške prodajalca oz. lastnika blaga.

V kolikor prodajalec poškoduje tržnico in opremo tržnice 
oziroma se izkaže manjko opreme, je dolžan upravljalcu  
poravnati povzročeno škodo.

25. člen

Na tržnici je prepovedano: 
-  prodajanje in ravnanje z blagom v nasprotju s pogoji, ki 

jih določa ta odlok in drugi predpisi,
-  samovoljno podaljševanje časa prodaje, samovoljno 

zasedanje prodajnih mest, prestavljanje prodajnih miz 
oziroma stojnic brez dovoljenja upravljalca,

-  predelava oziroma dodelava najete tržne opreme uprav-
ljalca brez predhodnega dovoljenja upravljalca,

-  skladiščenje tržnega blaga po preteku obratovalnega 
časa tržnice brez soglasja upravljalca,

-  onesnaževanje in poškodovanje tržne opreme last 
upravljavca tržnice oz. lastnika tržnice,

-  postavljanje ali izobešanje raznih reklam in nadstreškov 
ter obešanje blaga na stebre tržnice,

-  lepljenje plakatov na opremo ali objekte tržnice,
-  vodenje psov in drugih živali na tržnico,
-  pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
-  zlivanje tekočin po tleh,
-  nelojalno obnašanje prodajalcev,
-  pljuvanje po tleh,
-  poležavanje na prodajnih mestih,
-  prekupčevanje.

26. člen

Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta pro-
dajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, predvsem 
zaradi:
-  kršitev določil tega tržnega reda ali drugih predpisov, ki 

se nanašajo na prodajo blaga, 
-  neplačevanja tržnih pristojbin;
-  neurejenosti na prodajnem prostoru (odmetavanje 

odpadkov, ipd.)
-  dajanja prodajnega mesta v podnajem;
-  prodaje blaga, za katerega nima ustreznega dovoljenja ;
-  prodaje blaga, katerega ni dovoljeno prodajati;
-  nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, 

kupcev ali delavcev upravljavca,
-  samovoljnega zasedanja prodajnega mesta ali širitve 

prodajnega mesta,
-  parkiranja vozil na nedovoljenih mestih,
-  v drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost 

tržnice oziroma pomenijo samovoljno in nespodobno 
ravnanje,

-  neupoštevanja navodil upravljavca.
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IX. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA

27. člen

Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni  
inšpektorati in pristojna medobčinska inšpekcijska in re-
darska služba, ki deluje na območju Hrastnika. 

28. člen

Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in 
pripombe v primeru pomembnejših kršitev tržnega reda 
občinski upravi z vpisom v pritožno knjigo.  

29. člen

Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi  izobesiti na vid-
nem mestu na tržnici in ga izročiti vsakemu prodajalcu ob 
prvem najemu prodajnega mesta in opreme.  

X. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen

Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 
25. člena tega odloka.

Z globo 200 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna 
v nasprotju z določili 25. člena tega odloka.

31. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in prične 
veljati petnajsti dan po objavi. 

Številka:   007-2/2009
Hrastnik, dne 30.10.2009

                                                                           ŽUPAN
                                                                     Občine  Hrastnik
                                                                     Miran JERIČ l.r.

46.

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 3/99 in 20/03) 
je Občinski svet Občine Hrastnik na 25. redni seji, dne 
29.10.2009 sprejel,

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Občine Hrastnik za sanacijo plazov

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi:

Za sanacijo plazov iz 1. Člena odloka o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Občine Hrastnik za sanacijo plazov 
se zagotovijo sredstva v skupni višini 84.457,78 € in sicer:

-  za sanacijo plazu ob stanovanjski hiši Čeče 48 v višini 
33.790,81 €,

-  za sanacijo plazu Udovč – Javoršek v višini 35.624,97€, 
in 

-  za sanacijo terena na Slatnem na Dolu za izdelavo pro-
jektne dokumentacije v višini 15.042,00 €.

Dela bodo oddana po postopkih javnega naročanja in iz-
vedena v letu 2009.

