
VSEBINA

OBčINA HRASTNIK 

26. čISTOpIS pOSlOVNIK O dElu NAdzORNEgA OdBORA OBčINE HRASTNIK

27. zAKljučNI RAčuN pRORAčuNA OBčINE HRASTNIK zA lETO 2007

28. jAVNI RAzpIS zA SOfINANcIRANjE pRIREdITEV pOSEBNEgA pOmENA zA OBmOčjE OBčINE 
HRASTNIK zA lETO 2008

29. OdlOK O pRIpOjITVI OSNOVNE šOlE VITKA pAVlIčA HRASTNIK K OSNOVNI šOlI NAROdNEgA 
HEROjA RAjKA HRASTNIK

30. OdlOK O uSTANOVITVI jAVNEgA VzgOjNOIzOBRAžEVAlNEgA zAVOdA OSNOVNA šOlA 
NAROdNEgA HEROjA RAjKA HRASTNIK

31. SKlEp O jAVNI RAzgRNITVI IN jAVNI OBRAVNAVI z jAVNIm NAzNANIlOm

32. OdlOK O NAčINu IzVAjANjA gOSpOdARSKE jAVNE SlužBE VzdRžEVANjA OBčINSKIH cEST V 
OBčINI HRASTNIK

33. OdlOK O SpREmEmBAH IN dOpOlNITVAH OdlOKA O pOgOjIH zA pOdElITEV KONcESIjE zA 
OpRAVljANjE OBVEzNE lOKAlNE gOSpOdARSKE jAVNE SlužBE OSKRBA S pITNO VOdO NA 
OBmOčju OBčINE HRASTNIK

34. OdlOK O SpREmEmBAH IN dOpOlNITVAH OdlOKA O pOgOjIH zA pOdElITEV KONcESIjE zA 
OpRAVljANjE OBVEzNE lOKAlNE gOSpOdARSKE jAVNE SlužBE OdVAjANjE IN čIščENjE 
KOmuNAlNIH OdpAdNIH IN pAdAVINSKIH VOdA NA OBmOčju OBčINE HRASTNIK

35. OdlOK O SpREmEmBAH IN dOpOlNITVAH OdlOKA O pOgOjIH zA pOdElITEV KONcESIjE 
zA OpRAVljANjE OBVEzNE lOKAlNE gOSpOdARSKE jAVNE SlužBE zBIRANjA IN pREVOzA 
KOmuNAlNIH OdpAdKOV NA OBmOčju OBčINE HRASTNIK

36. OdlOK O SpREmEmBAH IN dOpOlNITVAH OdlOKA O pOgOjIH zA pOdElITEV KONcESIjE 
zA OpRAVljANjE gOSpOdARSKE jAVNE SlužBE upRAVljANjE, uREjANjE IN VzdRžEVANjE 
pOKOpAlIšč, dAjANjE gROBNIH pROSTOROV V NAjEm IN IzVAjANjE pOKOpAlIšKE IN 
pOgREBNE dEjAVNOSTI V OBčINI HRASTNIK

37. SKlEp O SOglASju K cENI SOcIAlNO VARSTVENE STORITVE »pOmOč dRužINI NA dOmu« IN 
cENI dOdATNIH NAlOg cENTRA zA SOcIAlNO dElO

TISKOVINA

URADNI VESTNIK

ZASAVJA
lETO XXXXIII

28.3.2008

Št. 11



Stran 2 uradni vestnik zasavja št. 11

OBČINA HRASTNIK 

26

Na podlagi 47. člena Statuta Občine Hrastnik (uVz, št. 
28/06) je Nadzorni odbor Občine Hrastnik na seji dne, 
19.12.2007 sprejel

ČISTOPIS POSLOVNIK 

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

HRASTNIK

I. SplOšNE dOlOčBE

1. člen

S tem poslovnikom je urejena organizacija in način dela 
Nadzornega odbora Občine Hrastnik ( v nadaljevanju: 
nadzorni odbor).

2. člen

Nadzorni odbor ima okrogel pečat , z grbom Občine 
Hrastnik, okoli katerega je napis Občina Hrastnik, 
Nadzorni odbor.

3. člen

Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z 
zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine 
pošteno, strokovno, vestno in nepristransko.

4. člen

Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih 
pristojnosti samostojno.

5. člen

Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati državne, 
uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih pravnih in 
drugih oseb ter spoštovati njihovo dostojanstvo, dobro 
ime in osebnostno integriteto.

6. člen

Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki 
ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na 
konstitutivni seji (prvi seji).

7. člen

Vabljeni porabniki sredstev proračuna (sredstev javne 
porabe) in strokovni delavci občinske uprave so dolžni 
prisostvovati oz. poročati na sejah nadzornega organa.

II. NAčIN dElA NAdzORNEgA OdBORA

8. člen

delo nadzornega odbora organizira in vodi predsednik, 
v njegovi odsotnosti pa podpredsednik nadzornega 
odbora oziroma s strani predsednika pooblaščen član.

9. člen

Nadzorni odbor dela na rednih sejah, katere sklicuje 
predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali 
na zahtevo večine članov odbora, v skladu s sprejetim 
programom dela.

10. člen 

Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega 
odbora za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, 
kadar ni pogojev za sklic redne seje.

Izredno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora 
na predlog večine članov nadzornega odbora ali na 
lastno pobudo.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi 
za njen sklic. zahtevi mora biti predloženo gradivo, o 
katerem naj nadzorni odbor odloča. če seja nadzornega 
odbora ni sklicana v roku sedem dni od predložitve 
pisne obrazložene zahteve z gradivom jo lahko skliče 
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem 
primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom vročeno 
članom nadzornega odbora vsaj tri dni pred sejo.

11. člen

predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko 
to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi 
korespondenčno sejo. Korespondenčna seja lahko 
poteka po telefonu, tako, da vsak član nadzornega odbora 
glasuje o predlaganem sklepu. O korespondenči seji, 
opravljeni po telefonu, se napiše zapisnik, ki ga potrdijo 
člani na naslednji redni seji nadzornega odbora.

lahko pa se korespondenčna seja opravi tako, da 
se gradivo in predlogi sklepov posredujejo članom 
nadzornega obora pisno, po faksu ali po elektronski 
pošti. člani nadzornega odbora takoj po prejemu gradiva 
izpolnjeno izjavo o glasovanju vrnejo nadzornemu 



št. 11 uradni vestnik zasavja Stran 3

odboru. O tako opravljeni korespondenčni seji se prav 
tako napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na naslednji 
redni seji.

V obeh primerih so sklepi sprejeti na korespondenčni 
seji, če je zanje glasovala večina vseh članov nadzornega 
odbora.

12. člen 

Nadzorni obor veljavno odloča, če je na seji prisotna 
večina članov odbora. Odločitev oz. sklep je sprejet, 
če zanj glasuje večina prisotnih članov nadzornega 
odbora.

glasovanje na sejah nadzornega odbora je praviloma 
javno z dvigom rok.

13. člen

Naloga predsednika nadzornega odbora je, da:
- vodi in organizira delo odbora
- sklicuje in vodi seje
- predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora
- podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte 

nadzornega odbora
- skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora
- pripravi predlog letnega programa dela nadzornega 

odbora
- sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi 

telesi sveta in občinsko upravo
- po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta, kadar 

je na dnevnem redu gradivo v zvezi z Nadzornim 
odborom.

14. člen

predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge 
za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi 
člani nadzornega odbora, občinski svet ali župan.

15. člen

Nadzorni odbor imenuje tajnika nadzornega odbora v 
skladu z sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, za 
mandatno obdobje nadzornega odbora izmed strokovnih 
delavcev občinske uprave.

