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OBČINA HRASTNIK

20

Na podlagi 4. odstavka 33. člena zakona o lokalni 
samoupravi (uradni list RS štev.: 72/93 in spremembe) 
in 31. člena Statuta Občine Hrastnik (uradni vestnik 
zasavja št 3/99, 20/03) objavljam naslednji

POPRAVEK

1.

V Odloku o razglasitvi Vile de Seppi, grajska pot 10, 
Hrastnik za kulturni spomenik lokalnega pomena (uradni 
vestnik zasavja št. 5/06) se v drugem odstavku 2. člena 
letnica »1984« nadomesti z letnico »1894«. 

2.

Popravek se objavi v uradnem vestniku zasavja in prične 
veljati naslednji dan po objavi.

štev. 66-2/05-6
datum: 20. 4. 2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran jERIČ, l.r.
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Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (ur. 
list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uVz, št.3/99, 20/03) je župan Občine 
Hrastnik, dne 20.04.2006 sprejel

SKLEP 
o javni razgrnitvi predloga sprememb in 

dopolnitev ureditvenega načrta za območje  
Log – Novi Log 

1.

javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta za območje log - Novi log, ki ga 
je po naročilu Občine Hrastnik, izdelal Razvojni center 
Planiranje d.o.o. celje pod številko projekta 306-B/05.

2.

dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih sejne 
sobe upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 
5, v delovnem času občinske uprave. javna razgrnitev bo 
trajala 30 dni in se prične v ponedeljek, 8. 05. 2006.

3.

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje 
pripombe in predloge vse zainteresirane fizične in pravne 
osebe in le-te posredujejo Oddelku za prostor, okolje in 
gospodarske javne službe Občine Hrastnik.

4.

V času javne razgrnitve bo za vse zainteresirane izvedena 
javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta. javna obravnava bo v sredo, dne 
24.05.2006 ob 16. uri, v prostorih sejne sobe upravne 
stavbe Občine Hrastnik. 

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja. 

številka: 350-03-6/04
Hrastnik, dne 20.04.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran jERIČ, l.r.
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Na osnovi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (uradni 
list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in 51/02), 98. člena 
zakona o javnih financah (uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 17. člena Statuta 
(uradni vestnik zasavja št. 3/99 in 20/03) je Občinski 
svet občine Hrastnik na 27. seji dne 20.04.2006 
sprejel

O D L O K 
O SPREJETJU ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2005
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1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hrastnik 
za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke Bilance 
prihodkov in odhodkov, Računa financiranja in Računa 
finančnih terjatev in naložb ter Bilanco stanja s pojasnili k 
izkazom in obrazložitvami.

2. člen

Proračun občine Hrastnik je bil načrtovan in realiziran v 
naslednjih zneskih (v 000 sit):

Proračun občine Hrastnik

A.
BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

Veljavni 
proračun 

2005

Realizacija 
2005

I. SKuPAj PRIHOdKI 2.337.260 2.227.886

II. SKuPAj OdHOdKI 2.497.424 2.190.285

III.
PRORAČuNSKI PRESEžEK 
(PRImANjKljAj) (I. – II.)

-160.164 37.601

B.
RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

IV.
PREjETA VRAČIlA dANIH 
POSOjIl IN PROdAjA 
KAPITAlSKIH dElEžEV

12.033 12.109

V.
dANA POSOjIlA IN 
POVEČANjE KAPITAlSKIH 
dElEžEV

385 385

VI.
PREjETA mINuS dANA 
POSOjIlA IN SPREmEmBE 
KAPITAl.dElEžEV (IV. – V.)

11.648 11.724

VII.
SKuPNI PRESEžEK 
(PRImANjKljAj) (I. + IV.) 
– (II. + V.)

-148.516 49.325

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII.
zAdOlžEVANjE 
PRORAČuNA

0 0

IX. OdPlAČIlA dOlgA 14.903 14.791

X.
NETO OdPlAČIlA dOlgA 
(VIII. – IX.)

-14.903 -14.791

XI.

POVEČANjE (zmANjšANjE) 
SREdSTEV NA RAČuNIH 
(III.+VI.+X. =(I.+IV.+VIII.)-
(II.+V.+IX.)

-163.419 34.534

XII.
STANjE SREdSTEV 
NA RAČuNu KONEc 
PRETEKlETA lETA (2004)

163.431 197.965

3. člen

Po zaključnem računu proračuna občine Hrastnik se 
stanje sredstev na računu konec leta 2005 v skupnem 
znesku 197.965.103,50 sit prenese v proračun Občine 
Hrastnik za leto 2006.

4. člen

Sestavni del zaključnega računa so podatki iz bilance 
stanja na dan 31.12.2005, ki v aktivi in pasivi izkazujejo 
vrednost sredstev in virov v višini 7.692.543 tisoč sit.