2. člen

Odlok velja z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Štev: 410-4/2007
Datum: 29.10.2009

                                                               ŽUPAN
                                                                     Občine  Hrastnik
                                                                     Miran JERIČ l.r.
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47.

Na podlagi 21. in 76. člena Zakona o žičniških napravah 
za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/2003) in 17. 
člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
28/2006 - čistopis) je Občinski svet Občine Hrastnik na 
25. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav 

na območju občine Hrastnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok ureja pogoje, postopek in merila za podelitev 
koncesije za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz 
oseb na območju občine Hrastnik, ter vsebino, pravice in 
obveznosti koncesijskega razmerja.

(2) Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se last-
nikom žičniških naprav za prevoz oseb na območju občine 
Hrastnik (v nadaljevanju: lastnik), za katere so ti imeli ob 
uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 
(Uradni list RS, št. 126/2003, v nadaljevanju: ZŽNPO) vel-
javno obratovalno dovoljenje, podeli koncesija za graditev 
obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (v nadaljevanju: 
koncesija).

(3) Urejanje razmerij med lastniki zemljišč in lastniki 
žičniških naprav ni predmet tega odloka.

2. člen
(predmet koncesije)

(1) Žičniška naprava za prevoz oseb (v nadaljevanju: 
žičniška naprava), ki je predmet koncesije po tem odloku, 
je določena v Prilogi 1 tega odloka, ki je njegov sestavni 
del.

(2) Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet konc-
esije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.

II. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

3. člen
(način podelitve koncesije)

(1) Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se 
koncesija podeli brez javnega razpisa.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na pod-
lagi vloge lastniku žičniške naprave z upravno odločbo o 

določitvi koncesionarja, ki jo izda pristojni organ občinske 
uprave Občine Hrastnik. 

(3) Vlogi mora lastnik priložiti obratovalno dovoljenje iz 
drugega odstavka 1. člena tega odloka.

4. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-  da je lastnik žičniške naprave, za katero se podeljuje 

koncesija,
-  da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti,
-  da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških 

naprav,
-  da ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

obvezne dajatve,
-  da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 

likvidacije, 
-  da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne 

tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
-  da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.

(2) Vlogi za podelitev koncesije mora lastnik priložiti doka-
zila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, razen 
dokazil, ki jih upravni organ lahko pridobi sam iz uradnih 
evidenc. 

5. člen
(pristojnost za odločanje)

Odločbe in druge posamične akte v zvezi s koncesijo po 
tem odloku izdaja pristojni organ občinske uprave Občine 
Hrastnik.

III. KONCESIJSKO RAZMERJE

6. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in konce-
sionarjem se za žičniško napravo iz Priloge 1 tega odloka 
podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijsko pogodbo morata koncedent in koncesio-
nar skleniti najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe 
o določitvi koncesionarja, sicer se koncesija podeli na 
podlagi javnega razpisa.

(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene 
župan Občine Hrastnik.

7. člen
(stroški v zvezi s koncesijo)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se 
podeljuje s tem odlokom.
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8. člen
(čas podelitve koncesije)

(1) Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z 
dnem podpisa koncesijske pogodbe. 

(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, 
vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklen-
jena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije 
glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da 
bo žičniška naprava med podaljšanjem koncesije varno 
obratovala.

(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz 
prejšnjega odstavka tega člena vložiti najkasneje 6 mese-
cev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena kon-
cesija. Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h konc-
esijski pogodbi.

9. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo osebo 
samo s soglasjem koncedenta.

10. člen
(prenehanje koncesije)

Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije, 
- s stečajem koncesionarja.

11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
- z razdrtjem.

(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju 
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

12. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
-  če najkasneje v dveh letih ne začne z obratovanjem 

žičniške naprave, pa ne pride do sporazumne razveze 
koncesijske pogodbe;

-  je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba 
po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, 
koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi 
koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo 

v 6 mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take 
potrebe.

(2) V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ima kon-
cesionar pravico do odškodnine, ki se določa po predpisih 
o razlastitvi.

(3) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe 
o odvzemu koncesije.

