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OBÈINA HRASTNIK

16.

Na podlagi 17. èlena Odloka o priznanjih obèine Hrast-
nik (Uradni vestnik Zasavja štev. 31/09), objavlja
Komisija za odlikovanja in priznanja pri Obèinskem
svetu Obèine Hrastnik 

J A V N I     R A Z P I S 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV

OBÈINSKIH PRIZNANJ 
V LETU 2011

S podelitvijo obèinskih priznanj in nagrad želi Obèinski
svet Obèine Hrastnik tudi v letu 2011 izroèiti priznanja
najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom in
civilnim ter pravnim osebam za izredna prizadevanja
in uspehe na posameznih podroèjih èlovekove ustvar-
jalnosti.

Naziv "ÈASTNI OBÈAN" Obèine Hrastnik se podeljuje
posameznikom za posebno pomembna dejanja delo in
zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju,
ugledu in uveljavljanju Obèine Hrastnik v državi ali na
mednarodnem podroèju.

Èastni obèan prejme posebno umetniško izdelano listi-
no, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje
podeljeno ter denarno nagrado v višini treh povpreènih
neto plaè v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

ZLATO PRIZNANJE OBÈINE se podeljuje
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim,
društvom in drugim pravnim osebam za izredno živl-
jenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so
pomembni za razvoj in ugled Obèine Hrastnik.

Zlato priznanje obèine obsega umetniško oblikovano
listino s podobo grba v sredini ter denarno nagrado v
višini dveh in pol povpreènih neto plaè v Republiki
Sloveniji v preteklem letu.

SREBRNO PRIZNANJE OBÈINE se podeljuje
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim in
društvom in drugim pravnim osebam za zelo pomem-
bne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo. 

Srebrno priznanje obèine obsega umetniško obliko-
vano listino s podobo grba v sredini ter denarno nagra-
do v višini dveh povpreènih neto plaè v Republiki
Sloveniji v preteklem letu. 

BRONASTO PRIZNANJE OBÈINE 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 listi-
no s podobo grba obèine v sredini in denarno nagrado
v višini ene povpreène neto plaèe v Republiki Sloveni-
ji v preteklem letu.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo
posamezniki, skupine obèanov, politiène 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, izo-

brazba, bivališèe, zaposlitev),
- navedbo, za katero priznanje oz. nagrado se kan-

didat predlaga,
- opis kandidatovega dela, s katerim predlagatelj

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

lagatelja pomembni za utemeljitev predložene kan-
didature.

Predloge morate dostaviti na vložišèe Obèine Hrastnik
najkasneje do 15.4.2011 ali po pošti na naslov:
OBÈINA HRASTNIK, Komisija za odlikovanja in priz-
nanja, Pot Vitka Pavlièa 5, Hrastnik.

Številka: 032-7/2011
Datum: 14.3.2011

PREDSEDNIK KOMISIJE
Franjo KRSNIK
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17.

Na podlagi 87. èlena Stanovanjskega zakona ( Ur.list.
RS, št. 69/03, 57/08), doloèil Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04,
34/04, 62/206 in 11/09 - v nadaljevanju pravilnik),
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS,
št. 24/2006-UPB2,126/07, 65/08, 8/10) in Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2,
5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11) Obèina
Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 Hrastnik ( v
nadaljnjem besedilu: razpisnik) objavlja 

J A V N I    R A Z P I S
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V

NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1. Obèina Hrastnik (v nadaljevanju: razpisnik)
razpisuje oddajo stanovanj v najem, ki bodo
izpraznjena v èasu veljavnosti tega razpisa, pred-
vidoma v letih 2011 in 2012. 

2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo
doloèena v skladu s 117. èlenom Stanovanjskega
zakona (Ur. list. RS, št.69/03, 57/08), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03,
142/04 in 99/08) in se bo do spremembe obraèu-
navala po sklepu o doloèitvi višine neprofitne
najemnine za stanovanja v lasti Obèine Hrastnik za
leto 2004, ki ga je sprejel Obèinski svet obèine
Hrastnik na seji dne, 26.02.2004.

