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50.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 
zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99 in spr.) in   17. člena Statuta občine Hrastnik 
( Uradni vestnik Zasavja štev.: 3/99 in 20/03)  je  Občinski svet občine Hrastnik  na  18.  redni  seji ,   dne  
13.11.2008  sprejel

ODLOK  O DOPOLNITVAH  IN
SPREMEMBAH   ODLOKA  O  PRORAČUNU 

OBČINE  HRASTNIK  ZA  LETO 2008

1.člen

Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Trimestni konto                                                                                                                                        v  €

I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                          10.133.539
        TEKOČI PRIHODKI ( 70+71)                                                                               6.716.813
70    DAVČNI PRIHODKI                                                                                              5.974.720
700  Davki na dohodek na dobiček                                                                                     4.566.519
703  Davki na premoženje                                                                                                     901.184
704  Domači davki na blago in storitve                                                                                 507.017

71    NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                            742.093
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                555.048
711  Takse in pristojbine                                                                                                      4.000
712  Denarne kazni                                                                                                              701
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                                  250
714  Drugi nedavčni prihodki                                                                                       182.094

72    KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                         365.000
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                         270.000
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja                                         95.000

73    PREJETE DONACIJE                                                                                                 84.559
730  Prejete donacije iz domačih virov                                                                                   84.559

74    TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                  2.967.167
740  Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij                                               417.792
741   Prejeta sredstva iz drž.pror.iz sred.proračuna EU                                       2.549.375

 II.   SKUPAJ  ODHODKI ( 40+41+42+43)                                                                   11.275.093
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40    TEKOČI ODHODKI                                                                                            2.238.029
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                                 491.417
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                     84.042
402  Izdatki za blago in storitve                                                                                       1.479.938
403  Plačila domačih obresti                                                                                                     27.153
409  Rezerve                                                                                                                           155.479

41    TEKOČI TRANSFERI                                                                                        2.803.573
410  Subvencije                                                                                                                        45.663
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                           1.310.764
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                      271.734
413  Drugi tekoči domači transferi                                                                                  1.175.412

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                               5.496.083
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                        5.496.083

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                                 737.408
431  Investicijski transferi                                                                                                   383.620
432  Investicijski transferi proračun. Uporabnikom                                                                 353.788

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ ( I – II)                           -  1.141.554

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                             

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.                        214.880

75    PREJETA VRAČILA DANIH POS.IN PRODAJA KAPIT.DEL.                            214.880
751  Prodaja kapitalskih deležev                                                                                              205.880
752  Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                          9.000

V.    DANA POSOLJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV                            0

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                           0
440  Dana posojila                                                                                                                      0
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                            0
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                0
 
VI.   PREJETA MINUS  DANA POS. IN SPREMEB.KAP.DEL.(IV-V)                       214.880

C.    RAČUN FINANCIRANJA                                                                 

VII.   ZADOLŽEVANJE                                                                                         
50     ZADOLŽEVANJE                                                                                                   0
500   Domače zadolževanje                                                                                               0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55     ODPLAČILA DOLGA                                                                                             67.163
550   Odplačila domačega dolga                                                                                          67.163
IX.   POVEČANJE ( ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA RAČUNIH                         -993.837
         ( I+IV+VII-II-V-VIII)
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X.     NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)                                                            -67.163

XI.     NETO FINANCIRANJE                                                                                          1.141.554           
                                                 

XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  IZ  PRETEKLIH LET                                 993.837
           ( 9009 Splošni sklad za drugo)

   2. člen

Spremeni se 1. odstavek  8. člena, tako da glasi:
Med prihodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak 
se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 14. 593 eurov se lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se 
med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

3. člen

Spremenita  se 2.  in  4. odstavek 12. člena, tako da glasita:
Občina Hrastnik se v letu 2008 ne bo zadolževala.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ( javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica 
je občina) se v letu 2008 ne smejo zadolževati,  pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv 
na upravljanje -  Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d. pa se v letu 2008 lahko zadolži 
v višini do 149.400 eurov.  Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d. za zavarovanje tega 
kredita ne sme uporabiti stvarnega premoženja, namenjenega izvajanju gospodarske javne službe, za 
servisiranje dolga pa mora zagotoviti neproračunska sredstva ( sredstva AM družbe).

4. člen

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

Številka: 410-00004/2007
Datum: 13.11.2008

             
OBČINA HRASTNIK

ŽUPAN
Miran  Jerič
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51.

Na podlagi 61. in 98. lena Zakona o prostorskem na rtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) in 17. lena 
Statuta Ob ine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06 - istopis) je Ob inski svet Ob ine Hrastnik 
na 18. seji dne 13.11.2008 sprejel 

ODLOK 
o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za 

prenovo centra Dol pri Hrastniku 

I. SPLOŠNE DOLO BE

1. len
(podlaga za ob inski podrobni prostorski na rt) 

(1) S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami dolgoro nega plana Ob ine Hrastnik za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjero nega plana za obmo je ob ine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 20/91, Ur. list RS št. 78/98 in 55/02) sprejme ob inski podrobni prostorski na rt za 
prenovo centra Dol pri Hrastniku (v nadaljnjem besedilu: podrobni na rt). 

(2) Podrobni na rt je izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o., pod številko projekta 335/07, 
oktober 2008. 

2. len
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok dolo a obmo je podrobnega na rta, prostorske ureditve, ki se na rtujejo s 
podrobnim na rtom, umestitev na rtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje 
kulturne dediš ine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesre ami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priklju evanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, namen in na in prenove naselja, etapnost izvedbe prostorskih 
ureditev in dopustna odstopanja. 

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafi nem delu podrobnega na rta, ki je 
skupaj z obvezno prilogo na vpogled na Ob ini Hrastnik. 

II. OBMO JE PODROBNEGA NA RTA 

3. len
(obmo je podrobnega na rta) 

(1) Obmo je Ob inskega podrobnega prostorskega na rta zajema površine, na katerih so 
na rtovane prostorske ureditve, vklju no s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter 
ureditve, ki so potrebne za delovanje prostorskih ureditev, in površine, na katerih so na rtovane 
ureditve, ki so potrebne zaradi prilagoditev obstoje ih ureditev. 

(2) Obmo je podrobnega na rta zajema površine znotraj katastrske ob ine Dol pri Hrastniku in je 
razvidno iz grafi nega dela podrobnega na rta na grafi nem na rtu št. 2: obmo je podrobnega na rta 
z obstoje im parcelnim stanjem. 

III. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NA RTUJEJO S PODROBNIM NA RTOM 

4. len
(prostorske ureditve, ki se na rtujejo s podrobnim na rtom) 

(1) S podrobnim na rtom so na rtovane prostorske ureditve za celovito prenovo naselja Dol pri 
Hrastniku znotraj obmo ja podrobnega na rta, ki zajema prostorsko zaokrožena obmo ja dolo ene 
namenske rabe: 
A -  osrednje obmo je centralnih dejavnosti in stanovanj na severni strani regionalne ceste 
B -  obmo je stanovanj vzhodno od pokopališ a
C-  obmo je šole in centralnih dejavnosti na južni strani regionalne ceste v osrednjem obmo ju
podrobnega na rta
D -  gospodarska cona na južnem in vzhodnem delu obmo ja.

(2) Na obmo ju podrobnega na rta so na rtovane ureditve državne ceste, ki poteka skozi naselje 
in priklju nih odsekov ob inskih cest: 
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- rekonstrukcija regionalne ceste RI-221 v podaljšku že izvedene rekonstrukcije ceste pri 
pokopališ u do dovozne ceste k orodjarni na vzhodu z delno prestavitvijo trase na vzhodnem delu 
naselja, ureditvami priklju kov ob inskih cest pri župniš u in na jugovzhodu, podhoda in 
avtobusnih postajališ  v središ u naselja, 

- priklju ni odsek lokalne ceste LC 122070 na regionalno cesto od križiš a pri župniš u do 
priklju ka na obstoje o lokalno cesto severno od gostiš a s traso po zahodni strani cerkve, 

- južna priklju na cesta naselja na regionalno cesto v podaljšku dovoza k športni dvorani po južnem 
robu parkiriš a in s premostitvijo Brnice proti severovzhodu. 

(3) V posameznih obmo jih, ki predstavljajo zaokrožene prostorske in funkcionalne celote so 
na rtovane naslednje prostorske ureditve: 

A -  OSREDNJE OBMO JE CENTRALNIH DEJAVNOSTI IN STANOVANJ 
- V trškem jedru je ob novem odseku lokalne ceste na rtovana širitev centralnega parkiriš a, 

umestitev poslovno stanovanjskega objekta na severnem obrobju in ureditev trga na obmo ju
pred cerkvijo z navezavo na podhod pod regionalno cesto. 

- V stanovanjskem obmo ju na obrobju trškega jedra je na rtovana dopolnilna gradnja 9 
enostanovanjskih objektov kot samostojni objekti in dozidave obstoje ih stanovanjskih stavb, 
manjše dozidave stanovanjskih objektov, garaže in nadomestna delavnica. 

B – OBMO JE STANOVANJ 
- Prenova soseske stanovanjskih blokov obsega ureditev krožne servisne ceste z na rtovano 

dovozno cesto do bloka št. 19, centralnega parkiriš a za 50 parkirnih mest pri uvozu ob Planinski 
cesti in oblikovanje osrednje urejene zelene površine – parka z otroškim igriš em na središ nem 
prostoru med ve stanovanjskimi objekti. 

C -  OBMO JE ŠOLE IN CENTRALNIH DEJAVNOSTI 
- Na obmo ju med regionalno cesto in južno priklju no cesto naselja na RI je ob obstoje i športni 

dvorani in športnem igriš u na rtovana nova devetoddel na osnovna šola z vrtcem, vzhodno od 
nje je ob regionalni cesti predviden ve namenski objekt za družbene, oskrbne in storitvene 
dejavnosti vklju no z nadomestnimi prostori odstranjenih objektov krajevne skupnosti in 
gasilskega doma. Skupna dovozna cesta s parkiriš em je na rtovana na vzhodni strani športnega 
igriš a z navezavo na južno priklju no cesto naselja na regionalno cesto. Športno igriš e in 
parkiriš e ob šoli je možno uporabljati tudi za namen shoda in prireditve. 

