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OBČINA HRASTNIK

33.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/2006–UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009), 23. člena Odloka o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 29/2009), Pravilnika o metodologiji za ob-
likovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) 
in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 28/2006 - čistopis) je Občinski svet Občine 
Hrastnik na 31. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel

SKLEP

o soglasju k ceni storitve obvezne občinske gospodar-
ske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode

Občinski svet Občine Hrastnik daje soglasje k ceni 
storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od-
padne vode.

Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in 
prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih 
greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo 
znaša:

Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode 
znaša:

Cena storitev vezanih na obstoječe greznice in male 
komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) 
znašajo:

Pred začetkom uporabe novih cen storitve odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
mora izvajalec gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
pridobiti pozitivno strokovno mnenje ministrstva, pris-
tojnega za okolje, v skladu s Pravilnikom o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
63/2009).

Z uveljavitvijo nove cene storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode preneha veljati 
Sklep k povišanju cen pri storitvah odvajanja komunal-
nih in padavinskih voda na območju občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 21/2002), sprejet na 22. seji 
Občinskega sveta Občine Hrastnik dne 03. 10. 2002.

Ta sklep se po pridobitvi pozitivnega strokovnega 
mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja, veljati pa začne s prvim 
dnem naslednjega meseca po objavi, vendar ne prej 
kot 1. 9. 2010.

Številka: 354-27/2010
Datum: 1. 7. 2010
          ŽUPAN 
                                                    OBČINE HRASTNIK

                                                         Miran JERIČ    



Stran 4 Uradni vestnik Zasavja [t. 21

34.
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 
– čistopis,19/10) ter 5. in 28. člena Pravilnika o met-
odologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 63/2009)  je  Občinski svet Občine Hrastnik na 
31.   seji dne 1.7.2010  sprejel

SKLEP
o subvencioniranju cene storitve gospodarske 

javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

1. člen

Ta sklep ureja višino in vir subvencioniranja obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpade vode v občini  Hrastnik.

2. člen

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode 
se subvencionira iz proračuna Občine Hrastnik od 
uveljavitve novih cen obvezne občinske gospodarske 
javne službe  odvajanja in čiščenja komunalne odpade 
vode dalje.

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode 
se subvencionira za gospodinjstva v višini 50 % v delu, 
ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastruk-
ture, za obdobje enega leta od uveljavitve novih cen, 
vključno z DDV-jem.

Cena subvencionirane storitve gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infra-
strukture (omrežnina), znaša:

3. člen

Sredstva za subvencioniranje cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpade vode se v proračunu 
občine Hrastnik za leto 2010 zagotovijo z 2. rebalan-
som proračuna v zadnjem kvartalu leta.

4. člen

Zahtevek za izplačilo subvencije izvajalec gospodar-
ske javne službe praviloma izstavi do 10. v mesecu za 
tekoči mesec, obvezno pa znotraj koledarskega leta, 
na katerega se nanaša.

5. člen

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Zasavja in se uporablja največ  eno leto od uveljavitve 
cen.

Številka: 354-26/2010
Datum: 1.7.2010

                      
     ŽUPAN 
                                                    OBČINE HRASTNIK
                                                              Miran JERIČ 

35.
Na osnovi določb 2. točke 73. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010-ZUKN)  in 17. člena Statuta občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010) je Občinski svet 
na 31. seji dne 1.7.2010 sprejel

SKLEP O ODKUPU DELNIC KSP 
HRASTNIK, 

KOMUNALNO STANOVANJSKEGA 
PODJETJA HRASTNIK, D.D.

1.

S tem sklepom se določi odkup 28.579 kosovnih del-
nic KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjskega podjetja 
Hrastnik, d.d., ki so v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih 
in njihovih pravnih naslednikov. 
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2.

Občina bo delnice odkupila po enotni ceni 4,17 € za 
delnico in pod pogojem, da ji bo v odkup ponujenih naj-
manj 21.548 delnic, kar bi predstavljalo delež občine v 
družbi KSP Hrastnik  75 % + 1 delnica

3.

Občina pristopi k podpisu pogodb s prodajalci, ko je 
izpolnjen pogoj iz 2. točke tega sklepa. Skrajni rok za 
podpis pogodb je 30.10.2010. 

4.

Kupnina za delnice iz 2. točke sklepa se v celoti po-
ravna v enkratnem znesku iz proračuna občine v letu 
2010.

