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OBÈINA HRASTNIK
18.

Na podlagi prvega odstavka 21. èlena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 –UPB, 76/08, 79/09, 
51/10),  99. èlena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 - UPB, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 
3/11, 57/11), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 ) , Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (Uradi list št. 61/10,40/11)  
ter 8. in 17. èlena Statut obèine Hrastnik (UVZ št. 17/10 – 
UPB, popravek 19/10) je Obèinski svet obèine Hrastnik, na 
seji dne  24.5.2012  sprejel 

P R A V I L N I K   
o dodeljevanju obèinskih denarnih pomoèi v 

Obèini Hrastnik

I. UVODNE DOLOÈBE

1. èlen

Ta pravilnik doloèa vrste, kriterije in postopke za dodelitev 
obèinskih denarnih pomoèi (v nadaljevanju : pomoèi) v 
Obèini Hrastnik.

Pomoè je namenjena:  
- za nakup šolskih potrebšèin,
- za nakup ozimnice,
- za plaèilo letovanj/zimovanj in šole v naravi za otroke oz.   
   uèence. 
- za plaèilo oz. doplaèilo stroškov pogreba.

2. èlen 

Postopke o dodelitvi pomoèi za nakup ozimnice in šolskih 
potrebšèin vodi in o njih odloèa Center za socialno delo 
Hrastnik. 
Druge postopke na predlog ustreznih  strokovnih služb 
vodi in o njih odloèa Obèina Hrastnik.

3. èlen

Do pomoèi po tem pravilniku so upravièeni obèani s 
stalnim prebivališèem v Obèini Hrastnik, ki zaradi trenutne 
materialne ogroženosti nujno potrebujejo pomoè. 
 

4. èlen 

Osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega 
položaja, se doloèijo v skladu z 9. èlenom Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih.

5. èlen

Kriterij za dodelitev pomoèi je osnovni znesek minimalnega 
dohodka, objavljen v Zakonu o socialno varstvenih 
prejemkih in drugih predpisih.

Osnovni znesek minimalnega dohodka in višina 
varstvenega dodatka se usklajuje po zakonu, ki ureja 
u s k l a j e v a n j e  t r a n s f e r j e v  p o s a m e z n i k o m  i n  
gospodinjstvom, v Republiki Sloveniji in je objavljen v 
Uradnem listu RS. 

II.  MERILA IN POGOJI  ZA DODELITEV 
OBÈINSKIH DENARNIH POMOÈI

6. èlen

Merila za doloèitev pomoèi je materialno stanje 
posameznika oz. družine, katerih povpreèni 
meseèni dohodki, v preteklih treh mesecih, ne 
presegajo višine : 
- za 1 osebo, ki živi v lastnem ali najemnem 
stanovanju, osnovni znesek minimalnega 
dohodka; 
- za 2 osebi, 2 kratnik osnovnega zneska 
minimalnega 
  dohodka; 
- za 3 osebe, 3 kratnik osnovnega zneska 
minimalnega 
   dohodka; 
- za 4 osebe,  4 kratnik osnovnega zneska 
minimalnega  
   dohodka; 
- z vsakim nadaljnjim èlanom se višina poveèa za 
    osnovni znesek minimalnega dohodka. 

Izjemoma se pri osebah, ki izpolnjujejo pogoje 
za varstveni dodatek po Zakonu o socialno 
varstvenih prejemkih, upošteva za 1 osebo oz. 2 
osebi (par) cenzus do višine varstvenega 
dodatka, in tako ne presegajo : 
-  za 1 osebo do višine varstvenega dodatka;
- za 2 osebi (oba izpolnjujeta pravico do 
varstvenega 
   dodatka). 
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7. èlen 

V lastni dohodek se štejejo vsa dejansko 
prejeta denarna sredstva, kot so plaèe, 
pokojnine, pravice iz javnih sredstev, 
študentsko delo in vsi drugi prejemki.

8. èlen

Obèinska pomoè je po tem pravilniku enkratna 
pomoè in se praviloma dodeli v funkcionalni 
obliki.

9. èlen

Znesek višine pomoèi posameznikom oz. 
družinam, se vsako leto doloèi  glede na 
zagotovljena sredstva v proraèunu

 Obèine Hrastnik in glede števila upravièencev, 
razen v primerih plaèila letovanj, zimovanj in 
šole v naravi. 

