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OBÈINA HRASTNIK

5.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
29. èlena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in
107/10),  in 17. èlena Statuta Obèine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 17/2010-èistopis (19/2010 popr.))
je  Obèinski svet obèine Hrastnik  na 4. redni  seji,   dne
27.1.2011  sprejel

ODLOK  O  PRORAÈUNU 
OBÈINE  HRASTNIK  ZA LETO  2011

1. SPLOŠNA DOLOÈBA

1. èlen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za obèino Hrastnik za leto 2011
doloèajo proraèun, postopki izvrševanja proraèuna ter
obseg zadolževanja in poroštev obèine in javnega sek-
torja na ravni obèine ( v nadaljnjem besedilu: pro-
raèun). 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAÈUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAÈUNA

2. èlen
(sestava proraèuna in višina splošnega

dela proraèuna)

V splošnem delu proraèuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proraèuna se na ravni podskupin kontov
doloèa v naslednjih zneskih:
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A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
Skupina/podskupina Proraèun leta 2011   

I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                     11.577.572
TEKOÈI PRIHODKI ( 70+71)                                                                                   7.972.418

70    DAVÈNI PRIHODKI                                                                                           6.602.742
700  Davki na dohodek in dobièek                                                                                  5.350.552
703  Davki na premoženje                                                                                               936.040
704  Domaèi davki na blago in storitve                                                                           316.150

71    NEDAVÈNI PRIHODKI                                                                                      1.369.676
710  Udeležba na dobièku in dohodki od premoženja                                                        964.625
711  Takse in pristojbine                                                                                                     1.933
712  Globe in druge denarne kazni                                                                                              8.500
714  Drugi nedavèni prihodki                                                                                            394.618
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72    KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                    65.000
722  Prihodki od prodaje zemljišè in neopredmetenih sredstev                                    65.000

73    PREJETE DONACIJE                                                                                          21.000
730  Prejete donacije iz domaèih virov                                                                            21.000

74    TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                3.519.154
740  Transferni prihodki iz drugih javno finanènih institucij                                             1.200.202
741   Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. proraèuna EU                                                      2.318.952

II.   SKUPAJ  ODHODKI ( 40+41+42+43)                                                       12.362.755

40    TEKOÈI ODHODKI                                                                                           3.181.395
400  Plaèe in drugi izdatki zaposlenim                                                                             548.692
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                               89.919
402  Izdatki za blago in storitve                                                                                      1.738.106
403  Plaèila domaèih obresti                                                                                               49.200
409  Rezerve                                                                                                                       755.478

41    TEKOÈI TRANSFERI                                                                                       3.416.506
410  Subvencije                                                                                                                  199.703
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                          1.637.694
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                  297.687
413  Drugi tekoèi domaèi transferi                                                                                 1.281.422

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                              5.610.444
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                       5.610.444

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                             154.410
431  Investicijski transferi  pravnim in fiziè. osebam, ki niso pror.uporab.                               64.611
432  Investicijski transferi proraèunskim uporabnikom                                                             89.799

III. PRORAÈUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ ( I - II)            -785.183

B.   RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina Proraèun leta 2011   

IV.   PREJETA VRAÈILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.                      5.750

75    PREJETA VRAÈILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.                              5.750
752  Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                       5.750

V.    DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPIT. DELEŽEV                          0

44    DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                          0
440  Dana posojila                                                                                                                     0
441  Poveèanje kapitalskih deležev in naložb                                                                           0
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                               0

VI.   PREJETA MINUS  DANA POS. IN SPREMEM.KAP.DEL.(IV-V)                      5.750

C.    RAÈUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina Proraèun leta 2011   

VII.   ZADOLŽEVANJE                                                                                        0
50     ZADOLŽEVANJE                                                                                                0
500   Domaèe zadolževanje                                                                                             0
VIII. ODPLAÈILA DOLGA
55     ODPLAÈILA DOLGA 123.535
550   Odplaèila domaèega dolga                                                                                      123.535



Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na nasled-
nje programske dele: podroèja proraèunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s pro-
gramsko klasifikacijo izdatkov obèinskih proraèunov.
Podprogram je razdeljen na proraèunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, doloèene s pred-
pisanim kontnim naèrtom. 

Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih postavk
-  kontov in naèrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani obèine
Hrastnik: www.hrastnik.si.

3.  POSTOPKI  IZVRŠEVANJA PRORAÈUNA

3.èlen
(namenski prihodki in odhodki proraèuna)

Namenski prihodki proraèuna so poleg prihodkov,
doloèenih v prvem odstavku 43. èlena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
- donacije, 
- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, 
- požarna taksa, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi

odvajanja odpadnih voda, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi

odlaganja odpadkov, 
- prihodki ožjih delov obèine,   
- sredstva  pridobljena od  kupnin  in  najemnin za

stanovanja,
- najemnina od oddaje javne  infrastrukture v najem, 
- renta CEROZ-a ( za KS Marno). 

Èe se v tekoèem letu v proraèun vplaèa namenski pre-
jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finanènem
naèrtu proraèuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni
višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov
poveèa obseg izdatkov finanènega naèrta in proraèun.
Èe se v tekoèem letu v proraèun vplaèa namenski preje-
mek v nižjem obsegu kot je izkazan v proraèunu, se pre-
vzema in plaèuje obveznosti samo do višine dejanskih
prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

4. èlen
(prerazporejanje pravic porabe)

Proraèun se izvršuje skladno z doloèbami Zakona o
javnih financah, Zakona o izvrševanju proraèuna,
Zakona o javnih naroèilih in drugimi podzakonskimi
predpisi in navodili, ki jih izda župan.

Odredbodajalec proraèuna je župan oziroma od njega
pooblašèene osebe.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proraèun, spremembe proraèuna ali rebalans
proraèuna.

Za izvrševanje proraèuna je odgovoren župan.

Izvrševanje posebnega dela proraèuna poteka preko
neposrednih proraèunskih uporabnikov ( po institu-
cionalni klasifikaciji) v skladu s sprejetimi proraèunski-
mi postavkami. 