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 470-1/2007
Datum: 1.7.2010

                                                                ŽUPAN 
                                                     OBČINE HRASTNIK
                                                            Miran JERIČ 

36.
Na podlagi  določil 49. člena Zakona o javnih financah 
( Uradni list RS, št. 79/99 in spr.), 9. člena Odloka o 
proračunu občine Hrastnik (UVZ št. 36/2009 in 17/2010)  
in  17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Za-
savja št. 17/10,19/10)  je  Občinski svet občine Hrastnik 
na 31. seji  dne 1.7.2010  sprejel

O D L O K
o  uporabi sredstev proračunske 

rezerve  Občine  Hrastnik  za 
sanacijo plazov 

1. člen

S tem  odlokom se določa način in višina uporabe sred-
stev proračunske rezerve občine Hrastnik za sanacijo 
:
-  plazu Novi dom,
-  plazu Dolinšek,
-  plazu Pustova skala,
-  plazu Javoršek – desni krak.

2. člen

Za sanacijo plazov iz 1. člena tega odloka se zagotovijo 
sredstva v skupni višini 109.049,06  € z DDV in sicer:

-  za sanacijo plazu Novi dom v ocenjeni višini 
 32.014,16 €,
-  za sanacijo plazu Dolinšek v ocenjeni višini 
 35.888,80 €,  
-  za sanacijo plazu Pustova skala v  ocenjeni višini  

20.202,34 €,
-  za sanacijo plazu Javoršek-desni krak v ocenjeni 

višini 2.768,92 €, in  18.174,84 € za plačilo DDV.

Vrednosti del za sanacijo posameznega plazu lahko 
glede na oddajo del odstopajo, vendar znotraj skupne 
vrednosti zagotovljenih sredstev iz tega sklepa.

Dela bodo oddana po postopkih javnega naročanja in 
izvedena v letu 2010.

3. člen

Odlok  velja z dnem objave v Uradnem vestniku Za-
savja.

Štev.:  410-4/2007
Datum: 1.7.2010

                                                                ŽUPAN 
                                                     OBČINE HRASTNIK
                                                            Miran JERIČ 

37.
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 
ZJZP) ter 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 17/10,19/10) je Občinski svet 
Občine Hrastnik na 31. seji dne 1.7.2010 sprejel
 

S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za 

sklenitev javno-zasebnega partner-
stva za izvedbo projekta »Gradnja, 
upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij v Občini Hrastnik« 

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se ugotavlja javni interes za sklenitev ja-
vno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Grad-
nja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Hrastnik«.

S tem sklepom se določajo tudi predmet, pravice in 
obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek 
izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov, način 
financiranja izvedbe projekta »Gradnja, upravljanje in 
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij v Občini Hrastnik« in druge ses-
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tavine razmerja javno-zasebnega partnerstva. Ta sklep 
vsebuje tudi akt o javno-zasebnem partnerstvu v skla-
du z 41. členom ZJZP.  

Javni partner v projektu iz drugega odstavka tega člena 
je Občina Hrastnik. Zasebni partner je pravna ali fizična 
oseba, ki je izbrana na javnem razpisu kot izvajalec ja-
vno-zasebnega partnerstva. 

2. člen
(javni interes)

Občina Hrastnik na podlagi prvega odstavka 2. člena 
Zakona o elektronskih komunikacijah  (Uradni list RS, 
št. 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/2009) ter na 
podlagi določb ZJZP sprejema odločitev o obstoju ja-
vnega interesa za izgradnjo, upravljanje, vzdrževanje 
in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v Občini Hrastnik.

Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v ok-
viru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za 
obdobje 2007-2023, katerih namen je omogočiti 
vsem državljanom Republike Slovenije dostop do 
širokopasovnih storitev in interneta, se projekti iz-
vedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nad-
aljevanju: JZP), kot koncesijsko partnerstvo, ki je tudi 
najučinkovitejši in najpogostejši način, saj je nosilec 
poslovnega tveganja izvajanja projekta zasebni part-
ner.   

3. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva in oblika 

izvedbe)

Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva 
»Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
občini Hrastnik« je: 
- izgradnja infrastrukture odprtega širokopasovnega 
omrežja za naselja v občini, kjer infrastruktura še ni 
zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje oziroma 
ekonomsko izkoriščanje  in vzdrževanje zasebnemu 
partnerju.
JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja 
omrežja elektronskih komunikacij se izvede v obliki 
pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko 
razmerje. Pri tem se uporabi BOT model (build-oper-
ate-transfer oziroma model zgradi-upravljaj-prenesi 
v last) ureditve medsebojnih razmerij med javnim in 
zasebnim partnerjem, glede lastništva in upravljanja 
omrežja, v skladu z 80. členom ZJZP v delu omrežja, 
zgrajenem z zasebnimi sredstvi. V delu omrežja, zg-
rajenem iz evropskih sredstev, se uporabi BTO model 
(build-transfer-operate oziroma model zgradi-prenesi 
v last-upravljaj) ureditve medsebojnih razmerij med ja-
vnim in zasebnim partnerjem. 

4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)

JZP se izvaja na način, da pride do sodelovanja ja-
vnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. S 
tem se dosežejo pozitivni učinki: znižanje proračunskih 

izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, spodbujanje 
razvoja različnih storitev, povečanje učinkovitosti javnih 
institucij ter gospodarstva, hitrejši dostop do znanja, 
razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi v 
manj razvitih krajih.

5. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja)

Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki konc-
esijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po 
naslednjih fazah:

Predlagan vrstni red: 
- priprava razpisne dokumentacije;
- objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
- imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega 
partnerja za izvedbo predmeta JZP;

- izvedba konkurenčnega dialoga;
- odpiranja vlog oziroma ponudb za izbor izvajalca 
JZP;

- pregled in vrednotenje vlog oziroma ponudb za izbor 
izvajalca JZP, priprava poročila komisije  o opravlje-
nem pregledu in vrednotenju vlog oziroma ponudb;

- odločitev o izbiri izvajalca JZP;
- sklenitev pogodbe o JZP (koncesijska pogodba).

6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)

JZP na področju širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij se bo izvajalo na celotnem območju 
občine Hrastnik.

Podrobnejša prostorska zasnova se določi z Načrtom 
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij v občini Hrastnik.

7. člen
(pravice in obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner mora zagotoviti predvsem naslednje:
-  izdelava projekta na podlagi katerega se bo gradilo 

odprto širokopasovno omrežje elektronskih komuni-
kacij;

-  na območjih, kjer za to obstoja ekonomski interes, 
zgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi 
sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo v 
določenih rokih;

-  na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in 
vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena, 
s sredstvi strukturne politike Evropske unije sofinan-
cirati in zgraditi omrežje, ga po izgradnji prenesti v 
lastništvo javnega partnerja; 

-  dostop do storitev praviloma v vseh naseljih v Občini 
Hrastnik na območju t.i. belih lis, lahko pa tudi os-
talim naseljem, vendar pod drugimi pogoji;

-  upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja 
v skladu s predpisanimi pogoji in na način, ki bo 
omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom 
storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji;

-  nadgradnjo v skladu s potrebami lokalne skupnosti 
in pogoji javnega razpisa;
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-  upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklen-
jenih pravnih poslov.

Odprto širokopasovno omrežje oziroma del omrežja bo 
izbrani zasebni partner upravljal in vzdrževal tako, da 
bo omogočil dostop v omrežje / do omrežja vsem po-
nudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi 
pogoji.

Izbrani zasebni partner za del omrežja znotraj lokalne 
skupnosti, ki je deloma zgrajen s sredstvi državnega 
proračuna za kohezijsko politiko, deloma pa z za-
sebnimi sredstvi, ponudnikom storitev in operaterjem 
zaračunava tržno ceno. 

Glavna pravica zasebnega partnerja je upravljanje / 
ekonomsko izkoriščanje širokopasovnega omrežja v 
obdobju, določenem s koncesijsko pogodbo.

8. člen
(uporaba storitev JZP)

Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim part-
nerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. 
Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni 
partner s soglasjem javnega partnerja.

Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov 
storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva.
9. člen
(pravice in obveznosti javnega partnerja)
Javni partner izbranemu zasebnemu partnerju zago-
tovi:
- uporabo že zgrajene infrastrukture, ki je v lasti lo-

kalne skupnosti za namene zagotavljanja omrežja 
širokopasovnih elektronskih komunikacij (že 
položene cevi, jaški, ipd),

- pravico služnosti na zemljiščih, ki so v lasti lokalne 
skupnosti v obsegu, kot je to potrebno za izgradnjo, 
upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij,

- dajanje na uporabo telekomunikacijskega prostora in 
drugih pomožnih prostorov za montažo aktivne op-
reme v glavni POP točki in POP točkah na območju 
občine,

- druge storitve, ki so pomembne za izpeljavo projekta 
in jih lahko zagotovi le lokalna skupnost.

