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DEJAVNOSTI IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK.
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OBČINA HRASTNIK

36

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 3/99 in 20/03) ter 11., 43. in 44. 
člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik 
Zasavja št. 3/99 in 20/03) je Občinski svet Občine 
Hrastnik na svoji 23. seji, dne 24. 11. 2005, sprejel 
naslednji

S K L E P 
o potrditvi mandata članici Občinskega sveta 

Občine Hrastnik

1.

Ge. Kseniji JAKOPIČ, roj. 13. 3. 1967, Marno 39, Dol 
pri Hrastniku, z liste Liberalne demokracije Slovenije 
(LDS) v II. volilni enoti, se potrdi mandat za članico 
Občinskega sveta Občine Hrastnik.

2.

Mandat prične teči s sprejemom sklepa in traja do konca 
mandata sedanjega občinskega sveta.

3.

Sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku 
Zasavja.

Štev.: 032-01-6/05
Datum: 24. 11. 2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 10. in 112. člena Zakona o varstvu okolja-
ZVO-1 (Uradni list RS, štev. 41/04) ter na podlagi 8. 
in 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 3/99 in 20/03) je Občinski svet občine 
Hrastnik na 23. seji, dne 24.11.2005 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o 
zagotavljanju sredstev za varstvo okolja

1. člen

2. člen Odloka o zagotavljanju sredstev za varstvo okolja 
se spremeni tako, da se prva alineja glasi: 
• 27 točk/tono elektrofilterskega pepela.

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se besedilo “Direkcija 
za prostor, okolje in javne komunalne službe občine 
Hrastnik” zamenja z Oddelek za prostor, okolje in 
gospodarske javne službe občine Hrastnik. 

3. člen

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

Številka: 015-03-4/04-LS
Datum: 24.11.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Občinski svet občine Hrastnik je na osnovi 10. in 80. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/
93), 4. člena Odloka o zagotavljanju sredstev za varstvo 
okolja (UVZ, št. 20/97) ter Statuta občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99 in 20/03) na 23. seji 
dne 24.11.2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za določitev takse za 
zagotavljanje sredstev za varstvo okolja v občini 

Hrastnik v letu 2006

1. člen

Vrednost točke za izračun takse za zagotavljanje 
sredstev za varstvo okolja na območju občine Hrastnik 
za leto 2006 znaša 13,38 Sit.

2. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja, uporablja pa se od 01. januarja 2006 
dalje.

Štev.: 353-01-8/05
Datum: 24.11.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Občinski svet občine Hrastnik je na osnovi Zakona 
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 
44/97), Zakona o graditvi objektov s spremembami 
(Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04), Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč s 
spremembami (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/88, 4/92, 
18/96, 14/00 in Uradni list RS, št. 81/04), Sklepa 
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč v občini Hrastnik v letu 2005 
(UVZ, št. 22/05) ter Statuta občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 3/99 in 20/03) na 23. seji dne 
24.11.2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v 
občini Hrastnik v letu 2006

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Hrastnik se za 
leto 2006 ne spremeni in znaša na dan 01.01.2006 Sit 
0,06848.

2. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja, uporablja pa se od 01. januarja 2006 
dalje.

Štev.: 423-06-10/05
Datum: 24.11.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 2. odstavka 17. , 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS štev. 12/96,78/03, 113/03), 7. člena 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list 
RS štev. 44/96, 1/98, 84/98, 120/03) 17. in 18. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih (Uradni list RS št. 97/03) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja štev. 3/99 in 
20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 23 . seji 
dne 24. 11. 2005 sprejel 

S K L E P 
o določitvi cene Razvojnega oddelka v Vrtcu 

Hrastnik 

I.

Ekonomska cena Razvojnega oddelka v Vrtcu Hrastnik 
znaša od 1.12. 2005 dalje 210.251,50 sit, stroški 
prehrane pa znašajo 15.000,00 sit. 

II.

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Zasavja, uporablja pa se od 1. 12. 2005 dalje.

Datum: 24. 11. 2005
Številka: 380-05-04/05 

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS, št. 72/93 - 51/02) in 17. člena Statuta občine 
Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03) je Občinski svet 
Hrastnik, na svoji 23. seji, dne 24.11.2005 sprejel 
naslednji

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK

1.člen

V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti in 
drugih dejavnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 6/05) se v 
4. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Ob prijavi na razpis morajo društva, ki so na razpisu 
kandidirala že v preteklem koledarskem letu hkrati 
predložiti tudi poročilo o realizaciji programa iz 
preteklega leta ter obrazložitev zakaj posamezna zadeva 
ni bila realizirana. Poročilo mora biti predloženo tako za 
vsebinski kot za finančni del programa.”

2. člen

10. člen se spremeni, tako, da se glasi:
“Skupni obseg finančnih sredstev za sofinanciranje 
dejavnosti po tem pravilniku je opredeljen v proračunu 
občine.

Sredstva se razdelijo v razmerju 91% za izvajalce s 
sedežem v občini Hrastnik in 9% za izvajalce s sedežem 
izven občine Hrastnik, ki vključujejo občane Hrastnika.