D -  GOSPODARSKA CONA 
- Na obmo ju severno od potoka Brnica je ob regionalni cesti na rtovan poslovno trgovski center – 

stavbni kompleks za obrtne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti z dovozno cesto na 
desnem bregu potoka in ureditvijo parkiriš a za orodjarno na vzhodnem obrobju. 

- Na obmo ju gospodarske cone na levem bregu potoka je na rtovana dozidava proizvodne hale 
orodjarne in prometna ureditev navezave objektov na južno priklju no cesto naselja na regionalno 
cesto. 

IV. UMESTITEV NA RTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

1.  VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMO JI 

5. len
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmo ji)

(1) Z na rtovanimi ureditvami regionalne ceste in priklju nih ob inskih cest, ki po obrobju središ a
naselja navezujejo obmo ja na glavno cesto v vzhodni dolini ob ine, bodo izboljšane cestne povezave 
urbanega središ a z obmo ji v širši regiji in urejene pešpovezave znotraj naselja in s sosednjimi 
naselji.

(2) Umestitev objektov za centralne dejavnosti (šola, vrtec, ve namenski objekt, poslovno trgovski 
center) ob glavni prometnici s kolesarsko stezo in neposredno navezavo na trško jedro z avtobusnimi 
postajališ i zagotavlja funkcionalno povezavo na rtovanih objektov z naselji v širšem gravitacijskem 
obmo ju. Obenem bo z umestitvijo sodobno oblikovanih objektov na razširjenem dolinskem dnu v 
povezavi z obstoje imi ve jimi stavbnimi volumni (športna dvorana,…) zaokrožena in poudarjena 
oblikovna podoba urbanega središ a zlasti v kontekstu razpršene obcestne gradnje v ozki dolini. 
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2.  REŠITVE NA RTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN S POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN 
GRADNJO

6. len
(rekonstrukcija regionalne ceste RI-221) 

(1) Ureditve regionalne ceste dolo ajo:
- prestavitev odseka ceste na vzhodnem delu naselja z odmikom od stanovanjskega bloka in 

enostanovanjskih objektov na severni strani ceste, 
- obojestranske hodnike za pešce ob voziš u s kolesarsko stezo na južni strani, 
- ureditev trikrakega kanaliziranega križiš a pri novem južnem priklju ku ob inske ceste in pri 

župniš u,
- ureditev podhoda v podaljšku Planinske ceste s klan inami za invalide in stopniš i za dostop na 

trško ploš ad in avtobusni postajališ i,
- umestitev avtobusnih postajališ  ob trgu na severni in pri šoli na južni strani ceste, 
- rekonstrukcijo obstoje ih navezav hišnih priklju kov na regionalno cesto, 
- sanacijo opornega zidu oziroma ureditev oblikovno primernejše ograje ob pokopališ u in izvedbe 

opornih zidov na obmo ju brežin z ozelenitvami, 
- komunalni koridor poteka omrežij gospodarske infrastrukture, ki je prikazan v grafi nem delu 

podrobnega na rta – grafi ni na rt št. 4: prikaz ureditve glede poteka omrežij in priklju evanja 
objektov na gospodarsko infrastrukturo. 

(2) Odstranijo se objekti z oznakami: 
- R1 – gasilski dom, 
- R2 – garaža pri župniš u,
- R3 – objekt s prostori krajevne skupnosti, 
- R4, R6, R7, R8, R9 – stanovanjski objekti, 
- R5 – stanovanjski objekt z obrtjo, 
- kapelica se prestavi na južno stran regionalne ceste ob stopniš e na pokopališ e.

(3) Pogoji za projektiranje državne ceste skladno s smernicami Ministrstva za promet Direkcije RS 
za ceste so: 
- K projektni dokumentaciji PGD, PZI, ki mora upoštevati Zakon o javnih cestah (Ur. list RS,  št. 

33/06), Zakon o varnosti cestnega prometa ( Ur. list RS, št. 25/06) in vse veljavne prepise s 
podro ja cestogradnje in varstva cest, mora biti priložena analiza obeh križiš  v skladu s 
Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05). 

- Na lokaciji zapornih ploskev je smiselno predvideti dvignjene otoke za urejanje prometa. 
- Pred pri etkom izvedbe podrobnega na rta je potrebno predložiti na Direkcijo RS za ceste v 

pregled in potrditev PGD, PZI ureditve državne ceste. 
- Za priklju evanje obmo ij je potrebno na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev 

Direkcije RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI ter si nanj pridobiti soglasje Direkcije RS 
za ceste. 

7. len
(priklju ni odseki ob inskih cest) 

(1) Priklju ni odsek lokalne ceste LC 122070 se uredi od križiš a z regionalno cesto pri župniš u
do Partizanske ceste z navezavo dovoznih cest z oznakami d1 in d2 v stanovanjsko obmo je na 
zahodu, centralnega parkiriš a in dovoza k župniš u, kjer se odstranijo stanovanjski objekt z oznako 
R10 ter kmetijski in pomožni objekti z oznakami: R11, R12, R13 - hlev, kozolec, lesena drvarnica. 
Širina voziš a lokalne ceste je 5,5m s hodniki za pešce širine 1,6m, širina dovoznih cest je 4m. 

(2) Južna priklju na cesta naselja na regionalno cesto se uredi po južnem in vzhodnem obrobju 
obmo ja šole in ve namenskega objekta, na katero se navezujejo dovozni cesti k šoli in poslovno 
trgovskemu centru z oznakami d4 in d5, Planinska cesta in obstoje i proizvodni objekti. Širina voziš
cest je 6m s hodniki za pešce širine 1,5m ob priklju ni cesti na regionalno cesto in dovozni cesti v 
šolo. 

(3) Za prekrivanje vodotoka Brnica na mestih na rtovanih mostov na južni priklju ni cesti naselja 
na regionalno cesto in dovozni cesti k šoli je obvezno upoštevati pogoje Ministrstva za okolje ARSO: 
- Svetla odprtina mostne konstrukcije mora zagotavljati preto no sposobnost za 100-letne visoke 

vode z zagotovitvijo 0,5m varnostne višine med gladino in spodnjim robom voziš ne konstrukcije. 
- Temeljenje mostu mora biti takšno, da bo objekt varen v vseh hidroloških pogojih. V kolikor je 

potrebno zaradi zavarovanja temeljev mostu drugo stabilizirati, je le to potrebno izvesti s 
tlakovanjem dna struge (lomljenec v betonu ali lomljenec ve jih dimenzij brez betona), pri emer 
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mora biti tlak obvezno zaklju en z dvema pragovoma in sicer enim gor in enim dolvodno od 
mostu.

- Mostni oporniki se morajo na gor in dolvodni strani zaklju iti s primerno dimenzioniranimi krili, ki 
morajo segati vsaj 1,00m pod niveleto nove struge. Globina temeljev opornikov mora biti prav tako 
1,00m.

- Niveleta struge se mora v obmo ju mostu smiselno priklju iti na niveleto struge gor in dolvodno od 
mostne konstrukcije. Tudi mostni oporniki se morajo smiselno priklju iti na obstoje e zavarovanje 
struge. 

(4) Za priklju itev ob inskih cest na regionalno cesto je potrebno k projektni dokumentaciji PGD in 
PZI, ki mora upoštevati veljavno zakonodajo in Odlok o ob inskih cestah v ob ini Hrastnik (Ur. vestnik 
Zasavja, št. 3/99), pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. 

8. len
(pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov) 

(1) Razmestitev objektov je dolo ena z: 
- gradbenimi linijami, rtami, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se 

gradijo na zemljiš ih ob tej rti,
- gradbenimi mejami, rtami, ki je na rtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali 

pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljiš a,
- horizontalnim gabaritom okvirnih dimenzij z dopustnim odstopanjem  10% ob upoštevanju 

obvezne gradbene linije in gradbene meje. 

(2) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov z oznako od 1 do 16 so: 

1. POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT 
- umesti se ob Partizanski cesti na severu trškega jedra, kjer se odstrani opuš eni stanovanjski 

objekt z oznako R24, 
- tloris: 16 x 24 m, 
- etažnost: P+2, 
- oblikovanje: sodobno, eno ali dvokapna streha ope no rjave barve z naklonom do 15 stopinj, 
- okolica: parkiriš e ob lokalni cesti, vhodna ploš ad na južni strani, uvozi na severu in zatravljene 

brežine na obrobju. 

2. STANOVANJSKI OBJEKT 
- umesti se ob novem odseku lokalne ceste severozahodno od cerkve, kjer se odstranijo bližnji 

ekološko mote i kmetijski objekti z oznakami: R14, R15 in R16-hlev, kozolec in strojna lopa, 
- tloris: 8 x 10 m, 
- etažnost: P+1,  
- oblikovanje: v ohranjeni oblikovni podobi trškega jedra, simetri na dvokapna streha, sleme 

vzporedno z daljšo stranico objekta oziroma z lokalno cesto, naklon okoli 30 stopinj, kritina ope ne 
barve,

- okolica: uvoz iz lokalne ceste, ob lokalni cesti na vzhodu in parkiriš u ob južni parcelni meji se 
obvezno uredi drevored z živico (zidana ograja ni dopustna), ev. enostavni objekt za lastne 
potrebe je možno umestiti le za stanovanjskim objektom na zahodnem delu parcele. 