10. èlen

Plaèilo oziroma doplaèilo pogrebnih stroškov 
Obèina Hrastnik plaèa za pokojnika, pokojnico 
(v nadaljevanju v moški slovnièni obliki), ki je bil 
prejemnik denarne socialne pomoèi po Zakonu 
o socialno varstvenih prejemkih in nima 
zavezancev, ki so ga po Zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, 
69/2004) dolžni preživljati.

Zavezanci, ki so bili po Zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih dolžni 
preživljati pokojnika, so oprošèeni plaèila oz. 
doplaèila pogrebnih stroškov v primeru, ko 
njihovi dohodki ne presegajo cenzusa  
navedenega v 6. èlenu tega pravilnika.  

V postopku odloèanja o plaèilu oz. doplaèilu 
pogrebnih stroškov, lahko Obèina Hrastnik 
zaprosi  center za socialno delo za izdelavo 
socialnega poroèila o pokojniku oz. njegovih 
družinskih èlanih.  Družinski èlani so centru za 
socialno delo dolžni dostaviti vsa ustrezna  
dokazila, ki jih potrebuje socialna služba za 
izdelavo socialnega poroèila.  

Kljub izkazanemu dohodku, do plaèila oz. 
doplaèila niso upravièeni zavezanci in drugi, ki 
so pridobili pokojnikovo premoženje na podlagi 
darilnih in drugih pogodb. 

Za pokojnika Obèina Hrastnik poravna 
najnujnejše pogrebne storitve, ki so navedene 
pri pogrebnem zavodu.  

11. èlen

Center za socialno delo Hrastnik lahko v 
izjemnih primerih, pri odloèanju o dodelitvi 
pomoèi posamezniku ali družini, upošteva tudi 
druga dejstva in okolišèine, ki odražajo dejanski 
socialni položaj oseb, ki zaprošajo za pomoè.
Posamezniki so v takšnih primerih dolžni centru 
za socialno delo dostaviti dokazila in listine, ki 
odražajo dejanski socialni položaj.  

12. èlen

Obèina Hrastnik vsako leto objavi v sredstvih 
javnega obvešèanja Javni razpis za dodelitev 
obèinskih denarnih pomoèi v obèini Hrastnik.
Postopke o dodelitvi denarnih pomoèi za nakup 
ozimnice in šolskih potrebšèin Center za 
socialno delo Hrastnik vodi in odloèa na podlagi 
tega pravilnika in Javnega razpisa za dodelitev 
denarnih socialnih pomoèi v obèini Hrastnik, ki 
ga Obèina Hrastnik objavi za posamezno leto.

Javni razpis podrobneje doloèa merila in kriterije 
za dodelitev pomoèi.   

Obèani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne 
socialne pomoèi na obrazcu » Vloga za 
dodelitev enkratne denarne socialne pomoèi v 
Obèini Hrastnik« , ki je sestavni del javnega 
razpisa.
Vlogi so obèani dolžni priložiti vsa potrebna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

13. èlen

Center za socialno delo Hrastnik vodi postopek 
odloèanja o upravièenosti do pomoèi in odloèi v 
roku 60 dni, ko se javni razpis zakljuèi. 



Obèani prejmejo odloèitev po pošti. Zoper 
odloèbo Centra za socialno delo Hrastnik je 
možna pritožba, ki jo obèan vloži v roku 8 dni od 
prejema pošte. 
O pritožbi zoper odloèbo Centra za socialno 
delo Hrastnik odloèa župan Obèine Hrastnik.

III. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

14. èlen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih 
socialnih pomoèi v Obèini Hrastnik (UVZ , št. 
14/01).

15. èlen

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

Številka: 007- 4/2012
Datum:24.5.2012

19.