Neposredni uporabnik lahko v svojem finanènem naèr-
tu samostojno prerazporeja pravice porabe med konti
v okviru iste proraèunske postavke, èe s tem ni spre-
menjena pravica porabe posrednega proraèunskega
uporabnika.

Ne glede na doloèbo prejšnjega odstavka ne sme
neposredni uporabnik samostojno izvajati preraz-
poreditev  s  plaènih kontov na druge konte v svojem
finanènem naèrtu.

Na predlog predlagatelja finanènega naèrta neposred-
nega proraèunskega  uporabnika  o prerazporeditvah
pravic porabe med proraèunskimi postavkami pri
posameznem neposrednem proraèunskem uporab-
niku v posebnem delu proraèuna  odloèa župan
dvakrat letno, vendar skupno poveèanje oziroma
zmanjšanje ne  sme presegati   20   %  obsega
posameznega podroèja programa.
Župan s poroèilom o izvrševanju proraèuna v mesecu
septembru in konec leta z zakljuènim raèunom poroèa
obèinskemu svetu o veljavnem proraèunu za leto 2011
in njegovi realizaciji.
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IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAÈUNU                       -902.968
( I+IV+VII-II-V-VIII)

X.     NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)                                                        -123.535

XI.     NETO FINANCIRANJE                                                                                             785.183   

XII.   STANJE SREDSTEV NA RAÈUNIH  IZ  PRETEKLIH LET 1.076.448
(9009 Splošni sklad za drugo)



5. èlen
(spreminjanje NRP)

Župan lahko samostojno spreminja vrednost projektov
iz NRP najveè do 20 %-ov vrednosti projekta, èe s tem
ne poseže v spremembo proraèuna tekoèega leta,
oziroma v skladu s pooblastili iz 4. èlena tega odloka.
Projekti, ki niso uvršèeni v NRP tekoèega leta in se jim
zakljuèek financiranja zaradi prenosa plaèil iz pred-
hodnega prestavi v tekoèe leto, se uvrstijo v NRP
tekoèega leta.
Novi projekti se uvrstijo v naèrt razvojnih programov na
podlagi odloèitve obèinskega sveta.

6.èlen
(odgovornost uporabnikov proraèuna)

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so pro-
raèunskemu uporabniku oziroma prejemniku pro-
raèunskih sredstev razporejena iz proraèuna, je
odgovoren predstojnik proraèunskega uporabnika,
zavoda, društva oziroma poslovodni organ prejemnika
sredstev.

Neposredni proraèunski uporabniki so dolžni prednos-
tno zagotavljati sredstva za namene, ki so doloèeni z
zakoni oziroma obèinskimi predpisi in še omogoèajo
minimalni obseg delovanja ( plaèe, prispevki, dodatki
zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak
izdatek iz proraèuna mora imeti za podlago verodosto-
jno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje
obveznost za plaèilo. Pred izplaèilom iz proraèuna
morajo izplaèilo preveriti in pisno potrditi delavci
obèinske uprave, ki so zadolženi za izvrševanje pro-
raèuna na proraèunskem podroèju, na katerega se
izdatek nanaša.

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
podroèjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredst-
va za posamezno nalogo se izplaèajo na podlagi
obraèuna za izvršeno nalogo, izstavljenega raèuna,
zahtevka oziroma sklepa župana.

Posredni proraèunski uporabniki so dolžni pristojnim
organom obèinske uprave predložiti program dela in
finanèni naèrt za leto 2011 ter poroèila o realizaciji pro-
gramov in o porabi sredstev po namenih za preteklo
leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo
ekonomske klasifikacije javnofinanènih odhodkov.
Posredni proraèunski  uporabniki uskladijo svoje
finanène naèrte s sprejetim proraèunom v 30 dneh po
uveljavitvi proraèuna.

Posredni uporabniki so dolžni dodatno predložiti
podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan,
nadzorni odbor ali za finance pristojen organ obèinske
uprave.

7. èlen
(najveèji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v

breme proraèunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekoèem letu razpiše
javno naroèilo za celotno vrednost projekta, ki je
vkljuèen v naèrt razvojnih programov, èe so zanj naèr-
tovane pravice porabe na proraèunskih postavkah v
sprejetem proraèunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plaèilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70 %     pravic porabe v sprejetem
finanènem naèrtu neposrednega uporabnika, od  tega:

1. v  letu  2012  60 % navedenih pravic uporabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic
porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plaèilo v prihodnjih letih
za blago in storitve in za tekoèe transfere, ne sme pre-
segati 25 % pravic porabe v sprejetem finanènem
naèrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz  prvega in drugega odstavka ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen èe na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzeman-
je obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih za
delovanje neposrednih uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega èlena se naèrtujejo v finanènem naèrtu neposred-
nega uporabnika in naèrtu razvojnih programov.

8. èlen
(splošna proraèunska rezervacija)

Med odhodki proraèuna se del predvidenih proraèun-
skih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži
kot splošna proraèunska rezervacija. Sredstva v višini
20.000  evrov  se lahko  uporabijo za nepredvidene
namene, za katere v proraèunu niso zagotovljena
sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. 

O uporabi sredstev splošne proraèunske rezervacije
odloèa župan. Dodeljena sredstva splošne pro-
raèunske rezervacije se razporedijo v finanèni naèrt
proraèunskega uporabnika. O uporabi sredstev
splošne proraèunske rezervacije župan poroèa
Obèinskemu svetu z zakljuènim raèunom.
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9. èlen
(proraèunski skladi)

Obèina Hrastnik ima na osnovi doloèil zakona o javnih
financah oblikovan proraèunski sklad: Proraèunska
rezerva. 

Proraèunska rezerva se  v  letu  2011 oblikuje v  višini
120.561  evrov.   

Na predlog za finance pristojnega organa obèinske
uprave odloèa o posamezni uporabi sredstev pro-
raèunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
èlena ZJF do višine 20.000 eurov župan in o tem s pis-
nimi poroèili obvešèa obèinski svet. 