3. NOVA ŠOLA Z VRTCEM 
- umesti se na severni strani obstoje e športne dvorane in športnega igriš a, kjer se odstrani 

dotrajana šolska zgradba z oznako R19 in vrtec z oznako R20, 
- dvoetažni objekt (P+1) se terasasto umesti v obcestno hribino z orientacijo u ilnic proti jugu in 

ohranjeno mostno povezavo s telovadnico, 
- maksimalna dolžina objekta na severni strani je 65 m, minimalni odmik šole od regionalne ceste je 

10 m, tlorisna površina mora ustrezati pogoju gostote zazidave v skladu z Navodili za graditev 
osnovnih šol v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo in šport, 1999), 

- oblikovanje: ravna streha zelene barve, fasada v kombinaciji potrebnih steklenih površin in 
pozidanih polnih sten s kontaktno in delno obešeno fasado s sodobnimi fasadnimi elementi, 

- okolica: šolsko dvoriš e in zunanje površine vrtca na spodnji terasi med šolo in športnimi objekti z 
glavnimi vhodi v šolo, ki so vezani na glavno pešpot  pri podhodu na zahodu in dovozno cesto s 
parkiriš em na vzhodni strani zaklju enega obmo ja šole, kjer je tudi lo en vhod v vrtec. Na 
zgornjem platoju šole (streha šole) se v povezavi z avtobusnim postajališ em uredi park z gosto 
zasaditvijo dreves in grmovnic ob regionalni cesti. Športno igriš e se na severu omeji z živico, ob 
dovozni cesti na vzhodu pa uredi zelena površina z drevoredom.

4. VE NAMENSKI OBJEKT ZA DRUŽBENE, OSKRBNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI 
- umesti se terasasto ob regionalni cesti vzhodno od šole, 
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- tloris: 30 x 35 m, 
- etažnost: P+1 z maksimalno višino 6 m na spodnji terasi in pritli no etažo višine 4 m na zgornjem 

obcestnem nivoju, 
- oblikovanje: objekt z ravno streho se terasasto dviguje od spodnjega na zgornji plato, fasada v 

kombinaciji steklenih površin in polnih sten, 
- okolica: parkiriš e in manipulacijske površine z vhodi in uvozi v spodnjo etažo na južni terasi, 

vhodna ploš ad ob regionalni cesti, zatravljene obcestne brežine z zunanjim stopniš em v 
podaljšku pešpoti ob dovozni cesti k šoli. 

5. POSLOVNO TRGOVSKI CENTER 
- umesti se ob regionalni cesti v gradbeni liniji ve namenskega objekta na obmo ju severno od 

potoka Brnice, kjer se odstranijo objekti z oznakami: R21-bivša žaga, R22– pomožni objekt in 
R23-trafo postaja, 

- maksimalni tlorisni gabarit stavbnega kompleksa vklju no s parkiriš i in pripadajo imi 
manipulativnimi površinami je 75 x 45 m, 

- maksimalna višina objekta na zgornji obcestni strani je 6 m in se terasasto znižuje proti jugu, kjer 
je na spodnji terasi maksimalna etažnost P+1, 

- oblikovanje: ravna streha, fasada v kombinaciji steklenih površin in polnih sten, 
- okolica: dovozna cesta ob potoku z uvozi in vhodi v spodnjo etažo objekta, dovozi tudi na vzhodni 

strani, kjer se ob obstoje i cesti umesti nadomestna trafo postaja, zatravljene brežine na obrobju 

6. do 15. STANOVANJSKI OBJEKTI 
- za samostojne stanovanjske objekte z oznako od 6-10 je okvirni tlorisni gabarit 9 x 13 m, etažnost 

P+1, simetri na dvokapna streha ope ne barve z naklonom okoli 30 stopinj, sleme vzporedno z 
daljšo stranico  objekta oziroma gradbeno linijo, 

- pri stanovanjskih objektih z oznako 11-15 je okvirni tlorisni gabarit dograditve 10 x 10 m, višinski 
gabarit ne sme presegati višine osnovnega objekta oziroma skupne etažnosti  P+1+M pri 
nadzidavi, naklon strešine in smer slemena kot pri osnovnem objektu, 

16. PROIZVODNI OBJEKT 
- umesti se v podaljšku obstoje e proizvodne hale orodjarne proti zahodu, kjer se odstranita 

skladiš na objekta in kurilnica z oznako R25, 
- tloris: enake širine kot je obstoje a proizvodna hala in dolžine 41 m, na južni strani je dovoljen 

aneks maksimalne širine 5m, 
- etažnost, oblikovanje: višina objekta in oblikovanje strehe enako kot pri obstoje i proizvodni hali, 

zunanje oblikovanje prilagojeno arhitekturi obstoje ega objekta, 
- okolica: manipulacijsko dvoriš e z uvozom v proizvodni objekt na zahodni strani, urejene zelene 

površine ob potoku in na južnem obrobju obmo ja. 

(3) Pogoji za na rtovane manjše dozidave obstoje ih objektov in garaže so: 
- garažni objekt s shrambami z oznako g1 je maksimalne velikosti 17 x 8 m z etažnostjo P+1, 

dvokapno streho ope ne barve in naklonom strešine okoli 30 stopinj, 
- garaža s skladiš em z oznako g2, ki je umeš ena na dvoriš ni strani župniš a z uvozom v 

razširjeno ograjeno obmo je iz severne dovozne ceste, je pritli en maksimalnih dimenzij 10 x 6 m 
z dvokapno streho ope ne barve in mora biti oblikovana skladno s kulturnovarstvenimi pogoji na 
zavarovanem obmo ju kulturne dediš ine, 

- garaža s shrambo z oznako g3 ja maksimalnih dimenzij 6 x 9 m, pritli na z ravno ali dvokapno 
streho, maksimalni naklon strešine 15 stopinj in kritina ope ne barve, 

- druge na rtovane garaže so maksimalnih dimenzij 4 x 6 m za en avtomobil oziroma 6 x 6 m za 
dva avtomobila, ki se morajo tako kot vse druge manjše dozidave stanovanjskih in drugih objektov 
oblikovati primerno arhitekturi obstoje ih objektov, 

- nadomestna delavnica z oznako d je velikosti 5 x 12 m, pritli na in prilagojeno oblikovanje 
objektom v okolici. 

9. len
(pogoji za posege na obstoje ih objektih in urejanje okolice stanovanjskih objektov) 

(1) Pogoji za posege na obstoje ih objektih so: 
- obstoje e objekte je dovoljeno vzdrževati in rekonstruirati, 
- gradnja prizidkov k obstoje im enostanovanjskim objektom ne sme presegati tlorisnih in višinskih 

gabaritov obstoje ega objekta z odmikom 4m od parcelne meje oziroma manj s soglasjem lastnika 
sosednje parcele. Za novogradnje v 15-metrskem pasu regionalne ceste je treba pridobiti 
soglasje, 

- dozidave in nadzidave ve stanovanjskih objektov in poslovnostanovanjskih praviloma niso 
dopustne, možne so manjše širitve objektov  za nujne potrebe funkcioniranja obstoje e dejavnosti, 
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- zunanje prenove objektov se morajo v posameznih prostorsko zaklju enih obmo jih izvajati z 
usklajenimi oblikovno enotnimi arhitekturnimi elementi, npr. enotne balkonske ograje v soseski 
stanovanjskih blokov, barva kritine, usklajene barve fasad, 

- spremembe namembnosti objektov so dopustne skladno z dolo eno namensko rabo posameznih 
obmo ij, niso pa dopustne za dejavnosti, ki bi onesnaževale ali prekomerno obremenile okolje. 

(2) Pogoji za urejanje okolice enostanovanjskih objektov so: 
- pri urejanju okolice niso dovoljene enotne škarpe zaradi horizontalizacije terena, dopustne so 

škarpe in podporni zidovi do višine 1,5 m z odmikom najmanj 0,5 m od meje sosednjih zemljiš
- parcelo je možno ograditi z živo mejo in ži no ograjo do višine 1,5 m v oddaljenosti minimalno 1 m 

od cestnega telesa, 
- možno je odstraniti in dovoljeno izvesti nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe z 

minimalnim odmikom 1,5 m od parcelne meje oziroma manj s soglasjem lastnika sosednjega 
zemljiš a.

10. len
(javne urejene zelene površine) 

(1) Ureditve javnih zelenih površin obsegajo: 
- zeleni pas ob regionalni cesti in parkiriš ih z ekološko in oblikovno funkcijo, kjer se uredijo 

drevoredi, 
- park na zgornjem platoju šole v povezavi z avtobusnim postajališ em z ambientalno in oblikovno 

funkcijo: gosta posaditev skupin dreves in grmovnic z urbano opremo na ploš adi in ob pešpoteh , 
- park z otroškim igriš em kot osrednja urejena zelena površina v soseski stanovanjskih blokov, kjer 

se odstrani garaža z nadstrešnico (oznaka R18) za prometno ureditev na obmo ju, 
- urejene zelene površine s parkom na obrobju in kot sestavni del ureditve glavnega trga naselja z 

usmeritvami za oblikovanje: gosta drevesna zasaditev z živico na stiku z regionalno cesto, 
okrasna zelenica na brežini pod ploš adjo okoli cerkve, kamor se na spodnjem podestu umesti 
spomenik NOB in na zgornjem robu pred cerkvijo zasadi drevored kroglastih dreves. Odstrani se 
zid s stopniš em ob spomeniku z oznako R17, obstoje a zelenica na vzhodnem robu ploš adi se 
sanira z dosaditvijo dreves. Urbana oprema na ploš adi pri avtobusnem postajališ u: klopi pod 
drevesi ob živici, vodni motiv,… 

- gradnja objektov za oglaševanje je dovoljena na lokacijah (parcelnih številkah) za katere ob ina
poda pisno soglasje. 