5. člen 

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine 
Hrastnik za leto 2005 so tudi sredstva Rezervnega 
sklada občine Hrastnik, realizirana v naslednji višini:
- razpoložljiva sredstva s prilivi 35.347.051,85 sit
- namenski izdatki po odloku 27.414.015,07 sit
- saldo sredstev 31.12.2005 7.933.036,78 sit

6. člen

Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna občine 
Hrastnik za leto 2005 se objavi v uradnem vestniku 
zasavja in na spletni strani Občine Hrastnik www.
hrastnik.si.

štev.: 403-02-2/04
datum: 20.04.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran jERIČ, l.r.
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Na podlagi zakona o javnih cestah (ur. list RS, št. 29/97), 
Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidenci 
o javnih cestah in objektih na njih (ur. list RS, št. 49/97), 
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (uradni list 
RS, št. 49/97) in Statuta občine Hrastnik (uVz, št. 3/99 
in 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 27. seji 
dne 20/4-2006 sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 

OBČINSKIH CEST V OBČINI HRASTNIK

1. člen

4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
lokalne ceste (lc), so namenjene povezovanju 
naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij 
ali delov naselij v občini med seboj in pomembne 
ceste za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije. Te ceste so:
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zap.
št.

št. ceste ali 
odseka

začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste
Konec ceste 

ali odseka

dolžina ceste 
v občini  

(v m)

Namen 
upora-

be

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini (v m)

1. c 122010 c 108 POdKRAj – RAdEČE c5 6352 mP 4240

2. c 122020 c 221 HRASTNIK – PRAPRETNO - HRASTNIK c 221 3035 mP

3. c 122030 c 423250 ČEČE – gOVEjI POTOK – RAVNE - ČEČE c 423250 2629 mP

4. c 423250 c 221 OSTENK – ČEČE- BOBEN c 221 1575 mP 2550

5. c 122060 c 221 HRASTNIK –BlATE -KAl zPl.dom. 8269 mP

6. c 122070 c 221 dOl - BlATE c 122060 2062 mP

7. c 122080 c 122100 TuRjE – ČRETA - c221 c221 2644 mP

8. c 122090 c 122100 TuRjE – KOVK - KRNIcE c 122130 5360 mP

9. c 122100 c 221 mARNO – TuRjE - gORE zPl.dom. 4579 mP

10. c 122110 c 122100 TuRjE – KOPITNIK -SKOPNO c 122100 6320 mP

11. c 200210 c 5 SEVcE – TRNOVO – SEdRAž - BRdcE - mARNO c 221 1487 mP 4586

12. c 122130 c 108 gl.c. 108 – KRNIcE –šAVNA PEČ – gl. c. 108 c 108 5685 mP

13. c 423270 c 423250
jESENOVA RAVAN - duRNIK - OBČINSKA mEjA 
HRASTNIK - KAl

c 122060 1100 mP 2500

14. c 122150 c 122070 KRIšTANdOlSKA cESTA-KRIšTANdOl-mARNO c 200210 3143 mP

SKuPAj 54240

2. člen

5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako lz, so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih 
tokov iz posameznih območij ali četrti mest in delov naselij na ceste višje kategorije. Te ceste so:

zap.
št.

št. ceste ali 
odseka

začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste
Konec ceste 

ali odseka

dolžina ceste 
v občini  

(v m)

Namen 
upora-

be

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini (v m)

1. c 122200 c 221
RudNIK-STudENcE-c. PAdlIH BORcEV-
lOg

c 122020 1500 mP

2. c 122220 c 221 RIžNER -gASIlSKI dOm c 122070 110 mP
3. c 122290 c 221 TABORNIšKA POT c 221 637 mP
4. c 122310 c 122020 ABcdE – N. lOg –PRAPRETNO c 122020 742 mP

SKuPAj 2989

mestne ceste ali krajevne ceste, s skrajšano oznako lK, so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu 
do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni 
in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih ali četrtih mest in delih naselij. Te ceste so:

zap.
št.

št. ceste ali 
odseka

začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste
Konec ceste 

ali odseka

dolžina ceste 
v občini  

(v m)

Namen 
upora-

be

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini (v m)

1. c 122400 c 122020 HOTEl – šPORTNI PARK z šp.park 264 mP

2. c 122410 c 122020
POlIcIjA – zdRAVSTVENI dOm – NOVI 
dOm

c 122020 276 mP

3. c 122420 c 221
TRžNIcA. – BlAgOVNE REzERVE –PlINS. 
POSTAjA

z Plinska 
postaja

615 mP

4. c 122430 c 122220 gAS. dOm – gOlIČ z golič 49 mP
5. c 122440 c 122220 cERKEV – šPAcAPAN z špacapan 124 mP
6. c 122450 c 221 dOl cENTER – KlEmEN – cESTNIK z cestnik 330 mP
7. c 122460 c 221 mAjcEN – SlATNO – SElAN z Selan 355 mP
8. c 122470 c 221 POT E. HAmERšKA z funkel 200 mP
9. c 122480 c 122070 OdcEP KOzOlE z Kozole 60 mP

