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Občina Hrastnik na podlagi 51. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ul RS, št. 72/93 – 52/05), 45. člena 
uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin (ul RS, št. 
12/03, 77/03) in Sklepa o načrtu programa prodaj 
občinskega premoženja občine v letu 2006 št.: 403-02-
2/05, z dne 22.12.2005 objavlja 

JAVNI RAZPIS 
 z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo 

nepremičnin

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča, katerih lastnica 
je Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, ki se 
nahajajo v območju A obrtne cone ob Bobnu, kjer je 
predvidena gradnja poslovnega objekta, in sicer:
• del parc.št. 390, vl.št. 741, k.o. Hrastnik mesto, 

dvorišče v izmeri 95 m2, stanovanjska stavba v izmeri 
125 m2,

• del parc.št. 449, vl.št. 364, k.o. Hrastnik mesto, 
neplodno v izmeri 1309,00 m2, stavba v izmeri 5m2,

• del parc.št. 423, vl.št. 419, k.o. Hrastnik, zelenica v 
izmeri 1138 m2,

• del parc.št. 391, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
travnik v izmeri 1333 m2, 

• del parc.št. 426/1, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
travnik v izmeri 961 m2, 

• parc.št. 426/2, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v 
izmeri 50 m2,

• del parc.št. 445/1, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
pot v izmeri 61 m2, zelenica 526 m2, zelenica 2260 
m2,

• parc.št. 445/2, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
zelenica v izmeri 104m2,

• parc.št. 445/3, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v 
izmeri 43 m2, zelenica 57 m2, 

• del parc.št. 446, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
zelenica v izmeri 1337 m2, zelenica 637 m2, pot 19 
m2

v skupni površini cca. 3565 m2.

2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 
9.600,00 sit / 1m2 brez davka, kar znaša za 3565 m2 
34.224.000,00 sit, brez davka.
davek plača kupec.
Stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško 
knjigo nosi prodajalec.

Stroške parcelacije tistih zemljišč, ki se prodajajo po 
delih nosita občina in izbrani ponudnik vsak do ene 
polovice.

3. Navedene nepremičnine se prodajajo pod naslednjimi 
pogoji:
- nepremičnine se prodajo v paketu,
- kupec je dolžan na lastne stroške prestaviti 

– rekonstruirati R cesto v dolžini cca. 200m v skladu 
z določili ZN, vključno z vsemi komunalnimi vodi v 
cestnem telesu,

- da kupec v roku 2 let od prodaje dokonča objekt 
najmanj do podaljšane 3. gradbene faze (zaprt objekt 
z dokončano fasado).

4. Pogoji sodelovanja:
• na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične 

osebe.
• prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno
• da obstaja predkupna pravica občine v primeru 

nespoštovanja navedenih pogojev iz točke 3 tega 
razpisa

• ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred zaključenim 
rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 
10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine 
Hrastnik, št. 01234-0100018218, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicem 2010 000. S potrdilom o 
plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom 
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, 
ponudnik ne more sodelovati na odpiranju ponudb. 
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano 
vrnjena najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o 
izbiri najugodnejšega ponudnika.

5. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina 
ponujene kupnine.

6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane 
le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. 
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.

7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
• Podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
• firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
• matično in davčno številko ponudnika,
• fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebne 

izkaznice za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, 
ki ne sme biti starejši od 30. dni za pravne osebe oz. 
priglasitveni list duRS za samostojne podjetnike,

• Navedbo nepremičnin in ponujeno ceno,
• dokazilo o plačani varščini,
• Pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne 

pogoje (točka 3 in 4),
• Številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo 

varščine,
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• Opis poslovnega objekta in vrste dejavnosti.

8. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, v zaprti 
ovojnici z oznako: »ne odpiraj – javni razpis za prodajo 
nepremičnin«, najkasneje do vključno 19.4.2006.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20.4.2006, ob 16.00 
uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik.Ponudbe bo odpirala komisija za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem 
občine.
Prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale. V 
primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od 
ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema 
poziva.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija 
obvestila vse ponudnike v roku 8 dni.

11. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe o prodaji 
nepremičnine je 15. dni po pravnomočnosti sklepa o 
izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik 
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži 
varščino.

12. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo 
opravil po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu 
celotne kupnine in vseh stroškov.

13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim 
ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo 
nepremičnin in tega razpisa.

14. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri Janezu 
Kranerju, na tel. 03 56 54 361.

15. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Št.: 478-10/2006
datum: 29.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 
30.3.2006 sprejel

ODLOK 
o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Gorah nad Turjem 

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- cerkev sv. Jurija v gorah nad Turjem (EŠd 2947) 

na parc št *84 k.o. gore, lastnik župnija Svetega 
Jakoba, Trg borcev NOB 3, 1431 dol pri Hrastniku.

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen 
za občino Hrastnik. Zato jo razglašamo za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnega 
in arhitekturnega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

Cerkev sv. Jurija je rezultat večstoletnega razvoja. 
glede na arhitekturno zasnovo in patrocinij bi lahko 
iskali pričetke stavbne zgodovine pred letom 1520, ki je 
izpričano prekladi baročnega portala na zahodni fasadi.
današnjo cerkev sestavlja ladja, tristrano zaključen 
prezbiterij z zvonikom na severni steni in zakristijo na 
jugu. Ob severni steni ladje je prizidana kapela sv. Križa. 
Zunanjščina ima baročno podobo, notranje stene členijo 
pilastri, ki prehajajo preko profiliranega venca v banjasti 
obok s sosvodnicami.
Pretežni del oltarne opreme je iz 1. polovice 18. 
stoletja: veliki oltar posvečen zavetniku cerkve, na levi 
oltar marije žalosti – domnevno delo Janeza gregorja 
Božiča ter desno oltar, posvečen sv. mateju ( v zasnovi 
iz 17. stoletja. Kapelo sv. Križa ob severni steni ladje 
krasi oltarna kulisa iz 19. stoletja. Kipi izvirajo iz podrte 
baročne kapele, ki je stala do leta 1750 v neposredni 
bližini cerkve. Kvalitetne so tudi poslikane orgle iz leta 
1831.
Cerkev predstavlja primer »raščene« arhitekture z izrazito 
lego objekta v prostoru. 
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3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti (TTN 5: Trbovlje 25) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti,

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvih arhitekture sakralnega objekta in 
njegove nepremične in premične notranje opreme po 
načelu ohranjanja njihove tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
cerkve in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 
in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, in 

zgodovinskih vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege,fizično zavarovanje,pravni 
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za 
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-1
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji 
dne,30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi cerkve Matere božje v Dragi za 

kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- cerkev matere božje (EŠd 3014) na parc *84, 731 

k.o.Hrastnik, lastnik župnija Kristusa Kralja, log 6, 
1430 Hrastnik.

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen 
za občino Hrastnik. Zato jo razglašamo za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnega 
in arhitekturnega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

Prvotno sv. lenartu posvečena cerkev, se omenja v 
virih prvič leta 1545 kot podružnica trboveljske fare. 
današnjo podobo je dobila v letu 1706, kar izpričuje tudi 
letnica na prekladi vhodnega portala.
Cerkev sestavlja pravokotna ladja, tristrano sklenjen 
prezbiterij in ob severni steni dozidan zvonik in zakristija. 
Cerkev obdaja pokopališče s cerkvenim zidom.
Zunanjščina in notranjščina sta v celoti barokizirana, brez 
srednjeveških sestavin, starejši v osnovi renesančen je 
le zvonik. Očitno je današnja cerkev zamenjala svojo 
predhodnico sredi 18. stoletja.
Oltarna oprema je z izjemo posameznih baročnih 
plastik iz konca 19. stoletja. dragoceno baročno delo 
je ohranjen križev pot in bogato izrezljan relikviar iz okoli 
leta 1700.
Cerkev predstavlja zanimiv primer podeželske cerkve.
 

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 

vrisana na topografski karti (TTN 5: Trbovlje 14) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti,

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvih arhitekture sakralnega objekta in 
njegove nepremične in premične notranje opreme po 
načelu ohranjanja njihove tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
cerkve in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 
in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, in 

zgodovinskih vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
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spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje,pravni 
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za 
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-2
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.