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJU EVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

11. len
(splošni pogoji glede priklju evanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno 

dobro)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture 
na obmo ju podrobnega na rta so: 
- vsi objekti znotraj obmo ja podrobnega na rta morajo biti priklju eni na obstoje e in predvideno 

komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko, vodovodno in 
elektroenergetsko omrežje. Priklju itev se izvede po pogojih posameznih upravljalcev komunalnih 
vodov,

- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah 
oz. površinah v javni rabi tako, da je omogo eno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav, 

- v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljiš a omogo iti
izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljiš u, upravljalec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost, 

- pred predvideno gradnjo je  treba zakoli iti obstoje o komunalno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem, 

- trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti 
medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih 
naravnih in grajenih struktur, 

- pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno obdelati vsa križanja in vzporedne poteke 
predvidenega kanalizacijskega sistema s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi vodi 
in podati ustrezne tehni ne rešitve, 

- gradnja infrastrukturnih objektov mora potekati usklajeno, 
- dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov 
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- dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priklju kov 
zaradi ustreznejše in racionalnejše izrabe prostora, 

- dopustne so delne in za asne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljalcev 
infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vklju iti v kon no fazo ureditve 
posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to obmo je,

- obstoje e infrastrukturne vode, ki se nahajajo v obmo ju, je dopustno zaš ititi, prestavljati, 
obnavljati, dograjevati in jim pove ati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi 
ter ob upoštevanju veljavnih predpisov. 

12. len
(vodovodno omrežje) 

(1) Za zagotavljanje zadostne koli ine pitne in požarne vode se bo obmo je priklju ilo na 
vodovodni sistem Novi Dol-Slatno z izgradnjo vodohranov Bedene in Slatno ter povezovalnega 
vodovoda.

(2) Na obmo ju se zgradi glavni transportni cevovod, prenovi se obstoje e vodovodno omrežje in 
priklju itev vseh objektov. 

(3) Na vodovodno omrežje se namestijo nadzemni hidranti. 

(4) Pri gradnjah, rekonstrukcijah, širitvah vodovodnega omrežja, priklju itvah na vodovodno 
omrežje in izvedbi hidrantov je treba upoštevati zakonska dolo ila in predpise. 

(5) Vodovod se zgradi iz atestiranih materialov in v skladu z geotehni nimi pogoji. 

(6) Pri na rtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov morajo biti upoštevana vsa 
dolo ila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi, predvsem podzakonski akt, ki ureja oskrbo z vodo. 
Upoštevati je treba veljavni pravilnik glede tehni ne izvedbe in uporabe vodovodnih naprav. 

13. len
(kanalizacijsko omrežje) 

(1) Za odvod komunalne in padavinske odpadne vode se zgradi javno kanalizacijsko omrežje v 
lo enem sistemu s iš enjem komunalnih odpadnih voda na N Hrastnik. Na širšem obmo ju je 
predvidena gradnja kanalizacije v lo enem sistemu z odvodnjavanjem komunalnih odpadnih vod po 
zbirnem kanalizacijskem kolektorju v N Hrastnik skladno s projektom št. 50/2001, IGL d.o.o., 
september 2001. 

(2) Na obmo ju se zgradi fekalna kanalizacija v cestah s priklju ki na kanalizacijski kolektor, ki se 
s traso v regionalni cesti izvede po projektu št. 97/07, Savinjaprojekt d.o.o., december 2007. 
Obstoje a kanalizacija se v im ve ji meri ohrani kot meteorna kanalizacija, dogradijo se zadrževalniki 
padavinske vode z izpustom v Brnico. Vse padavinske vode se morajo speljati v meteorno kanalizacijo 
preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maš ob. 

(3) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geotehni nimi pogoji. Dimenzije 
kanalov se dolo i na podlagi  podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma funkcionalni 
enoti.

(4) Pri na rtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati vsa 
dolo ila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 

(5) Do izgradnje kanalizacijskega omrežja s kolektorjem  in istilne naprave je potrebno pri novih 
objektih umestiti vodotesno greznico brez iztoka oziroma individualno istilno napravo. 

(6) Pri izgradnji kanalizacije je potrebno greznice izprazniti, dezinficirati in zasuti, objekte pa 
priklju iti na novo fekalno kanalizacijo. 

14. len
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Obmo je se z elektri no energijo napaja iz RTP 110/35(20)10 kV Hrastnik preko dveh 
napajalnih daljnovodov DV10(20) kV do treh transformatorskih postaj (20)10/0,4 kV na obravnavanem 
obmo ju.

(2) Za zagotovitev kvalitetnega napajanja centra naselja in priklju evanje objektov na obmo jih z 
oznakami, A, B in C se zgradi nadomestna transformatorska postaja TP Dol center mo i do 630 kVA, 
nanjo priklopi celotno obstoje e nizkonapetostno omrežje in izvede povezava kabelske kanalizacije do 
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to ke T1-A droga pri Partizanski cesti za priklju evanje objektov z oznakami 1, 2, 6, 7, 8, 9 na elektro 
omrežje. Zgradi se kabelska kanalizacija od TP Dol stolpi i do bližine cerkve in izvede 
srednjenapetostna 20 kV kabelska povezava (3 x 1 x 150mm) med TP Dol center in TP Dol stolpi i za 
napajanje vseh objektov v centru naselja južno in vzhodno od cerkve iz TP Dol stolpi i. Za 
priklju evanje nove šole in ve namenskega objekta se zgradi kabelska kanalizacija od TP Dol stolpi i
do na rtovanih objektov. 

(3) V gospodarski coni se zgradi nadomestna transformatorska postaja TP Dol mo i 2 x 630 kVA 
s šestimi stikalnimi celicami in dva dovodna visokonapetostna kablovoda po kabelski kanalizaciji, ki 
potekata preko mostu pri orodjarni in en odvodni v smeri proti severu. Zagotoviti je povezavo na 
obstoje e nizkonapetostno omrežje in priklju ek za Forstek speljati po kabelski kanalizaciji. Na 
betonski drog v to ki 2 se priklju i obstoje e prosto stoje e nizkonapetostno omrežje in izvede 
kabelska povezava iz TP Dol. Za priklju evanje na rtovanih objektov z oznakami 10, 14 in 15 ter 
obstoje ih objektov na severni strani regionalne ceste se izvede nizkonapetostna povezava po 
kabelski kanalizaciji iz TP Dol do betonskega droga v to ki 3. 

(4) Hišni priklju ki se morajo zgraditi kot kabelski priklju ek položen v zemljo ali v kabelsko 
kanalizacijo, kar velja tudi za obstoje e objekte. 

15. len
(telekomunikacijsko omrežje) 

(1) Obstoje e TK omrežje (kabelska kanalizacija, zemeljski kabli,…) je potrebno v primeru 
novogradenj nad njim ali v neposredni bližini ustrezno zaš ititi oziroma prestaviti. Prestavitev kabelske 
kanalizacije v smeri Marno se izvede v plo niku ob regionalni cesti z navezavo na obstoje e jaške. 
So asno se prestavi tudi obstoje e KKO in MK omrežje. Predvidena je nova telefonska centrala z 
umestitvijo objekta ob dovozni cesti na severozahodni strani nove šole. 

(2) Za priklju evanje na rtovanih objektov na javno TK omrežje je treba v fazi projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati projekt TK priklju ka na javno TK omrežje 
in pridobiti nanj soglasje upravljalca Telekom Slovenije d.d. 

(3) Postavitev baznih postaj sistema mobilne telefonije za zagotavljanje zadostnega ter 
kvalitetnega signala je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevano dokumentacijo. 

16. len
(KKS omrežje) 

(1) Obstoje e KKS omrežje je potrebno zaš ititi, prestaviti in dograditi na osnovi projektne 
dokumentacije in pridobiti gradbeno dovoljenje. 

(2) Na obmo ju rekonstrukcije regionalne ceste je na rtovana prestavitev oziroma izgradnja 2 x 
125 TK cevne kanalizacije z revizijskimi jaški 70 v novem plo niku ob regionalni cesti, zgradi še 
nadomestni jašek 120 x 120 x 80 z litoželeznim pokrovom izven ceste in 2 x 125 TK cevna 
kanalizacija zraven podhoda proti Partizanski cesti, glavno KKS vozliš e se prilagodi spremenjenemu 
terenu. Za priklju evanje objektov ob regionalni cesti z oznakami 3, 4, 5, 10, 14 in 15 se iz revizijskih 
jaškov na novi TK kanalizaciji ob cesti položijo dovodne cevi 10, za na rtovane objekte v severnem 
delu obmo ja se zgradi TK kanalizacija iz nove trase proti Partizanski cesti. 

17. len
(plinovodno omrežje) 

(1) Na obmo ju poteka plinovodno omrežje zemeljskega plina iz PEHD cevi v obratovanju in sicer 
nizkotla no omrežje tlaka 20 mbar in srednjetla no omrežje 0,5 bar z zadostno kapaciteto za 
priklju evanje novih porabnikov plina na distribucijsko omrežje. 

(2) Obstoje e plinovodno omrežje se delno prestavi, opusti in dogradi skladno s pogoji 
upravljalca, kot je prikazano na grafi nem na rtu št. 4 grafi nega dela podrobnega na rta.

(3) Upoštevati je vzporedne odmike  in odmike pri križanjih z drugo gospodarsko infrastrukturo v 
skladu s Pravilnikom o tehni nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
najve jim tlakom do vklju no 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02) in sicer minimalno 0,4 m z ustrezno zaš ito
tudi 0,3 m. 

(4) Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani upravljalca. 
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(5) Izgradnjo priklju kov na plinovodno omrežje lahko izvaja le distributer zemeljskega plina ali od 
nje pooblaš ene institucije. 

18. len
(razsvetljava) 

(1) Javno razsvetljavo je potrebno urediti na celotni trasi regionalne ceste, ob ob inskih cestah in 
na glavnem trgu naselja. 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠ INE 

19. len
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediš ine)

(1) Obmo je podrobnega na rta posega v zavarovano vplivno obmo je cerkve-Cerkev sv. 
Jakoba. Zavarovan je trikotni prostor med regionalno, lokalno in severno dovozno cesto, kjer stojijo 
zavarovani objekti kulturne dediš ine:  

- Dol pri Hrastniku – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2945), ki je razglašen za kulturni spomenik z 
odlokom: Uradni vestnik Zasavja št. 3/06 

- Dol pri Hrastniku: Župniš e (EŠD 27445) 
- Dol pri Hrastniku – Spomenik NOB (št. predloga za vpis v RKD 280011) 
- Dol pri Hrastniku – Kapela Janeza Evangelista (EŠD 27851). 