10. èlen
(plaèevanje obveznosti in  plaèilni roki)

Uporabniki proraèuna morajo pri prevzemanju
obveznosti dogovarjati roke plaèil, ki so doloèeni v
zakonu o izvrševanju proraèuna R Slovenije.

Neposredni uporabnik lahko v pogodbi na osnovi
soglasja oddelka za proraèun in finance  dogovori kra-
jše plaèilne roke, èe na ta naèin  doseže nižjo ceno.

Sredstva proraèuna se uporabljajo za plaèevanje že
opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del,
dogovarjanje predplaèil je možno izjemoma na podla-
gi predhodnega soglasja oddelka za proraèun in
finance in ob zakonitem zavarovanju predplaèila. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANÈNEGA PREMOŽENJA

OBÈINE

11. èlen

O pridobitvi in odtujitvi posameznega nepremiènega
premoženja do višine 2.500 €, ki ni planirana v pro-
raèunu, odloèa župan. 

Èe so izpolnjeni pogoji iz 77. èlena ZJF, lahko župan v
letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
obèine, in sicer do najveè skupne višine 10.000 €.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH
POROŠTEV OBÈINE 

12. èlen
(obseg zadolževanja obèine in izdanih poroštev

obèine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilan-
ci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad pre-
jemki v raèunu finanènih terjatev in naložb ter odplaèi-

la dolgov v raèunu financiranja  se obèina za proraèun
leta 2011 ne bo zadolževala.

Obèina za izpolnitev obveznosti javnih  zavodov, kater-
ih ustanoviteljica je,  v  letu  2011   ne bo izdajala
poroštev.

13. èlen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov obèinskega proraèuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je obèina ter pravnih oseb, v
katerih ima Obèina Hrastnik neposredno ali posredno
prevladujoè vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki obèinskega proraèuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je obèina ter druge pravne
osebe, v katerih ima obèina neposredno ali posredno
prevladujoè vpliv se v letu 2011 ne smejo zadolžiti.

6. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

14. èlen
(zaèasno financiranje)

V obdobju zaèasnega financiranja  Obèine Hrastnik  v
letu 2012, èe bo zaèasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o doloèitvi zaèasnega finan-
ciranja.

15. èlen
(objava odloka in proraèuna)

Odlok o proraèunu obèine Hrastnik za leto 2011 se
objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
Odlok o proraèunu, splošni in posebni del proraèuna z
obrazložitvami in naèrt razvojnega programa z obra-
zložitvami se objavijo na spletni strani Obèine Hrast-
nik.

16. èlen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok zaène veljati z dnem objave v Uradnem vest-
niku Zasavja.

Številka: 410-2/2010
Datum: 28.1.2011

Miran  Jeriè
ŽUPAN

OBÈINE HRASTNIK
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6.

Na podlagi 7. èlena Zakona o športu ( Uradni list RS št
22/98) in 17. èlena Statuta obèine Hrastnik (Uradni vest-
nik Zasavja št. 28/06 UPB) je Obèinski svet Obèine
Hrastnik  na 4. redni seji dne 27.1.2011, sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBÈINI HRASTNIK
ZA LETO 2011

UVOD

Letni program športa (v nadaljevanju besedila:LPŠ)
predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge
s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispe-
vajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti
posamezni programi, njihov obseg in sredstva za sofi-
nanciranje teh programov.
Z njim Obèina Hrastnik omogoèa in soustvarja pogoje
za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinan-
cira iz javnih sredstev.
Z LPŠ se doloèajo programi športa, ki se bodo sofi-
nancirali iz obèinskega proraèuna in okvirni obseg
sredstev za realizacijo programa, ki je zagotovljen v
proraèunu obèine Hrastnik za leto 2011.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2011 IZVAJALI
V JAVNEM INTERESU

INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH
IN ŠOLOOBVEZNIH OTROK

- za izvajanje programa "Zlati sonèek" v vzgojno
varstvenih zavodih se zagotovi propagandno gradi-
vo (knjižice z nalepkami, priroèniki, znaèke);

- za izvajanje akcije "Nauèimo se plavati" se sofinan-
cira strokovni kader in propagandno gradivo;

- za izvajanje programa "Ciciban planinec" se sofi-
nancira" propagandno gradivo;

- za izvajanje programa "Zlati sonèek"  in "Krpan" v
osnovnih šolah se zagotovi propagandno gradivo
(knjižice z nalepkami, priroèniki, znaèke);

- za izvajanje akcije "Nauèimo se plavati" šoloob-
veznih otrok se sofinancira strokovni kader in pro-
pagandno gradivo,

INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

Interesna športna vzgoja mladine  je dejavnost mladih
od 15. do 20. leta starosti, ki se vkljuèujejo v programe
športne vadbe. Iz proraèuna lokalne skupnosti se sofi-
nancira objekt in strokovni kader.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI

ŠPORT

1.Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvršèajo programi, katerih
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni
zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3x tedensko,
9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki
jih organizira panožna športna zveza na najmanj  regi-
jskem nivoju.
V te programe se lahko vkljuèujejo otroci, ki imajo
ustrezne osebnostne znaèilnosti in visoko motivacijo,
da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki
jih doloèi panožna športna zveza v dogovoru z Min-
istrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskem komitejem
Slovenije - Združenjem športnih zvez.
Iz proraèuna lokalne skupnosti se sofinancira najem
objekta, strokovni kader in materialni stroški.

2. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport zajemajo naèrtovano
vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivi z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvršèajo programi, katerih
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni
zvezi, ki vadijo v skupini najmanj 4x tedensko, 10
mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki
jih organizira panožna športna zveza na najmanj regi-
jskem nivoju.
Iz proraèuna lokalne skupnosti se sofinancira najem
objekta in strokovni kader.

KAKOVOSTNI ŠPORT

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tek-
movanja  èlanskih ekip in posameznikov, ki nimajo
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za
vkljuèitev v programe vrhunskega športa in jih program
rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so pomemben
dejavnik športa v lokalni skupnosti. S svojimi tek-
movalci oz. ekipami  v okviru svojih panožnih zvez
nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova
državnih prvakov.

VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika perspektivnega, mednarodnega
in svetovnega razreda v panogah.
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V te programe so vkljuèeni perspektivni in katego-
rizirani športniki in športnice. Pri tem pa se upoštevajo
kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega
komiteja  Slovenije - Združenja športnih zvez Sloveni-
je.

ŠPORTNA REKREACIJA

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljše-
vati celostni zdravstveni status, humanizirati èlovekovo
življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega
naèina življenja in dela, prepreèevati upadanje splošne
vitalnosti èloveka ter s temi motivi pritegniti èim veèje
število ljudi v redne oblike dejavnosti.

ŠPORT INVALIDOV

Programi športa invalidov so namenjeni predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju revitalizaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.

DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE

Sofinancirajo se materialni stroški delovanja zveze.

ŠPORTNE PRIREDITVE

V okviru tega se sofinancira organizacija prireditev
obèinskega pomena in rekreacijska tekmovanja na
nivoju obèine

VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠIN

Obèina Hrastnik zagotavlja sredstva za obratovanje in
vzdrževanje športnih površin, s katerimi upravljajo
Javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik in
športna društva. V letu 2011 bodo na posameznih
športnih objektih izvršena naslednja investicijsko
vzdrževalna dela:
- v Športni dvorani v Hrastniku se naèrtuje zamenja-

va kotnih ventilov ter pip na umivalnikih, popravilo
zunanjih kovinskih vrat, obnova premiènih tribun in
menjava zraènikov na vratih garderob in WC-jev);

- v bazenu se naèrtuje zamenjava avtomatike za
doziranje klora, zamenjava klor èrpalke za ustvar-
janje podtlaka in doziranje klora ter nabava in mon-
taža naprave za javljanje napak v klor postaji;

- v Športni dvorani Dolanka se naèrtuje ureditev
igrišè za izpolnitev pogojev za ligaška tekmovan-
ja,in nabavo rokometnih golov;

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževan-
je, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov.

PREDVIDENI ŠPORTNI PROGRAMI, KI SE BODO
V LETU 2011 IZVAJALI V OBÈINI HRASTNIK

V letu 2010 je na podroèju športa v obèini Hrastnik
delovalo 19 športnih društev, Zveza športnih društev in
trije drugi izvajalci športnih programov  (Društvo
upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol in
Društvo invalidov Hrastnik). Takšen  je tudi prièakovan
obseg športnih programov za leto 2011. Društva bodo
v letu 2011 izvajala športne programe v okviru
Nacionalnega programa športa v 14 športnih panogah.
Od tega je pet društev vkljuèenih v kolektivne športne
panoge, preostala društva pa v individualne športne
panoge in izvajanje športne rekreacije. Poleg tega
delujejo v obèini Hrastnik še dve planinski društvi s
svojimi programi.

Športna društva bodo izvajala naslednje programe:
- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, alp-

sko smuèanje, tenis, odbojka, mali nogomet, bali-
nanje, pikado, ženska aerobika,  ribolov, kegljanje,
športno plezanje in nordijska hoja s palicami. Veèi-
na teh programov je namenjena tudi starejši popu-
laciji in invalidom.

- športni programi v individualnih športnih panogah:
karate, kegljanje, namizni tenis, kajak - kanu na
divjih vodah, strelstvo in kolesarjenje.

- športni programi v kolektivnih športnih panogah:
košarka, rokomet, nogomet in mali nogomet.

CILJI

Obèina Hrastnik z letnim programom športa zasleduje
zlasti naslednje cilje:

1. Na podroèju športne vzgoje zagotoviti sofinanciran-
je programov interesne športne vzgoje predšolskih
in šoloobveznih otrok.

2. Na podroèju športne rekreacije omogoèiti dostop-
nost športnih programov èim širšemu krogu
obèanov  in poveèati število sodelujoèih v pro-
gramih športne rekreacije.

3. Na podroèju kakovostnega športa omogoèiti vsem
društvom, klubom in posameznikom, ki izpolnjujejo
pogoje sodelovanje v tekmovalnih sistemih
panožnih športnih zvez.

4. Na podroèju vrhunskega športa omogoèiti vrhun-
skim športnikom èim boljše pogoje za delo.
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5. V okviru razvojnih in strokovnih nalog omogoèiti
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
strokovnega kadra, zagotoviti sofinanciranje
pomembnejših športnih prireditev v obèini.

6. Na podroèju športnih objektov zagotoviti maksimal-
no dostopnost športnih objektov za vse orga-
nizirane programe športa.

OBJEKTI, V KATERIH SE IZVAJA ŠPORTNA
DEJAVNOST

Športna dejavnost se izvaja v objektih, ki so v upravl-
janju Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center
Hrastnik, telovadnici Osnovne šole n. h. Rajka Hrast-
nik in objektih, ki so v lasti športnih klubov.  Objekti, ki
jih upravlja KRC so: Športna dvorana Hrastnik,
nogometno igrišèe z ostalimi zunanjimi športnimi
površinami v Športnem parku na Logu, pokrito kopal-
išèe in Športna dvorana Dolanka. V lasti klubov pa so
objekti Brodarskega društva Steklarna Hrastnik,
kegljišèe v športnem parku na Logu in tenis igrišèa na
nasipih. Rekreativna dejavnost pa se izvaja tudi na
zunanjih športnih objektih ob domovih posameznih
krajevnih skupnosti. 

SOFINANCIRANJE PROGRAMA ŠPORTA IZ
OBÈINSKEGA PRORAÈUNA ZA LETO 2011

PODROÈJE/IZVAJALEC Sredstva 2011 v €
I. Javni zavodi
KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK

181.564
- redna dejavnost (plaèe, mat. izdatki in dr.) 174.164
- investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih

7.400

II. Sofinanciranje športnih programov društev in klubov
83.441

SKUPAJ 265.005

ZAKLJUÈEK

Letni program športa  v obèini Hrastnik za leto 2011 se
objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène veljati
naslednji dan po objavi.

Številka: 671-2/2011
Datum:28.1.2011

Miran  Jeriè
ŽUPAN

OBÈINE HRASTNIK
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7.