14

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 
30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Dolu pri 
Hrastniku za kulturni spomenik lokalnega 

pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- cerkev sv. Jakoba na dolu pri Hrastniku (EŠd 2945) 

na parc št.722/4 k.o. dol pri Hrastniku, lastnik 
župnija Svetega Jakoba, Trg borcev NOB 3, 1431 
dol pri Hrastniku.

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen 
za občino Hrastnik. Zato jo razglašamo za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnega 
in arhitekturnega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

glede na patrocinij in gajšnikovo risbo se sklepa, da je 
stala na mestu današnje cerkve njena predhodnica že 
v času zgodnje gotike. Cerkev se omenja že 1755 kot 
vikariat laške župnije, leta 1771 je pridobila status farne 
cerkve. V letu 1908 je bila cerkev podrta in po načrtih 
arhitekta Pacherja na njenem mestu pozidana nova.
gre za ambiciozno zasnovano neoromansko arhitekturo 
s tlorisno zasnovo križa. Cerkev je v celoti obokana. 
Sočasno z gradnjo je bila izdelana tudicerkvena oprema: 
trije marmorni oltarji, delo celjskega podobarja Vincenca 
Čamernika, kipi, delo delavnice feller iz lipnice ter 
križev pot iz grodna v Pustriški dolini.
Cerkev predstavlja kvaliteten primer v historičnem slogu 
oblikovane arhitekture s sočasno izdelano opremo. 

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti ( TTN 5: Trbovlje 15) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v njihovi 
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izvirnosti in neokrnjenosti,
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 

neokrnjenih prvih arhitekture sakralnega objekta in 
njegove nepremične in premične notranje opreme po 
načelu ohranjanja njihove tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
cerkve in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 
in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, in 

zgodovinskih vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 

vzdrževanja, pogoje za posege,fizično zavarovanje,pravni 
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za 
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-3
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.

15

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji 
dne,30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja v Podkraju 

pri Hrastniku za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
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- cerkev sv. Nikolaja v Podkraju pri Hrastniku (EŠd 
2198) na parc 458 k.o.Podkraj, lastnik župnija 
Kristusa Kralja, log 6, 1430 Hrastnik.

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen 
za občino Hrastnik. Zato jo razglašamo za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnega 
in arhitekturnega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

V osnovi poznogotsko, v baroku močno predelano 
cerkev sestavlja pravokotna ladja, tristrano zaključen 
prezbiterij in ob severno steno prizidana zvonik in 
kapela. Zunanjščina je preprosta in nečlenjena, vhod 
poudarja profiliran portal z reliefno okrašenim čelom. 
Oktagonalno oblikovan zvonik je neometan, odpirajo 
ga biforna okenca, pokriva pa piramidasta, z bakreno 
pločevino krita streha.
Notranjščino pokriva banjasti obok s sosvodnicami, v 
prezbiteriju so ohranjene poznogotske freske z nizom 
apostolov. Kvaliteten poudarek notranjščine je veliki 
»zlati oltar« iz 2. polovice 17. stoletja in oltar sv. Barbare 
iz 1. polovice 18. stoletja.
Cerkev predstavlja kvaliteten primer »raščene« kulture. 

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti (TTN 5: Trbovlje 24) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti,

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvih arhitekture sakralnega objekta in 
njegove nepremične in premične notranje opreme po 
načelu ohranjanja njihove tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
cerkve in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 

ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 
in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, in 

zgodovinskih vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege,fizično zavarovanje,pravni 
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za 
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
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pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-5
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.

16

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 
30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Turju za kulturni 

spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- cerkev sv. Štefana v Turju (EŠd 2946) na parc *56, 

895 k.o.Turje, lastnik župnija Svetega Jakoba, Trg 
borcev NOB 3, 1431 dol pri Hrastniku.