Tajnik opravlja naslednje naloge:
- skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora
- pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična 

opravila za sklic in potek seje
- sestavlja zapisnik nadzornega odbora in skrbi za pisno 

odpravo sklepov in drugih aktov nadzornega odbora
- vodi evidenco aktivnosti članov

- kontaktira z občinsko upravo in drugimi porabniki 
proračunskih sredstev v zvezi z delom nadzornega 
odbora

- skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega 
odbora

- obvešča člane nadzornega odbora o izobraževanjih
- obvešča člane nadzornega odbora o sprejemu 

in spremembah aktov občine, spremembah 
zakonodaje.

16. člen

Tajnik nadzornega odbora poskrbi za gradivo za točke 
dnevnega reda. predsednik povabi na sejo nadzornega 
odbora pripravljalce gradiv, oz. predstavnike institucij, ki 
so predmet nadzora.

17. člen

Vabilo za klic seje se z gradivom pošlje članom 
nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom 
seje.

18. člen

Tajnik piše zapisnik nadzornega odbora in vodi evidenco 
prisotnih članov nadzornega odbora.

Na začetku seje tajnik nadzornega odbora poroča o 
realizaciji sklepov prejšnje seje, nakar nadzorni odbor 
potrdi zapisnik prejšnje seje. člani imajo pravico 
dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se 
zabeležijo v zapisniku seje.

19. člen

Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje. 
Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo 
pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. 
O tem nadzorni odbor glasuje. Seja poteka po točkah 
dnevnega reda.

20. člen

z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero 
gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega 
poročevalca. O tem nadzorni odbor glasuje.

21. člen

predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni 
razpravi o posamezni točki dnevnega reda sklep in ga 
da na glasovanje. predsednik odbora konča sejo, ko so 
bile obravnavane vse točke dnevnega reda. predsednik 
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nadzornega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da je to 
potrebno. prekinjena seja se nadaljuje tistega dne, ki ga 
določi predsednik.

22. člen

zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
- zaporedna številka seje, datum in kraj seje ter čas 

začetka in zaključka seje ali njene prekinitve
- navedba prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno 

ali neopravičeno), prisotnost vabljenih na seji, odsotnih 
vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih

- sprejet dnevni red in ugotovitev sklepčnosti
- poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev 

zapisnika
- potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim 

povzetkom razprave
- izjave članov nadzornega odbora, za katere so 

zahtevali, da se vnesejo v zapisnik
- morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih 

sklepih
- sklepi nadzornega odbora.

23. člen

Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki 
so bila predložena na seji nadzornega odbora. zapisnik 
podpišeta tajnik nadzornega odbora in predsednik 
nadzornega odbora oz. predsedujoči. zapisniki in 
gradiva se do konca mandata nadzornega odbora hranijo 
v strokovni službi občinske uprave, po preteku mandata 
pa se predajo arhivu Občine Hrastnik.

zapisniki in sklepi se hranijo arhivsko, ostalo gradivo pa 
pet let.

24. člen

članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za 
udeležbo na seji nadzornega odbora in za opravljen 
posamezen nadzor glede na zahtevnost nadzora, v 
skladu s sprejetim pravilnikom občinskega sveta. prav 
tako pripada nadomestilo članu nadzornega odbora, 
če se kot predstavnik nadzornega odbora udeleži seje 
občinskega sveta v višini kot je predvidena z aktom 
občinskega sveta.

III. pRISTOjNOSTI IN pOSTOpEK NAdzORA

25. člen

Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 
proračunskih sredstev

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti in v skladu z 
letnim programom dela ugotavlja zakonitost in pravilnost 
poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov 
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij 
in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih 
sredstev.

26. člen

Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega 
leta letni program nadzora dela za tekoče leto, ki obvezno 
vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna 
občine in občasno javnih zavodov in javnih podjetij ter 
občinskih skladov.

z letnim programom nadzora seznani nadzorni odbor 
občinski svet in župana.

27. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem 
poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini. 
Stranka v postopku je uporabnik sredstev občinskih 
financ – tako imenovana nadzorovana stranka.

pregledi obsegajo obdobje, ki je relevantno za sedanje 
in bodoče finančno poslovanje.

28. člen

Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. 

O izbiri nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča 
samostojno. 

Nadzorni odbor izda o tem sklep, ki vsebuje opredelitev 
vsebine nadzora, čas in kraj nadzora ter navedbo 
nadzorovane stranke (organa ali organizacije z 
odgovornimi osebami). Sklep se dostavi nadzorovani 
stranki in pooblaščenim članom nadzornega odbora.

predsednik nadzornega odbora na podlagi sklepa 
iz prejšnjega odstavka izdaja pooblastila za izvedbo 
nadzora, s katerim opredeli člane nadzornega odbora, ki 
bodo izvedli posamezen nadzor.

posamezni nadzori so lahko:
- zelo zahtevni 
- zahtevni 
- manj zahtevni.
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zelo zahteven nadzor je nadzor poslovanja občine, 
posrednega proračunskega uporabnika,… v 
posameznem obdobju ali letu; zelo zahteven je tudi 
nadzor smotrnosti poslovanja občine.

zahteven nadzor je nadzor zaokroženega dela poslovanja 
občine, npr. investicijskih odhodkov, postopkov oddaje 
javnih naročil, prevzemanja obveznosti, plač javnih 
uslužbencev in funkcionarjev, tekočih transferov in 
podobno.

manj zahteven nadzor je nadzor, ki je osredotočen na 
posamezno proračunsko postavko ali podpostavko, npr. 
na odhodke za posamezno investicijo, tekoče transfere 
na posameznem področju (npr. kmetijstvo, kultura, 
šport), prihodke od prodaje posameznega premičnega 
in nepremičnega premoženja.

29. člen 

Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti, po 
lastni presoji, na osnovi:
- predloga občinskega sveta
- predloga župana
- pobud posameznih članov nadzornega odbora
- utemeljene pobude občanov.

30. člen

pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja 
pooblastila:
- vpogled v vse listine in dokumente, ki so predmet 

pregleda in so zajeti s sklepom o nadzoru iz 28. člena 
tega pravilnika in se nanašajo na porabo proračunskih 
sredstev

- zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in 
odgovornih oseb nadzorovane stranke

- vpogled v finančne načrte in zaključne račune v fazi 
predlogov in po njihovem sprejetju

- zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah 
nadzornega odbora.

člani nadzornega odbora ne smejo odnašati dokumentov, 
ki so predmet nadzora iz upravne zgradbe. zaradi 
priprave poročil si lahko posamezne zadeve fotokopirajo 
v prostorih občinske upravne zgradbe. Takšne fotokopije 
ostanejo priloga posameznemu poročilu.

31. člen

Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne 
k sodelovanju tudi zunanje neodvisne strokovnjake 
posameznih strok.

posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora 

imenuje občinski svet. pogodbo z izvedencem sklene 
župan.

Sklicevanje na mnenje neodvisnega strokovnjaka ne 
odvezuje nadzornega odbora odgovornosti za oblikovanje 
lastnega mnenja. prav tako nadzorni odbor pri svoji 
odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega neodvisnega 
strokovnjaka.

32. člen 

za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega 
odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino 
oziroma pooblasti posameznega člana nadzornega 
odbora.

33. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu 
svetu in županu o svojih ugotovitvah in opažanjih ter 
danih priporočilih za odpravo nepravilnosti ali izboljšanje 
poslovanja.

34. člen

ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil 
nadzornega odbora pripravijo člani nadzornega odbora, 
ki opravijo nadzor. O poteku nadzora člani nadzornega 
odbora pišejo zapisnik, ki je osnova za izdelavo 
poročila.

predlog poročila mora vsebovati nadzorovano stranko, 
odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene, 
mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov.

predlog poročila obravnava nadzorni odbor, ki oblikuje 
predhodno poročilo, ki ga posreduje nadzorovani 
stranki z vročilnico. le ta ima v roku 15. dni od prejema 
predhodnega poročila pravico, da pri nadzornemu odboru 
vloži pisni ugovor in zahteva razčiščevalni sestanek. O 
ugovoru odloči nadzorni odbor v 15. dneh od prejema 
ugovora, po predhodno opravljenem razčiščevalnem 
sestanku.