Za celovito obnovljeno povpreèno veliko dvosobno
stanovanje v izmeri 55,00 m2, toèkovano s 320 toèka-
mi, znaša najemnina v mesecu februarju po stopnji
4,68%, izraèunana na podlagi navedenih veljavnih
predpisov, 180,52 EUR.

Za starejše še neamortizirano povpreèno veliko
dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, toèkovano z
280 toèkami, znaša najemnina v mesecu februarju po
stopnji 4,41%, izraèunana na podlagi veljavnih pred-
pisov, 148,84 EUR.

Razpisnik lahko vsakih pet let preveri ali najemnik in
uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo
dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega
stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjan-
ja. Èe najemnik ne bo veè upravièen do neprofitnega
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v
najemno pogodbo za tržno stanovanje po prosto
oblikovani najemnini.

3. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo
pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu s
121. èlenom Stanovanjskega zakona (Ur. list. RS,
št. 69/03, 57/08.) in Uredbe o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioni-
ranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in
99/08).

II. SPLOŠNI POGOJI ZA UPRAVIÈENOST DO
DODELITVE NEPROFITNEGA

STANOVANJA V NAJEM

Upravièenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v
najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stal-
no prebivališèe na obmoèju Obèine Hrastnik.

Vsi upravièenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem morajo izpolnjevati še naslednje splošne pogo-
je:

- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosil-
cem uporabljajo stanovanje ( v nadaljevanju:
gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovan-
ja, oddanega za nedoloèen èas in z neprofitno
najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega
vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike
stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati
v najem za nedoloèen èas za neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed èlanov gospodinjstva, ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vred-
nosti primernega stanovanja. 

Glede na število èlanov gospodinjstva, vrednost
drugega premoženja v lasti prosilca ali drugega
družinskega èlana, ne sme presegati naslednjih
zneskov je razviden iz tabele:

Opomba: Kot osnova za doloèitev vrednosti primerne-
ga stanovanje toèkovano s 320 toèkami, vrednost
toèke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s
številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gorn-
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jih razponov, predvidenih za stanovanja s plaèilom
varšèine. 

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprof-
itnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznos-
ti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja
ter morebitne stroške sodnega postopka;

- da se meseèni neto dohodki prosilèevega gospod-
injstva v koledarskim letu pred letom razpisa giblje-
jo v mejah in ne presegajo v tabeli navedenih
odstotkov, glede na povpreèno meseèno neto plaèo
v državi, ki je v letu 2010 znašala 966,62 EUR :

Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se gornja
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih toèk.

Upravièenci za pridobitev neprofitnih stanovanj so tudi:
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega

vozièka ali trajno potrebujejo pomoè druge osebe,
lahko ne glede na kraj stalnega prebivališèa,
zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja
tudi iz drugih obèin, èe so tu veèje možnosti za
zaposlitev oz. jim je v Obèini Hrastnik zagotovljena
pomoè druge osebe in zdravstvene storitve;

- Žrtve nasilja v družini z zaèasnim bivanjem v
materinskih domovih in zatoèišèih- varnih hišah,
zavetišèih, centrih za pomoè žrtvam kaznivih
dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo
neprofitnih stanovanj tudi v kraju zaèasnega bival-
išèa; 

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o
podržavljanju - prejšnji imetniki stanovanjske prav-
ice, èe izpolnjujejo vse splošne pogoje za uprav-
ièenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po
Pravilniku o dodeljevanju neprofinih stanovanj v
najem in tega javnega razpisa;

III. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
morajo prosilci in polnoletni èlani gospodinjstva poleg
izpolnjenega obrazca priložiti še naslednje razpisne
listine:

- izjavo o morebitnih neobdavèljivih dohodkih in pre-
jemkih ter nazivih njihovih izplaèevalcev, za
koledarsko leto pred razpisom oz. za obdobje od
1.1.2010 do 31.12.2010 (študentsko delo, denarna
socialna pomoè, nadomestilo za èas brezposelnos-
ti, preživnina, pokojnina,…);

- dokazilo o vseh izplaèanih neto plaèah iz pretekle-
ga koledarskega leta pred razpisom oz. za obdob-
je od 1.1.2010 do 31.12.2010;

- dokazila o vseh izplaèanih neto plaèah v letu
razpisa, èe v preteklem koledarskem letu pred
razpisom prosilec ali ožji družinski èlan ni imel
dohodkov iz delovnega razmerja; 

- izjavo o premoženjskem stanju, skladno s 3.
èlenom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem; 

- najemno oz. podnajemno pogodbo, izjavo o površi-
ni dela stanovanja, ki jo ima prosilec v uporabi oz.
souporabi oz. druga dokazila o površini stanovanja;

- dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo
invalidskega vozièka ali o vezanosti na trajno
pomoè druge osebe, v kolikor gre za invalide po 3.
èlenu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem;

- izjavo o vseh plaèanih obveznostih, v kolikor je
prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje
oz.ga ima;

- odloèbo socialne službe o loèenem življenju roditel-
jev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer ( rejništvo, oskrba v tuji druži-
ni, zavodu, èe so razlogi oddaje neprimerne
stanovanjske razmere);

- dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterlji-
va oziroma odloèbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada;

- zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, iz katere-
ga je razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih
družinskih èlanov boleha za kronièno boleznijo
zgornjih dihal ali astmo;

- zapisnik o stanju stanovanja iz katerega je razvid-
no, da so upoštevane odbitne toèke za delno,
pretežno in vidno vlago ali èe je predloženo dokazi-
lo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost
vlage v stanovanju oz. priložena izjava prosilca;

- zdravniško potrdilo o noseènosti, èe gre za tak
primer;
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- potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja, èe gre za
tak primer,

- strokovno mnenje Centra za socialno delo, ter vlad-
nih in nevladnih organizacijah (materinski domovi,
varne hiše…), èe gre za žrtve nasilja v družini,

- potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;

- dokazila prosilca oz. prosilke o delovni dobi;

- kopijo poroènega lista oz. izjavo o obstoju zunajza-
konske skupnosti;

- fotokopija prometnega dovoljenje za vozilo oz.
plovilo;

- odloèba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko
duševno ali telesno motnjo ali izvid in mnenje spe-
cialistiène pediatriène službe ali odloèba o
podaljšanju roditeljske pravice; 

- potrdilo o državljanstvu, potrdila o stalnem prebi-
vališèu, številu èlanov gospodinjstva, zadnje potrdi-
lo o odmeri dohodnine in potrdilo o višini dohodka
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti bo pridobil razpisnik neposredno od pris-
tojnega državnega organa. 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vraèa.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti
starejša od 30 dni od objave razpisa. 

V primeru, da pride v èasu razpisa do spremembe
stanovanjskega statusa oziroma do spremembe bival-
išèa, mora udeleženec razpisa takšno spremembo
takoj sporoèiti.

IV. RAZPISNI POSTOPEK 

Prosilci lahko oddajo svoje vloge za dodelitev neprofit-
nih stanovanj v najem na posebnem obrazcu, ki ga
dobijo na vložišèu Obèine Hrastnik, v II. nadstropju.
Vloge prosilci dostavijo osebno ali jih pošljejo s pri-
poroèeno pošiljko na naslov: Obèina Hrastnik, Pot
Vitka Pavlièa 5, 1430 Hrastnik, s pripisom: "PRIJAVA
NA JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM," 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plaèati upravno
takso v višini 50 toèk za vlogo in 200 toèk za izdajo
sklepa (odloèbe) po tarifi št. 1 in 3 taksne tarife Zakona
o upravnih taksah (Uradni list št 42/07UPB, 126/07 in
88/10), kar znaša 19,37 EUR. Upravna taksa se plaèa
na vložišèu Obèine Hrastnik.