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen 
za občino Hrastnik. Zato jo razglašamo za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnega 
in arhitekturnega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

Cerkev sestavlja pravokotna ladja, tristrano sklenjen 
prezbiterij, zvonik in zakristija. Zunanjščina je preprosta 
in nečlenjena, ki jo poudarja profiliran kamnit portal. 
Zaključni del fasade poudarja v obliki valovnice 
oblikovana arhitekturna poslikava. Cerkev je v svoji 
zasnovi srednjeveška, vendar je doživela v sredini 18. 
stoletja povečanje prezbitorija izgradnjo zvonika in 
podrte južne stene.
Vtis baročnega ambienta daje tudi notranjščina cerkve. 
Prostor pokriva banjasti obok s sosvodnocami. Baročna 
je vsa oltarna oprema: veliki oltar sv. Štefana iz leta 1762 
– delo posavsko – laške rezbarske skupine, stranska 
oltarja sv. Valentina na levi in oltar sv. družine na desni. 
Oba oltarja sta datirana z letnico 1779. K severni steni 
je prislonjen oltar sv. Treh kraljev iz leta 1774. Kvaliteten 
poudarek sta tudi sekundarno postavljena oltara sv. 
Barbare in sv. Jožefa z lesenima slikanima tablama iz 
leta 1655.
Cerkev se omenja v zgodovinskih virih prvič v vizitacijskem 
poročilu iz leta 1545 kot podružnica laške župnije.
Cerkev sv. Štefana predstavlja kvaliteten primer 
podružnične cerkve z dragoceno baročno opremo ter 
slikovito lego nad naseljem.

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti (TTN 5: Trbovlje 16) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti,

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvih arhitekture sakralnega objekta in 
njegove nepremične in premične notranje opreme po 
načelu ohranjanja njihove tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
cerkve in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
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razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 
in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, in 

zgodovinskih vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege,fizično zavarovanje,pravni 
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za 
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-4
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.

17

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji 
dne,30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi Vile de Seppi, Grajska pot 10 

Hrastnik za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- Vila de Seppi (EŠd 19354) na parc. št. 1318 del in 

1325 k.o. Hrastnik mesto, lastnik Steklarna Hrastnik 
– skupina d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen 
za občino Hrastnik. Zato jo razglašamo za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnega 
in arhitekturnega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:
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Vilo je leta 1984 pozidala baronica Ema de Seppi. 
Oblikovana je po vzorcu dvorca miramar v Trstu. V masah 
razgiban objekt, pozidan v opeki, ima obliko dvorca 
z visokim stolpom, vogalnimi stolpiči, balustradnimi 
stopnišči in balkoni.
V notranjosti se odlikuje s kamnitim stopniščem, ki ima 
štukirane podestne strope in bogato ornamentirano 
kovano ograjo s stebrno svetilka. Visoko pritličje je 
belle etage z reprezentančno oblikovanimi sobami. 
Sprejemna soba ima bogato stropno štukaturo, belo 
lončeno peč z dekorativnimi pečnicami ter bogato 
profilirano vratno pohištvo.Veliki salon je v celoti opažen 
v plemenitem lesu. Stenski opaž, ki ga oblikujejo polja 
v obliki arkadnega niza, se preliva v bogat lesni izdelek 
številnih vrat, katerih lunete krasijo slikani motivi iz 
življenja baronice de Seppi. Strop bogati dekorativno 
kasetiran lesen strop z rezljanimi družinskimi grbi. mali 
salon ima stropno svetilko z motivom orla. 

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti ( TTN 5: Trbovlje 45) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in sakralnih vrednot v celoti, v njihovi 
izvirnosti in neokrnjenosti,

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh 
neokrnjenih prvih arhitekture sakralnega objekta in 
njegove nepremične in premične notranje opreme po 
načelu ohranjanja njihove tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
cerkve in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 

in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, in 

zgodovinskih vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje krajinske arhitekture,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege,fizično zavarovanje,pravni 
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, 
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za 
učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)
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9. člen

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

Št.:66-2/05-6
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji 
dne,30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi kamnitega stebrnega znamenja v 
naselju Brdce za kulturni spomenik lokalnega 

pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- kamnito stebrno znamenje v naselju Brdce (EŠd 

15725) na parc št 1063 k. o. marno,lastnik Terezija 
Bastič, Brdce 17, 1431 dol pri Hrastnik.

Enota ima zaradi umetnostno zgodovinske in zgodovinske 
pričevalnosti poseben pomen za občino Hrastnik. Zato 
jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z 
lastnostmi umetnostno zgodovinskega spomenika.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

Znamenje stoji v vzhodnem delu naselja Brdce, v bližini 
hiše Brdce 54.
Predstavlja primer kamnitega stebrnega znamenja, ki 
ga sestavlja podstavek, steber kvadratnega tlorisa, ter 
piramidast nadstavek, ki gaje zaključeval kovinski križ. 
Znamenje je iz 17. stoletja.