13. člen
(odstranitev žičniške naprave)

(1) Če se s koncedentom ne dogovori drugače, mora kon-
cesionar po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti 
žičniško napravo, ki je predmet koncesije po tem odloku.

(2) Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev 
žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav, ki jo ses-
tavljajo ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje. Konc-
esionar izdela program odstranitve žičniške naprave, h ka-
teremu mora pridobiti soglasje koncedenta.

(3) Stroške odstranitve žičniške naprave v celoti krije kon-
cesionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v kon-
cesijski pogodbi.

(4) Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v 
koncesijski pogodbi.

IV. KONČNA DOLOČBA

14. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vest-
niku Zasavja.

Številka: 007-5/2009
Hrastnik, 29. 10. 2009

                                                                     ŽUPAN
                                                                     Občine  Hrastnik
                                                                     Miran JERIČ l.r.
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48.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ 
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08), Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statu-
ta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06 – 
čistopis) je Občinski svet Občine Hrastnik na 25. redni seji 
dne 29. 10. 2009 sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč s čistilno 

napravo in kanalizacijsko infrastrukturo občine 
Hrastnik 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavb-
nih zemljišč s čistilno napravo in kanalizacijsko infrastruk-
turo občine Hrastnik in podlage za odmero komunalnega 
prispevka (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 
izdelal Geodetski zavod Celje, d.o.o. pod številko 33D09, 
september 2009.

2. člen

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za čistilno napravo ter obstoječo in predvideno 
kanalizacijsko infrastrukturo (primarni vod) v občini Hrast-
nik. 

3. člen.

(1) Program opremljanja vsebuje oz. določa:
-  obračunsko območje čistilne naprave in kanalizacijske 

infrastrukture na območju občine Hrastnik;
-  skupne in obračunske stroške opremljanja s čistilno 

napravo in kanalizacijsko infrastrukturo (primarni vod) 
na območju občine Hrastnik;

-  preračun obračunskih stroškov opremljanja na m2 
parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta. 

(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila 
za odmero komunalnega prispevka.

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME

4. člen

(1) Komunalna oprema so:

-  objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

-  objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki 
urejajo energetiko, na območjih kjer je priključitev 
obvezna,

-  objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

5. člen

(1) Program opremljanja obravnava izboljšanje oprem-
ljenosti stavbnih zemljišč v občini Hrastnik s čistilno 
napravo in kanalizacijsko infrastrukturo (primarni vod). Za 
izračun komunalnega prispevka so povzeti stroški za iz-
gradnjo nove komunalne opreme in sicer centralne čistilne 
naprave in primarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja 
v skladu s projektom Čistilna naprava in kanalizacijska in-
frastruktura porečja osrednje Save, Podprojekt: Čistilna 
naprava in kanalizacijska infrastruktura občine Hrastnik, 
št. projekta CCI 2005/SI/16/C/PE/004/02. 

(2) V programu opremljanja so evidentirani že pred leti 
zgrajeni odseki primarnega fekalnega omrežja, ki so bili 
zgrajeni iz drugih virov in niso upoštevani pri izračunu 
komunalnega prispevka

III. OBRAČUNSKO OBMOČJE

6. člen

(1) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje 
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene 
uporabe.

(2) Obračunsko območje čistilne naprave in kanalizacijske 
infrastrukture zajema območja stavbnih zemljišč, kjer bo 
možna prikjučitev objektov na primarno fekalno kanalizaci-
jsko omrežje in centralno čistilno napravo bodisi neposred-
no preko priključkov  na primarni vod ali posredno preko 
priključkov na obstoječe in predvideno sekundarno kanal-
izacijsko omrežje. Oznaka obračunskega območja je OK.

