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OBČINA HRASTNIK 
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Na podlagi 16. člena Odloka o priznanjih občine Hrastnik 
(uradni vestnik zasavja štev. 7/98, 21/05) , objavlja 
komisija za odlikovanja in priznanja pri Občinskem svetu 
Občine Hrastnik 

J A V N I     R A Z P I S  

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV 

OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2008

S podelitvijo občinskih priznanj in nagrad želi Občinski 
svet občine Hrastnik tudi v letu 2008 izročiti priznanja 
najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom in 
civilnim ter pravnim osebam za izredna prizadevanja 
in uspehe na posameznih področjih  človekove 
ustvarjalnosti.

Naziv  “čAStNI OBčAN” Občine Hrastnik se podeljuje 
posameznikom za posebno pomembna dejanja delo 
in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi ali na 
mednarodnem področju.

častni občan prejme posebno umetniško izdelano 
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje 
podeljeno ter  denarno nagrado  v višini treh povprečnih 
neto plač v republiki Sloveniji v preteklem letu.

zlAtO prIzNANJE OBčINE se podeljuje posameznikom, 
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali za 
vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj 
in ugled Občine Hrastnik.

zlato priznanje občine obsega umetniško oblikovano 
listino s podobo grba v sredini ter denarno nagrado 
v višini dveh in pol povprečnih neto plač v republiki 
Sloveniji v preteklem letu.

SrEBrNO prIzNANJE OBčINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim in 
društvom in drugim pravnim osebam za zelo pomembne 
dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo. 

Srebrno priznanje občine obsega umetniško oblikovano 
listino s podobo grba v sredini ter denarno nagrado v 
višini dveh povprečnih neto plač v republiki Sloveniji v 
preteklem letu. 

BrONAStO prIzNANJE OBčINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom ali drugim pravnim osebam za enkratne 

uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo.

Bronasto priznanje obsega umetniško oblikovano listino 
s podobo grba občine v sredini in denarno nagrado v 
višini ene povprečne neto plače v republiki Sloveniji v 
preteklem letu.

predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, 
skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne 
skupnosti, družbe, zavodi, društva in druge pravne 
osebe. predlagatelj zase ne more vložiti predloga za 
podelitev priznanja ali nagrade.

predlog za podelitev mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- osebne podatke o kandidatu (datum rojstva, izobrazba, 

bivališče, zaposlitev),
- navedbo, za katero priznanje oz. nagrado se kandidat 

predlaga,
- opis kandidatovega dela, s katerim predlagatelj 

utemeljuje njegovo predlaganje,
- druge podatke in dokumente, ki so po mnenju 

predlagatelja pomembni za utemeljitev predložene 
kandidature.

predloge morate dostaviti najkasneje do ponedeljka 
21.4.2008 in sicer na naslov: OBčINA HrAStNIk, 
komisija za odlikovanja in priznanja, pot Vitka pavliča 5.

Številka: 032-4/2008
datum: 13.3.2008

prEdSEdNIk kOmISIJE
Franjo krSNIk

23

Občina Hrastnik na podlagi 51. člena zakona o lokalni 
samoupravi (ul rS, št. 100/05 - upb), 44. člena uredbe 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ul rS, 
št. 84/07) in Sklepa o letnem načrtu  pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik 
za leto 2008 št.: 410-3/2007, z dne 20.12.2007 
objavlja 
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Javni razpis 

 z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo nepremičnin

1.

predmet prodaje

predmet prodaje so zemljišča pod garažami, katerih 
lastnica je Občina Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, Hrastnik, 
ki se nahajajo v občini Hrastnik, in sicer:

zemljišče pod 
garažo, zapore-
dna št. iz letne-
ga načrta

parc.št. katastrska obči-
na, šifra 

Izklicna 
cena za 

1m2, brez 
davka, v €

lokacija zemljišča

1.37 495/4 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo pri log 20,23,24 

1.38 496/2 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo pri log 20,23,24  

1.39 495/3 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo pri log 20,23,24  

1.40 781/3 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo pri Novi log 19

1.41 781/4 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.42 781/5 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.43 781/6 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.44 781/7 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.45 781/8 Hrastnik mesto, 
1855