(2) Cerkev ima v tem prostoru dominantno vlogo, zato morajo biti vsi posegi skladni oziroma 
podrejeni sakralnemu spomeniku. 

(3) Za ureditev glavnega trga naselja na osrednji ploš adi med regionalno cesto in cerkvijo, ki je 
povezana s podhodom in dostopna po slepih dovozih s parkiriš i na zahodnem in severovzhodnem 
obrobju, je upoštevati kulturnovarstvene smernice: 
- Osrednja ploš ad mora biti oblikovno in funkcionalno namenjena pešcem, dostopne ceste ne 

smejo prekinjati povezave med trgom in zavarovanima objektoma. 
- Za celotni zunanji prostor na zavarovanem obmo ju je potrebno izdelati detajlni na rt ureditve in 

opreme. V sklopu tega je potrebno oblikovno in funkcionalno rešiti stik ploš adi trga z glavno cesto 
in stranskimi ulicami ter z objektoma, ki oblikujeta ploš ad. Ploš ad se naj tlakuje z avtohtonim 
kamnom ali s kombinacijo avtohtonega kamna in granitnih kock, ipd. 

- Novi pomožni objekt – garaža na dvoriš ni parceli župniš a mora biti oblikovno skladen s 
histori nimi zna ilnostmi zavarovanega ambienta.  

- Za vsak poseg na zavarovane objekte  in v zavarovanem obmo ju kulturne dediš ine je potrebno 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediš ine Slovenije. 

(4) Obravnavano obmo je prenove centra Dol pri Hrastniku leži izven evidentiranih in zaš itenih 
arheoloških obmo ij, kljub temu pa je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujo  splošni arheološki 
varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljiš e/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediš ine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediš ine Slovenije (26. len Zakona o VKD št. 16/2008), ki situacijo 
dokumentira v skladu z dolo ili arheološke stroke. 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV 

20. len
(varstvo pred hrupom) 

(1) V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05) so na 
obmo ju podrobnega na rta dolo ene naslednje stopnje varstva pred hrupom: 
- obmo ja stanovanj in centralnih dejavnosti, to so obmo ja z oznakami A, B in C so razvrš ena v 

III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer veljajo mejne vrednosti hrupa za dan 60 dBA in za no  50 
dBA,

- gospodarska cona – obmo je z oznako D in obmo ja prometne infrastrukture so razvrš ena v IV. 
stopnjo varstva pred hrupom, kjer veljajo mejne dnevne vrednosti hrupa 75 dBA in no ne 65 dBA, 

- ravni hrupa ne smejo presegati mejnih dnevnih in no nih vrednosti hrupa, ki veljajo za posamezna 
obmo ja, kar je pogoj pri izboru dejavnosti oziroma morajo investitorji zagotoviti ukrepe varstva 
pred hrupom za prepre evanje ali zmanjšanje ravni hrupa na najmanjšo možno mero, 
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- za zagotovitev zahtevane stopnje varstva pred hrupom na obmo ju ob regionalni cesti je potrebno 
na objektih izvesti pasivno zaš ito, ob župniš u se namesti protihrupna ograja, 

- strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom mora biti sestavni del vloge za pridobitev dovoljenja 
za rekonstrukcijo regionalne ceste. 

21. len
(varstvo zraka) 

(1) Zrak, ki se izpuš a v ozra je, ne sme presegati mejnih koli in vsebnosti snovi dolo enih z 
Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriti nih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Ur. list RS, št. 73/94) in 
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 73/94 in 51/98). 

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je kot energetski vir ogrevanja na rtovan 
zemeljski plin. Ogrevanje z individualnimi kuriš i je možno s pogojem uporabe ekološko dopustnega 
kuriva. Realizirati je treba na rtovane prometne ureditve in urejene zelene površine vklju no z 
zelenimi pasovi ob regionalni cesti, ki imajo zaš itno funkcijo. 

(3) Glede na vrsto posega je upoštevati okoljevarstveno zakonodajo in za vsak poseg, ki bi lahko 
pomembno vplival na obremenitev okolja izdelati presojo vplivov na okolje. 

22. len
(varstvo voda) 

(1) Ob vodotoku Brnica mora biti zagotovljen 5 m odmik od vodnega zemljiš a oziroma zgornjega 
roba brežine za izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotoku. Na prekritem delu vodotoka, 
kjer je obstoje e parkiriš e, je treba zagotoviti ukrepe za prepre itev škodljivih vplivov na vode in 
okolje. 

(2) Prekrivanje struge na daljšem odseku je strogo prepovedano. Investitor ne sme z nobenimi 
posegi posegati v vodotok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje preto nega 
profila oziroma zmanjšanje preto ne prevodnosti. 

(3) Premostitve vodotoka na južni priklju ni cesti naselja na regionalno cesto in dovozni cesti k 
šoli se morajo izvesti v skladu s hidrološko hidravli no študijo, ki je sestavni del podrobnega na rta in 
z upoštevanjem pogojev, ki so navedeni v to ki 3) 7. lena tega odloka. 

(4) Kota pritli ja objektov mora biti dvignjena vsaj 50 cm nad koto visoke vode s povratno dobo 
100 let. 

(5) Komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti obvezno priklju ene na javni 
kanalizacijski sistem po izgradnji kanalizacije v strogo lo enem sistemu skladno z dolo ili 13. lena 
tega odloka. 

(6) Odvod komunalnih odpadnih vod mora biti urejen po fekalni kanalizaciji in zbirnem 
kanalizacijskem kolektorju s priklju kom na istilno napravo – N Hrastnik. 

(7) Vse padavinske vode morajo biti speljane v lo eno meteorno kanalizacijo in preko 
zadrževalnikov v Brnico, kjer mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne 
sme segati v svetli profil vodotoka. Na obmo ju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana. 

(8) Padavinske vode s streh objektov morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo preko 
peskolovov. Vse padavinske vode s cest, parkiriš , manipulacijskih in drugih utrjenih površin je 
dopustno speljati v meteorno kanalizacijo samo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in 
maš ob.

(9) Vse morebitne odpadne tehnološke vode je treba pred priklju kom na javno kanalizacijo 
o istiti do stopnje kot to dolo a Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/2005). 

23. len
(odpadki) 

(1) Vsi objekti se morajo vklju iti v sistem gospodarjenja z odpadki skladno z Odlokom o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v ob ini (Ur. vestnik Zasavja 7/99 in 2/02). Pri na rtovanih objektih so na 
manipulacijskih dvoriš ih pri dovoznih cestah dolo ena mesta za zabojnike sortiranih odpadkov-
ekološki otoki. 



Št. 31                                              Uradni vestnik Zasavja                                                                      Stran  15

VIII. NA IN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA 

24. len
(namen in na in prenove) 

(1) Namen celovite prenove naselja je izboljšanje funkcionalno tehni nih, prostorsko 
oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in ekoloških razmer. 

(2) Prostorske  ureditve z visoko izrabo omejenega ravnega prostora v ob ini za vitalne dejavnosti 
razvoja naselja in nadomestitev dotrajanih objektov s hkratnimi ureditvami razširjenega odprtega 
prostora (parki, trg) za izboljšanje kvalitete bivanja v naselju in ohranitev identitetnih vrednosti kulturne 
dediš ine, prometne ureditve in usklajeno na rtovana okoljska in energetska infrastruktura, 
zagotavljajo prenovo naselja iz gospodarskega, kulturnega, okoljskega in urbanisti nega vidika. 

(3) Nosilci izvedbe prenove naselja oziroma finan na sredstva za izvedbo prenove se bodo 
zagotavljala iz sredstev ob inskega in državnega prora una, evropskih skladov, izvajalcev 
gospodarskih javnih služb in zasebnega kapitala na osnovi programa opremljanja stavbnih zemljiš .

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE AMI

25.  len
(naravne omejitve) 

(1) Obmo je podrobnega na rta se nahaja na erozijskem in plazljivem obmo ju.

(2) Za vse posege v prostor je treba upoštevati obi ajne protierozijske ukrepe v skladu z 
vodnogospodarskimi pogoji in pridobiti predhodno geološko mnenje. 

(3) Geološko-geotehni ni elaborat je obvezen sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve skladno s predpisi o graditvi objektov. 

(4) Obmo je podrobnega na rta se nahaja znotraj varnostnega stebra podzemnega 
pridobivalnega prostora rjavega premoga, kamor RTH ne bo posegal z vplivnim in rušnim obmo jem.

26. len
(potresna ogroženost) 

(1) Obmo je podrobnega na rta se nahaja na seizmi nem obmo ju z intenziteto sedme stopnje s 
povratno  periodo 500 let, pri projektiranju je upoštevati karto potresnega pospeška tal in zagotoviti pri 
gradnji potresno varnost v skladu z zakonodajo. 

27. len
(varstvo pred požarom) 

(1) V podrobnem na rtu so upoštevani prostorski ukrepi varstva pred požarom, v skladu z dolo ili 
22. lena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07) in Pravilnika o 
požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07). 

(2) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja na zunanje manipulacijske 
površine, dovoze, parkiriš a in zelene površine. 

(3) Odmiki med posameznimi objekti presegajo 10 m in prepre ujejo širjenje požara, v primeru 
ve je pozidanosti parcele se izvedejo ustrezni gradbeni ukrepi. 

(4) Do vseh objektov je omogo en dovoz urgentnim vozilom vsaj iz treh strani po glavnih in 
dovoznih cestah, širine dovozov, dostopov in obseg manipulativnih površin ob objektih omogo ajo 
interventnim vozilom nemoteno delovanje. 

(5) Na rtovano je vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno koli ino vode za 
gašenje požarov skladno s Pravilnikom o tehni nih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Ur. list RS, št. 30/91), na vodovodnem omrežju morajo biti nameš eni nadzemni hidranti DN 
80 oziroma DN 100. 