Na podlagi 8., 9. in 22. èlena Zakona o uresnièevanju
javnega interesa za kulturo ( Uradni list RS št 77/07 -
UPB1) in 17. èlena Statuta obèine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 28/06 UPB) je Obèinski svet
Obèine Hrastnik  na 4. redni seji dne 27.1.2011, spre-
jel

LETNI PROGRAM URESNIÈEVANJA KULTURNIH
PROGRAMOV  V OBÈINI HRASTNIK ZA LETO

2011

UVOD

Letni program uresnièevanja kulturnih programov se
sprejema na osnovi doloèil Zakona o uresnièevanju
javnega interesa za kulturo. Javni interes na podroèju
kulture predstavlja ustvarjanje, posredovanje in
varovanje kulturnih dobrin, s katerimi se zagotavlja
tudi kulturni razvoj lokalne skupnosti.
Podlaga za pripravo in realizacijo programa so: letni
naèrti nosilcev kulturne dejavnosti, javni razpisi in javni
pozivi za sofinanciranje javnih kulturnih programov,
akti o ustanovitvi javnih zavodov s podroèja kulture in
njihovih strateških naèrtov in letnih programov dela.

Letni izvedbeni program uresnièevanja kulturnih pro-
gramov v obèini Hrastnik je skupaj z letnimi programi
nosilcev kulturnih dejavnosti in proraèunom obèine
Hrastnik za leto 2011  osnova za sofinanciranje
posameznih kulturnih dejavnosti v letu 2011.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posre-
dovanja in varovanja kulturnih dobrin na podroèju
nepremiène in premiène kulturne dedišèine,besednih,
uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih,
avdiovizualnih in drugih umetnosti, knjižnièarstva,
kinematografije in na drugih podroèjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin obèina uresnièuje
javni interes za kulture tudi z vzdrževanjem javne in
druge kulturne infrastrukture (nove investicije in
vzdrževanje kulturnih objektov)
Izvajalci letnega programa uresnièevanja kulturnih
programov so: javni zavodi, Zveza kulturnih društev
Hrastnik, kulturna društva in druge organizacije, reg-
istrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2010 IZVAJALI
V JAVNEM INTERESU

1. Javni zavodi

1.1 Knjižnièna dejavnost - Knjižnica Antona Sovreta
Hrastnik

Skozi javni interes na podroèju knjižniène dejavnosti
se zagotavlja optimalna ponudba knjižniènega gradi-

va, informacij in storitev razliènim uporabnikom, spod-
bujanje in širjenje bralne kulture in s tem pridobivanje
novih bralcev oz. uporabnikov in èlanov., zagotavljan-
je prostorskih pogojev ter tehniène in pohištvene
opreme za uporabo gradiva ter zagotavljanje pogojev
za dostopnost gradiva za uporabnike s posebnimi
potrebami. Knjižnièna dejavnost je namenjena informi-
ranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju,
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pis-
menosti. Knjižnièno dejavnost izvaja javni zavod
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik V interesu obèine je
zagotavljanje boljše dostopnosti do knjižniènega gradi-
va in informacij vsem obèanom. Knjižnica Antona
Sovreta Hrastnik je osrednja splošna knjižnica, ki izva-
ja javno službo na podroèju kulture. 
Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda
doloèajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
knjižnièarstvu, Zakon o uresnièevanju javnega intere-
sa za kulturo, Zakon o zavodih in Standardi za splošne
knjižnice, ki jih je izdal nacionalni svet za knjižnièno
dejavnost kot osnovo za razvoj knjižnic, Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta
Hrastnik in vrsta podzakonskih predpisov.
Knjižnica bo v letu 2011 nadaljevala z naèrtnim delom
v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo
knjižniènega gradiva, spodbujanjem vse življenjskega
uèenja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega
izobraževanja.. Samostojno in v sodelovanju s kulturn-
imi, izobraževalnimi in  drugimi organizacijami in
društvi bo pripravljala in izvajala prireditve in razstave. 

1.2 Dejavnost kulturnih domov - Kulturno rekreacijski
center Hrastnik

Javni zavod Kulturno rekreacijski center je bil
ustanovljen z namenom, da se mu v upravljanje pover-
ijo kulturni in športni objekti v lasti obèine Hrastnik. Na
podroèju kulture skrbi za nemoteno obratovanje
Delavskega doma  z Galerijo, Kulturnega doma na
Dolu in Muzeja Hrastnik.
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator
vsakoletnega gledališkega abonmaja, tako za starejšo
populacijo kot mladino. V letu 2011 bo  v okviru
mladinskega abonmaja na ogled 5 predstav,  v okviru
abonmaja za odrasle pa prav tako 5 predstav. V Galer-
iji delavskega doma  se naèrtuje organizacija in izved-
ba 5-6 razstav.

1.3 Muzejska dejavnost - Zasavski Muzej Trbovlje

V Muzeju Hrastnik se bodo izvajale delavnice za
predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk lutk in igraè
ter zbirke razvoja šolstva, na ogled pa bo postavljena
ena obèasna razstava. Prav tako se bodo opravila
manjša vzdrževalna dela na panojih.
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2. Ljubiteljska kultura

Na podroèju ljubiteljske kulture je  v obèini Hrastnik v
letu 2010 delovalo 11 društev in Zveza kulturnih
društev Hrastnik, v katero so vkljuèena ta društva.
Takšen je  prièakovan obseg izvajanja dejavnosti lju-
biteljske kulture tudi v letu 2011. Društva bodo v letu
2011 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:
- zborovsko petje (dva moška pevska zbora, en žen-

ski in en mešani pevski zbor),
- petje v vokalni skupini,
- igranje v okviru dveh godb na pihala,
- igranje v okviru instrumentalnih skupin,
- mažoretna dejavnost,
- igranje v okviru treh dramskih skupin,
- lutkovna dejavnost
- foto- likovna dejavnost in
- folklorna dejavnost.
Zveza kulturnih organizacij bo skrbela za pretok infor-
macij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo organi-
zacijo in izvedbo obèinskih revij otroških, mladinskih in
odraslih pevskih zborov ter drugih revij na obèinskem
nivoju. Tesno bo sodelovala tudi z Javnim skladom RS
za kulturne dejavnosti, Obmoèna izpostava Trbovlje v
okviru dejavnosti oz. prireditev, opredeljenih v
nacionalnem programu za kulturo.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi Pravilnika o
merilih  za vrednotenje  programov v ljubiteljski kulturi
v obèini Hrastnik ( UVZ štev.  23/03 in 17/04) in javne-
ga razpisa za sofinanciranje  programov v ljubiteljski
kulturi v obèini Hrastnik  za leto 2011.

