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OBČINA HRASTNIK

14.
                                                                                                                  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13))  
in  17. člena Statuta ( Uradni vestnik Zasavja 
št. 17/2010_UPB)   je  Občinski  svet  občine  
Hrastnik  na 12. seji,  dne  31.3.2016 sprejel

ZAKLJUČNI  RAČUN PRORAČUNA  OBČINE 
HRASTNIK  ZA LETO  2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine 
Hrastnik  za  leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna  Občine Hrastnik za 
leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem 
delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Hrastnik za leto 2015. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi Načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov ter o njihovi 
realizaciji v letu 2015. 

3. člen

Zaključni  račun proračuna Občine Hrastnik za 
leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku  Zasavja.  
Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov 
zaključnega računa proračuna z obrazložitvami  
se objavijo  na spletni strani Občine Hrastnik 
www.hrastnik.si.

Številka: 410-2/2014
Datum: 31.3.2016

15.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena 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. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 8. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007- ZPolS-D, 
105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. 
US, 98/2013), 3., 4., 6. in 16. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. člena 
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.)) je Občinski 
svet Občine Hrastnik na 12. redni seji dne 
31.3.2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

oglaševanju v Občini Hrastnik

1. člen

V Odloku o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 31/2008) se v 1. členu v 
prvem odstavku črta besedilo »oglaševanje za 
lastne potrebe,«.

V drugem odstavku se besedilo »gospodarske 
javne službe oglaševanja« nadomesti z 
besedilom »izbirne lokalne gospodarske javne 
službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih, 
nameščanja transparentov in izobešanja 
zastav«.

2. člen

V 3. členu se besedilo »gospodarske dejavnosti 
in oglaševanja za lastne potrebe« nadomesti z 
besedilom »oglaševanja po tem odloku«.

Miran JERIČ                                                                                                 
Župan

Občine Hrastnik
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3. člen

V 8. členu se besedilo »oglaševanja« nadomesti 
z besedilom »plakatiranja na javnih plakatnih 
mestih, nameščanja transparentov in izobešanja 
zastav«.

4. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

Javna služba se financira iz:
a) cene storitev javne službe,
b) proračunskih sredstev občine,
c) drugih virov.«.

5. člen

Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, 
ki se glasita:

»13.a člen

Ceno storitve javne službe (predračunska cena) 
predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži 
v pregled in potrditev pristojnemu občinskemu 
organu.

Cena storitve javne službe lahko vključuje le 
stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem 
javne službe, in vključuje naslednje skupine 
stroškov: neposredne stroške materiala in 
storitev, neposredne stroške dela, druge 
neposredne stroške, splošne (posredne) 
proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev, splošne nabavno-
prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 
storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev, splošne upravne stroške, 
ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela 
in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, obresti zaradi financiranja opravljanja 
storitev javne službe, neposredne stroške 
prodaje, druge poslovne odhodke in donos na 
vložena poslovno potrebna osnovna sredstva 
izvajalca. Globe, reprezentanca, sponzorstva in 
donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni 
kalkulativni element cene storitve javne službe.

Pri oblikovanju cene storitve javne službe se 
upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 
javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in 
občinski predpisi.

Pri oblikovanju cene storitev javne službe se 
upoštevajo načrtovane količine opravljenih 
storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za 
prihodnje obdobje. Osnova za pripravo elaborata 
je sprejet poslovni načrt.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje 
ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko 
ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika 
med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na 
dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva 
pri izračunu predračunske cene za naslednje 
obdobje. 

Obračunsko obdobje je koledarsko leto.

Izvajalec javne službe pripravi elaborat enkrat 
letno in ga predloži v pregled pristojnemu 
občinskemu organu najkasneje do 31.9. 
tekočega leta. Pristojni organ za pregled cen 
elaborat pregleda in zahteva morebitna pojasnila, 
dopolnitve ali spremembe elaborata oziroma 
dodatne podatke, ki so potrebni za presojo 
upravičenosti stroškov, najkasneje v roku 30 
dni od prejema elaborata. V nadaljnjih 15 dneh 
izvajalec javne službe elaborat spremeni ali 
dopolni oziroma posreduje dodatno zahtevana 
pojasnila. O dopolnjenem elaboratu in novih 
cenah odloči pristojni organ v nadaljnjih 45 dneh. 
Če so cene potrjene, se v sklepu o potrditvi cen 
določi začetek zaračunavanja novih cen.