Vloge prosilci lahko oddajo od srede 16.03.2011 do
srede 30.03.2011.

Èe bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da
vlogo v doloèenem roku dopolni z manjkajoèimi listina-
mi. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in
vloge, oddane po zakljuèku razpisnega roka, bodo s
sklepom zavržene. 

V. PREDNOSTNI LISTI

S tem razpisom se doloèijo dve prednostni listi :

1. V PRVO PREDNOSTNO LISTO A SE UVRSTIJO
TISTI PROSILCI, KATERIH NETO DOHODKI NA
PROSILÈEVO GOSPODINJSTVO V
KOLEDARSKEM LETU PRED RAZPISOM ( ZA
OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.12.2010 ) NE
PRESEGAJO NASLEDNJIH ODSTOTKOV
POVPREÈNE NETO PLAÈE V RS.

Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se gornja
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih toèk.
Ti prosilci so upravièeni do dodelitve neprofitnih
stanovanj, ki so toèkovana do 239 toèk.

2. V DRUGO PREDNOSTNO LISTO B SE
UVRSTIJO TISTI PROSILCI, KATERIH NETO
DOHODKI NA PROSILÈEVO GOSPODINJSTVO SE
V KOLEDARSKEM LETU PRED RAZPISOM (ZA
OBDOBJE OD 1.1.2010 do 31.12.2010) GIBLJEJO
NAD MEJO, KI JIH IZLOÈA IZ KROGA
UPRAVIÈENCEV IZ PREJŠNJE TOÈKE OZ. IZ
LISTE A IN NE PRESEGAJO DOLOÈENIH % OD
POVPREÈNE NETO PLAÈE V RS V
KOLEDARSKEM LETU PRED RAZPISOM.
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Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se gornja
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih toèk.
Ti prosilci so upravièeni do dodelitve neprofitnih
stanovanj, ki so toèkovana nad 240 toèk.

VI. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER

PROSILCEV

Prednost pri dodelitvi
Prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo
tisti prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere,
veèje število družinskih èlanov, ter živijo v slabših
socialno zdravstvenih razmerah kot so doloèeni v
obrazcu.

Prednostna kategorija prosilcev

Mlade družine, mladi:

Starost družine do 35 let 100 TOÈK
Starost prosilca do 30 let 50 TOÈK

Družina z veèjim številom otrok:

Najmanj trije otroci 60 TOÈK  
Za vsakega nadaljnjega otroka         50 TOÈK

Invalidi in družine z invalidnim èlanom:

Invalidnost            110 TOÈK

Družina z manjšim številom zaposlenih:

Zaposlenost v družini                50 TOÈK
Žrtve nasilja v družini 90 TOÈK
Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 60 TOÈK

Državljani z daljšo delovno dobo 

Brez stanovanja ali podnajemniki           80 TOÈK 

Dodatni pogoji 

Prednostna kategorija so prosilci s stalnim prebival-
išèem v objektu Trg borcev NOB 10, Dol pri Hrastniku.

80 TOÈK

Stalno prebivališèe v obèini Hrastnik

nad 20 let do 30 let               10 TOÈK 
nad 30 let                 20 TOÈK

Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z
enakim številom toèk, imajo prednost pri razvrstitvi na
prednostni red tisti prosilci, ki imajo veèje število
èlanov gospodinjstva, invalidi in družine z invalidnim

èlanom ter prosilec z daljšo dobo stalnega bivanja v
Obèini Hrastnik (se upoštevajo toèna leta).