10. c 122490 c 122070 OdcEP KORITNIK c 122270 60 mP
11. c 122500 c 122150 OdcEP BREgAR z Bregar 390 mP
12. c 122510 c 122150 OdcEP šmIT z šmit 115 mP
13. c 122520 c 122270 OdcEP lIPOVšEK z lipovšek 250 mP
14. c 122530 c 122070 OdcEP šuRINA z šurina 106 mP
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15. c 122540 c 122070 OdcEP jAVORjE z javorje 218 mP
16. c 122550 c 122270 HAfNER - KlEmEN fRANc z Klemen 130 mP
17. c 122560 c 221 gABRIČ - PlANINc z most 80 mP
18. c 122570 c 221 mAjcEN - RISTOVIČ z Ristovič 50 mP
19. c 122580 c 221 gASIl.dOm - HRšAK z Hršak 80 mP
20. c 122590 c 122270 HAfNER - fuNKEl mARTIN z funkel 95 mP
 21. c 122600 c 122620 SlATNO - lETNAR z letnar 120 mP
22. c 122610 c 221 cESTA NA lAz z goz. c. 590 mP
23. c 122620 c 221 cESTA NA SlATNO z goz. c. 413 mP
24. c 122630 c 122150 mARNO - dEPONIjA z deponija 1247 mP
25. c 122640 c 122290 TAB.POT - VOdOHRAm z Vodoh. 208 mP
26. c 122650 c 122290 fRANcA PušNIKA – lEVO z goz. c. 312 mP
27. c 122660 c 122290 f. PušNIKA - dESNO z goz. c. 110 mP
28. c 122670 c 221 gRAjSKA POT - gRAd-SINET c 221 305 mP
29. c 122680 c 122670 gRAjSKA POT - VRTEc z Vrtec 647 mP

30. c 122690 c 108 OdcEP zA SAVO
z za Savo 
13

465 mP

31. c 122700 c 108 POdKRAj - šESTORČKI z Podk.92 240 mP
32. c 122710 c 122700 šESTORČKI - STOlPIČI c 622970 135 mP
33. c 122720 c 622970 SAmSKI dOm - šESTORČKI c 122700 78 mP
34. c 122730 c 108 POdKRAj - RIBOgOjNIcA z Ribogoj. 268 mP
35. c 122740 c 122310 NOVI lOg – K5 z K-5 95 mP
36. c 122750 c 122310 NOVI lOg 15-21 z Nl 21 139 mP
37. c 122760 c 122310 NOVI lOg 18-21 z Nl 21 267 mP
38. c 122770 c 122310 NOVI lOg 19 ABcd z Nl 19/d 155 mP
39. c 122780 c 221 STARA OBČINA – RIKlOV mOST c 122290 490 mP
40. c 122790 c 122020 cERKEV – lOg 15 z log 15 140 mP
41. c 122800 c 122410 z.d.- NOVI dOm 3d z Nd 3/d 104 mP
42. c 122810 c 122860 OdcEP NOVI dOm - šT.23 z Nd 23 54 mP
43. c 122820 c 122860 OdcEP NOVI dOm - šT.25 z Nd 25 94 mP
44. c 122830 c 122020 OdcEP NOVI dOm - šT.52 z Nd 52 74 mP
45. c 122840 c 122020 OdcEP NOVI dOm - šT.43 z Nd 43 172 mP
46. c 122850 c 122020 OdcEP NOVI dOm - šT.42 z Nd 42 110 mP
47. c 122860 c 122410 zd.dOm – N. dOm c 122020 165 mP
48. c 122870 c 122020 VElIČKOVA - SPOdAj z Brečko 207 mP
49. c 122880 c 122870 VElIČKOVA - SREdNjA z Salmič 115 mP
50. c 122890 c 122880 VElIČKOVA - zgORAj z zupanč. 98 mP
51. c 122900 c 123150 POT V.PAVlIČA - VElIČKOVA 28 z Velič. 28 110 mP
52. c 122910 c 123150 SIjAj -KlENOVšEK z Klenov. 165 mP
53. c 122920 c 123150 cERKEV – OBČINA -lOg 17 c 122020 257 mP
54. c 122930 c 221 cESTA AdAmA dušAKA c 122060 304 mP
55. c 122940 c 122930 BARTOlO – POT NA KAl z goz. c. 685 mP
56. c 122950 c 122960 gl. cESTA – EmONA z Emona 100 mP
57. c 122960 c 221 OKROg BlOKOV OjSTRO c 221 265 mP
58. c 122970 c 122420 TRžNIcA –TENIS IgRIšČE z Tenis 432 mP
59. c 122980 c 623480 NASEljE A. KAPlE 22 – lEšA z leša 375 mP
60. c 122990 c 221 c 3.julIjA 22 - gORjuP z gorjup 175 mP
61. c 123000 c 122060 ul. PRV.35 - ul. PRV.39 z ul. pr.39 185 mP
62. c 123010 c 122060 ul. PRVOB. – Rud. jAšEK z jašek 71 mP
63. c 123020 c 122020 lOg 23 - SIjAj c 123150 217 mP
64. c 123030 c 221 cENTR. SPOm. - gASIlcI z gas.dom 130 mP
65. c 123040 c 122970 NASEljE A. KAPlE - NOVE HIšE z Nove hiše 65 mP