(6) Na osnovi izra una požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati 
takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. 
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X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV 

28. len
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev) 

(1) Ureditve cest in omrežja gospodarske javne infrastrukture v prvi etapi so pogoj za izvedbo 
prostorskih ureditev na obmo ju z oznako A, C in D. 

(2) Ne glede na dolo ilo v prvem odstavku je skladno s pogoji za priklju evanje objektov na 
gospodarsko infrastrukturo možna izvedba poslovno stanovanjskega objekta z oznako 1, 
ve namenskega objekta z oznako 4, dopolnilna gradnja enostanovanjskih objektov, dozidav 
obstoje ih objektov in ureditve na obmo ju z oznako B. 

XI. DOPUSTA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNI NIH 
REŠITEV

29. len
(dopustna odstopanja) 

(1) Pri realizaciji podrobnega na rta so dopustna odstopanja od tehni nih rešitev, dolo enih s tem 
odlokom, e se pri nadaljnjem  preu evanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiš ejo tehni ne rešitve, ki so primernejše s prometno tehni nega, 
tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere oziroma spremeniti arhitekturna zasnova. 

(2) Odstopanja od tehni nih rešitev iz prejšnjega  odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno podro je katerih posegajo ta 
odstopanja. 

(3) Dopustna so manjša odstopanja od na rtovanih parcelnih mej ob regionalni in priklju nih 
ob inskih cestah na osnovi podrobnejših projektnih dokumentacij za ceste. 

XII. USMERITVE ZA DOLO ITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
PODROBNEGA NA RTA 

30.  len
(usmeritve za dolo itev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega na rta)

(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega na rta se obmo ju podrobnega na rta dolo i enota 
urejanja prostora s podrobnimi dolo ili za posege in urejanje. 

XIII. KON NE DOLO BE

31. len
(uveljavitev podrobnega na rta)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ob ine
Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 18/87, 12/00, 8/01, 3/04, 17/04, 21/05, 24/06, 8/08) za obmo je
podrobnega na rta iz. 3. lena tega odloka. 

32. len
(veljavnost odloka) 

(1) Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

Št. 350-05-2/03       Župan Ob ine Hrastnik 
Hrastnik, dne 13.11.2008      Miran Jeri
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52. 

Na podlagi 3., 7. in 32. Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO in 127/2006-ZJZP), 3., 4., 6. in 16. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.4/07), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/2007) ter 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06) je 
Občinski svet Občine Hrastnik na 18. redni seji dne 13.11.2008 sprejel naslednji  
 
 

O D L O K 
o oglaševanju v Občini Hrastnik 

 
 
 I.SPLOŠNE DOLOČBE 

 
 1.člen

S tem odlokom se za območje Občine Hrastnik ureja dejavnost oglaševanja kot gospodarska dejavnost, 
oglaševanje za lastne potrebe, oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje ter usmerjevalni in 
obvestilni sistem. 
 
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se urejajo tudi vprašanja, ki jih določa zakon in ki so osnova za 
podeljevanje koncesij, s katerimi se v Občini Hrastnik zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe 
oglaševanja. 
 
 2.člen

Oglaševanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi 
izraznimi oblikami za vizualno sporočanje (v nadaljnjem besedilu: obvestilna sredstva) širši javnosti. 
 
Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je obvestilno sredstvo nameščeno tako, da je usmerjeno
navzven in je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora. 
 
 3.člen

Za obvestilno mesto v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti in oglaševanja za lastne 
potrebe se šteje vsak fiksen objekt ali naprava, urejena za nameščanje obvestilnih sredstev.  
 
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in 
obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih stavb in dejavnosti. 

 
 II. OGLAŠEVANJE KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST 
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 4.člen

Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na naslednjih obvestilnih mestih oziroma z naslednjimi 
nosilci oglaševanja:    
1. reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave, 
2. nosilci čezcestnih transparentov, 
3.  svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč), 
4. reklamni panoji (mali reklamni panoji, veliki – jumbo panoji in drugi). 
5. stalna plakatna mesta
6. reklamni panoji za dodatno oglaševanje
 
Oglaševanje v skladu s prejšnjim odstavkom se na območju Občine Hrastnik izvaja kot koncesionirane 
dejavnosti. Obliko izvajanja za posamezno vrsto oglaševanja določa ta odlok. 

II. A / Koncesija 
 5.člen

Gospodarska dejavnost oglaševanja na obvestilnih mestih oziroma nosilcih oglaševanja iz 1. do 6. točke 4. 
člena tega odloka se na območju Občine Hrastnik opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba. 
Zagotavlja se s podeljevanjem koncesij. 
  
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, 
ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec oglaševanja) in katerim pristojni organ občine po 
izvedenem javnem razpisu v skladu s tem odlokom podeli koncesijo. 
 
 6.člen

Obvestilna mesta oziroma lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja na zemljiščih in objektih v lasti Občine 
Hrastnik se določijo s strokovnimi podlagami Občine Hrastnik, ki določajo merila za določitev lokacij in 
lokacije za oglaševanje za posamezne vrste nosilcev oglaševanja. 
 
Obvestilna mesta oziroma lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja se lahko postavijo tudi na zemljiščih 
in objektih, ki niso v lasti Občine Hrastnik na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišč ali objektov in 
soglasja pristojnega organa občinske uprave Občine Hrastnik. 
   
V postopku pridobitve soglasja občinske uprave mora izvajalec oglaševanja pridobiti tudi ustrezno odločbo 
pristojne upravne enote, kadar to zahtevajo predpisi, ki urejajo posege v prostor in graditev objektov. 
 
 7.člen

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 koncesije, 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 izbirne gospodarske javne službe. 
 
 8.člen

Predmet koncesije je izbirna lokalna gospodarska javna služba oglaševanja.
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Izmed obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja, navedenih v prvem odstavku 4. člena tega odloka, se 
koncesije za oglaševanje podelijo za izvajanje javne službe za naslednja obvestilna mesta:  
1. reklamne panoje na drogovih javne razsvetljave, 
2. nosilce čezcestnih transparentov, 
3. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč), 
4. reklamni panoji (mali reklamni panoji, veliki – jumbo panoji in drugi), 
5. stalna plakatna mesta,
6. reklamni panoji za dodatno oglaševanje. 

 
 9.člen

Koncesija se izvaja na celotnem območju Občine Hrastnik. 
 
 10.člen

Kandidat za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
− da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno v državi  
   članici Evropske unije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, 
− da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 
− da ima poravnane zapadle davke, prispevke in ostale obveznosti do Občine Hrastnik, 
− da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost ter finančno usposobljenost za izvajanje 
   koncesije, 
− da izkaže, da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav za  
   izvajanje koncesije, 
− da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, 
− druge pogoje, ki jih morebiti dodatno določi koncedent v javnem razpisu. 

 
 11.člen

Koncesionarju se lahko podeli javno pooblastilo, da nemudoma odstrani vsako obvestilno sredstvo, nameščeno 
izven dovoljenih obvestilnih mest, na stroške tistega, ki je obvestilno sredstvo namestil ali tistega, v čigar 
korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev. 
 
 12.člen

Koncesija se podeli za obdobje treh let. Če koncesionar izpolnjuje do koncendenta obveznosti iz tega odloka 
in koncesijske pogodbe, se obdobje lahko podaljša največ 2x za eno leto, in sicer z aneksom. 
 
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. 
 
 13. člen

Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja koncesionar. 
 
 14.člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncendent. 
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Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja pristojni oddelek občinske uprave 
Občine Hrastnik.  
 
Koncedent lahko poleg tega po lastni presoji napoti h koncesionarju v preveritev posameznih podatkov ali 
načina izvajanj določene naloge tudi pooblaščeno uradno osebo občinske uprave. 
 
 15.člen

Koncesionar mora nadzoru na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige oziroma v 
dokumentacijo, iz katere je možno razbrati podatke, pomembne oziroma potrebne za nadzor nad izvajanjem 
koncesije. Smiselno enako velja tudi v primeru, da koncedent napoti h koncesionarju drugo uradno osebo. 
 
Člani nadzora in druge osebe koncedenta morajo podatke o poslovanju koncesionarja za katere so izvedeli 
med opravljanjem nadzora varovati kot poslovno skrivnost.  
 
 16.člen

Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji: 
− da kontinuirano in kvalitetno izvaja koncesirano dejavnost na celotnem območju občine, 
− da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva, 
− da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela, 
− da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju za preteklo leto, najkasneje do 15. 
   marca, 
− da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so morebiti za koncedenta pomembni, če sta  
   jih tako opredelila v koncesijski pogodbi na podlagi izvedenega javnega razpisa. 

 

 17.člen

Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
− s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
− z odkupom koncesije v skladu z zakonom, 
− z odvzemom koncesije. 

 
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. 
 
 18.člen

Koncesionarja za posamezno vrsto obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanj z lokacijami za oglaševanje 
izbere občinska uprava na podlagi javnega razpisa, in sicer po metodi zbiranja ponudb po predhodni objavi, 
kot to predvideva zakon, ki ureja javno naročanje, ki se za podeljevanje koncesij uporablja.   
 
Javni razpis za podelitev koncesije se praviloma objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na portalu 
javnih naročil, po presoji občinske uprave pa lahko dodatno tudi v drugih medijih. 
 
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
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 19.člen

Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o: 
1. predmetu in območju koncesije, 
2. začetku in času trajanja koncesije, 
3. številu lokacij za postavitev posameznih vrst nosilcev oglaševanja, 
4. morebitnih dodatnih pogojih, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne 
    površine, 
5. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
6. obveznih sestavinah prijave na razpis, 
7. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje 
    usposobljenosti ponudnika (kandidata), 
8.  izklicni višini nadomestila za uporabo površin v lasti Občine Hrastnik za oglaševanje v EUR 
     za m2 oglaševalne površine posameznih vrst nosilcev oglaševanja na dan oziroma v EUR za 
     drugo primerno enoto posameznega nosilca oglaševanja, 
9.   merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja, 
10. roku in načinu predložitve prijav,  
11. času in kraju odpiranja ponudb, 
12. roku za izbor koncesionarja, 
13. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja, 
14. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom. 