če je ugovor zavrnjen ali do ugovora ni prišlo, je 
predhodno poročilo dokončno. 

V primeru, da je ugovoru delno ali v celoti ugodeno se 
nadzor v tej zadevi ponovi, vendar le v obsegu, ki se 
nanaša na ugovor.

Izvod dokončnega poročila nadzornega odbora izroči 
predsednik ali tajnik nadzornega odbora nadzorovani 
stranki in županu ter občinskemu svetu.

če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah 
v 15. dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno 
ministrstvo in računsko sodišče.



Stran 6 uradni vestnik zasavja št. 11

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna 
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje je dolžan svoje 
ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. 
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, 
da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na katerih ali 
s katerimi je bilo kaznivo dejanje strojeno. O prijavi je 
dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 
priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski 
svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih 
sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila 
nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi 
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

35. člen

Hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti so naslednje: 
- če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna 

ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso 
predvideni v proračunu 

- če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna 
ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v 
proračunu zagotovljena sredstva oz. višino, ki jo določi 
občinski svet 

- če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali 
stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo 

- druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega 
odbora štejejo za hujše.

36. člen

če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev, nadzorni odbor v poročilu o 
predmetu nadziranja lahko poda mnenje, ki je lahko: 
- pozitivno brez pridržkov 
- pozitivno s pridržkom 
- negativno.

mnenje s pridržkom in negativno mnenje morata biti 
obrazložena.

37. člen

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse 
beležke ter druge veljavne listine in zapisnik, predhodno 
poročilo, ugovor in dokončno poročilo.

38. člen

člana nadzornega odbora predsednik nadzornega 
odbora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če 
so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi 
nepristranosti.

član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave 
in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo 
nadzorovane stranke ali predstavniki proračunskega 
porabnika v sorodstvenih zvezah do prvega kolena. prav 
tako član nadzornega odbora ne more sodelovati ali 
odločati v postopku nadzora, če je član organa upravljanja 
v javnem zavodu ali javnem podjetju, v katerem se 
opravlja nadzor ali, če opravlja kakšno pogodbeno delo 
za proračunskega porabnika, pri katerem se opravlja 
nadzor oziroma je takšno delo opravljal eno leto pred 
opravljanjem nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko zahteva tudi nadzorovana stranka. zahtevo za 
izločitev mora vložiti pri nadzornem oboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo 
za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega 
odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči 
nadzorni odbor.

39. člen

Seje Občinskega sveta, na kateri bo točka dnevnega 
reda o pregledu proračunskih postavk, pri katerih so 
ugotovljene nepravilnosti, se bo udeležil vsaj en član 
Nadzornega odbora, ki je opravil pregled proračunske 
postavke.

40. člen

Nadzorni odbor obvešča javnost tako, da se dokončna 
poročila objavljajo na spletni strani občine.

IV. KONčNE dOlOčBE

41. člen

poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 
odbor in prične veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
Vestniku zasavja.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni 
odbor po enakem postopku, kot velja za njegov 
sprejem.

42. člen

za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se 
uporablja določila zakona o lokalni samoupravi, Statuta 
Občine Hrastnik in poslovnika o delu občinskega sveta.
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43. člen

z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati poslovnik 
o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik, objavljen v 
uVz, št. 13/99.

št.: 032-41/2007
datum: 19.12.2007

predsednica nadzornega 
odbora

Občine Hrastnik
Viktorija Avbelj
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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. 28/06-upB) je Občinski svet 
občine Hrastnik na 13. seji dne 27. 3. 2008 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE 

HRASTNIK ZA LETO 2007

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hrastnik 
za leto 2007, 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 €):
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proračun občine Hrastnik

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Veljavni 

proračun 2007
Realizacija 

2007

I. SKupAj pRIHOdKI 7.509.645 7.081.107

II. SKupAj OdHOdKI 7.479.697 6.777.128

III. pRORAčuNSKI pRESEžEK (pRImANjKljAj) ( I. – II. ) 29.948 303.979

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. pREjETA VRAčIlA dANIH pOSOjIl IN pROdAjA KApITAlSKIH 
dElEžEV 15.643

16.329

V. dANA pOSOjIlA IN pOVEčANjE KApITAlSKIH dElEžEV 0 0

VI. pREjETA mINuS dANA pOSOjIlA IN SpREmEmBE KApITAl.
dElEžEV ( IV. – V.) 15.643

16.329

VII. SKupNI pRESEžEK ( pRImANjKljAj) ( I. + IV.) – ( II. + V.) 45.591 320.308

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. zAdOlžEVANjE pRORAčuNA 0 0

IX. OdplAčIlA dOlgA 67.163 65.744

X. NETO OdplAčIlA dOlgA ( VIII. – IX.) -67.163 -65.744

XI. pOVEčANjE (zmANjšANjE) SREdSTEV NA RAčuNIH  
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) -21.572

254.564

XII. STANjE SREdSTEV NA RAčuNu KONEc pRETEKlETA lETA 739.274

3. člen

po zaključnem računu proračuna občine Hrastnik znaša 
stanje sredstev na računu konec leta 2007 v skupnem 
znesku 993.838 € in se prenese v proračun Občine 
Hrastnik za leto 2008.

4. člen

Sestavni del zaključnega računa so podatki iz bilance 
stanja na dan 31.12.2007, ki v aktivi in pasivi izkazujejo 
vrednost sredstev in virov v višini 31.543.264 €.

5. člen 

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine 
Hrastnik za leto 2007 so tudi sredstva Rezervnega 
sklada občine Hrastnik, realizirana v naslednji višini:
- razpoložljiva sredstva s prilivi 99.429,01 € 
- namenski izdatki 99.258,20 € 
- saldo sredstev 31.12.2007 170,81 €

6. člen

Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna občine 
Hrastnik za leto 2007 se objavi v uradnem vestniku 
zasavja in na spletni strani Občine Hrastnik www.
hrastnik.si.

štev.: 410-1/06
datum: 27. 3. 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč
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Na podlagi določil pravilnika o sofinanciranju prireditev 
posebnega pomena (uVz, št.8/08) in Odloka o 
proračunu Občine Hrastnik za leto 2008 (uVz, št. 
32/07) objavlja naročnik Občina Hrastnik

Javni razpis 

za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za 

območje Občine Hrastnik za leto 2008

1. predmet javnega razpisa

je sofinanciranje prireditev posebnega pomena v Občini 
Hrastnik, ki se bodo izvajale na območju Občine Hrastnik 
v letu 2008.

Kot prireditev se šteje enodnevni ali več dnevni javni 
dogodek, ki je namenjen širši javnosti, katerega vsebina 
se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem 
razpisu.

predmet javnega razpisa so prireditve, ki se izvajajo na 
območju občine Hrastnik in:
- so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu 

obiskovalcev
- bodo izvedene v tekočem koledarskem letu, kot je 

sprejet veljavni občinski proračun
- so pretežno brezplačne za obiskovalce
- imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in 

odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financiranja
- se v tekočem letu ne sofinancirajo iz drugih finančnih 

virov Občine Hrastnik
- imajo prijavitelji izkušnje na področju izvajanja 

prireditev
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, materialne in 

prostorske pogoje za izvedbo prireditve
- prireditev ima prepoznaven značaj in vsebino
- dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, družbeno 

ponudbo občine
- prireditev je tradicionalna ali gre za prireditev ob 

visokem jubileju delovanja društva oz. združenja ali gre 
za drugo prireditev, ki ima javni značaj ob posebnem 
dogodku

- vsebina prireditve je vezana na področja, ki so predmet 
razpisa

- je v lokalnem javnem interesu.