66. c 123050 c 122420 NASEljE A. KAPlE - SAmSKI dOm
z Samski 
dom

78 mP

67. c 123060 c 122200 c. PAdlIH BORcEV - PAVČNIK lEVO z Konec 70 mP
68. c 123070 c 108 cESTA HERmANA dEBElAKA z goz. c. 940 mP
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69. c 123080 c 122020 VElIČKOVA c. – ANA c 122330 565 mP

70. c 123090 c 122060 OdcEP ulIcA mlAdIH BORcEV 4,5
z ul. mla. 
borcev 5

74 mP

71. c 123100 c 122200 c. PAdlIH BORcEV -lAzNIK z laznik 86 mP
72. c 123110 c 122200 c. PAdlIH BORcEV - VIdmAR z Vidmar 60 mP
73. c 123120 c 122200 POT j. BRINARjA - BOČKO z Bočko 95 mP

74. c 123130 c 122410
POlIcIjA - POINT - mAjcEN – jElENKO-
zd

c 122410 220 mP

75. c 123140 c 122020 c. 1. mAjA –VRTEc NOVI lOg c 122310 413 mP
76. c 123150 c 122020 lOg 1 – SIjAj – ABcdE c 122020 437 mP

SKuPAj 18038

3. člen

6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

javne poti, s skrajšano oznako jP, so ceste katerih pretežna prometna funkcija je dostop do posameznih lokacij v 
zaključenih prostorskih enotah. Te ceste so:

zap.
št.

št. ceste ali 
odseka

začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste
Konec ceste 

ali odseka

dolžina ceste 
v občini  

(v m)

Namen 
upora-

be

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini (v m)

1. c 622010 c 221 RAVNIK. mOST -uSTER z Kolovoz 201 mP
2. c 622020 c 622010 RAVNIK. mOST - lEVO z Konec 275 mP
3. c 622030 c 221 SPOmENIK - POTušEK z Potušek 77 mP
4. c 622040 c 423250 uRBAjS -KOVAČ z Kovač 101 mP
5. c 622050 c 423250 ČEČE – zAdR. dOm z zad.dom 90 mP
6. c 622060 c 423250 N. mOST - zORKO z zorko 295 mP
7. c 622070 c 423250 OdcEP dušIČ - KušAR z Kušar 260 mP
8. c 622080 c 622070 OdcEP dušIČ - TRuPI z Križišče 95 mP
9. c 622090 c122030 OdcEP ČEšNOVAR – POTRATA - 

ČEšNOVAR
c 622090 1200 mP

10. c 622100 c 122030 BABIČ - BlAzNIK z Blaznik 210 mP
11. c 622110 c 423250 OdcEP KREžE z Križišče 110 mP
12. c 622120 c 122030 RAVNE - KREžE - lAzNIK z laznik 250 mP
13. c 622130 c 122030 duH - REzERVOAR RAVNE z Rezer. 60 mP
14. c 622140 c 122060 SPOmENIK m. KAl - zElENKO z zelenko 260 mP
15. c 622150 c 122060 SPOmENIK m. KAl – BOROVšAK - 