3. Mediji in avdiovizuelna sredstva

Interes obèine je tudi zagotavljanje informiranosti
obèanov obèine Hrastnik in celotne javnosti. To
informiranje, ki je povezano tudi s promocijo obèine
poteka preko Radia Kum, èasopisa Zasavc, KTV
Kanala 5, drugih èasopisov, razliènih publikacij,
spletne strani obèine in  obèinskega letopisa,katerega
prejmejo vsa gospodinjstva v obèini.

4. Naravna in kulturna dedišèina

Na tem podroèju bomo skrbeli za tekoèe vzdrževanje
spominskih obeležjih in jih dvakrat  hortikulturno ure-
dili. Ob 20. obletnici osamosvojitvene vojne za
Slovenijo se bo v spomin na takratne dogodke in
aktivnosti, ki so se vršile na podroèju obèine Hrastnik
postavilo spominsko obeležje na Novem Dolu. 

5. Javna infrastruktura na podroèju kulture

5.1. Investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih objek-
tih, ki so v upravljanju javnega zavoda KRC Hrastnik

V letu 2011 se naèrtuje zamenjava keramike v sanitar-
ijah Delavskega doma.

5.2. Projekt Sovre

V okviru "Projekta Sovre" je bil v letu 2010 realiziran
odkup kašèe v Šavni Peèi in pridobljena projektna
dokumentacija kot osnova za prijavo njene ureditve na
javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za sofinanciranje teh investicij s sredstvi EU.
V letu 2011  se naèrtuje ureditev kašèe  po kulturno
varstvenih pogojih Zavoda za varstvo kulturne
dedišèine RS, Enota Celje, v muzej etnološke kulturne
dedišèine našega podeželja in razpoložljive dedišèine
Antona Sovreta. 

6. Financiranje programa uresnièevanja kulturnih pro-
gramov iz obèinskega proraèuna za leto 2011
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CILJI

¢ na podroèju knjižnièarstva ustvarjanje pogojev za
nadaljnje izboljšanje kulture branja in poveèanje
dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam pre-
bivalstva, še zlasti mladini,  

¢ urediti kašèo v Šavni Peèi v muzej etnološke kul-
turne dedišèine našega podeželja in razpoložljive
dedišèine Antona Sovreta in postaviti spominsko
obeležje ob 20. letnici osamosvojitvene vojne za
Slovenijo;

¢ preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje
dejavnosti, nabavo opreme in vzdrževanja pros-
torov društvom s  podroèja ljubiteljske kulture in
Zvezi kulturnih društev,

¢ izdaja strokovnih publikacij po posameznih muze-
jskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovno šol-
sko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk
ali celoti,

¢ ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kul-
turnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju
javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra
Hrastnik,

¢ vzdrževati spominska obeležja;
¢ zagotavljanje informiranosti obèanov in širše

javnosti

ZAKLJUÈEK

Letni program uresnièevanja kulturnih programov  v
obèini Hrastnik za leto 2011 se objavi v Uradnem vest-
niku Zasavja in zaène veljati naslednji dan po objavi.

Številka:610-1/2011
Datum:28.1.2011

Miran  Jeriè
ŽUPAN

OBÈINE HRASTNIK

8.

Obèinski svet Obèine Hrastnik je, na podlagi  99. in
101. èlena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št.
3/2007 UPB 2), 38. èlena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list
RS, št 87/06) ter 17. èlena statuta Obèine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 3/99, 20/03),  na. seji,  dne
27.1.2011 izdal 

S K L E P

o   s o g l a s j u
k  ceni socialno varstvene storitve "pomoè druži-

ni na domu" in ceni dodatnih nalog Centra za
socialno delo 

1.

Obèinski svet Obèine Hrastnik soglaša, da znaša: 

- cena  programa neposredne socialne oskrbe
znaša  17,65 €, za obèana pa   4,91 € na uro. Raz-
lika v ceni predstavlja subvencijo iz državnega in
obèinskega proraèuna skladno z veljavno zakon-
odajo za oblikovanje cen storitve pomoèi na domu. 

- cena programa  vodenja pomoèi na domu
1.883,53€ meseèno.

- cena prinašanja kosila uporabnikom za prvo cono
znaša  1,88 €  (KS Rudnik, Steklarna, Prapretno,
Dol - Marno, del KS Èeèe (naselje Boben do
Zadružnega doma Èeèe) 

- cena prinašanja kosila uporabnikom za drugo cono
znaša  2,62 € (vse ostale oddaljene krajevne skup-
nosti). 

2.

Obèinski  svet soglaša, da se za uporabnike storitve,
ki imajo stalno prebivališèe na obmoèju  obèine Hrast-
nik,  za katere bo Center za socialno delo Hrastnik  v
upravnem postopku oprostitve plaèila storitve pomoèi
na domu ugotovil možnost vknjižbe Obèine Hrastnik
na premoženje upravièenca, postopek vknjižbe na pre-
moženje po 100. c èlenu Zakona o socialnem varstvu
ne izvede, izvede pa se, èe je iz pripisa na vlogi razvid-
no, da posamezni upravièenec to izrecno želi. 

3.

Center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za
družbene dejavnosti in gospodarstvo Obèine Hrastnik,
dodatno oprostil tiste upravièence  oz. prosilce do
socialno varstvene pomoèi, ki niso na podlagi svojih
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dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni
plaèati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na nji-
hove zdravstvene, psihofiziène in druge socialne
okolišèine. Dodatna oprostitev znaša do 50% višine
storitev, ki jo mora plaèati zavezanec. 