2. pogoji in merila:

Izvajalci prireditev morajo biti registrirani za opravljanje 
svoje dejavnosti, za katero se prijavljajo.

Na javni razpis oz. za izvedbo prireditve se lahko prijavijo 
izvajalci:

a) tradicionalnih prireditev kot so: 
- dolska noč, 
- Kmečke igre, 
- ulični festival Rdeči revir, 
- Koncerti za mlade, 
- Sovretova pot, 
- Veselje je pri nas doma oz. moja dežela lepa in 

gostoljubna. 
- Novoletno srečanje starostnikov nad 70. let 
- Veseli december

b) Osrednje prireditve ob počastitvi državnih praznikov: 
- 8.februar - Slovenski kulturni praznik, 
- 27. april - dan upora proti okupatorju, 
- 1.in 2.maj - praznik dela (kresovanje) 
- 25.junij - dan državnosti, 
- 26.december- dan samostojnosti in enotnosti.

c)  Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika 
3. julij.

d)  prireditve v počastitev visokih jubilejev delovanja 
društev oz. združenj (30,40,50,.. upošteva se jubilej 
na vsakih 10 let, od 30 let dalje).

e)  druga prireditev, ki ima javni značaj in so za njeno 
izvedbo zagotovljena proračunska sredstva.

za ocenjevanje posameznih prireditev bodo uporabljana 
naslednja merila:
- kakovost in prepoznavnost prireditve-dogodka 

(d, e) 0-10 točk
- ekonomičnost 0-10 točk
- dostopnost dogodka javnosti 0-10 točk
- pomembnost dogodka za lokalno območje

 0-10 točk
- sodelujoči na prireditve 0-10 točk
- trajanje prireditve 0-10 točk
- število dogodkov 0-10 točk
- dosedanje delo in reference prijavitelja 0-10 točk
- visoki okrogli jubilej društev (30,40,50,…).

 0-20 točk

3. Okvirna višina sredstev 

je določena v proračunu Občine Hrastnik za leto 2008. 

4. Rok za izvedbo izbranih prireditev:

Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega področja je 
vezan na tekoče koledarsko leto.
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5. Vsebina prijave

prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V 
kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako 
posamično prireditev izpolniti ločen obrazec.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve:

prijavitelji morajo prijave oddati po pošti na naslov Občina 
Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, Hrastnik ali neposredno na 
vložišču Občine Hrastnik najkasneje:

- do 18. aprila 2008, za prireditve, ki se izvajajo od 1.4 
do 31.8.2008

- do 12. septembra 2008, za prireditve, ki izvajajo od 
1.9. do 31.10.2008

- do 24. oktobra 2008 za prireditve, ki se izvajajo od 
1.11. do 31.12.2008.

prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne 
odpiraj – javni razpis za posebne prireditve«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj vse sprejema pogoje 
in merila javnega razpisa.

7. Obravnava vlog-prijav:

Vloge bo odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog 
ne bo javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija 
ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega 
javnega razpisa.

Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev 
o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev. upravičencem bodo sredstva nakazana v 
skladu z določili pogodbe o sofinanciranju.

8. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih 
razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev 
župan Občine Hrastnik. Na podlagi pravnomočnega 
sklepa bodo upravičenci pozvani k podpisu pogodb. 

zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži 
pritožbo v roku 8. dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Hrastnik. prepozno vložene pritožbe 
se zavržejo. pritožba se pošlje priporočeno po pošti 
na naslov Občine Hrastnik. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O 
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

9. Informacije in kontaktna oseba naročnika:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine 
Hrastnik www.hrastnik.si/obcina, ali v času uradnih ur v 
vložišču Občine Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, Hrastnik.

dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje 
Radojka Odžič, tel. 56 54 392 ali e naslov radojka.
odzic@hrastnik.si v času uradnih ur.

št.:007-02/2008
datum: 28.3.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč
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Na podlagi četrte alineje 54. člena zakona o zavodih 
(uradni list RS št. 12/91 in 8/96) je Občinski svet 
Občine Hrastnik na 13. seji dne, 27.3.2008 sprejel

Odlok 

o pripojitvi Osnovne šole Vitka Pavliča Hrastnik k 

Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik

1. člen

zaradi premajhnega števila učencev so ob upoštevanju 
določb pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih 
osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (uradni list RS št. 
16/98, 82/03 in 61/05) prenehali obstajati pogoji za 
nadaljnji obstoj Osnovne šole Vitka pavliča, log 19, 
Hrastnik, kot samostojne pravne osebe.

Občina Hrastnik ustanovitelj Osnovne šole Vitka pavliča 
Hrastnik (v nadaljnjem besedilu prevzeti zavod) s tem 
odlokom zgoraj navedeni zavod pripoji k Osnovni šoli 
narodnega Rajka Hrastnik, log 19, Hrastnik (v nadaljnjem 
besedilu prevzemni zavod).

2. člen

pripojitev prevzetega zavoda k prevzemnemu zavodu se 
izvrši s 1. 9. 2008. Na prevzemni zavod se prenese vse 
premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega 
zavoda.

3. člen

članom sveta šole prevzetega zavoda se podaljša mandat 
do konstituiranja novega sveta šole v prevzemnem 
zavodu.

4. člen

z dnem pripojitve, opredeljene v 2. členu tega 
odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitka pavliča 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 10/97, 7/98 in 
12/05).

številka: 609-2/2007
datum:27.3.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč
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Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (uradni list RS 
št. 12/91 in 8/96), 40.,41., in 140. člena zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradni 
list RS št. 16/07 – upB -5) ter 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 28/06) je Občinski 
svet Občine Hrastnik na 13. seji dne, 27.3.2008 
sprejel 

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA 

ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 

I. SplOšNA dOlOčBA 

1. člen 

S tem odlokom občina Hrastnik, s sedežem pot Vitka 
pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) 
ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno 
izobraževalni zavod Osnovno šolo narodnega heroja 
Rajka Hrastnik (v nadaljevanju: zavod). 

II. STATuSNE dOlOčBE 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda 

2. člen

zavod posluje pod imenom: Osnovna šola narodnega 
heroja Rajka, Hrastnik.

Sedež zavoda: log 19, Hrastnik. 

Skrajšano ime zavoda: Oš NHR Hrastnik. 

V sestavo osnovne šole sodi:

- matična šola v Hrastniku, log 19, Hrastnik, 

- podružnična šola dol pri Hrastniku, planinska cesta 
3, dol pri Hrastniku,

- podružnična šola log, za izobraževanje in 
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, log 19, 
Hrastnik. 

zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem 
organizira delo v novi 

podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani 
razlog.
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3. člen

zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki 
so v pravnem prometu. zavod je pravna oseba s polno 
odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem 
premoženjem s katerim razpolaga. 

4. člen

zavod se vpiše v register pri pristojnem registrskem 
sodišču. 

zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport. 

5. člen

zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot 
jih določata zakon in ta odlok.

2. pečat zavoda 

6. člen

zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, 
premera 35 in 20 mm, v sredini katerega je grb 
Republike Slovenije, ob obodu je izpisano: Osnovna 
šola narodnega heroja Rajka Hrastnik. 

podružnična šola dol pri Hrastniku ima pečat z naslednjo 
vsebino: 
- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, 

podružnica dol 

podružnična šola log za izobraževanje in usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami ima pečat z naslednjo 
vsebino: 
- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, 

podružnica log 

7. člen

število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničenja določi ravnatelj.

3. zastopanje, predstavljane in podpisovanje 

8. člen

zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. 
med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 
pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila 
ravnatelja.

Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti 
druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.

9. člen 

za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so 
pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in 
poslov, ki jih opravlja. 

V odnosih z banko, upravo RS za javna plačila, Agencijo 
RS za javnopravne evidence in storitve ter davčno upravo 
RS zavod posluje s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
izdanim pri SIgENcA, ki deluje v okviru overovatelja na 
centru vlade RS za informiranje.