 
 20.člen

Izbira najugodnejšega ponudnika oziroma kandidata se lahko opravi, če se je na javni 
razpis pravilno prijavil in oddal popolno ponudbo vsaj en ponudnik. 
 
 21.člen

Za vrednotenje ponudb in odločanje o izbiri koncesionarja se določijo naslednja merila: 
1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost ponudnika, 
2. dosedanje izkušnje ponudnika, 
3. višina nadomestila za uporabo občinskih površin, 
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, 
5. dodatna merila, ki jih morebiti opredeli strokovna komisija v razpisni dokumentaciji. 
 

22.člen

Imenovana strokovna komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi poročilo s predlogom za izbiro 
najugodnejšega ponudnika oziroma najugodnejših ponudnikov za posamezne vrste oglaševanja. 
 
O najugodnejšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne komisije občinska uprava. V ta namen 
direktor občinske uprave ali druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske uprave izda v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, upravno odločbo. 
 
 23.člen

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez 
soglasja koncendenta.
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 24.člen

Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. 

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan. 

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

Pridobljene lokacije sme koncesionar uporabljati dokler izpolnjuje vse obveznosti, določene s tem odlokom 
in pogodbo oziroma v dovoljenju. 
  
Po poteku obdobja, določenega za oglaševanje, je koncesionar dolžan nosilce oglaševanja odstraniti 
najkasneje v tridesetih dneh po poteku roka oziroma v roku, določenem v dovoljenju. 
 
Koncesionar, ki preneha z oglaševanjem ali preneha uporabljati nosilce oglaševanja pred potekom obdobja, 
določenega s pogodbo ali z dovoljenjem, je dolžan o tem obvestiti občino najmanj sedem dni pred 
prenehanjem oglaševanja ali uporabe nosilcev oglaševanja, v roku trideset dni od tega obvestila pa mora 
odstraniti nosilce oglaševanja. 
   
 26.člen

Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja sme izvajalec oglaševanja uporabljati le v skladu s tem odlokom 
in pogodbo oziroma dovoljenjem. 
   
Koncesionar mora obvestilna mesta oziroma nosilce oglaševanja označiti s firmo. 
 
Koncesionar je dolžan redno vzdrževati in obnavljati obvestilna mesta za oglaševanje, na katerih se izvaja 
koncesija, in neposredno okolico. 
  
Poškodovana oglasna sporočila mora koncesionar takoj zamenjati z novimi. 
   
Poškodovane plakate na velikih samostoječih in stenskih panojih mora koncesionar takoj zamenjati z novimi 
in skrbeti za urejen videz. 
 
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z 
zakonom. 
 
 27.člen

Za uporabo obvestilnih mest določa strankam pogoje koncesionar, ki zagotavlja tudi nameščanje in 
odstranjevanje obvestilnih sredstev. 

 28.člen

Koncesionarji morajo pod enakimi pogoji zagotoviti organizatorjem volilne kampanje uporabo obvestilnih 
mest, s katerimi upravljajo, v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo. 
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II. B / Uporaba ostalih obvestilnih mest  
 

29.člen

Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja za občasno ali kratkotrajno oglaševanje, kot so: 
− stalna plakatna mesta, 
− reklamni panoji za dodatno oglaševanje. 

 
pridobi za obdobje petih let izvajalec oglaševanja s podelitvijo koncesije pod pogoji iz tega odloka. 
   

 III.OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE 

 
30.člen

    
Oglaševanje za neprofitne in humanitarne namene ter projektov, ki jih financira Občina Hrastnik se lahko 
izvaja na stalnih plakatnih mestih in reklamnih panojih za dodatno oglaševanje. 
 

 

 IV. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE 

 
31.člen

Za potrebe volilne kampanje mora Občina Hrastnik enakovredno zagotoviti vsem organizatorjem 
volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah. 
   
Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na stalnih plakatnih mestih za 
klasično plakatiranje in na reklamnih panojih za dodatno oglaševanje. Organizatorji pridobijo plakatna mesta 
na podlagi pravil, ki jih vsakokratno izda župan občine, skladno z določili tega odloka. 
 
   
 

32. člen

Pristojni občinski organ najkasneje v 60 dneh pred dnevom glasovanja objavi pogoje za pridobitev pravice do 
uporabe oglaševalnih mest. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni. Lokacije za postavitev nosilcev 
oglaševanja za potrebe volilne kampanje morajo biti dodeljena organizatorjem volilne kampanje najmanj 10 
dni pred začetkom volilne kampanje. 
   
 
    

33.člen

Organizator volilne kampanje dodeljenih oglaševalnih mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne 
kampanje. 
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 V.USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM 

 
 34.člen

Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na javne funkcije (bolnišnica, zdravstveni dom, avtobusna 
postaja, upravne službe in podobno), so v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno 
opremo na javnih cestah, prometni znaki in nimajo komercialnega značaja. 
 
Obvestilne table so namenjene vodenju prometa do gospodarskih subjektov in imajo značaj nosilca 
oglaševanja. 
 
 35.člen

Izvajanje dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izvaja v skladu z navodili za 
postavitev turistične in obvestilne signalizacije, ki jih določa pristojna državna direkcija za ceste in 
obsega: 
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel, 
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje) 
    usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter trženje obvestilnih tabel, 
3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel, 
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali pa so določene z veljavnimi 
    predpisi. 

 
 36.člen

Izvajalca dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se kot koncesionarja izbere z javnim 
razpisom po postopku podelitve koncesije za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja v skladu s 
tem odlokom. 
 
 
 VI.PREPOVEDI 

 
 37.člen

Uporaba obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja za opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma 
oglaševanja za lastne potrebe je brez pridobljene koncesije oziroma izdanega dovoljenja, pridobljenega 
skladno z 8. in 24. členom oziroma 30. členom tega odloka, prepovedana. 
 
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje 
in zakrivanje vsebine oglaševanja. 
 
Prepovedano je izvajati kakršnakoli upravna dejanja, izvajati geodetske meritve, izdelovati dokument-
acijo, izdajati soglasja, izdajati upravna dovoljenja in podobno pravnim osebam ali posameznikom, ki 
niso koncesionarji.
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 VII. NADZOR 

 
 38.člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat. 
 
 39.člen

Inšpektorat izda kršitelju odločbo o takojšnji odstranitvi obvestilnih sredstev za oglaševanje, če ugotovi: 
1. da je postavil obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni bila navedena v javnem razpisu (6.člen  
    tega odloka), 
2. da stranka ni ravnala skladno z določili drugega oziroma tretjega odstavka 25. člena tega 
    odloka, 
3. da oglašuje v nasprotju z 32. členom tega odloka, 
4. da sam ne izvaja oglaševanja. 

 
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve. 
 
V primeru, da kršitelj ne odstrani obvestilnega sredstva v roku, določenem v odločbi inšpektorata, ta za 
izvršitev odločbe določi drugo pravno ali fizično osebo, ki odstrani obvestilno sredstvo na stroške kršitelja. 
 
 40.člen

V kolikor je posameznemu koncesionarju podeljeno javno pooblastilo iz 11. člena tega odloka, inšpektorat ob 
ugotovljeni kršitvi in neizpolnjeni odločbi o odstranitvi obvestilnega mesta s strani samega kršitelja, pozove 
pooblaščenega koncesionarja, da ta takoj odstrani obvestilno sredstvo. 
 
Kadar kršitelja ni mogoče identificirati, inšpektorat odredi, da pooblaščeni koncesionar takoj odstrani 
obvestilno sredstvo, s katerim se krši ta odlok. 
 

 VIII.DOLOČBE  O SANKCIJAH 

 
 41.člen

Z globo v višini 1.000 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če: 
1. postavi obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni bila navedena v javnem razpisu (6. člen), 
2. ravna v nasprotju z drugim oziroma tretjim odstavkom 25. člena, 
3. ne prijavi oglaševanja skladno z 32. členom, 

 Z globo v višini 250 EUR se sankcionira za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 
osebe. 
  



Stran  26                          Uradni vestnik Zasavja                             Št. 30

 IX.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 42.člen

Strokovne podlage iz prvega odstavka 6. člena tega odloka pripravi pristojni oddelek občinske uprave občine 
Hrastnik najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
 

 43.člen

Izvajanje dejavnosti na obvestilnih mestih, za katera v času javnega razpisa morebiti že obstaja sklenjena 
(koncesijska) pogodba, začne koncesionar z dnem, ko takšna pogodba preneha veljati. 
 
Obstoječe usmerjevalne in obvestilne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, ki so
 neskladne s tem odlokom oziroma drugim predpisom, je vzdrževalec občinskih cest dolžan odstraniti v roku 
10 mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
 

 44.člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se na območju Občine Hrastnik preneha uporabljati Odlok o
plakatiranju na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/96). 
 
 45.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 
 
 
Številka: 007-11/2008
Datum: 13.11.2008
                                                                                    OBČINA HRASTNIK 
                                                                                                ŽUPAN 
                                                                                           MIRAN JERIČ 
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53. 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 12/91 in naprej), 9. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS  23/05  UPB-2 in naprej) ter  17.  člena Statuta Občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja št.  28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na 18. seji dne 13.11.2008, 
sprejel                                                          

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Občina Hrastnik (v nadaljevanju: ustanoviteljica) s tem odlokom ustanavlja za opravljanje primarne 
zdravstvene dejavnosti  kot javne službe na območju občine Hrastnik javni zavod Zdravstveni dom Hrastnik 
(v nadaljevanju: zavod) ter ureja njegov status.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen

Ime zavoda je: Zdravstveni dom Hrastnik.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Hrastnik
Sedež zavoda je: Hrastnik, Novi dom 11.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem soglasju ustanoviteljice. V pravnem prometu mora 
zavod uporabljati le ime iz prvega odstavka tega člena.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, v katerem v sredini piše HRASTNIK in v zgornjem delu 
ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK (premer 30 mm, dva kosa - od katerih se eden hrani v računovodstvu, 
drugi pa v splošno kadrovski službi).
Zavod je vpisan v sodni register pod vložno številko 11322200.