4.

Stroški prevoza delavk do oskrbovancev, ki niso
upoštevani kot kalkulativni element  cene za uporabni-
ka se bodo Domu starejših Hrastnik poravnavali
meseèno na osnovi dejansko prevoženih kilometrov. 

5.

Cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne
pomoèi, ki jih izvaja Center za socialno delo  Hrastnik
znaša 636,25 € meseèno. 

6.

Soglasje k cenam  velja od 1. 2. 2011 dalje, cene iz
pete  toèke pa se uporabljajo od 1. 1. 2011 dalje  in se
objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

7.

Z dnem zaèetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o soglasju k  ceni socialno varstvene storitve
"pomoè družini na domu" in ceni dodatnih nalog Cen-
tra za socialno delo  (Uradni vestnik Zasavja št. 6/10).

Številka: 122-6/2011
Datum: 28.1.2011   

Miran  Jeriè
ŽUPAN

OBÈINE HRASTNIK

9.

Na podlagi 17. in  26. èlena Statuta Obèine Hrastnik
(UVZ, št. 17/10 in 19/10), Odloka o plaèah funkcionar-
jev (Uradni list RS, št. 14/06), Zakona o sistemu plaè v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno
preèišèeno besedilo, 13/10,59/10 in 85/10) ter 100.b
èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno preèišèeno besedilo in 76/08, 79/09 in
51/10) in Odloèbe Ustavnega sodišèa RS, št. U-I-
60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, z dne
7.12.2006 (UL RS, št. 1/07) je Obèinski svet Obèine
Hrastnik na svoji           seji, dne 4. redni sprejel nasled-
nji

PRAVILNIK O SPREMEMBAH 
PRAVILNIKA O PLAÈAH OBÈINSKIH

FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ÈLANOV
OBÈINSKEGA SVETA, ÈLANOV DELOVNIH
TELES OBÈINSKEGA SVETA TER ÈLANOV

DRUGIH OBÈINSKIH ORGANOV TER
POVRAÈILIH STROŠKOV

1. èlen

Spremeni se drugi stavek drugega odstavka  4. èlen
Pravilnika o plaèah in drugih prejemkih obèinskih
funkcionarjev, èlanov delovnih teles obèinskega sveta
ter èlanov drugih obèinskih organov ter o povraèilih
stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 20/04), ki na novo glasi:
"Ne glede na prejšnji odstavek tega èlena znaša plaèa
nepoklicnega podžupana v mandatnem obdobju 2010-
2014 v višini 25% plaèe, ki bi jo dobil, èe bi funkcijo
opravljal poklicno, glede na obseg pooblastil".

2. èlen

5. èlen se èrta.

3. èlen

2. odstavek 6 èlena se èrta.

4. èlen

V 10. èlenu  se v zadnjem stavku spremeni beseda
"tajnik obèine" v "direktor obèinske uprave".

5. èlen

13. èlen se èrta.

6. èlen 

Ostali èleni se ustrezno preštevilèijo.
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7. èlen

Vsa ostala doloèila pravilnika ostanejo v veljavi
nespremenjena.

8. èlen

Te spremembe pravilnika zaènejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem Vestniku Zasavja.

Št.:007-2/2011
Datum: 27.1.2011

Miran  Jeriè
ŽUPAN

OBÈINE HRASTNIK

10.

Na podlagi 17. in  26. èlena Statuta Obèine Hrastnik
(UVZ, št. 17/10 in 19/10), Odloka o plaèah funkcionar-
jev (Uradni list RS, št. 14/06), Zakona o sistemu plaè v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno
preèišèeno besedilo, 13/10,59/10 in 85/10) ter 100.b
èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno preèišèeno besedilo in 76/08, 79/09 in
51/10) in Odloèbe Ustavnega sodišèa RS, št. U-I-
60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, z dne
7.12.2006 (UL RS, št. 1/07) je Obèinski svet Obèine
Hrastnik na svoji 4. redni seji, dne  27.1.2011 sprejel
naslednji èistopis 

ÈISTOPIS  PRAVILNIKA O PLAÈAH IN DRUGIH
PREJEMKIH OBÈINSKIH FUNKCIONARJEV,
NAGRADAH ÈLANOV OBÈINSKEGA SVETA,

ÈLANOV DELOVNIH TELES OBÈINSKEGA SVETA
TER ÈLANOV DRUGIH OBÈINSKIH ORGANOV

TER O POVRAÈILIH STROŠKOV

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen

Za ureditev plaè in delovnih razmerij obèinskih
funkcionarjev se smiselno uporabljajo doloèbe Zakona
o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št.
30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in
doloèbe Zakona o razmerjih plaè v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94, 36/96) v kolikor Zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
preèišèeno besedilo in 76/08, 79/09 in 51/10) ne
doloèa drugaèe.
Za opravljanje obèinskih funkcij imajo obèinski
funkcionarji pravico do plaèe, èe funkcijo opravlja pok-
licno, oziroma plaèila za opravljanje funkcije, èe funkci-
jo opravlja nepoklicno.

2. èlen

Èlanom delovnih teles obèinskega sveta, ki niso èlani
obèinskega sveta ter èlanom nadzornega odbora pri-
padajo sejnine  za udeležbo na seji, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika smiselno doloèbam zakonov iz
prvega èlena tega pravilnika.

3. èlen

Obèinski funkcionarji so: župan, podžupan in èlani
obèinskega sveta.
Župan se lahko odloèi, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-
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pan lahko poklicno opravlja svojo funkcijo, èe se v
soglasju z županom tako odloèi, odloèitev pa potrdi
obèinski svet.
Èlani obèinskega sveta opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno.