27,50                     zemljišče pod garažo

1.46 781/9 Hrastnik mesto, 
1855

27,50                     zemljišče pod garažo

1.47 777/13 Hrastnik mesto, 
1855

27,50                     zemljišče pod garažo

1.48 777/14 Hrastnik mesto, 
1855

27,50                     zemljišče pod garažo

1.49 777/15 Hrastnik mesto, 
1855

27,50                     zemljišče pod garažo

1.50 777/16 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.51 777/17 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.52 777/18 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.53 777/19 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.54 777/20 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.55 777/21 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo
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1.56 777/22 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.57 777/23 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.58 777/24 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.59 777/25 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.60 777/26 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.61 777/27 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.62 777/4 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.63 777/5 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.64 777/8 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.65 777/9 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.66 656/3 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo Novi log 11

1.67 656/4 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.68 656/5 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.69 656/6 Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.70 663/3, 
656/7

Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.71 663/4, 
656/8

Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

1.72 663/2, 
656/9

Hrastnik mesto, 
1855

27,50 zemljišče pod garažo

2.

davek plača kupec.

Stroške overitve pogodbe nosi prodajalec, stroške vpisa 
v zemljiško knjigo pa nosi kupec.

3.

Navedene nepremičnine se prodajajo pod naslednjimi 
pogoji:

- nepremičnine se prodajo sedanjim lastnikom oz. 
uporabnikom garaž, ki stojijo na zemljiščih, ki so 
navedena  v 1. točki tega razpisa.

4.

pogoji sodelovanja:

• na razpisu lahko sodelujejo  pravne in fizične osebe.

• prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno

• ponudniku morajo najpozneje 3 dni  pred zaključenim 
rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 
10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine 
Hrastnik, št. 01234-0100018218, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicem  2010 000.   S potrdilom o plačilu 
varščine se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja 
ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik 
ne more sodelovati na odpiranju ponudb. Varščina 
bo neuspelim ponudnikom neobrestovano vrnjena 
najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o izbiri 
najugodnejšega ponudnika.
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5.

upoštevane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisane pogoje. ponudbe pod izklicno ceno ne bodo 
upoštevane.

6.

pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:

• podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 
ponudnik fizična oseba,

• Firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 
oseba,

• matično in davčno številko ponudnika,

• Fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice 
za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30. dni za pravne osebe oz. priglasitveni 
list durS za samostojne podjetnike,

• Navedbo nepremičnine in ponujeno ceno

• dokazilo o plačani varščini

• pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne 
pogoje

• pisno izjavo ponudnika, da uveljavlja predkupno 
pravico

• Številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo 
varščine.

8.

pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: 
Občina Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, Hrastnik, v zaprti 
ovojnici z oznako: »ne odpiraj – javni razpis za prodajo 
nepremičnin«, najkasneje do 28.3. 2008.

9.

Javno odpiranje ponudb bo predvidoma 31.3.2008, 
ob 12.00 uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, pot Vitka 
pavliča 5, Hrastnik.ponudbe bo odpirala komisija za 
pridobivanje, razpolaganje in upravljanje z stvarnim 
premoženjem občine.

prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale. V 
primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od 
ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema 
poziva.

10.

O izidu javnega zbiranja ponudb bo komisija obvestila 
vse ponudnike v roku 8 dni.

11.

rok za sklenitev  kupoprodajne pogodbe o prodaji 
nepremičnine je 15. dni po prejemu obvestila. če izbrani 
ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec 
zadrži varščino.

12.

Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil 
po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu celotne 
kupnine in vseh stroškov. kupec mora kupnino poravnati 
v 8. dneh od izstavitve računa. Izjemoma se lahko dovoli 
plačilo kupnine  tudi v dveh zaporednih obrokih. določilo 
o plačilu kupnine v kupoprodajni pogodbi je bistvena 
sestavina pravnega posla.

13.

prodajalec lahko ustavi  postopek do sklenitve pravnega 
posla.

14.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 
Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, Hrastnik, pri Andreji pavlič 
udovč, na tel. 03 56 54 354.

Št.: 032-05/2008
datum: 17.3. 2008

Župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

24

Na podlagi določil pravilnika o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem v občini Hrastnik (uVz, št. 7/04) in 55. 
člena uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (ul rS, št. 84/2007) in 31. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uVz, št. 28/06) Občina Hrastnik objavlja
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JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih 

prostorov

1.