gORENc
c 122060 1270 mP

16. c 622160 c 122060 TuNEl – VRH SmuČIšČA z Vrh 972 mP
17. c 622170 c 122060 KAl - VNuK z Vnuk 825 mP
18. c 622180 c 221 BRNIcA - KOROšEc z Korošec 167 mP
19. c 622190 c 221 BRNIcA - AuflIČ-šTERBucElj z štrbucelj 93 mP
20. c 622200 c 221 POKOPAlIšČE - SElImOVIČ z Komoro. 275 mP
21. c 622210 c 622200 OdcEP - KANdOlf z Kandolf 135 mP
22. c 622220 c 622230 BRNIcA – POdKOVK z goz. c. 850 mP
23. c 622230 c 122450 dOl – gRČA – BRNIcA c 221 927 mP
23. c 622240 c 122450 KlEmEN - BERAVS z Beravs 340 mP
25. c 622250 c 122460 mAjcEN - jAVORšEK- uRlEP z urlep 175 mP
26. c 622350 c122070 OdcEP BEdENIK - šKRjANc z škorjanc 262 mP
27. c 622360 c 122070 OdcEP mOČIlAR z močilar 237 mP
28. c 622370 c 122070 TRšEK - RAmšAK z Ramšak 440 mP
29. c 622380 c 122450 KlEmEN - V KRAjE z gozd. c. 580 mP
30. c 622390 c 622380 OdcEP lOVREc z Križišče 100 mP
31. c 622400 c 122070 NOVI dOl – HRIBARNIK z Hribarnik 1380 mP
32. c 622410 c 122610 cESTA V ČRdENc z goz. c. 670 mP
33. c 622440 c 622230 KAPElAR - KOSTANšEK z Kostanšek 130 mP
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34. c 622450 c 200210 BRdcE – KuPEc – REgIONAlNA c. c 221 373 mP
35. c 622480 c 122630 uNIČNO - BRdcE c 200210 632 mP
36. c 622500 c 122630 dEPONIjA - uNIČNO z center 630 mP
37. c 622520 c 122150 mARNO – BIzjAK - POlAK z Polak 920 mP
38. c 622530 c 221 SPOdNjE mARNO - STRmljAN c 122150 644 mP
39. c 622540 c 200210 dOlANc - šARdI z šardi 55 mP
40. c 622550 c 200210 PAjK - žAgAR z žagar 128 mP
41. c 622560 c 200210 šENTjuRc - KOVAČ z Križišče 140 mP
42. c 622570 c 221 KOSTANjšEK - dOVjAK z dovjak 95 mP
43. c 622580 c 122100 OdcEP mASTNAK z mastnak 440 mP
44. c 622590 c 122100 mEjAČ – PAVČNIK - lc KOVK c 122090 1048 mP
45. c 622600 c 122100 SAdOVNjAK - ČRETA c 122080 1395 mP
46. c 622610 c 122100 OdcEP gASIlSKI dOm z gas.dom 65 mP
47. c 622620 c 122100 OdcEP cERKEV z cerkev 147 mP
48. c 622630 c 122100 OdcEP PETRIČ z Petrič 233 mP
49. c 622640 c 122110 OdcEP VIČIČ z Vodoh. 148 mP
50. c 622650 c 122110 OdcEP PlANINSKI dOm KOPITNIK z Pl. dom 365 mP
51. c 622660 c 122110 OdcEP lOVSKA KOČA z lov. ko. 87 mP
52. c 622670 c 221 OdcEP mEjAČ z mejač 562 mP
53. c 622680 c 122080 OdcEP jAPIHOVEc z japih. 360 mP
54. c 622690 c 122100 dORNIK - PEKlAR z Peklar 665 mP
55. c 622700 c 122100 NOVO NASEljE z Avbelj 160 mP
56. c 622710 c 122110 PIKElj - TOmAžIČ - juRjEVO z jurjevo 1240 mP
57. c 622720 c 122110 OdcEP zuPANc z zupanc 175 mP
58. c 622730 c 122090 zAVRl - KuPČA VAS z Križišče 1050 mP
59. c 622740 c 622730 KuPČA VAS- TuRjE c 122100 1515 mP
60. c 622750 c 122090 KOVK - mAČKOVEc z Križišče 1274 mP
61. c 622760 c 122090 KOVK - zAVRATE c 122090 949 mP
62. c 622770 c 122090 KOVK - cVETKO z Križišče 258 mP
63. c 622780 c 122130 zAPORNIcE - KORITNIK z Koritnik 285 mP
64. c 622790 c 122130 zAPORNIcE - SENEgAČNIK z Kolman 405 mP
65. c 622800 c 622790 OdcEP jAzBINšEK - KOlmAN z Kolman 383 mP
66. c 622810 c 122130 OdcEP BREČKO, zVER z zver 370 mP
67. c 622820 c 122130 šAVNA PEČ - mIHElIČ z Križišče 632 mP
68. c 622830 c 122130 šAVNA PEČ - TRšEK z Tršek 412 mP
69. c 622840 c 108 gl.cESTA - dOBERšEK z doberšek 352 mP
70. c 622850 c 122130 KRNIcE - gRlcA z grlica 148 mP
71. c 622860 c 122130 SP. KRNIcE - KmETIČ z Kmetič 970 mP
72. c 622870 c 622860 POTOČIN - gORNIK z gornik 117 mP
73. c 622880 c 622860 jERAN - RESTAR z Restar 230 mP
74. c 622890 c 622860 OdcEP jERIČ z jerič 180 mP
75. c 622900 c 221 OdcEP ČAR c 221 173 mP
76. c 622970 c 122010 POdKRAj - BAjdA z gozd. c. 490 mP
77. c 623020 c 108 cESTA V dRAgO z cerkev 2040 mP
78. c 623030 c 122010 OdcEP lORBAR z lorbar 248 mP
79. c 623040 c 122010 cESTA V STRušcE c 623050 1991 mP
80. c 623050 c 623040 STRušcE - BlATNIK z Blatnik 667 mP
81. c 623060 c 623040 STRušcE – KlAdjE - RudA z Vodenik 1970 mP
82. c 623070 c 122010 lc – fERK - VENE z Vene 2143 mP
83. c 623090 c 623040 žERKO – dOlINšEK-KREžE c 623040 1361 mP
84. c 623100 c 623040 KOzOlEc - KREžE d. - c 623040 c 623040 565 mP
85. c 623110 c 122010 KOS - KREžE c 623040 565 mP
86. c 623120 c 623070 fERK - SImONČIČ z Simončič 1104 mP
87. c 623130 c 122010 zOB - cESTA K fERKu c 623070 171 mP
88. c 623140 c 122020 PRAPRETNO - NASIPI z Nasipi 1080 mP
89. c 623150 c 122020 PRAPRETNO - PlESKO z 623160 1222 mP
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90. c 623160 c 623150 PlESKO - KAmNOlOm z Kamno. 1129 mP
91. c 623170 c 623150 PRAPRETNO - lAmOVšEK z lamov. 255 mP
92. c 623180 c 623150 OdcEP fABjAN z Konec 118 mP
93. c 623190 c 122020 OdcEP SPOdAj z Konec 170 mP
94. c 623200 c 623150 OdcEP zgORAj z Konec 141 mP
95. c 623210 c 122020 PRAPRETNO - RETjE c 423050 1222 mP
96. c 623220 c 623140 RESTAR - žAgAR z žagar 180 mP
97. c 623230 c 623140 RESTAR - SKAzA z Skaza 250 mP
98. c 623630 c 221 c 221 - TušEK z KONEc 114 mP
99. c 623640 c 122780 cESTA HRASTNIK-dRAgA z cERKEV 1760 mP