II. VIŠINA IN NAÈIN DOLOÈANJA PLAÈ, PLAÈIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN

4. èlen

Župan  in podžupan Obèine Hrastnik sta v skladu z
Odlokom o plaèah funkcionarjev uvršèena v plaèno
podskupino A5.
Plaèni razred funkcije župana je 51.
Plaèni razred podžupana je doloèen v razponu od 36.
do 43. plaènega razreda. Plaèni razred podžupana
doloèi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih
pooblastil.
Plaèni razred se usklajuje praviloma enkrat letno. Viši-
na uskladitve se dogovori s kolektivno pogodbo za
javni sektor. Vsakokratna vrednost plaènih razredov se
doloèi z zakonom.
Pri doloèitvi plaèe se upoštevajo doloèila o  odpravi
plaènih nesorazmerij, kot to doloèa Zakon o sistemu
plaè v javnem sektorju.

V primeru, da župan ali podžupan svojo funkcijo
opravlja nepoklicno, mu pripada plaèa v višini 50%
plaèe, ki bi jo dobil, èe bi funkcijo opravljal poklicno.
Ne glede na prejšnji odstavek tega èlena znaša plaèa
nepoklicnega podžupana v mandatnem obdobju 2010-
2014 v višini 25% plaèe, ki bi jo dobil, èe bi funkcijo
opravljal poklicno, glede na obseg pooblastil.

5. èlen

Odloèbo oziroma sklep o plaèi izda za posameznega
obèinskega funkcionarja Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja obèinskega sveta.

III. VIŠINA IN NAÈIN DOLOÈANJA SEJNIN

6. èlen

Sejnine, ki se plaèujejo na osnovi drugega odstavka 1.
èlena in 2. èlena tega pravilnika za udeležbo na sejah
obèinskega sveta, odborov, komisij, nadzornega odbo-
ra, itd. se doloèijo v naslednjih %  županove plaèe:
- udeležba na seji obèinskega sveta

3,5%  plaèe
- udeležba na seji odbora ali komisije

1,0%   plaèe
- predsedovanje na seji odbora ali komisije

2,0 %  plaèe
- predsedovanje seji NO

4,8 %  plaèe

- udeležba na seji NO
1,4%  plaèe

- prisotnost èlana NO na seji OS
0,75 % plaèe

- zelo zahteven nadzor NO
7%  plaèe

- zahteven nadzor NO
3,5 %  plaèe

- manj zahteven nadzor NO
1,4 %  plaèe

Letni znesek plaèil za opravljanje funkcije oziroma
sejnin vkljuèno s sejninami za seje delovnih teles
obèinskega sveta, ki se izplaèa posameznemu èlanu
obèinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plaèe
župana.

Predsednik/ca in èlani nadzornega odbora so v
primeru opravljanja nadzora v manjših delovnih
skupinah, kadar opravljajo temeljitejši pregled poslo-
vanja in pripravijo  pisni predlog poroèila za obravnavo
na seji odbora, upravièeni do plaèila sejnine za nave-
deno opravljeno delo v višini  kot jo doloèa 5. alineja
prvega odstavka 6. èlena pravilnika.

7. èlen

Osnovne plaèe direktorjev javnih zavodov, javnih pod-
jetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
obèina, ne smejo presegati 90% plaèe župana, razen,
èe ni z zakonom doloèeno drugaèe.

Plaèilo za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitel-
ja v organih javnih zavodov, javnih skladih in agenci-
jah, katerih ustanovitelj je obèina, ne sme presegati
višine sejnine, ki je doloèena za udeležbo na seji odb-
ora ali komisije, razen, èe ni z zakonom doloèeno dru-
gaèe.

IV. POVRAÈILA, NADOMESTILA IN DRUGI
PREJEMKI

8. èlen

Obèinski funkcionarji imajo pravico do povraèil, nado-
mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki ure-
jajo te pravice.
Obèinski funkcionar ima pravico do povraèila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povraèila potnih
stroškov lahko obèinski funkcionar uveljavlja, èe gre za
službeno potovanje izven obmoèja Obèine Hrastnik.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Obèinski funkcionar ima pravico  do dnevnice za
službeno potovanje v skladu s predpisi. Obèinski
funkcionar ima pravico do povraèila stroškov prenoèe-
vanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenoèe-
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vanja se povrnejo na podlagi predloženega raèuna v
skladu s predpisi.

9. èlen

Pravice iz 8. èlena tega pravilnika uveljavlja obèinski
funkcionar na podlagi naloga za  službeno potovanje,
ki ga je le-ta dolžan v 7 dneh po opravljenem potovan-
ju predložiti finanèni službi.

Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan
ali direktor obèinske uprave.

V. NAÈIN IZPLAÈEVANJA

10. èlen

Sredstva za izplaèevanje plaè, plaèil za opravljanje
funkcije in povraèil stroškov, ki jih imajo obèinski
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proraèuna.

11. èlen

Plaèe in plaèila za opravljanje funkcije se izplaèujejo
meseèno skupaj z izplaèili plaè delavcem obèinske
uprave.
Izplaèilo sejnin se opravi na podlagi opravljene evi-
dence prisotnosti èlanov delovnih teles, ki jo vodi
obèinska uprava in jo posreduje v izplaèilo finanèni
službi v treh dneh po seji.

Prejemki, doloèeni v 8. èlenu tega pravilnika, se
izplaèujejo najkasneje v petnajstih dneh po konèanem
službenem potovanju.

VI. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

12. èlen

Plaèe, plaèila za opravljanje funkcije in sejnine ter
povraèila, ki pripadajo obèinskim funkcionarjem,
predsedniku in èlanom nadzornega odbora ter èlanom
komisij  in odborov obèinskega sveta, ki niso èlani
obèinskega sveta, se izplaèujejo za nazaj in sicer od
dneva  potrditve mandata oz. imenovanja.

13. èlen

Doloèbe tega pravilnika, ki se nanašajo na èlane
komisij in odborov obèinskega sveta, ki niso èlani
obèinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za
izplaèilo sejnin èlanom štaba za civilno zašèito in
èlanom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi
ali imenuje obèinski svet ali župan.

14. èlen

Ta pravilnik zaène veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 007-2/2011
Datum: 27.1.2011

Miran  Jeriè
ŽUPAN

OBÈINE HRASTNIK

Stran 16 Uradni vestnik Zasavja [t. 2

Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