4. Območje zadovoljevanje vzgojno izobraževalnih 
potreb 

10. člen

zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po 
osnovnošolskem izobraževanju na celotnem območju 
občine Hrastnik. 

V podružnično šolo log za izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami se vključujejo otroci iz celotnega 
območja občine Hrastnik.

podružnična šola dol pri Hrastniku s svojo dejavnostjo 
zadovoljuje potrebe po izobraževanju otrok iz naselij: 

Brdce, Brnica, dol pri Hrastniku, gore, Kovk, Krištandol, 
marno, Turje in unično. 

III. dEjAVNOST zAVOdA

11. člen 

zavod opravlja naslednje dejavnosti: 

- p/85 200 Osnovnošolsko izobraževanje,

- p/85 600 pomožne dejavnosti za izobraževanje

- R/91 011 dejavnost knjižnic

- l/68 200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin 

- I/56 dejavnost strežbe jedi in pijač

- H/49 39 drug kopenski potniški prevoz

V okviru opredeljene dejavnosti šola izvaja tudi:

- mobilno specialno pedagoško in rehabilitacijsko 
pomoč,

- logopedsko obravnavo otrok in mladostnikov z 
govornimi in bralno napisovalnimi motnjami,

- hospitacije, pedagoško prakso za študente različnih 
smeri, pripravništvo za diplomante različnih smeri.
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12. člen 

zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je 
sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 

13. člen

zavod je osnovna šola, ki opravlja vzgojno-izobraževalno 
dejavnost v skladu z določili zakona o osnovni šoli. 
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka 
v slovenskem jeziku.

zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo 
kot javna listina. 

zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja 
ustanovitelja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da 
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi 
predpisani pogoji.

za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja 
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša 
ponudbo vzgojno izobraževalnega dela ali s katerim 
prispeva k polnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.

14. člen

zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni 
register.

IV. ORgANI zAVOdA 

15. člen

Organi zavoda so:

 1. svet šole, 

 2. ravnatelj,

 3. vodja podružnične šole 

 4. strokovni organi,

 5. svet staršev.

zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno 
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se 
določi s pravili.

1. Svet šole 

16. člen

zavod upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. Svet šole šteje 9 (devet) članov. 

Sestavljajo ga: 
- trije predstavniki ustanovitelja,
- trije predstavniki delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev. 

predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet. 

predstavnike delavcev zavoda in staršev se voli :
- iz matične šole po en predstavnik delavcev in 

staršev,
- iz podružnične šole dol pri Hrastniku po en predstavnik 

delavcev in staršev, 
- iz podružnice log po en predstavnik delavcev in 

staršev.

predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, 
ki ga določata zakon in odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda. 

predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.

člani sveta šole izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji 
predsednika in namestnika predsednika. 

Svet šole odloča z večino glasov vseh članov. 

mandat članov sveta šole traja 4 leta. za člana sveta 
šole je ista oseba lahko imenovana oz. izvoljena največ 
dvakrat zaporedoma. 

mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan z 
dobo vključenosti njihovih otrok v zavod. 

17. člen 

Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 

uresničitvi,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problema-

tiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavca iz delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, 
svet staršev in skupnost učencev,

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 
določa ta odlok oziroma zakonodaja 
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- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 

dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in 

mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 

zavoda določene naloge.

18. člen 

a. Volitve predstavnikov delavcev v svet šole 

Svet razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet s 
sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni 
pred potekom mandata sveta zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev 
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot 
zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v 
zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, 
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva 
člana ter njuna namestnika. član volilne komisije oziroma 
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. 
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

19. člen 

pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo najmanj 
trije delavci z aktivno volilno politiko in reprezentativni 
sindikat.

predlogi kandidatov za svet, ki se predložijo volilni komisiji 
najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti 
pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s predloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov. 

Kandidati za predstavnike delavcev v svet se imenujejo v 
skladu s 16. členom tega odloka.

20. člen 

glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve 
morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost 
glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev. 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en 
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po 
abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov 

se voli izmed kandidatov matične šole in posamezne 
podružnične šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi 
glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov 
(iz posamične podružnične šole, matične šole ali izmed 
upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je 
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta, kot je 
predstavnikov delavcev v svetu. Izvoljeni so tisti kandidati, 
ki so dobili največje število glasov. če sta dva ali več 
kandidatov dobili enako število glasov, je izvoljen tisti, ki 
ima daljšo delovno dobo v zavodu. 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna 
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi 
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja. 

b. prenehanje mandata in odpoklic predstavnikov 
delavcev v svetu šole 

22. člen

članu sveta preneha mandat v svetu pred potekom dobe, 
za katero je bil izvoljen, če:
- izgubi pravico biti voljen v svet,
- odstopi 
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov 

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
- mu preneha delovno razmerje v zavodu,
- ustanovitelj odpokliče svojega predstavnika.

Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana 
sveta o odstopu. 

Ko svet ugotovi, da članu sveta preneha mandat, o tem 
obvesti pristojne za imenovanje oz. izvolitev novega 
člana. 

če delavcu predčasno preneha mandat v svetu, postane 
član sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat 
za člana sveta izmed delavcev zavoda, ki je med 
neizvoljenimi kandidati dobil največ glasov, vendar ne 
manj kat 5% glasov tistih, ki so glasovali. 

če pred potekom mandatne dobe preneha mandat 
več kot tretjini članov iz vrst delavcev zavoda in jih ni 
mogoče nadomestiti na način iz prejšnjega odstavka, se 
v 15 dneh, od dneva ugotovitve o prenehanju mandata 
razpiše nadomestne volitve. 
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Nadomestno imenovanje oz. izvolitev člana sveta ni 
potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov 
in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev. 

23. člen 

postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 
10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, oziroma 
na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je 
predlagal sindikat.

zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. zahteva 
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic.

če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je 
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnikov 
delavcev s sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe 
tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev 
v svet zavoda.

24. člen

prvo sejo novoizvoljena sveta vodi do izvolitve predsednika 
sveta najstarejši član sveta. 

2. Ravnatelj

25. člen 

pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je 
ravnatelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program dela zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in 

odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev 

in otrok,
- vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
- oblikuje predlog standardnih programov,

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev 

in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje
- organizira mentorstvo za pripravnike predlaga napre-

dovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o 
napredovanju 

- delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe, 
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski 

sestanek, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic 

in obveznosti učencev 
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodji 

podružnične šole, 
- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno 

službo,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi.

26. člen

za ravnatelja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor 
ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge 
pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, 
na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oz. najmanj 5 let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je 
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. če ravnatelj ravnateljskega 
izpita ne opravi v roku iz prejšnjega stavka, mu preneha 
mandat po zakonu. 

27. člen

Ravnatelja imenuje svet šole. 

mandat ravnatelja traja pet let.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata 
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti in
- mnenje sveta staršev.
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učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje 
tajno.

lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. 

če učiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne 
dajo mnenja v 20 dneh, ko so bili zanj zaprošeni, lahko 
svet o izbiri odloči brez tega mnenja. 

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za 
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje 
v mnenje ministru. če minister ne da mnenja v 30 dneh 
od dneva, ko je bil zanj naprošen, lahko svet odloči o 
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz 
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja 
s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. 
zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z 
zakonom, ki ureja zavode.

28. člen

Ravnatelja razreši svet šole.

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti 
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o 
njih izjavi. Svet s predlogi o razrešitvi seznani lokalno 
skupnost, učiteljski zbor in svet staršev. Svet obrazložen 
predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje 
ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če 
se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru 
svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo. 

če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je 
bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja 
brez tega mnenja.

Svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči 
ravnatelju. zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo 
v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

29. člen

če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma 
če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda oz. izmed prijavljenih 
kandidatov, vendar največ za eno leto. 