100. c 623650 c 623150 OdcEP VESENjAK z VESENjAK 90 mP
101. c 623660 c 122310 OdcEP PAjNKIHER z zuPAN 85 mP
102. c 623670 c 623060 KlAdjE-NOVAK-VENE c 623070 1990 mP

SKuPAj 56843

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja. S pričetkom veljavnosti tega odloka, 
preneha veljati Odlok o spremembah odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (uradni 
vestnik zasavja, štev. 11/04).

številka: 371-4/2006
datum: 20. 4. 2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran jERIČ, l.r.

24

Na podlagi 83. člena Stanovanjskega zakona (uradni list 
RS, št. 69/03), ter 31. člena Statuta Občine Hrastnik 
(uradni vestnik zasavja, št. 3/99 in 20/03) je Občinski 
svet Občine Hrastnik na seji dne, 20.4.2006 sprejel

PRAVILNIK 
o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

I. SPlOšNE dOlOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa:
- pogoje in merila za oddajo službenih stanovanj v 

najem,
- površinske normative za dodelitev službenih stanovanj 

v najem

- postopek oddaje službenih stanovanj,
- prenehanje najemnega razmerja.

2. člen

Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v 
lasti Občine Hrastnik, ki so namenjena za zadovoljevanje 
stanovanjskih potreb zaposlenih v občinski upravi in 
javnih zavodih na območju občine Hrastnik, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Hrastnik.

3. člen

Službena stanovanja se oddajo v najem za določen čas, 
to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev 
v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve 
službenega stanovanja.

II. POgOjI IN mERIlA zA OddAjO SlužBENIH 
STANOVANj V NAjEm

4. člen

upravičenci za pridobitev službenega stanovanja v najem 
so delavci, občinske uprave Občine Hrastnik ter javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Hrastnik in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 
oz. podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti.
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5. člen

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za 
pridobitev službenega stanovanja v najem so:
- da so prosilec in njegovi ožji družinski člani državljani 

Republike Slovenije oz. Evropske unije;
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih 

članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik 
oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanja 
ali stanovanjske hiše na območju občine Hrastnik 
oziroma v območju oddaljenem do 50 km od občine 
Hrastnik;

- da je prosilec upravičenec iz 4. člena tega 
pravilnika.

V postopku za dodelitev službenega stanovanja v najem 
lahko sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike 
Slovenije oz. Evropske unije, v kolikor izpolnjuje pogoje 
za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni 
(zdravnik, zobozdravnik)

6. člen

Občinska službena stanovanja se oddajajo v najem na 
podlagi naslednjih meril:

merilo: točke
Pomembnost del in nalog
- direktor, ravnatelj, 35
- zdravnik, zobozdravnik  30 
- pomočnik ravnatelja, vodja oddelka  25
- profesor,učitelj, vzgojitelj, ostali javni uslužbenci 20

Stopnja strokovne izobrazbe
- VIII. Stopnja - doktorat ali magisterij  35
- VII/ 2 stopnja - magisterij in visoka izobrazba s 

specializacijo  30
- VII/ 1.stopnja - visoka izobrazba  25
- VI/2 stopnja – višja izobrazba s specializacijo  20
- VI/ 1 stopnja – višja izobrazba  15
- V. stopnja – srednja izobrazba  10

Stanovanjski status
- udeleženec razpisa, ki ima stanovanje  

oddaljeno več kot 50 km  30
- udeleženec razpisa stanuje v samskem domu  

ali je podnajemnik  20
- udeleženec razpisa, ki stanuje pri starših  

ali sorodnikih  15

Skupna delovna doba udeleženca
- do 5 let  5
- od 5 do 10 let  10
- od 10 do 15 let 1 5
- od 15 do 20 let  20
- nad 20 let  25

delovna doba v Občini Hrastnik
- do 5 let  5
- od 5 do 10 let  10
- nad 10 let  15

7. člen

Kadar imajo kandidati enako število točk, ima prednost 
pri razvrstitvi na prednostni red udeleženec razpisa, ki 
ima višjo strokovno izobrazbo, večje število otrok in večjo 
oddaljenost bivanja od službe.