Najemodajalec: Občina Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, 
Hrastnik

2.

predmet ponudbe so naslednji poslovni prostori:

zap.št. lokacija kvadratura v m2 nadstropje Izhodiščna 
mesečna 
najemnina 

namembnost

1 trg Franca kozarja – centralna 
tržnica (bivša mesnica)

73,59 pritličje 397,14 € trgovina, storitvena 
dejavnost 

2 trg Franca kozarja – centralna 
tržnica (poleg bivše mesnice)

25,71 pritličje 133,80 € trgovina, storitvena 
dejavnost

3 trg Franca kozarja 2 (bivša optika) 21,64 pritličje 130,42 € trgovina, storitvena 
dejavnost

3.

Najemnik je dolžan za poslovni prostor poleg najemnine 
plačevati  tudi obratovalne stroške, stroške stavbnega 
zemljišča in vse ostale stroške, ki jih pogojuje uporaba 
poslovnega prostora.

4.

poslovni prostor se odda za določen čas 5 let z možnostjo 
podaljšanja najemnega razmerja.

5.

rok za oddajo ponudbe je do petka, 28.3.2008. 
razpisno dokumentacijo interesenti dvignejo na vložišču 
Občine Hrastnik, vsak delovni dan od 7.00  do 15.00 
ure, v sredo do 17.00 ure in petek do 13.00 ure ali na 
spletni strani Občine Hrastnik www.hrastnik.si  

pisne ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, 1430 Hrastnik, z 
oznako:« Javna ponudba za oddajo poslovnega prostora« 
ali osebno na vložišče Občine Hrastnik.

6.

Sklep o oddaji poslovnega prostora bo vročen izbranemu 
ponudniku, najkasneje v roku 15. dni, od poteka roka za 
oddajo ponudbe.

7.

ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasne) 
ali pravočasen, ki so bile nepopolne, ker jih ponudniki 
niso dopolnili v določenem roku, komisija zavrže in o tem 
obvesti ponudnike.

8.

z izbranim ponudnikom bo najemna pogodba sklenjena 
po dokončnosti sklepa. če izbrani ponudnik ne podpiše 
najemne pogodbe v 15. dneh po dokončnosti sklepa o 
izbiri, se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe, 
razen, v primeru, če za to izkaže opravičene razloge.

9.

Ogled poslovnega prostora je mogoč po predhodnem 
dogovoru.

10.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo pri ge. Andreji pavlič udovč na tel.št. 
56 54 354 ali g. Janezu kranerju 56 54 361.

Številka:032-5/2008
Hrastnik, 12.3.2008

Župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1. pOdAtkI O pONudNIku

(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

(davčna št.)

(matična št.)

2. pOdAtkI O pOSlOVNEm prOStOru

- ponudba za najem poslovnega prostora na  lokaciji ______________________________, v izmeri ___ m2, po ponujeni 

najemnini v višini _____________ €.

3. OpIS  dEJAVNOStI:

 

 

datum:  podpis in žig
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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

TOPLARNA HRASTNIK D.O.O. 

25

toplarna Hrastnik d.o.o., ulica prvoborcev 5a, 1430 
Hrastnik, skladno s 97. členom Energetskega zakona 
objavlja

C E N I K 

daljinskega ogrevanja

1. TOPLOTNO OGREVANJE

A. VArIABIlNI StrOŠkI (Eur/mWh)

Cena brez ddV ddV 20% Cena z ddV

Stanovanjski odjem 49,8062 9,9612 59,7674

Nestanovanjski odjem 65,0440 13,0088 78,0528

B. FIkSNI StrOŠkI (Eur/mW/leto)

Cena brez ddV ddV 20% Cena z ddV

Stanovanjski odjem 15.474,5285 3.094,9057 18.569,4342

Nestanovanjski odjem 24.619,5168 4.923,9034 29.543,4202

2. OGREVANJE VODE (EUR/m3)

Cena brez ddV ddV 20% Cena z ddV

Stanovanjski odjem 5,0434 1,0087 6,0521

Nestanovanjski odjem 8,2144 1,6429 9,8573

Cenik velja od 01.03.2008 dalje.

datum: 26.02.2008
Štev. 419/08- Sk

direktor:
Simon kOVAčIč,dipl.inž.grad.