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti ( TTN 5: Trbovlje 16) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in umetnostno zgodovinskih 

vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 

prvih znamenja po načelu ohranjanja njegove tlorisne 
zasnove, gabaritov, lege, velikost in oblike,

- omogočanje predstavitve stebra in dostopnost 
javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja znamenja in 
posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin spomenika 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
spomenika,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot spomenika 
z rušenjem ali odstranjevanjem kot tudi dodajanje 
posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih in umetnostno zgodovinskih 

vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje vseh njegovih spomeniško varstvenih 

lastnosti,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.
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6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje 
,pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, 
dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire 
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter 
ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-7
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (uradni list RS št. 7/99) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03)), je Občinski svet Občine Hrastnik na seji 
dne,30.3.2006, sprejel

ODLOK 
o razglasitvi Mlakarjevega stanovanja za kulturni 

spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 
enoto dediščine:
- mlakarjevo stanovanje v objektu ulica prvoborcev 

26 (EŠd 19353) na parc št 353 k. o. Hrastnik-
mesto,lastnik Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg 
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Enota ima zaradi svoje izvirnosti in historične pričevalnosti 
poseben pomen za občino Hrastnik, zato jo razglašamo 
za kulturni spomenik lokalnega pomena.

2. člen

lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena:

muzejsko urejeno delavsko stanovanja rudarja franca 
mlakarja je urejeno v delu stare rudniške kolonije, ulica 
prvoborcev 26. 
Z njim se ohranja spomin na življenje rudarjev in njihovih 
družin v tako imenovanih rudarskih kolonijah pred drugo 
svetovno vojno in po njej.
V stanovanju franca mlakarja so se v letih 1932/1941 
zbirali komunisti, med njimi lidija Šentjurc, Sergej 
Kraigher, Slavko Šlander in franc leskovšek. Od leta 
1937 se je od tod širila organizacija ljudsko frontnega 
gibanja v Hrastniku. Objekt je muzejsko urejen, obeležuje 
ga spominska plošča, ki je bila odkrita leta 1980.

3. člen

meja varovanega in vplivnega območja spomenika je 
vrisana na topografski karti ( TTN 5: Trbovlje 14) v merilu 
1:5000. Izvirnik karte, ki je sestavni del tega odloka, 
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
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4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih 

vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 

prvih arhitekture objekta in njegove nepremične in 
premične notranje opreme po načelu ohranjanja 
njihove tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, 
oblike in sestave,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih 
zaščitenih elementov objekta in njihovih delov, 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
objekta in posameznih elementov enote,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti,

- prepovedani so posegi v zemeljske plasti spomenika, 
razen za predhodno odobrene arheološke raziskave 
in sanacijske posega,

- strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture 
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe 
objekta,

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot 
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem 
in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in 
dodajanje posameznih prvin.

Spomenik je varovan z namenom:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, in zgodovinskih 

vrednot imenovanega spomenika,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične 

dediščine,
- znanstveno – raziskovalnemu delu,
- učno – demonstracijskemu delu.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje vseh njegovih spomeniško varstvenih 

lastnosti,
- postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja 

je mogoče le v skladu z kulturno varstvenimi pogoji in 
soglasjem zavoda.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega 
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v 
spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno 
predhodno pridobiti pisne kulturno varstvene pogoje in 
na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.

6. člen

Pristojni organ občine mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali 
njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika, 
v kateri se opredelijo pogoji za raziskovanje, načine 
vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje 
,pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, 
dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire 
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter 
ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v 
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja 
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske 
določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (uradni list 
RS št. 7/99)

9. člen

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

Št.:66-2/05-8
datum:30.3.2006

župan
OBČINE HRASTNIK

miran JERIČ, l.r.
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OBČINA TRBOVLJE

11

Skladno z določili Zakona o urejanju prostora (ur.l.RS,št. 
110/02, dopol. 8/03, popr. 58/03) sprejme župan 
Občine Trbovlje

PROGRAM PRIPRAVE ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE UREJANJA P 7/1 - NASIPI