III. POVRšINSKI NORmATIVI zA dOdElITEV 
SlužBENIH STANOVANj V NAjEm 

8. člen

Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo v okviru 
možnosti glede na razpoložljiva stanovanja naslednji 
standardi:

število članov gospodinjstva Površina stanovanja
1- člansko Od 20 m2 do 45m2

2-člansko Nad 30 m2 do 55 m2

3- člansko Nad 45 m2 do 70 m2

4- člansko Nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko Nad 65 m2 do 95 m2

6- člansko Nad 75 m2 do 105 m2

za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina 
spodnjega in gornjega razreda poveča za 6 m2. 
župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje 
oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po 
normativu in prosilec s tem soglaša.

IV. POSTOPEK OddAjE SlužBENIH STANOVANj

9. člen

V primeru določitve ali sprostitve službenega stanovanja 
župan občine Hrastnik na predlog pristojnega organa za 
stanovanjske zadeve objavi razpis za oddajo službenih 
stanovanj v najem. Razpis se objavi na oglasni deski in 
spletni strani Občine Hrastnik ter pošlje vsem javnim 
zavodom, ki razpis obesijo na svojih oglasnih deskah. 

10. člen

Razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati:
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- število in vrsto službenih stanovanj;
- višino najemnine;
- upravičence do najema službenih stanovanj;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
- dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
- rok in naslov za vložitev prijave na javni razpis;
- rok in način objave odločitve o oddaji službenega 

stanovanja.

11. člen

Vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- pogodbo o zaposlitvi oz. listino o podeljeni koncesiji;
- izjavo prosilca, da sam ali njegov zakonski oziroma 

izvenzakonski partner in nihče izmed družinskih 
članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik ali najemnik 
primernega stanovanja v oddaljenosti 50 km od 
občine Hrastnik,

- podatek o površini, številu sob in oddaljenosti od 
kraja službe sedanjega stanovanja prosilca;

- potrdilo o številu družinskih članov,
- priporočilo predstojnika ali delodajalca,
- dokazilo o izobrazbi,
- dokazilo o skupni delovni dobi in o delovni dobi v 

Občini Hrastnik.

12. člen

Na podlagi proučitve utemeljenosti prispelih vlog ter z 
dokumentirano poizvedbo v vlogi navedenih dejstev, 
pristojni organ za stanovanjske zadeve oblikuje 
prednostno listo za dodelitev občinskih službenih 
stanovanj v najem.

Prednostno listo potrdi Odbor za socialno politiko in 
zdravstvo (v nadaljevanju Odbor).

Če se na razpis prijavi kandidat, ki je član odbora, se ga 
izloči iz odločanja o potrditvi prednostne liste.

Sklep o uvrstitvi na prednostno listo in dodelitvi 
službenega stanovanja v najem izda župan, in o tem 
obvesti vse prijavljene kandidate. 

Na sklep je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva 
vročitve. O ugovoru odloča župan. Po odločitvi župana 
se oblikuje dokončna prednostna lista. 

Najemodajalec bo upravičenca, kateremu je bilo 
dodeljeno stanovanje s sklepom pozval k sklenitvi 
najemne pogodbe. Najemna pogodba bo sklenjena za 
določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja 
oz. opravljanja koncesije. udeleženec razpisa, ki se ne 
bo odzval na najemodajalčev poziv k sklenitvi najemne 
pogodbe se črta iz seznama. Iz seznama se črta tudi 

udeleženec razpisa, ki neutemeljeno zavrne dodelitev 
primernega stanovanja.
upravičenci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni 
najemodajalca obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša 
na spremembo zaposlitve oz. podeljene koncesije 
najemnika občinskega službenega stanovanja.

13. člen

Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno 
pogodbo v skladu z veljavno metodologijo za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih.

14. člen

Če občina in javni zavodi nimajo potreb po dodelitvi 
službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni kandidati ne 
izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. 
Odbor lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim 
osebam, vendar le za dobo do enega leta, za neprofitno 
najemnino in z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. 
Po poteku te dobe so najemniki dolžni vrniti stanovanja.
Pogodbo za čas do enega leta sklene župan občine. 
S pogodbo se uredijo medsebojni odnosi po določilih 
stanovanjskega zakona in tega pravilnika. 

15. člen

župan občine Hrastnik lahko izjemoma, brez razpisa, 
odda službeno stanovanje v najem v primeru kadrovskih 
težav oz. izrednih potreb po delavcih določene stroke s 
soglasjem občinskega sveta.