Vrsta 
komu-
nalne 
opreme

Obraču-
nsko 
območje 

Naselja Površine stavb-
nih zemljišč 
[m2]

Neto 
tlorisna 
površina 
stavb [m2]

Faktor 
izrabe

ČN in 
kanal-
izacijska 
infras-
truktura

OK Hrastnik, 
Praretno pri 
Hrastniku, 
Plesko, 
Studence,  
Boben, Dol 
pri Hrasniku, 
Brnica, 
Marno, 
Podkraj in 
Turje (glej 
grafiko)

15430859.25 603167.59 0.15

TABELA 1: Prikaz površine stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površin stavb 
v obračunskem območju



Stran  14 Uradni vestnik Zasavja Št. 31

7. člen

(3) Obračunsko območje je določeno in prikazano v 
grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja 
(priloga 1: karta obračunskega območja: čistilna naprava 
in kanalizacijska infrastruktura). Obračunsko območje 
okvirno obsega naslednja naselja oz. dele naselij: Hrast-
nik, Prapretno pri Hrastniku, Plesko, Studence,  Boben, 
Dol pri Hrastniku, Brnica, Marno, Podkraj in Turje.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 

8. člen

(1) Vrednost komunalne opreme za izračun komunalnega 
prispevka so stroški za izgradnjo nove komunalne opreme 
in sicer centralne čistilne naprave in primarnega fekalnega 
kanalizacijskega omrežja v skladu s projektom Čistilna 
naprava in kanalizacijska infrastruktura porečja osrednje 
Save, Podprojekt: Čistilna naprava in kanalizacijska infras-
truktura občine Hrastnik, št. projekta CCI 2005/SI/16/C/
PE/004/02 povzeti po sklenjenih pogodbah za izvajanje 
projektiranja in gradnje, nadzora in vodenja projekta. 

(5) Vrednost komunalne opreme je naslednja:

Vrsta 
komu-
nalne 
opreme

Obračun-
sko 
območje 

Naselja Skupni 
stroški 
[EUR]

Drugi viri 
[EUR]

Obračun-
ski stroški 
[EUR]

Kanal – 
primarni 
vod

OK

Hrastnik, 
Prapretno 
pri Hrast-
niku, 
Plesko, 
Stu-
dence,  
Boben, 
Dol pri 
Hrastniku, 
Brnica, 
Marno, 
Podkraj in 
Turje (glej 
grafiko)

2829662.59 2515658.81 314003.78

Centralna 
čistilna 
naprava

2977758.26 2646990.41 330767.85

Skupaj:
5807420.86 5162649.23 644771.63

TABELA 2: Tabela s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih 
stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme za posamezno obračunsko 
območje

(2) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za 
določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 
območju je višina obračunskih stroškov komunalne 
opreme.

(3) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto 
komunalne opreme na obračunskem območju so skup-
ni stroški, zmanjšani za delež drugih virov pri financiran-
ju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov 
občinskega proračuna.

(4) V programu opremljanja so evidentirani že pred leti 
zgrajeni odseki primarnega fekalnega omrežja zgrajeni iz 

drugih virov financiranja, katerih stroški niso ovrednoteni in 
upoštevani pri izračunu obračunskih stroškov opremljanja, 
ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka. 

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREM-
LJANJA NA M2 PARCELE IN NA M2 NETO TLORISNE 
POVRŠINE OBJEKTA 

9. člen

(1) Za odmero komunalnega prispevka zave-
zancem se obračunske stroške preračuna na 
enote mere, t.j. na površino stavbnega zemljišča 
oz. parcele in na neto tlorisno površino objektov. 

(2) Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpij)  
in strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta (Ctij) za določeno komunalno opremo je 
naslednji: 

Vrsta 
komunalne 
opreme

Obračun-
sko 
območje 

Naselja Cpij
 [EUR/ m2 
parcele]

Ctij
 [EUR/ m2 

neto tlorisne 
površine]

ČN in 
kanalizaci-
jska infras-
truktura

OK Hrastnik, 
Prapretno pri 
Hrastniku, 
Plesko, 
Studence,  
Boben, Dol 
pri Hrast-
niku, Brnica, 
Marno, Pod-
kraj in Turje 
(glej grafiko)

0.04 1.07

TABELA 3: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih 
vrstah komunalne opreme

(3) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost 
parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, 
na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in 
za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. 
Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih pros-
torskih aktov. 
(4) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh neto 
tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST 
ISO 9836.