SKRAJŠANI POSTOPEK

I. OCENA STANJA, RAZlOgI IN PRAVNA POdlAgA

S tem programom se podrobneje določi postopek za 
sprejem spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta 
za območje urejanja P7/1 – NASIPI ( uradni vestnik 
Zasavja 10/02, 5/04, 16/04 in 13/05) Navedeni 
ureditveni načrt je bil izdelan in sprejet v letu 2002 in 
dopolnjen oziroma spremenjen v letu 2004 in letu 2005, 
v skladu z usmeritvami dolgoročnega prostorskega plana 
Občine Trbovlje ( uradni vestnik Zasavja, št. 13/86, 
13/98) in družbenega plana Trbovlje (uradni vestnik 
Zasavja, št. 20/86, 13/98).
ureditveni načrt obravnava območje obrtno industrijske 
cone, skupne površine okrog 35,76 ha, ki se v celoti 
nahaja v k.o. Trbovlje. ureditveno območje Nasipi 
je namenjeno za proizvodne, servisne in storitvene 
dejavnosti. Sprememba obstoječih objektov v bivalne 
objekte ter gradnja novih stanovanjskih objektov na tem 
območju ni dovoljena.
Območje zaokrožuje zemljišča in objekte po večini že 
opuščene rudniške dejavnosti in strojegradnje in je zaradi 
posledic stoletnega rudarjenja, predvsem odlaganja 
jalovine na nekaterih mestih, z geomehanskega vidika 
kratkoročno še precej nestabilno. 

Zaradi navedenega in dejstva, da je zahodni del 
OIC lokacijsko vezan na področje doline potoka 
Trboveljščice, je razpolaganje s prostorom na območju 
urejanja omejeno, prostor kot tak, pa izredno dragocen. 
V ureditvenem načrtu je bil z namenom reševanja 
kompleksne vodnogospodarske problematike območja, 
zagotovitve primernih odtočnih razmer dolvodno in 
zagotovitve odvoda padavinskih voda z območja z 
upoštevanjem vseh karakteristik zemljine na celotnem 
območju, tudi plazovitem delu, ter zagotovitve stabilnost 
pobočja predviden varovalni pas potoka v širini 10 m. Tako 
določena širina varovalnega pasu je za razmere kakršne 
veljajo na predmetnem območju docela nesprejemljiva, 
saj omejuje in zmanjšuje že tako skopo odmerjen, in kot 

rečeno izredno dragocen prostor, ki je še primeren za 
širitev pozidave. 

S sprejetjem Zakona o vodah, ki v 14. členu opredeljuje 
priobalno zemljišče in njegovo zunanjo mejo, ter določa, 
da je širina priobalnega pasu vod 2. reda, kamor sodi tudi 
potok Trboveljščica, 5 m od meje vodnega zemljišča se 
je širina priobalnega pasu zožila na zakonsko določeno 
širino 5 m, kar pa za specifične razmere na območju 
spodnjega platoja v OIC nasipi ne zadošča. Zlasti je 
nesmiselno omejevanje širine varovalnega pasu na tistih 
območjih prostora vzdolž potoka, kjer je bila struga 
Trboveljščice v preteklosti regulirana in preko potoka že 
izvedeno prekritje. Obstoječi – legalno zgrajeni objekti 
pa so, zaradi že omenjene utesnjenosti prostora, locirani 
v neposredni bližini potoka v odmiku, ki je precej manjši 
od predpisanega, oziroma tega odmika sploh ni, saj so 
nekateri izmed njih locirani na samem opornem zidu 
korita reguliranega potoka. 

Res je, da je vse posege v vodna in priobalna zemljišča 
potrebno izvajati tako, da se zagotavlja dobro stanje 
voda in spodbuja njihova trajnostna raba, vendar te cilje 
lahko dosežemo tudi z drugimi ukrepi. Zgolj z v naprej 
predpisano širino priobalnega pasu brez upoštevanja 
dejanskega stanja in specifičnosti prostora osnovnega 
cilja upravljanja z vodami in priobalnimi zemljišči, na 
predmetnem območju, praktično ni moč več doseči. 
S tega razloga je Občina Trbovlje v mesecu februarju 
2005 podala vlogo za izjemno določitev zunanje meje 
priobalnega zemljišča in to na tistih parcelah vzdolž 
Trboveljščice, kjer je bil potok reguliran in prekrit. Vlada 
je na podlagi 14. člena Zakona o vodah (ur.l. RS, št. 
67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004) izdala 
uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 
ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških parcelah 
v Občini Trbovlje, s čimer je podana pravna podlaga 
za spremembo ureditvenega načrta oziroma njegovo 
uskladitev z veljavno zakonodajo.