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA

3. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po zdravstveni dejavnosti na območju občine Hrastnik.

4. člen

Notranjo organizacijo zavoda ter organizacijske in strokovne enote  določa zavod s statutom na podlagi
 normativov in predpisov, ki urejajo to področje.
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IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično ambulantno dejavnost na primarni ravni  
v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 36/04 UPB-1 in naprej), druge 
zdravstvene storitve, dejavnosti vpisane v sodni register in sicer:

 - preventivno zdravstveno varstvo vseh kategorij oziroma skupin prebivalcev,
 - nujno medicinsko pomoč,
 - preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
 - zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
 - patronažno varstvo in nego na domu,
 - diagnostične storitve,
 - preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
 - preglede delavcev, športnikov in voznikov,
 - reševalno službo,
 - zdravstveno vzgojno delo,
 - opravljanje nadstandardnih in drugih samoplačniških storitev na trgu.

Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Hrastnik v skladu s pravili 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in sodeluje z drugimi zdravstvenimi, socialnovarstvenimi, vzgojno 
izobraževalnimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov 
za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

6. člen

Zavod izvaja zdravstveno dejavnost z lastnimi strokovnimi kadri zaposlenimi v zavodu, v sodelovanju 
z zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki opravljajo v občini javno službo na podlagi koncesije ter drugimi 
pogodbenimi delavci.

Dejavnosti zavoda so skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
Q86.210   Splošna izven bolnišnična dejavnost,
Q86.220   Specialistična izven bolnišnična dejavnost,
Q86.230   Zobozdravstvena dejavnost,
Q86.909    Druge zdravstvene dejavnosti,
M69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
N82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške   
                  dejavnosti,
L68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
N82.210    Splošno čiščenje stavb.

Zavod lahko sklepa pogodbe v skladu s pristojnostmi po tem odloku in opravlja druge pravne posle v 
okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register in za katere izpolnjuje pogoje za opravljanje teh 
dejavnosti.



Št. 31                                              Uradni vestnik Zasavja                                                                      Stran  29

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen

Zavod upravlja in vodi v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma 
statut zavoda:
 - svet zavoda (v nadaljnjem besedilu: svet),
 - direktor zavoda (v nadaljnjem besedilu: direktor),
 - strokovni svet zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).

Svet

8. člen

Svet ima 5 članov in ga sestavljajo:
 - 2 predstavnika delavcev zavoda,
 - 1 predstavnik  uporabnikov storitev zavoda,
 - 2 predstavnika občine – ustanoviteljice 

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga podrobneje ureja Pravilnik o volitvah 
delavcev v svet zavoda.

Predstavnika uporabnikov storitev skladno z določili zakona imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Republike Slovenije.

Predstavnika ustanoviteljice imenuje občinski svet.

Mandat članov traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Član sveta je v svet lahko izvoljen 
največ dvakrat zaporedoma.
Svet dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobu-
do direktorja ali ustanoviteljice. Za administrativno in tehnično pomoč je zadolžen direktor. Na seje sveta se 
vabi tudi predstavnike reprezentativnih sindikatov v zavodu, ki pa ne morejo sodelovati pri odločanju. Vse 
člane in druge vabljene se na seje vabi s pisnim vabilom.

9. člen

Naloge sveta so:
 - sprejema statut zavoda,
 - sprejema pravilnike in druge splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti direktorja,
 - sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvrševanje,
 - določa finančni načrt,
 - sprejema zaključni račun,
 - predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
 - imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljice,
 - daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 - opravlja druge z zakonom, statutom ali pravilniki zavoda določene zadeve.
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Direktor
10. člen

Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda.

11. člen

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje svet s soglasjem ustanoviteljice. 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene s statutom zavoda.

Razpis se opravi skladno z določili statuta in določili zakona o zavodih.

Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Če se na razpis nihče ni prijavil, ali če nihče od prijavljenih ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do 
imenovanja direktorja na osnovi ponovljenega razpisa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje
za eno leto.

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan skladno z zakonom o zavodih.

12. člen

Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
 - predstavlja in zastopa zavod,
 - organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
 - odgovarja za zakonitost dela,
 - vodi strokovno delo zavoda,
 - imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
 - sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta, 
 - opravlja druge naloge na podlagi zakona.
 

Strokovni svet

13. člen

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki:
 -  obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
 -  odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali s 
         pravilniki zavoda,
 -  določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
 -  daje svetu  in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev     
        za razvoj dejavnosti,
 - opravlja druge z zakonom ali statutom zavoda določene naloge.
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Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

14. člen

Zavod ima statut in pravilnike. S statutom in pravilniki zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove 
pristojnosti in način odločanja ter druga pomembna vprašanja za opravljanje dejavnosti in poslovanje 
zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo pomembna vprašanja in poslovanje zavoda.

Statut, pravilnike in druge splošne akte sprejme svet, razen tistih, ki so v pristojnosti direktorja.

VIII. DELOVNA RAZMERJA

15. člen

Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se urejajo v 
skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.

IX. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

16. člen

Premoženje zavoda je last ustanoviteljice in z njim upravlja zavod.
Ustanoviteljica zagotavlja pogoje za delo zavoda, za investicije, investicijsko vzdrževanje in za druge 
obveznosti določene z zakonom in drugimi akti. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustano-
viteljici.

17. člen

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
 - po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 - od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja;
 - iz sredstev ustanoviteljice v skladu z aktom o ustanovitvi, drugimi splošnimi akti oz. pogod 
  bami;
 - s plačili za storitve;
 - s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z 
  zakonom.

18. člen

Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo opreme, za izvedbo  



Stran  32                          Uradni vestnik Zasavja                             Št. 31

nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od 
donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada.

19. člen

Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni skladno z zakonom o zavodih za razvoj dejavnosti.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti zavoda skladno z zakonom.

20. člen

Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v letnem poročilu, krije ustanoviteljica le, če zavod z 
analizo stanja dokaže, ustanoviteljica pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, 
zaradi neskladij med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod 
dokazati, da  ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v 
skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občine, ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali 
nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.

21. člen

Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod. Primanjkljaj mora zavod 
pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju, razen če dokaže, 
da financer, Zavod za zdravstveno zavarovanje, še ni izpolnil svojih obveznosti v celoti.

22. člen

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi 
pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

X. NADZOR

23. člen

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi. Nadzor nad finančnim 
poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.

Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni strokovni organi.
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XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 

24. člen 

Zavod je dolžan ustanoviteljici najmanj enkrat letno poslati podatke o poslovnih rezultatih,ter druge podatke, 
ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljice.

25. člen

Ustanoviteljica je dolžna zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega proračuna in 
dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo, ter v skladu z namenom sredstev, 
ki jih zavodu zagotavlja ustanoviteljica.

26. člen

Zavod mora od ustanoviteljice predhodno pridobiti:
 · soglasje k določbam statuta, njegovim spremembam in dopolnitvam;
 · soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja;
 · soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti;
 · soglasje pri nakupu oz. prodaji nepremičnin.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

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

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

28. člen

V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka mora zavod uskladiti tiste dela statuta, ki niso v skladu s tem 
odlokom.

29. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja 12/1991, 25/92). 

30. člen

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

Datum: 13.11.2008              ŽUPAN OBČINE  
Številka: 007-12/2008                            Miran JERIČ
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54.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-76/08) in 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (UVZ, št. 28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 13.11.2008 sprejel

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

na zemljišču s parc. št. 1056/5

I.

Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc.št.  1056/5, cesta v izmeri 
334 m2, vpisana v zk.vl.št. 184, k.o Boben.

II.

Parcela iz prejšnje točke se vpiše v nov zk.vl. k.o. Hrastnik mesto in pri njem vknjiži lastninska pravica v 
korist Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, matična št.: 5880181.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

          Župan
          Miran JERIČ

Št.: 478-207/2008
Datum: 13.11.2008
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55.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-76/08) in 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (UVZ, št. 28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 13.11.2008 sprejel

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

na zemljišču s parc. št. 512/4

I.

Z dnem uveljavitve tega sklepa se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc.št.  512/4, dvorišče v izmeri 
47 m2, vpisano v zk.vl.št. 40, k.o Studence.

II.

Parcela iz prejšnje točke se vpiše v nov zk.vl. k.o. Hrastnik mesto in pri njem vknjiži lastninska pravica v 
korist Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, matična št.: 5880181.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

          Župan
          Miran JERIČ

Št.: 478-211/2008
Datum: 13.11.2008
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56.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-76/08) in 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (UVZ, št. 28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 13.11.2008 sprejel

SKLEP
O LASTNIŠTVU JAVNEGA DOBRA

I.

Z dnem uveljavitve tega sklepa postane nepremičnina s parc.št. 1306/1, ki ima status javnega dobra, cesta v 
izmeri 414 m2, vpisana v zk.vl.št. S002, k.o Gore, last Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, matična 
št.: 5880181.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

          Župan
          Miran JERIČ

Št.: 7113-020/2008
Datum: 13.11.2008

Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o., Hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-mail: tiskarna@sinet.si

57.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-76/08) in 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (UVZ, št. 28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 13.11.2008 sprejel

SKLEP
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA SPLOŠNO LJUDSKO PREMOŽENJE

I.

Z dnem uveljavitve tega sklepa se na nepremičnini s parc.št.  1247/4, neplodno v izmeri 1287 m2, vpisana v 
zk.vl.št. 207, k.o Marno ukine status splošnega ljudskega premoženja in vknjiži lastninska pravica v korist: 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, matična št.: 5880181.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

          Župan
          Miran JERIČ

Št.: 7113-06/2007
Datum: 13.11.2008