10. člen

(1) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom 
o komunalnem prispevku v občini Hrastnik se uporabijo 
faktorji Cpij in Ctij iz tabele 3 tega odloka.

(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto 
tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispe-
vka je Dp:Dt = 0,5:0,5.

11. člen
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(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem 
območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški 
opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri 
odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja da-
tum uveljavitve programa opremljanja.

12. člen

(1) Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komu-
nalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na pod-
lagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja 
ali novega programa opremljanja z novim ovrednotenjem 
komunalne opreme. V novem programu opremljanja se 
skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo 
po stroških opredeljenih v tem odloku. V novem programu 
opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero 
komunalnega prispevka.

(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi 
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunal-
no opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo 
po uradni dolžnosti. Zavezancem, ki so predpisane ob-
veznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnili, se 
odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča s komunalno opremo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Program opremljanja in strokovne podlage zanj so na vpo-
gled na Občini Hrastnik, Oddelku za prostor, okolje in gos-
podarske javne službe.

14. člen

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

Številka: 3500-9/2009
Hrastnik, dne 29. 10. 2009

                                                                            ŽUPAN
                                                                    Občine Hrastnik
                                                                      Miran Jerič, l.r.

49.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Stat-
uta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06 - 
čistopis) je Občinski svet občine Hrastnik na 25. seji, dne 
29.10.2009 sprejel

ODLOK O SPREmEmBaH IN DOPOLNITVaH ODLOKa 
O ZaZIDaLNEm NaČRTU I – 5 INDUSTRIJSKE CONE 

Za SaVO

1. člen

V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu I – 5 industrijske 
cone Za Savo, se v besedilu zadnjega stavka, ki se glasi:
»Fekalne vode se bodo priključevale na komunalni kole-
ktor oziroma čistilno napravo.«
pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»ki se vključno s črpališčem zgradi za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode. Zaradi izgradnje gospodarske 
javne infrastrukture je dovoljena sprememba mikrolokac-
ije objektov na podlagi prostorske preveritve, obdelane 
v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja.«

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Zasavja.

Številka: 350-2/88
Datum: 29.10.2009

                                                                            ŽUPAN
                                                                    Občine Hrastnik
                                                                      Miran Jerič, l.r.
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50.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 
28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji  25. 
redni seji, dne  29.10.2009  sprejel   

ODLOK O SPREmEmBaH IN DOPOLNITVaH 
ODLOKa O PRIZNaNJIH OBČINE HRaSTNIK

1. člen

14. a člen se spremni v 15. člen  in dopolni tako, da na 
novo glasi:
Občina Hrastnik podeljuje občanom občine Hrastnik de-
narne nagrade za vrhunske posamezne ali ekipne športne 
dosežke v članskih kategorijah. Kot vrhunski športni 
dosežek se šteje visoke uvrstitve na olimpijskih igrah, sve-
tovnih in evropskih prvenstvih.
Višina nagrade za posamezne dosežke znaša :

a. Olimpijske igre: 
-  za osvojeno 1. mesto  5 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu
-  za  osvojeno 2. mesto  4 povprečne neto plače v Re-

publiki Sloveniji v preteklem letu
-  za osvojeno 3. mesto 3 povprečne neto plače v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu

b. Svetovno prvenstvo           
-  za osvojeno 1. mesto  4 povprečne neto plače v Re-

publiki Sloveniji v preteklem letu 
-  za osvojeno 2. mesto  3 povprečne neto plače v Re-

publiki Sloveniji v preteklem letu                                         
-  za osvojeno 3. mesto  2 povprečni neto plači v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu

c. Evropsko prvenstvo
-  za osvojeno 1. mesto  3 povprečne neto plače v Re-

publiki Sloveniji v preteklem letu 
-  za osvojeno 2. mesto  2 povprečni  neto plači v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu                                        
-  za osvojeno 3. mesto  1 povprečna  neto plača v Re-

publiki Sloveniji v preteklem letu

V ekipah, v katerih nastopata dva ali več športnika/ce  se 
zmanjša nagrada posameznika iz te ekipe za 40% glede 
na višino nagrade, ki bi jo za tako uvrstitev prejel športnik 
v posamezni konkurenci.