če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti 
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 
8 dneh minister. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti 
postopek za imenovanje ravnatelja. 

pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko ista 
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti 
ravnatelja največ dvakrat. 

30. člen 

podružnici osnovne šole imata vodjo, ki je lahko 
pomočnik ravnatelja. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj 
izmed delavcev podružnice osnovne šole. 

za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj 5 let 
naziv mentor. 

Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, 
organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, 
ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu 
o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno 
pooblasti. 

3. Strokovni organi

31. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni 
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev.

32. člen

učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

učiteljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 

z vzgojno-izobraževalnim delom,
- daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti,
- odloča o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja 

in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenja o predlogu za imenovanje ravnatelja in 

pomočnika ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor:
- obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v 

oddelku
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, 

ki težje napredujejo
- odloča o vzgojnih ukrepih
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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34. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 
reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih 
učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, 
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 
skladu z zakonom.

35. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta 
oziroma predmetnih področij. 

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta 
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za 
ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za 
izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnavajo 
pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge 
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev 

za organizirano uresničevanje interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo 
na roditeljskem sestanku oddelka. Svet se sestaja po 
potrebi, vendar najmanj enkrat v šolskem letu.

prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o 

letnem delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 

problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-

izobraževalnim delom,
- voli predstavnike staršev v svet zavoda,
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 

ravnatelja in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 

predspisi. 

5. Svetovalna služba

36. člen

zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, 
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in 
staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter 

pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno 
svetuje.

pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba 
povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica 

37. člen

zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižno gradivo, 
ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja 
ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot 
sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar opravljanje določi 
minister. za učence, ki zaradi socialnega položaja 
ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz 
učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z 
merili, ki jih določi minister.

V. zApOSlENI V zAVOdu

38. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu 
opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi 
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju 
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje 
zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci). 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v 
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da 
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so 
pri tem strokovno avtonomni. 

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni 
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in 
drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z 
zakonom.

znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja 
pri strokovnem izpitu. pri učiteljih in vzgojiteljih, ki 
niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje 
slovenskega jezika preverja ob prvi namestitvi. 

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v 
primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, 
določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega 
strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela 
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih 
mest.

delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, 
določeno s sistematizacijo delovnih mest, obvladati 
morajo slovenski jezik.
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39. člen

delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju 
in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu 
zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo 
ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v svojem splošnem aktu.

prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v 
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih 
mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi 
normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko 
upravo na območju katere ima zavod sedež. zavod si 
mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti 
soglasje ministra. 

VI. VIRI IN NAčIN pRIdOBIVANjA SREdSTEV zA 
dElO zAVOdA 

40. člen

pogoje za delo zavoda zagotavljata ustanovitelj in 
država. 

ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, 
s katerimi je zavod upravljal ter sredstva in premoženje 
podružnične šole log.

zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana 
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi 
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. 

41. člen

zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev 
od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov 
sponzorjev ter iz drugih virov.

presežek prihodkov nad dohodki, ki jih zavod pridobi 
s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se 
uporablja za plačila materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju 
ustanovitelja pa tudi za plače.

merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v 
zavodu določi minister.

primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih 
dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter 
normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti 
zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.

42. člen 

za nadstandardne storitve lahko pridobiva zavod sredstva 
z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi 
viri, določenimi z zakonom.

zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se 
financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali 
starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega 
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za 
nakup nadstandardne opreme, za zviševanja standarda 
pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
upravni odbor imenuje svet staršev. predstavnike zavoda 
predlaga svet zavoda. 

za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme 
pravila.

VII. OdgOVORNOST uSTANOVITEljA zA 
OBVEzNOSTI zAVOdA

43. člen

ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja 
zavod.

VIII. NAdzOR

44. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko 
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije 
družbenega razvoja, določene z zakoni.

45. člen

porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 
sodišče Republike Slovenije.

gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je 
ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene 
nepremičnine v upravljanju zavoda.
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IX. jAVNOST dElA

46. člen

delo zavoda je javno.

javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, 
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 
prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov 
zavoda, razen v primerih, ko njihovo prisotnost dovoli 
ravnatelj zavoda. 

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
pooblasti.

X. VAROVANjE pOSlOVNE TAjNOSTI 

47. člen

Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in 
podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni 
pri opravljanju vzgojno izobraževalne dejavnosti in so 
določeni za poslovno tajnost. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. 

za poslovno tajnost se šteje: 
- podatki in dokument, ki so z zakonom in drugimi 

predpisi določeni za tajne, 
- podatki in dokumenti, ki jih svet določi za poslovno 

tajnost, 
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 

pristojnosti določi za poslovno tajnost, 
- podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči 

pristojni organ ali druga organizacija. 

XI. SplOšNI AKTI

48. člen

zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v 
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi 
akti, uredi z notranjo organizacijo in delo s pravili. 

pravila sprejme svet zavoda. 

zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja 
druge zadeve, če tako določa zakon. pravila in splošni 
akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v 
neskladju s tem odlokom.

XII. pREHOdNE IN KONčNE dOlOčBE

49. člen

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je pravna 
naslednica Osnovne šole narodnega heroja Rajka 
Hrastnik vpisane v sodni register pri Registrskem sodišču 
v ljubljani pod številko registrskega vložka št. 1/00 
986/00 in Osnovne šole Vitka pavliča Hrastnik, vpisane 
v sodni register pri Registrskem sodišču v ljubljani 
pod številko registerskega vložka št.1/00 997/00 in 
prevzame vse pravice in obveznosti navedenih šol. 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik prične 
delovati v skladu s tem odlokom s 1. 9. 2008. 

Organi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik 
in Osnovne šole Vitka pavliča delujejo v skladu s akti 
o ustanovitvi in splošnimi akti šol v okviru pristojnosti 
posamezne šole do 31. 8. 2008. 

Organom šol iz prejšnjega odstavka s 1. 9. 2008 
prenehajo mandati, če s tem odlokom ni določeno 
drugače. 

50. člen

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je dolžna 
prevzeti vse zaposlene javne uslužbence Osnovne šole 
narodnega heroja Rajka in Osnovne šole Vitka pavliča 
Hrastnik. 

51. člen

Ravnatelj osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik 
ga. darja mARKElj nadaljuje z mandatom ravnatelja 
v novo ustanovljenem zavodu po 1. 9. 2008 do izteka 
mandata, za katerega je bil imenovana. 

Ravnatelj iz prvega odstavka tega člena je dolžan izpeljati 
postopek registracije novega zavoda, vpisa v sodni 
register pri pristojnem sodišču ter opraviti vse potrebno, 
da zavod uskladi organizacijo dela ter opravi vsa dejanja, 
ki so potrebna za konstituiranje organov zavoda. 

Ravnatelj iz prvega odstavka tega člena je dolžan 
najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega odloka 
razpisati volitve v svet šole in sprejeti Rokovnik volilnih 
opravil za izvedbo volitve v svet zavoda. 

Svet javnega zavoda se mora konstituirati do 31. 8. 
2008. 

52. člen

z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik (uradni 
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vestnik zasavja št. 10/97, 7/98 in 13/02 in 12/05) in 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Vitka pavliča Hrastnik. 

do sprejema novih splošnih aktov šole se po 1. 9. 2008 
uporabljajo splošni akti, ki so se do 1. 9. 2008 uporabljali 
v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik. 

53. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavje. 

datum: 27.3.2008
številka: 007-00008/2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč

31

Na podlagi 50., 60. in 98. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (zpNačrt, ur.l. RS, št. 33/07) ter 31. člena 
statuta Občine Hrastnik (čistopis statuta, uradni vestnik 
zasavja, št. 28/06) je župan Občine Hrastnik dne 27. 3. 
2008 sprejel

SKLEP  

o javni razgrnitvi in javni obravnavi z javnim 

naznanilom

1.