Na podlagi 149. èlena 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-
ZPNaèr t ,  57 /2008-ZFO-1A,  70 /2008,  
108/2009), 3. in 7. èlena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – 
ZUKN, 57/2011), 21. in 61. èlena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-
I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10), 5. èlena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Obèini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. èlena 
Statuta Obèine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 17/2010-èistopis (19/2010 popr.)) je 
Obèinski svet Obèine Hrastnik na 13. redni seji 
dne 24. 05. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Obèini Hrastnik

1. èlen

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009) se v 3. 
èlenu:
- 1. alineja spremeni tako, da se glasi: 
» - Komunalni odpadki so komunalni odpadki v 
skladu s predpisi s podroèja varstva okolja.«;

- 3. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Biološki odpadki so biološki odpadki v skladu 
s predpisi o odpadkih.«;

- 5 alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Kosovni odpadki so kosovni odpadki v skladu 
s predpisi s podroèja ravnanja z loèeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki.«;

- 6. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Odpadna elektrièna in elektronska oprema (v 
nadaljevanju: OEEO) je odpadna oprema v 
skladu s predpisi s podroèja ravnanja z odpadno 
elektrièno in elektronsko opremo.«;
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- 7. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Nevarne frakcije so nevarne frakcije v skladu 
s predpisi s podroèja ravnanja z loèeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki.«;

- 8. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Ravnanje s komunalnimi odpadki je ravnanje 
z odpadki v skladu s predpisi s podroèja 
odpadkov.«;

- 9. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Zbirno mesto za ostanek komunalnih 
odpadkov in biološke odpadke (v nadaljevanju: 
zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor, kjer 
povzroèitelji komunalnih odpadkov odlagajo 
ostanke komunalnih odpadkov in biološke 
odpadke v tipizirane posode ali zabojnike.«; 

- 10. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Prevzemno mesto za ostanek komunalnih 
odpadkov in biološke odpadke (v nadaljevanju: 
prevzemno mesto) je ustrezno urejen prostor, s 
katerega izvajalec javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov prevzema in 
odvaža ostanke komunalnih odpadkov in 
biološke odpadke.«;

- 11. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Premièna zbiralnica  nevarnih frakcij je 
premièna zbiralnica nevarnih frakcij v skladu s 
predpisi s podroèja ravnanja z loèeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki.«;

- 12. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Ekološki otok (zbiralnica) je zbiralnica loèenih 
frakcij v skladu s predpisi s podroèja ravnanja z 
loèeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.«;

- 13. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Zbirni center je zbirni center v skladu s 
predpisi s podroèja ravnanja z loèeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki.«;

- 15. alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Odlagališèe nenevarnih odpadkov je 
odlagališèe v skladu s predpisi s podroèja 
odlaganja odpadkov.«.

2. èlen

V 4. èlenu se v 2. alineji za besedo »prevoza« 
doda beseda »komunalnih«.

 

3. èlen

Prvi odstavek 6. èlena se spremeni tako, da se 
glasi:
»(1) Vrste komunalnih odpadkov doloèajo 
predpisi o odpadkih.«.

4. èlen

Drugi odstavek 7. èlena se spremeni tako, da 
se glasi:
 »(2) Vsi povzroèitelji komunalnih odpadkov na 
obmoèju Obèine Hrastnik morajo biti obvezno 
vkljuèeni v sistem ravnanja z odpadki.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na obmoèju Obèine Hrastnik je 
organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki v 
vseh krajevnih skupnostih in obvezna vkljuèitev 
v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki za 
povzroèitelje komunalnih odpadkov v vseh 
naseljih.«.  

5. èlen

V 8. èlenu se beseda »odvoza« nadomesti z 
besedilom »prevoza komunalnih«.

6. èlen

V prvem odstavku 14. èlena in prvem odstavku 
26. èlena se beseda »Trbovlje« nadomesti z 
besedo »Zasavje«.

7. èlen

V 20. èlenu se èrta prvi odstavek. 

Dosedanji drugi odstavek postane prvi 
odstavek.
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Dosedanji drugi odstavek se spremeni tako, da 
se glasi: »Lokacija zbirnega mesta je praviloma 
v bližini objekta oziroma na površini, ki je v lasti 
povzroèitelja komunalnih odpadkov. Èe 
zbirnega mesta ni mogoèe urediti v bližini 
objekta oziroma na površini, ki je v lasti 
povzroèitelja komunalnih odpadkov, lokacijo 
doloèi izvajalec javne službe v dogovoru s 
povzroèiteljem komunalnih odpadkov in v 
skladu s soglasjem lastnika zemljišèa, in je 
lahko skupna za veè stanovanjskih hiš ali loèena 
za vsako hišo posebej, odvisno od konfiguracije 
terena in dostopnosti.«.  

Dosedanji tretji odstavek se èrta.