Razpisnik doloèa v skladu s 4. èlenom Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem poleg
splošnih pogojev še dodatne pogoje. 
Razpisnik je lastnik petih stanovanj v stanovanjsko
poslovnem objektu Trg borcev NOB 10, Dol pri Hrast-
niku. Toèke se prosilcem dodelijo zaradi naèrtovane
spremembe namembnosti teh stanovanj. 

VII. POVRŠINSKI NORMATIVI ZA DODELITEV
NAPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Pri dodelitvi stanovanj v najem se bodo uporabljali
naslednji površinski normativi:

Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se površi-
na spodnjega in gornjega razreda poveèajo za 6 m2. 

Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje,
èe se upravièenec s tem strinja ali èe to želi. 

Razpisnik lahko odda v najem tudi veèje stanovanje:
- èe razpisnik ne more upravièencu, ki se je uvrstil na
razpis zagotoviti ustreznega stanovanja po površini,
vendarle najveè do primerne površine po 14. èlenu
pravilnika in pod pogojem, da se upravièenec s tem
strinja,
- èe to želi, pri èemer se razlika v m2 lahko obraèuna-

va kot prosto oblikovana najemnina.

Razpisnik lahko odda v najem tudi veèje stanovanje,
èe to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene
razmere kot na primer, èe gre za tri generacije v druži-
ni, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno nego
in drugo ter pri tem upošteva mnenje Centra za social-
no delo, ki jo priloži upravièenec.

Èe je neprofitno stanovanje namenjeno invalidu ali
družini z invalidnim èlanom, ki mu je otežkoèeno oziro-
ma prepreèeno normalno gibanje, je potrebno ob
dodelitvi neprofitnega stanovanja upoštevati potrebo
po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju ali pri
dostopu ali izhodu iz stanovanjske stavbe, kakor tudi
zadostne površine za gibanje z invalidskim vozièkom.

Stran 6 Uradni vestnik Zasavja [t. 10



VIII. SPLOŠNE DOLOÈBE

Trièlansko komisijo, ki jo imenuje župan, bo prouèila
utemeljenost pravoèasnih in popolnih vlog na podlagi
prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste
za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih
poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih in organi-
zacijah ter posameznikih. Komisija si lahko stanovan-
jske razmere prosilcev tudi nenapovedano ogledajo. 

Po prouèitvi in toèkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvršèeni na prednostno listo A in na prednost-
no listo B, odvisno od dohodka gospodinjstva in na
vsaki listi na število zbranih toèk. 

Udeležencem razpisa bodo vroèene odloèbe o uvrstitvi
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravièencev.
Èe se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z
uvrstitvijo, se lahko v
roku 15. dni po prejemu odloèbe pritoži pri županu

Obèine Hrastnik. O pritožbi župan odloèi v roku 15 dni.
Odloèitev župana o pritožbi je dokonèna.

Prednostni listi upravièencev bosta objavljeni loèeno,
na oglasni deski Obèine Hrastnik in na spletni strani 
www.hrastnik.si/obèina/.

Vsi prosilci, ki so že kandidirali na kakršenkoli javni
razpis za dodelitev stanovanja v najem, morajo
ponovno za prijavo na ta razpis oddati vlogo in potreb-
no dokumentacijo v skladu z doloèili tega razpisa.

Po izpraznitvi stanovanja bo razpisnik skladno z
objavljenim seznamom pozval upravièenca k sklenitvi
najemne pogodbe. Najemna pogodba bo sklenjena za
nedoloèen èas. Udeleženec razpisa, ki se ne bo odz-
val na ponoven razpisnikov poziv k sklenitvi najemne
pogodbe se èrta iz seznama. Iz seznama se èrta tudi
udeleženec razpisa, ki neutemeljeno zavrne dodelitev
primernega stanovanja.

ŽUPAN 
Miran JERIÈ

17.