Glavna pravica javnega partnerja je prevzem zgra-
jenega širokopasovnega omrežja v last, upravljanje, 
vzdrževanje in izkoriščanje po končani gradnji, oziroma 
po preteku koncesijskega razmerja z zasebnim part-
nerjem po preteku vsaj 20 let, vendar največ 30 let. 

10. člen
(način financiranja)

Projekti JZP se financirajo iz:
- zasebnih storitev,
- s pridobivanjem sredstev iz državnega proračuna za 
kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni 

razvoj, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska 
unija oziroma druge institucije iz tega območja.

Financiranje se določi za vsak projekt JZP posebej.

11. člen
(ostale določbe)

Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju 
pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij na podlagi izka-
zanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc 
s katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju 
nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo 
določilo v projektni dokumentaciji posameznega pro-
jekta JZP in medsebojni pogodbi.

12. člen
(tveganje zasebnega partnerja)

Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije 
izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem 
in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta JZP iz 
tega sklepa v celotnem obdobju, za katerega bo sklen-
jena koncesijska pogodba. 

13. člen
(pooblastilo županu)

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire 
zasebnega partnerja, imenovanje komisije, določitev 
pristojnosti in nalog komisije, izbiro izvajalca javno-
zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o JZP ter 
ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja JZP se 
pooblasti župana.

14.člen
(končne določbe)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 381-3/2008
Datum: 1.7.2010
                                                               ŽUPAN
                                                     OBČINE HRASTNIK
                                                            Miran JERIČ       
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38.
Na podlagi določil  Zakona o zavodih (Uradni list RS 
št. 12/91 in 8/96), Zakona o organizaciji in financiran-
ju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 
– UPB -5, 36/08,58/09,64/09 in 65/09) ter 17. člena 
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 
17/10,19/10) je Občinski svet Občine Hrastnik na 31. 
seji dne, 1.7.2010 sprejel 

ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA 
O USTANOVITVI  JAVNEGA  
ZAVODA VRTEC HRASTNIK

1. člen

V četrtem odstavku 2. člena Odloka o ustanovitvi  ja-
vnega zavoda Vrtec Hrastnik (UVZ 8/2008 in 33/2009) 
se doda nova alinea, ki glasi:

»- Enota vrtca v prostorih Osnovne šole narodnega 
heroja Rajka v Hrastniku«

2. člen

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

Številka: 007-5/2008
Datum: 1.7.2010

ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK

Miran JERIČ       

39.
Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. 
list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US, 17/08 - ZDlov-1) in 
17.člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Za-
savja št 3/99, 20/03, 28/06, 17/10,19/10) je Občinski 
svet občine Hrastnik na svoji 31.  redni seji dne  1.7. 
2010 sprejel 

ODLOK 
O  PORABI KONCESIJSKE 

DAJATVE ZA TRAJNOSTNO 
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev,  ki jih  bo oz.  
je  prejela Občina Hrastnik kot del koncesijske dajatve  
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi pred-
pisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.

2. člen

Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija 
prenese na usposobljeno pravno osebo.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

3. člen

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov 
varstva in vlaganj v naravne vire v občini Hrastnik. Ti 
ukrepi so: 
a) Biomeliorativni ukrepi:
- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov, 
- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, 
mlaka, mokrišče, večjega vodnega vira, ipd.), 
- vzdrževanje pasišč, 
- vzdrževanje remiz za malo divjad, 
- vzdrževanje gozdnega roba,
- nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih rastišču prim-
ernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih 
njiv,
b) Biotehnični ukrep:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 
umetnih dupel in prež,
c) Ostali ukrepi:
- čistilna akcija občine,
- čiščenje divjih odlagališč.

4. člen

Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi pred-
pisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi 
letnega programa porabe sredstev, ki je vključen v  
proračun Občine Hrastnik. Neporabljena sredstva se 
prenesejo kot namenski prihodki v proračun nasledn-
jega leta.

III.  NADZOR NAD NAMENSKO PORABO 
SREDSTEV

5. člen

Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja 
organ, pristojen za kmetijstvo Občine Hrastnik ali od 
njega pooblaščena druga institucija.

IV. KONČNA DOLOČBA 

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
prične veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 007-3/2010
Datum: 1.7.2010

                                                                ŽUPAN
                                                     OBČINE HRASTNIK
                                                             Miran JERIČ      

Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk “S-PRINT” Trbovlje, tel 03 56 53 910