Pristojni organ za pregled cen je Občinska 
uprava Občine Hrastnik.

Pristojni organ za potrjevanje cen (potrjena cena) 
je Občinski svet Občine Hrastnik.

Cene storitev javne službe iz tega člena se na 
računu izkazuje glede na vrsto obvestilnega 
sredstva.

Cenik s potrjeno ceno se objavi na spletni strani 
izvajalca javne službe in v sredstvih javnega 
obveščanja.
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13.b člen

Brezplačno plakatiranje na stalnih plakatnih 
mestih iz prve alinee 30. člena tega odloka se 
financira iz proračunskih sredstev občine.

Plačila občine morajo biti vsebinsko vezana na 
izvajanje dejavnosti oziroma odvisna od količine 
in kakovosti izvedenih storitev, pri čemer višina 
plačil ne sme biti fiksna. Računu priložen izpis iz 
ustrezne evidence, iz katerega izhajajo podatki o 
uporabniku, datum in vrsta izvedene storitve,  je 
pogoj za plačilo opravljenih storitev.

Način financiranja izvajanja javne službe iz tega 
člena se podrobno uredi s koncesijsko pogodbo.

Ponujene cene iz javnega razpisa za brezplačno 
plakatiranje iz prvega odstavka tega člena se 
lahko spremenijo zaradi izboljšanja storitev, 
zvišanja standardov in posodobitve tehnologije. 
S koncesijsko pogodbo se opredeli tudi način 
usklajevanja ponujenih cen skozi celotno 
koncesijsko obdobje.«

6. člen

V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:
»Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev 
in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja 
koncesionar.«.

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji 
do sedmi odstavek.

7. člen

Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi 
»III. BREZPLAČNO OGLAŠEVANJE«.

8. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nameščanje in odstranjevanje plakatov na 
stalnih plakatnih mestih je brezplačno za:

- društva, ki imajo sedež na območju Občine 
Hrastnik,

- organizatorje humanitarnih prireditev,

- objave zaradi preprečevanja škodljivih 
vplivov na okolje in zdravje ljudi,

- objave občinske uprave, organov in ožjih 
delov Občine Hrastnik.«. 

9. člen

V prvem odstavku 37. člena se črta besedilo 
»oziroma oglaševanja za lastne potrebe« in 
besedilo »oziroma 30. členom«.

Končna določba

10. člen

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

Številka: 007-11/2008
Datum: 31.3.2016

Župan Občine Hrastnik
          Miran Jerič
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16.

Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem  skladno s 97. členom 
Energetskega zakona objavlja 

C E N I K
daljinskega ogrevanja za POSLOVNO ENOTO HRASTNIK na podlagi določil Koncesijske 

pogodbe in Tarifnega sistema z veljavnostjo od 1.4.2016 dalje

1. Cena za enoto obračunske moči:

Tarifna skupina Obračunska moč EUR brez DDV DDV 22 % EUR z DDV
Gospodinjski 
odjem

kW priključne moči/
mesec

1,8881 0,4154 2,3035

Ustanove kW priključne moči/
mesec

1,8881 0,4154 2,3035

Gospodarstvo kW priključne moči/
mesec

2,4471 0,5384 2,9855

2. Cena za enoto dobavljene toplote:

 
 

Tarifna skupina
 
 

 
 

Dobavljena toplota
 
 

 
 

EUR brez DDV
 
 

Prispevek za
energetsko

učinkovitost - 
URE

EUR/MWh 
brez
DDV

Prispevek za
OVE in SPTE

EUR/MWh brez 
DDV

 

Gospodinjski 
odjem

MWh 43,6093 0,65 0,99045

Ustanove MWh 43,6093 0,65 0,99045
Gospodarstvo MWh 56,6922 0,65 0,99045

Tarifna skupina Dobavljena toplota Skupaj cena DDV 22 % EUR z DDV
  EUR/MWh brez 

DDV
  

Gospodinjski 
odjem

MWh 45,2498 9,9550 55,2047

Ustanove MWh 45,2498 9,9550 55,2047
Gospodarstvo MWh 58,3326 12,8332 71,1658

3. Cena prispevka za priključitev na vročevodno omrežje (EUR/W):

Tarifna skupina EUR brez DDV DDV 22 % EUR z DDV
Vsi odjemalci 0,0126 0,0028 0,0154

Direktor PE Hrastnik:                                                                                                   
mag. Matej Haberl

Variabilni del cene se zniža za 17,66 %.