Na podlagi 8. èlena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007-ZPolS-D,
105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011), 31. èlena
Odloka o oglaševanju v Obèini Hrastnik (Uradni vest-
nik Zasavja, št. 31/2008) in Statuta Obèine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010-èistopis (popr.
19/2010)) izdaja župan Obèine Hrastnik naslednja

PRAVILA
O PLAKATIRANJU V ÈASU REFERENDUMSKE

KAMPANJE V ZVEZI Z ZAKONODAJNIM
REFERENDUMOM O ZAKONU O MALEM DELU

(ZMD) NA OBMOÈJU OBÈINE HRASTNIK

I. Splošne doloèbe

1. èlen
S temi pravili so doloèeni pogoji za pridobitev pravice
do uporabe plakatnih mest, ki jih zagotavlja Obèina
Hrastnik na svojem obmoèju za predstavitev mnenj o
zakonodajnem referendumskem vprašanju o Zakonu o
malem delu (ZMD) v èasu referendumske kampanje.

II. Brezplaèna plakatna mesta

2. èlen
Organizatorji referendumske kampanje lahko uporabl-
jajo brezplaèna plakatna mesta na reklamnih panojih
za dodatno oglaševanje na naslednjih lokacijah:
- panoji ob cesti Log - Novi Log,
- panoji v naselju Podkraj,
- panoji pri tržnici,
- panoji na Trgu borcev NOB na Dolu,
- panoji v obrtni coni " OB BOBNU".

3. èlen
Plakatiranje izvaja izkljuèno KSP Hrastnik Komunalno
- stanovanjsko podjetje, d.d., ki je izbrani koncesionar
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oglaše-
vanja v Obèini Hrastnik s stalnimi plakatnimi mesti ter
reklamnimi panoji za dodatno oglaševanje (v nadalje-
vanju: koncesionar).

Vsi plakati morajo biti s strani koncesionarja žigosani. 

Pri namešèanju plakatov so vsi organizatorji volilne
kampanje enakopravni.

Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada na
brezplaènem plakatnem mestu prostor do 0,5 m2.

[t. 10 Uradni vestnik Zasavja Stran 7



III. Dodatna plakatna mesta

4. èlen
V primeru izkazanega interesa organizatorjev referen-
dumske kampanje bo koncesionar omogoèil dodatna
plakatna mesta, ki so lahko namešèena na naslednjih
lokacijah:
- parkirišèe pri KSP d.d. Hrastnik,
- zelenica nasproti parkirišèa Spar,
- zelenica pri Savskem mostu,
- parkirišèe pri poslovni stavbi AGM Nemec na

Marnem,
- pri avtobusnem postajališèu na Dolu.

5. èlen
Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja
izkljuèno koncesionar. Vsi plakati morajo biti s strani
koncesionarja žigosani.

Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih
plakatnih mestih iz 4. èlena poravnajo naroèniki
plakatiranja koncesionarju po veljavnem ceniku. 

IV. Konène doloèbe

6. èlen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest doloèenih s temi
pravili je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma
upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali
zemljišè.

Stalna plakatna mesta se ne uporabljajo za plakatiran-
je v zvezi z referendumsko kampanjo, razen za
potrebe plakatiranja volilnih komisij volilnih enot in
okrajne volilne komisije.

Vsi plakati in druge oglaševalske vsebine, ki bodo
objavljene na plakatnih mestih, ki so doloèeni s temi
pravili, in niso žigosane s strani koncesionarja, bodo
odstranjena na stroške organizatorja referendumske
kampanje.

Koncesionar mora plakate odstraniti najkasneje v treh
dneh po dnevu glasovanja.

Pravila o plakatiranju v èasu referendumske kampanje
na Obmoèju obèine Hrastnik veljajo naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Zasavja, objavijo pa se tudi
na oglasni deski Obèine Hrastnik, spletni strani Obèine
Hrastnik in na video straneh Kanala 5.

Številka: 041-1/2011
Datum: 10. 03. 2011

Župan Obèine Hrastnik
Miran JERIÈ
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Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk ZMAS-PRINT Trbovlje, tel 03 56 53 910
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