Pobuda za spremembo ureditvenega načrta je utemeljena 
z:
- Zakonom o vodah (ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 

2/2004, 41/2004)
- uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega 

zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih 
zemljiških parcelah v Občini Trbovlje (ur.l. RS, št. 
23/06, popr.28/06 )

Zakon o urejanju prostora ( ur.l.RS, št. 110/02, dopolnitev 
8/03, popr. 58/03 ) v 23. členu predpisuje, da se 
spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravijo 
in spremenijo po postopku, ki je predpisan za njegovo 
pripravo in sprejem. Ker gre za spremembe , ki ne ovirajo 
osnovne namenske rabe, ne ogrožajo naravnih vrednot, 
zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne 
dediščine, za njih ni predpisana obvezna presoja vplivov 
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na okolje, prav tako pa predlagane spremembe bistveno 
ne vplivajo na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se 
spremembe oziroma dopolnitve lokacijskega načrta, v 
skladu s 34. členom ZureP, pripravijo in sprejmejo po 
skrajšanem postopku. 

II. 
PREdmET IN PROgRAmSKA IZHOdIŠČA

Predmet spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta 
so določila ureditvenega načrta, ki opredeljujejo vodno 
gospodarsko ureditev območja oziroma uskladitev 
predmetnih določil z veljavno zakonodajo. V ureditvenem 
načrtu je določena širina varovalnega pasu 10 m. Znotraj 
10 m pasu ob vodotoku so prepovedani posegi, razen 
izvedbe prometnic v primerni oddaljenosti in gojitvi zarasti, 
ki pa bo omogočala neoviran dostop do vodotoka. 

Skladno z določili 14. člena Zakona o vodah (ur.l. RS, 
št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004) se določi 
zunanja meja priobalnega pasu Trboveljščice v širini 
5,00 m od meje vodnega zemljišča. Skladno z izdano 
uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 
ob potoku Trboveljščica v Občini Trbovlje (ur.l. RS, št. 
23/06 ) pa se na nekaterih zemljiških parcelah kjer 
poteka zunanja meja priobalnega zemljišča določi nova 
zunanja meja priobalnega pasu v širini 1,00 m od meje 
vodnega zemljišča.

III. OKVIRNO uREdITVENO OBmOČJE

ureditveno območje se s spremembo in dopolnitvijo 
ureditvenega načrta ne bo spremenilo. Območje urejanja 
se nahaja na jugozahodnem obrobju naselja Trbovlje. 
Območje P 7/1 – Nasipi na severu omejuje območje 
m 9/1 – Trg revolucije ter S 7/2 – žabjek (območje za 
stanovanjsko gradnjo v stagnaciji ), na zahodu regionalna 
cesta (Vodenska in Kolodvorska cesta), na jugu rob 
varovalnega gozda oz. območje g 8/3 – Bevški greben 
ter na vzhodu meja pridobivalnega območja Rudnika oz. 
E 7/1.

IV. NOSIlCI uREJANJA PROSTORA IN dRugI 
udElEžENCI, KI BOdO SOdElOVAlI PRI PRIPRAVI

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred izdelavo 
sprememb in dopolnitev uN podati smernice za njegovo 
pripravo, k dopolnjenem pa svoje mnenje so naslednji:
• ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za 

okolje, Vojkova 1b, 1000 lJuBlJANA

V postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
lN se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če 
se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da predlagane 
spremembe in dopolnitve vplivajo na posamezno 
področje , ki ga upravljajo ali so zanj kako drugače 
odgovorni.

V. SEZNAm POTREBNIH STROKOVNIH POdlAg IN 
NAČIN PRIdOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 

Poleg Zakona o vodah (ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 
2/2004, 41/2004) in uredbe o določitvi zunanje 
meje priobalnega zemljišča ob potoku Trboveljščica v 
Občini Trbovlje (ur.l. RS, št. 23/06 ) bodo upoštevane 
in smiselno uporabljene vse relevantne že izdelane 
strokovne podlage in mnenja, na katerih temelji izdana 
uredba vlade.