Sredstva za nagrade, ki se dodeljujejo za vrhunske športne 
dosežke se zagotavljajo v občinskem proračunu.

2. člen

Členi od 15. do 28. se ustrezno preštevilčijo.

3. člen

Vsa ostala določila odloka ostajajo v veljavi nespremen-
jena.

4. člen

Spremembe in dopolnitve  odloka pričnejo veljati z dnem  
objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 007-4/2009
Datum: 29.10.2009

                                                               ŽUPAN
                                                                    Občine Hrastnik
                                                                     Miran Jerič, l.r.

51.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 
28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na 25. seji, dne 
29.10.2009 sprejel

ČISTOPIS 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 im-
ajo 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 do-
godkih.

3. člen

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik iz prvega odstavka 
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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
8.  Nagrade za vrhunske športne dosežke

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 in nagrad  od 
pete do osme točke 3. člena pa odloča župan.

5. člen

Občinska priznanja in nagrade iz tega odloka podeljuje pre-
jemnikom 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.

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

II. 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 Hrast-
nik.

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 ose-
bam za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spod-
buda 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, skupi-
ni, družbi, društvu, zavodu, KS in drugi pravni osebi ob 
prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali dru-
gi svečani priložnosti, podeli župan na podlagi svoje 
odločitve, brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
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III. NAGRADA ZA VRHUNSKE ŠPORTNE DOSEŽKE

15. člen

Občina Hrastnik podeljuje občanom občine Hrastnik de-
narne nagrade za vrhunske posamezne ali ekipne športne 
dosežke v članskih kategorijah. Kot vrhunski športni 
dosežek se šteje visoke uvrstitve na olimpijskih igrah, sve-
tovnih in evropskih prvenstvih.
Višina nagrade za posamezne dosežke znaša :

a. Olimpijske igre: 
-  za osvojeno 1. mesto  5 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu
-  za  osvojeno 2. mesto  4 povprečnih neto plač v Re-

publiki Sloveniji v preteklem letu
-  za osvojeno 3. mesto  3 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu

b. Svetovno prvenstvo           
-  za osvojeno 1. mesto  4 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu 
-  za osvojeno 2. mesto  3 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu                                        
-  za osvojeno 3. mesto  2 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu

c. Evropsko prvenstvo
-  za osvojeno 1. mesto  3 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu 
-  za osvojeno 2. mesto  2 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu                                        
-  za osvojeno 3. mesto  1 povprečnih neto plač v Repub-

liki Sloveniji v preteklem letu

V ekipah, v katerih nastopata dva ali več športnika/ce  se 
zmanjša nagrada posameznika iz te ekipe za 40% glede 
na višino nagrade, ki bi jo za tako uvrstitev prejel športnik 
v posamezni konkurenci.
Sredstva za nagrade, ki se dodeljujejo za vrhunske športne 
dosežke se zagotavljajo v občinskem proračunu.

16. 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 priznan-
je določi župan.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA IN NAGRADE

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

18. 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

19. 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.

20. 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.

21. člen

Komisija obravnava prispele predloge in oceni ali dosežki 
kandidata ustrezajo zahtevam iz tega odloka.
Komisija po obravnavi sprejme sklep o predlogu za podel-
itev priznanja in nagrad, ki ga posreduje občinskemu svetu. 
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter prepis 
utemeljitve predloga.

22. 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.
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23. člen

Občina Hrastnik vodi kronološko evidenco o podeljenih 
priznanjih.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. 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.

25. 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.

26. člen

Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih ostanejo v 
veljavi in se uvedejo v evidenco, skladno z 23. členom 
tega odloka.

27. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznan-
jih občine Hrastnik (Uradni vestnik štev. 3/99,20/03, 
21/05,17/07).

28. člen

Ta čistopis odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Številka: 007-4/09
Datum:  29.10.2009

                                                                            ŽUPAN
                                                                    Občine Hrastnik
                                                                     Miran Jerič, l.r.
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