Dosedanji èetrti odstavek postane drugi 
odstavek.

Dosedanji èetrti odstavek se spremeni tako, da 
se glasi: »Lokacijo prevzemnega mesta doloèi 
izvajalec javne službe v dogovoru s 
povzroèiteljem komunalnih odpadkov in v 
skladu s soglasjem lastnika zemljišèa, in je 
lahko skupna za veè stanovanjskih hiš ali loèena 
za vsako hišo posebej, odvisno od konfiguracije 
terena in dostopnosti. Lokacija prevzemnega 
mesta mora biti dostopna vozilom za odvoz 
odpadkov in je praviloma ob javni dovozni cesti 
oziroma je od javne dovozne ceste oddaljena 
najveè 5 metrov. Med prevzemnim mestom in 
mestom praznjenja ne sme biti stopnic, 
robnikov, ograj, vrtnih vrat ali drugih ovir.«.

Dosedanji peti odstavek se èrta.

Dosedanji šesti odstavek postane tretji 
odstavek

   8. èlen

V 21. èlenu se èrta èetrti odstavek.

9. èlen

V prvem odstavku 22. èlena se beseda 
»odjemna« nadomesti z besedo »prevzemna«, 
besede »odjemno« pa z besedo »prevzemno«

  

10. èlen

V 23. èlenu se drugi odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»(2) Pogostost odvoza komunalnih odpadkov 
glede na kolièino in vrsto odpadkov doloèi 
izvajalec javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov v soglasju s pristojnim 
obèinskim organom v letnem programu 
izvajanja javne službe, ki ga potrdi Obèinski 
svet. Pristojni obèinski organ ima pravico 
zahtevati veèjo pogostost odvoza. Veèjo 
pogostost odvoza lahko zahteva tudi 
povzroèitelj proti plaèilu.«.

11. èlen

32. èlen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe mora voditi evidence v 
skladu s predpisi s podroèja odpadkov.«.

12. èlen 

V prvem odstavku 36. èlena se besedilo 
»kompostirajo v svojih vrtovih oz. vrtnih 
kompostnikih« nadomesti z besedilom »hišno 
kompostirajo v hišnem kompostniku«.

13. èlen

V prvem odstavku 37. èlena se v 4. alineji 
beseda »odjemnih« nadomesti z besedo 
»prevzemnih«. 

14. èlen

45. èlen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem doloèb tega odloka v 
okviru pooblastil izvaja Medobèinski inšpektorat 
in redarstvo Zasavje.«.
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Prehodne in konène doloèbe

15. èlen

Povzroèitelji komunalnih odpadkov, ki se z 
uveljavitvijo tega odloka vkljuèijo v sistem 
ravnanja s komunalnimi odpadki, so uporabniki 
storitev gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov najkasneje od 
1. avgusta 2012 dalje.

16. èlen

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

Datum: 24. 05. 2012
Številka: 354-26/2009
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Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeèe

III.

Ta sklep zaène veljati z dnem objave v Uradnem 
vestniku Zasavja.

20.

Na podlagi 23. èlena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 
popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 
Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-
286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-
165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 
popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34), 
Poslovnika Obèinskega sveta (UVZ, št. 17/2010 – 
èistopis (19/2010-popr.)) ter 17. èlen Statuta 
Obèine Hrastnik (UVZ, št. 17/2010 – èistopis 
(19/2010-popr.)), v zadevi ukinitve statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, je 
Obèinski svet Obèine Hrastnik na 13. redni seji dne 
24. 05. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.

Nepremièninam s

- parc. št. 1746/3, k. o. Šavna peè, v naravi 
2    dvorišèe v izmeri 13 m ,

- parc. št. 1746/5, k.o. Šavna peè, v naravi 
dvorišèe 

2    v izmeri 86 m ,

v lasti Obèine Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 
Hrastnik, matièna številka 5880181, do celote 
(1/1), se ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 

II.

Pri zemljišèih iz I. toèke tega sklepa se na 
podlagi ugotovitvene odloèbe o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki 
jo na podlagi tega sklepa izda Oddelek za 
prostor, okolje in gospodarske javne službe 
Obèinske uprave Obèine Hrastnik, dovoli izbris 
zaznambe, da so navedena zemljišèa grajeno 
javno dobro lokalnega pomena.