V. PRENEHANjE NAjEmNEgA RAzmERjA

16. člen

Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno 
preneha.
Najemna pogodba preneha tudi v primeru:
- če najemniku preneha delovno razmerje ali koncesija, 

ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe;
- v primeru upokojitve;
- če najemnik po podpisu najemne pogodbe 

postane lastnik drugega ustreznega stanovanja ali 
stanovanjske hiše v območju oddaljenem do 50 km 
od občine Hrastnik

- iz razlogov in pod pogoji določenimi v 103. členu 
Stanovanjskega zakona.
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17. člen

Najemna pogodba za službeno stanovanje ni prenosljiva 
in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike 
stanovanja.
V primeru prenehanja delovnega razmerja ali koncesije, 
ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe, tudi 
v primeru upokojitve, ter iz razlogov in pod pogoji 
določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona, je rok 
za izpraznitev stanovanja največ 90 dni.
Če upravičenec umre, rok za izpraznitev stanovanja 
uporabnikom ne more biti daljši od 6 mesecev.

VI. PREHOdNE IN KONČNE dOlOČBE

18. člen

za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, 
se neposredno uporabljajo določbe Stanovanjskega 
zakona in podzakonskih predpisov.

19. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem vestniku zasavja.

številka:007-00002/2006 
Hrastnik, 20.4.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran jERIČ, l.r.

OBČINA TRBOVLJE

19

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 
2006 (uVz št.24/05) objavlja Občina Trbovlje

JAVNI RAZPIS  
za dodelitev nepovratnih sredstev 

gospodinjstvom za obnovo in izolacijo fasad, 
izolacijo podstrešij in kleti ter zamenjavo oken

1. Predmet razpisa, pogoji in merila : Namen dodelitve 
nepovratnih sredstev je obnova in toplotna izolacija 
fasad stanovanjskih objektov, podstrešij in kleti ter 
vgradnja energetsko učinkovitih oken.

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsako gospodinjstvo 
z območja občine Trbovlje, ki izpolnjuje pogoje razpisa. 
gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja fizična oseba, 
ki je lastnik , solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše in 
investira v ukrep, ki je predmet razpisa. 

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je 
popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo 
mora biti razvidno, da je ukrep izveden ustrezno razpisanim 
kriterijem in merilom ter da je vloga pripravljena v skladu 
z Navodili za pripravo vloge. 

Sredstva se bodo dodeljevala v primerih, kjer uporabljeni 
izdelki izpolnjujejo naslednje kriterije in merila :
• toplotna prehodnost izolirane stene je manjša od 0,6 

W/m2 K (III. klimatska cona)
• toplotna prehodnost stekel je enaka ali manjša od 1,1 

W/m2 K ,
• toplotna prehodnost oken (okvir in steklo) je enaka ali 

manjša od 1,4W/m2 K,
• okna ustrezajo zahtevam razreda c za prepustnost 

zraka in vodotesnost po SIST 1018;
 za določitev višine nepovratnih sredstev bodo 

upoštevani naslednji kriteriji in merila:
• izvedba izolacijske fasade do 2000 SIT/m2 , vendar 

največ 200.000 SIT,
• Izvedba izolacije podstrešja, kleti do 500 SIT/m2 , 

vendar največ 30.000 SIT,
• vgradnja oken pri novogradnji, do 3.000 SIT/m2 

vgrajenih oken, vendar največ 45.000 SIT,
• zamenjava oken, do 6.000 SIT/m2 vgrajenih oken, 

vendar največ 90.000 SIT.
• V primeru, da bo višina vseh zaprošenih sredstev 

presegala razpisano, bo višina odobrenih sredstev 
vsem prosilcem sorazmerno znižana.

• V primeru, da bo višina vseh zaprošenih sredstev 
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založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

manjša od razpisane, bo višina odobrenih sredstev 
vsem prosilcem sorazmerno zvišana.

2. Višina razpisanih nepovratnih sredstev predvidena v 
proračunski postavki “ Stanovanjsko gospodarstvo 
- 2.1.1. Nepovratna sredstva za obnovo in izolacijo 
fasad, zamenjava oken je v letu 2006 - 11.000.000 
SIT.

3. Predvideno obdobje porabe nepovratnih sredstev : 
do konca leta 2006.

4. Rok za predložitev vlog : 31.05.2006

5. Prosilec pošlje posamično vlogo v zaprti kuverti na 
naslov : Občina Trbovlje, mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
Pod naslovom mora biti jasno označen pripis “ Vloga 
za nepovratna sredstva za gospodinjstva”.

6. Odpiranje in obdelavo vseh vlog bo izvedla za ta javni 
razpis imenovana posebna občinska komisija do 
15.06.2006.

7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni do 30.06.2006.

8. Vloge in navodila za pripravo vloge za dodelitev 
nepovratnih sredstev lahko prosilci dobijo:
• na oglasnih panojih Občine Trbovlje , mestni trg 

4;
• na Oddelku za okolje in prostor občine Trbovlje 

(soba 49) v času uradnih ur, 
• na spletni strani Občine Trbovlje http://www.

trbovlje.si.

9. dodatne informacije : Oddelek za okolje in prostor 
občine Trbovlje, g. jože mEdVEd, tel. 56 34 870.

 župan 
 Občine Trbovlje

 Bogdan BAROVIČ, s.r.