Občina Hrastnik z javnim naznanilom obvešča javnost, 
da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za prenovo centra dol 
pri Hrastniku, ki ga je po naročilu Občine Hrastnik izdelal 
Razvojni center planiranje d.o.o. celje, ulica XIV. divizije 
14, pod št. proj. 335/07.

2.

javna razgrnitev se prične v sredo, dne 09. 04. 2008 
in bo trajala 30 dni. dokumentacija bo javno razgrnjena 
v prostorih sejne sobe upravne stavbe Občine Hrastnik, 
pot Vitka pavliča 5, v delovnem času občinske uprave. 

3.

javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 
dne 23. 4. 2008 ob 17. uri, v prostorih sejne sobe 
gasilskega doma na dolu pri Hrastniku, Trg borcev NOB 
1. Na obravnavo je vabljen vsakdo, ki misli, da je njegov 
pravni interes prizadet.

4.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 
osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse 
zainteresirane fizične in pravne osebe, organizacije in 
skupnosti. pisne pripombe in predloge se lahko podajo 
na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis 
v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na naslov 
Občina Hrastnik, pot V. pavliča 5, do konca javne 
razgrnitve. 

5.

Ta sklep se objavi v uradnem vestniku zasavja, na oglasni 
deski Občine Hrastnik, na spletni strani Občine Hrastnik 
(http://www.hrastnik.si), na plakatnih mestih v KS dol in 
v časopisu dnevnik. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem vestniku zasavja.

številka: 350-05-2/03
Hrastnik, dne 27. marca 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč
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32

Na podlagi zakona o javnih cestah – zjc-upB1 (uradni 
list RS, št. 33/06), zakona o gospodarskih javnih 
službah (uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o 
gospodarskih javnih službah (uVz, štev.:4/07), Odloka 
o občinskih cestah (uradni list RS, št. 3/99) ter statuta 
Občine Hrastnik (uVz, št. 3/99,20/03,28/06) je 
Občinski svet dne 27.03.2008 na svoji 13.seji sprejel

ODLOK 

O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V 

OBČINI HRASTNIK

I. SplOšNE dOlOčBE

1. člen

S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v 
občini Hrastnik.

2. člen

Vzdrževanje občinskih cest obsega:
- vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v 

dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti 
in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem 
občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter 
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih 
nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje 
občinskih cest),

- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih 
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših 
časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja 
njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem 
besedilu: obnavljanje občinskih cest).

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del 
javne ceste obsega naslednja dela: 
- pregledniška služba, 
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja, 
- redno vzdrževanje brežin, 
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, 
- redno vzdrževanje vegetacije, 
- zagotavljanje preglednosti, 
- čiščenje cest, 
- redno vzdrževanje cestnih objektov, 

- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij 
vozil,

- intervencijski ukrepi, 
- zimska služba. 

II. NAčIN OpRAVljANjA REdNEgA VzdRžEVANjA 
OBčINSKIH cEST

3. člen

Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka 
2. člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem 
koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske 
pogodbe.

S tem odlokom kot koncesijskim aktom občina Hrastnik 
kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) 
določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje 
za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, 
začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja , način 
plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, 
prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega 
razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske 
pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in 
izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

1. predmet izvajanja koncesije

4. člen

predmet koncesije je obvezna gospodarska javna 
služba rednega vzdrževanja občinskih cest (v 
nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisuje zakon 
o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah in Odlok o 
gospodarskih javnih službah.

5. člen

Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je 
določen s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih 
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (uradni 
list RS, št. 62/98).

2. Območje izvajanja koncesije

6. člen

Koncesija se izvaja na občinskih cestah v občini 
Hrastnik, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Hrastnik (uradni vestnik zasavja, 
št. 13/99, 7/06) in na nekategoriziranih cestah, ki jih 
določi koncesionar.

Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, 
se določi s koncesijsko pogodbo.
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3. pogoji za podelitev in izvajanje koncesije

7. člen

Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki 
Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

2. da ima poravnane davke in prispevke,

3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za 
izvajanje koncesije,

4. da izkaže finančno usposobljenost,

5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih 
sredstev in priprav,

6. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program 
vzdrževanja,

7. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

8. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z 
opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko 
povzročil tretji osebi,

9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v 
javnem razpisu.

8. člen

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, 
nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar 
ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje 
koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu 
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent 
in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti obseg 
izvajanja del, ki jih pogoji višje sile zahtevajo.

Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju 
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih 
delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

4. javna pooblastila

9. člen

Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, 
določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za 
zavarovanje prometa na njih, pooblasti koncesionarja.

Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski 
pogodbi.

5. začetek in čas trajanja koncesije

10. člen

Koncesija se podeli za obdobje petih let. 

Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe.

6. Viri financiranja koncesije

11. člen

Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu 
koncedenta.

7. Način plačila koncesionarja

12. člen

Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev 
za izvrševanje gospodarske javne službe.

Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih 
od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila 
pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke 
o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje 
koncesijska dajatev.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem 
interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske 
dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi, 
o tem pa odloči občinski svet.

8. Nadzor nad izvajanjem koncesije

13. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna 
služba koncedenta, pristojna za ceste. Koncesionar 
mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati 
informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne 
službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z 
izvajanjem koncesije.

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. 
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja 
koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le 
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se 
izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi 
zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik 
koncedenta.

Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju 
koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
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Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem 
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in 
službe.

9. prenehanje koncesijskega razmerja

14. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem 
preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z 

zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje 
uredijo s koncesijsko pogodbo.

10. postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja

15. člen

Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere 
na podlagi javnega razpisa.

javni razpis za podelitev koncesije se objavi v uradnem 
listu Republike Slovenije.

javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše 
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan 
občine. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.

16. člen

javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo 

biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti 
prijavitelja,

6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru 

koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pismenih in ustnih 

informacij med razpisom.

17. člen

javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu 
z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih 

služb in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja 
področje javnih naročil.

javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, 
ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.

Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno 
ponudb imenuje župan Občine Hrastnik.

18. člen

pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot pogoji in merila 
upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
- strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost 

prijavitelja,
- predlog izvedbenega programa vzdrževanja,
- dosedanje izkušnje interesenta,
- druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.

19. člen

Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ 
občinske uprave Občine Hrastnik na podlagi predloga 
strokovne komisije za vodenje postopka razpisa in oceno 
ponudb. 

 V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

20. člen

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije 
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

11. Sklenitev koncesijske pogodbe

21. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske 
pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno 
razmerje med koncedentom in koncesionarjem.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta 
župan.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

III. ORgANIzIRANjE OBNAVljANjA OBčINSKIH 
cEST

22. člen

Obvezna gospodarska služba iz drugega odstavka 2. 
člena tega odloka se zagotavlja skladno s predpisi o 
javnih naročilih.
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23. člen

Organiziranje obnavljanja in vrsta obnovitvenih del je 
določena s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.

IV. KONčNE dOlOčBE

24. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja.

številka: 007-5/2007
Hrastnik, dne 27.03.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč

33

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih 
javnih službah (uradni list RS, št. 32/93, 30/98), zakona 
o varstvu okolja (uradni list RS, št. 39/06-upB 1) 17. 
člena Statuta Občine Hrastnik (uradni vestnik zasavja, 
št. 28/06), 16. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Hrastnik (uradni vestnik zasavja, št. 
4/07), je Občinski svet Občine Hrastnik na 13. seji dne 
27.03. 2008 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na 

območju občine Hrastnik 

1. člen

peta alinea tretjega člena Odloka o pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja, št. 8/2007), se 
spremeni tako, da glasi: »izvajanje potrebnih posegov 
tekočega vzdrževanja«.