V nadaljevanju se predvidena sredstva v višini 91% za 
društva, ki imajo sedež v občini Hrastnik razdelijo na 
naslednji način:
a) do 36% sredstev od predvidenih 91% sredstev 

se nameni delovanju društev, katerih dejavnost je 
namenjena izključno predšolski in osnovno šolski 
mladini s katero se zagotavlja zdravstvena in socialna 
funkcija ter organiziranje prireditev za najmlajše,

b) preostalih 64% od predvidenih 91% sredstev se 
nameni delovanju naslednjih društev, po delitvi: 

• do 28% sredstev se nameni društvom za pomoč 
ljudem (npr. društvo invalidov, društvo izgnancev, 
vojni invalidi, društva obolelih in podobno), 

• do 23% sredstev se nameni za društva, ki delujejo na 
področju kmetijstva, varstva okolja, gojitev in vzreja 
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živali in rastlin (npr. lovsko društvo, ribiško društvo, 
čebelarsko društvo, konjerejsko društvo, sadjarsko 
društvo in podobno), 

• do 27% sredstev za stanovska društva (društvo 
upokojencev, borci, častniki, mladinska in študentska 
društva in podobno), 

• do 14% sredstva se nameni društvom za razvoj kraja 
(npr. foto društvo, turistično društvo in podobno), 

• do 8% za druga društva, ki niso zajeta v prejšnjih 
alinejah (npr. avto moto društva, društva za razvoj 
tehnične kulture in podobno).

Sredstva se društvom dodelijo na podlagi meril in 
kriterijev, ki so določena v 11. členu tega pravilnika.”

3. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Merila in kriteriji so:
1. Članstvo 
a) za društva s sedežem na območju občine Hrastnik 
• do 20 članov 1 točka 
• od 21 do 40 članov 2 točki 
• od 41 do 50 članov 3 točke 
• od 51 do 70 članov 4 točke 
• od 71 do 100 članov 5 točk 
• od 101 do 200 članov 10 točk 
• od 201 do 300 članov 15 točk 
• nad 300 člani 20 točk
b) s sedežem izven območja občine Hrastnik 
• do 10 članov iz občine Hrastnik prejmejo 15% od 

predvidenih 9% finančnih sredstev za društva, ki 
imajo sedež izven občine Hrastnik. Delež v višini 15% 
se razdeli enakomerno med ta društva. 

• nad 10 članov iz občine Hrastnik prejmejo preostala 
sredstva v višini 85% od predvidenih 9 % za društva, 
ki imajo sedež izven občine Hrastnik z uporabo meril 
in kriterijev po 11. členu tega pravilnika.

2. Reference - program/dejavnost se izvaja že dalj časa 
na območju občine 

• do petih let  3 točke 
• od pet do deset let 5 točk 
• za vsakih nadaljnih 5 let 1 točka,
vendar skupaj po vseh alinejah te točke ne več kot 20 
točk.

3.  Izvajanje ali organiziranje dejavnosti za: 
• mladino 10 točk 
• invalide 10 točk 
• pomoč pri socialni stiski občanov 10 točk

4. Samostojno organiziranje in izvedba javne ali 
dobrodelne prireditve glede na število prireditev:

 število prireditev: 1-2  3-5  > 5

• na območju občine  20 40 60 
• medobčinskega pomena  30 50 70 
• republiškega pomena  50 70 100
pri čemer se upošteva le najvišje dosežen ponder oz. 
kriterij v tej točki.

5. Sodelovanje na javni prireditvi, ki je vezana na 
program društva:

 število prireditev: 1-2  3-5  > 5

• v občini  10 20 30 
• izven občine 20 30 40
pri čemer se upošteva le najvišje dosežen ponder oz. 
kriterij v tej točki.

6.  Pavšal za materialne stroške 20 točk

7.  Predavanja 
• organizacija predavanja za svoje člane 10 točk 
• organizacija predavanja za širše okolje 20 točk

8.  Strokovne ekskurzije iz dejavnosti 
 organizacije ali društva 10 točk

9.  Izdajanje glasila, zloženke 5 točk

10. V kolikor Občina Hrastnik posameznemu društvu 
omogoča brezplačno uporabo prostorov se mu točke 
znižajo za 50%. 

11. V primeru, da ima društvo lastne prihodke, razen 
članarine, se mu točke znižajo za 10%.
V kolikor posamezno društvo opravlja gostinsko 
dejavnost se mu točke znižajo za 70%.

12. Društvu, ki ima sedež izven občine Hrastnik in ima 
več kot 10 članov iz občine Hrastnik ter izvaja več kot 
50% dejavnosti v občini Hrastnik se mu dodeli 20 točk.

13. V kolikor posamezno društvo ne izpolni zahteve iz 
4. člena tega pravilnika ob prijavi na razpis ga komisija 
pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor tudi po izteku roka 
posamezno društvo ne predloži poročila se vloga 
zavrže.
V primeru, da posamezno društvo predloži poročilo, 
komisija pa ugotovi, da program ni bil v celoti realiziran in 
niso podani objektivni razlogi za to, se mu točke znižajo 
za 10%.”
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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

KONČNE DOLOČBE

4. člen

Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih 
in drugih dejavnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 6/05) 
ostanejo v veljavi nespremenjene.

5. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja in 
prične veljati naslednji dan po objavi.

Št.: 025-1/05
Datum: 24.11.2005

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.