Pripravljavec sprememb in dopolnitev uN je Občina 
Trbovlje. Postopek priprave dokumenta vodi Oddelek za 
okolje in prostor Občine Trbovlje. 

VI. NAVEdBA IN NAČIN PRIdOBITVE gEOdETSKIH 
POdlAg 

Izdelan je geodetski posnetek obravnavanega območja, 
ki ga zadevajo predlagane spremembe in dopolnitve 
uN.

VII. ROKI ZA PRIPRAVO SPREmEmB IN dOPOlNITEV 
lN 

AKTIVNOST ROK
1. Priprava gradiva in pridobitev 

smernic nosilcev urejanja 
prostora

30 dni

2. Izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev uN in priprava gradiva 
za javno razgrnitev

največ 10 dni po 
pridobitvi smernic

3. Javna razgrnitev in javna 
obravnava

15 dni

4. Priprava strokovnih stališč do 
pripomb javne razgrnitve in 
sprejem stališč na OS

največ 10 dni po 
končani razgrnitvi

5. Izdelava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev uN

največ 10 dni po 
sprejetju stališč 
na OS

6. Pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora

30 dni

7. Priprava predloga sprememb in 
dopolnitev uN za sprejem na OS

največ 10 dni po 
pridobitvi mnenj

VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S fINANCIRANJEm 

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in 
sprejema sprememb in dopolnitev uN prevzame Občina 
Trbovlje.

IX. VElJAVNOST PROgRAmA PRIPRAVE 

Ta program priprave se objavi v uradnem vestniku 
Zasavja.
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Številka: 3505–1/2006 
župan

Občine Trbovlje 
Bogdan Barovič, s.r.
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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 

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.
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JAVNO PODJETJE KOMUNALA 
TRBOVLJE d.o.o. 

13

CENIK OSNOVNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI- 
TOPLOTNE ENERGIJE 

 z veljavnostjo od 1.4. 2006 dalje 

Na podlagi uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne uporabnike (ur.list RS št. 41/05) se 
dne 1.4.2006 zvišajo cene ogrevanja in sicer:
- ogrevanje pavšal za 1,81 %
- ogrevanje po števcu 
- gospodinjstva, ustanove za 1,81%
- industrija za 1,81 %
- ogrevanje vode
- gospodinjstvo, ustanove za 1,81 %
- industrija za 1,81 %
- povprečno zvišanje cen za 1,42 %
- cena za priključno moč se ne spremeni

OBRAČuN PO ŠTEVCu 

 Cena brez ddV ddV 20% cena z ddV  cena v EuR

1. VARIABIlNI STROŠKI ( SIT/mWh)

gOSPOdINJSTVO  11.799,66 2.359,93 14.159,59 59,09

uSTANOVE  11.799,66 2.359,93 14.159,59 59,09

INduSTRIJA  14.768,57 2.953,71 17.722,28 73,95

2. fIKSNI STROŠKI (SIT/mW/leto)

gOSPOdINJSTVO 3.657.829,00 731.565,80 4.389.394,80  18.316,62

uSTANOVE 3.657.829,00 731.565,80 4.389.394,80  18.316,62

INduSTRIJA 3.853.869,30 770.773,86 4.624.643,16  19.298,29

OBRAČuN PO PAVŠAlu ( SIT/mWh) 

gOSPOdINJSTVO 16.600,13 3.320,03 19.920,16 83,13

uSTANOVE 16.600,13 3.320,03 19.920,16 83,13

INduSTRIJA  27.750,69 5.550,14 33.300,83  138,96

OgREVANJE VOdE (SIT/m3)

gOSPOdINJSTVO  1.530,99 306,20 1.837,19 7,67

uSTANOVE  1.530,99  306,20 1.837,19 7,67

INduSTRIJA  1.924,69  384,94 2.309,63 9,64

Povprečna prodajna cena 17.179,00  3.435,80 20.614,80 86,02
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direktor:  
milan žnidaršič, dipl.inž.grad.

Opomba: cene iz SIT v EuR so preračunane po 
centralnem paritetnem tečaju, ki znaša 1 EuR = 239,640 
SIT
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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