2. člen

Točka štirinajst v 6. členu, ki glasi:»da poda izjavo, da 
bo letno izvajal, z lastnimi likvidnimi sredstvi, investicije 
in investicijsko vzdrževalna dela, ki bodo predhodno 
usklajena s koncedentom«, se črta.

3. člen

Točka ena enajstega člena se spremeni, tako, da glasi: 
»Koncesija se podeli za obdobje 5 let«. 

4. člen

V prvi točki šestnajstega člena se črta druga alinea, ki 
glasi:«z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas«.

5. člen

Tretja točka dvaindvajsetega člena , ki glasi:»če javni 
razpis ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli 
neposredno s pogodbo«, se črta.

6. člen

Ta odlok bo objavljen v uradnem vestniku zasavja in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

številka: 007-5/2007
Hrastnik, dne 27.03.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč

34

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih 
javnih službah (uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 
zakona o varstvu okolja (uradni list RS, št. 39/06-upB 
1) 17. člena Statuta Občine Hrastnik (uradni vestnik 
zasavja, št. 28/06), 16. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Hrastnik (uradni vestnik zasavja, 
št. 4/07), je Občinski svet Občine Hrastnik na 13. seji 
dne 27.03. 2008 sprejel



št. 11 uradni vestnik zasavja Stran 25

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne 

gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 

območju občine Hrastnik 

1. člen

šesta alinea tretjega člena Odloka o pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda na območju občine Hrastnik (uradni 
vestnik zasavja, št. 8/2007), se spremeni tako, da glasi: 
»izvajanje potrebnih posegov tekočega vzdrževanja«.

2. člen

Točka enajst v 6. členu, ki glasi:»da poda izjavo, da bo 
letno izvajal, z lastnimi likvidnimi sredstvi, investicije in 
investicijsko vzdrževalna dela na predmetu koncesije, ki 
bodo predhodno usklajena s koncedentom«, se črta.

3. člen

Točka ena enajstega člena se spremeni, tako, da glasi: 
»Koncesija se podeli za obdobje 5 let«. 

4. člen

V prvi točki šestnajstega člena se črta druga alinea, ki 
glasi:«z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas«.

5. člen

Tretja točka dvaindvajsetega člena , ki glasi:»če javni 
razpis ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli 
neposredno s pogodbo«, se črta. 

6. člen

Ta odlok bo objavljen v uradnem vestniku zasavja in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

številka: 007-5/2007
Hrastnik, dne 27.03.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč

35

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih 
javnih službah (uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 
zakona o varstvu okolja (uradni list RS, št. 39/06-upB 
1) 17. člena Statuta Občine Hrastnik (uradni vestnik 
zasavja, št. 28/06), 16. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Hrastnik (uradni vestnik zasavja, 
št. 4/07), je Občinski svet Občine Hrastnik na 13. seji 
dne 27.03. 2008 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne 

gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov na območju občine Hrastnik 

1. člen

Točka ena enajstega člena Odloka o pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
na območju občine Hrastnik (uradni vestnik zasavja, 
št. 8/2007), se spremeni, tako, da glasi: »Koncesija se 
podeli za obdobje 5 let«. 

2. člen

V prvi točki šestnajstega člena se črta druga alinea, ki 
glasi:«z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas«.

3. člen

Tretja točka dvaindvajsetega člena , ki glasi:»če javni 
razpis ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli 
neposredno s pogodbo«, se črta. 

4. člen

Ta odlok bo objavljen v uradnem vestniku zasavja in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

številka: 007-5/2007
Hrastnik, dne 27.03.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč
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36

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih 
javnih službah (uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 
zakona o varstvu okolja (uradni list RS, št. 39/06-upB 
1) 17. člena Statuta Občine Hrastnik (uradni vestnik 
zasavja, št. 28/06), 16. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Hrastnik (uradni vestnik zasavja, 
št. 4/07), je Občinski svet Občine Hrastnik na 13. seji 
dne 27.03. 2008 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje 

pokopališč, dajanje grobnih prostorov v najem in 

izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v 

občini Hrastnik 

1. člen

Osma alinea šestega člena Odloka o pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč, dajanje 
grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališke in 
pogrebne dejavnosti v občini Hrastnik (uradni vestnik 
zasavja, št. 8/2007) se spremeni tako, da glasi: »da bo 
na pokopališčih izvajal posege tekočega vzdrževanja«.

2. člen

peta točka osmega člena , ki glasi:»če javni razpis 
ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli 
neposredno s pogodbo«, se črta. 

3. člen

drugi odstavek dvanajstega člena se spremeni, tako, da 
glasi: »Koncesija se podeli za obdobje 5 let«. 

4. člen

V devetnajstem členu se črta druga alinea, ki glasi:«z 
odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas«.

5. člen

Ta odlok bo objavljen v uradnem vestniku zasavja in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

številka: 007-5/2007
Hrastnik, dne 27.03.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč

37

Občinski svet Občine Hrastnik je, na podlagi 99. in 
101. člena zakona o socialnem varstvu (ur. list RS, št. 
3/2007 upB 2), 38. člena pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (ur. list RS, 
št 87/06) ter 17. člena statuta Občine Hrastnik (uradni 
vestnik zasavja št. 3/99, 20/03), na 13. seji, dne 27. 3. 
2008 izdal 

S K L E P   o   s o g l a s j u  

k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini 

na domu« in ceni dodatnih nalog Centra za 

socialno delo 

1.

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da znaša: 

• cena programa neposredne socialne oskrbe znaša 
14,49 €, za občana pa 3,10 € na uro. Razlika v ceni 
predstavlja subvencijo iz državnega in občinskega 
proračuna skladno z veljavno zakonodajo za obliko-
vanje cen storitve pomoči na domu. 

• cena programa vodenja pomoči na domu 1.269,59 € 
mesečno.

• cena prinašanja kosila uporabnikom 1,80 € za I. 
cono (KS Rudnik, Steklarna, prapretno, dol – marno, 
del KS čeče (naselje Boben do zadružnega doma 
čeče) 

• cena prinašanja kosila uporabnikom 2,50 € za II. 
cono (vse ostale oddaljene krajevne skupnosti). 
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2.

Občinski svet soglaša, da se za uporabnike storitve, ki 
imajo stalno prebivališče na območju občine Hrastnik, za 
katere bo center za socialno delo Hrastnik v upravnem 
postopku oprostitve plačila storitve pomoči na domu 
ugotovil možnost vknjižbe Občine Hrastnik na premoženje 
upravičenca, postopek vknjižbe na premoženje po 100. 
c členu zakona o socialnem varstvu ne izvede, izvede 
pa se, če je iz pripisa na vlogi razvidno, da posamezni 
upravičenec to izrecno želi. 

3.

center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik,  
dodatno oprostil tiste upravičence oz. prosilce do 
socialno varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih 
dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni 
plačati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na 
njihove zdravstvene, psihofizične in druge socialne 
okoliščine. dodatna oprostitev znaša do 50% višine 
storitev, ki jo mora plačati zavezanec. 

4.

Stroški prevoza delavk do oskrbovancev, ki niso 
upoštevani kot kalkulativni element cene za uporabnika 
se bodo domu starejših Hrastnik poravnavali mesečno 
na osnovi dejansko prevoženih kilometrov. 

5.

cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne pomoči, 
ki jih izvaja center za socialno delo Hrastnik znaša 
616,50 € mesečno. 

6.

Soglasje k cenam velja od 1. 4. 2008 dalje, cene iz pete 
točke pa se uporabljajo od 1. 1. 2008 dalje in se objavi 
v uradnem vestniku zasavja. 

7.

z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 
Soglasje k določitvi cen socialno varstvenih programov 
(uradni vestnik zasavja št. 3 /06). 

številka: 122-7/2008
datum: 27. 3. 2008 

župan 
Občine Hrastnik

miran jERIč
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založili občini Hrastnik in Trbovlje

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


