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25. èlen
(koncesijska pogodba preneha)
Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku èasa, za katerega je bila sklenjena,
- z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
- z odstopom od koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo.
Koncesionar ali koncedent lahko odpove koncesijsko
pogodbo. Odpovedni rok se doloèi v koncesijski
pogodbi in ne sme biti krajši od 6 mesecev.
Koncedent lahko razdre koncesijsko pogodbo, èe koncesionar krši bistvene doloèbe koncesijske pogodbe,
èe povzroèa škodo uporabnikom storitev javne službe
ali drugim osebam ali èe obstaja utemeljen dvom, da
koncesionar ne bo izpolnil svojih obveznosti.
Podrobneje se doloèijo pogoji in medsebojne pravice
in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju koncesijske
pogodbe v koncesijski pogodbi.
26. èlen
(pravica uporabnikov)
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog
ali naèin, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato
lahko obèina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v svojo
režijo.
XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA
DOLOÈITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
27. èlen
(višja sila - dolžnosti in pravica koncesionarja)
V okviru objektivnih možnosti koncesionarju ni potrebno opravljati javno gospodarsko službo v nepredvidljivih okolišèinah, nastalih zaradi višje sile.
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene
okolišèine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske
pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nesreèe, vojna in ukrepi oblasti, pri èemer pride do spremenjenih okolišèin ekonomskega ali sistemskega
znaèaja, pri katerih izvajanje gospodarske javne
službe ni možno na obmoèju javne tržnice na naèin, ki
ga predpisuje koncesijska pogodba.
Zaradi nepredvidljivih okolišèin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar
samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
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28. èlen
(odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
gospodarske javne službe povzroèijo pri njem
zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
29. èlen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)
Koncesionar mora imeti sklenjeno zavarovanje
splošne odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali
v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe
povzroèijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali
drugim osebam in za škodo, ki jo pri opravljanju
gospodarske javne službe povzroèi uporabnikom ali
drugim osebam.
XV. KONÈNA DOLOÈBA
30. èlen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
priène veljati petnajsti dan po objavi.
Št.: 007-7/2009
Hrastnik, dne 25.2.2010
ŽUPAN
OBÈINE HRASTNIK
Miran JERIÈ

11.
Na podlagi 3. odstavka 3. èlena Zakona o zavodih (Ur.
list RS št. 12/91, 8/96 in 36/00), 26. èlena Zakona o
uresnièevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS
št. 96/02, 53/07,56/08), 20. èlena Zakona o
knjižnièarstvu (Ur. list RS št. 87/01, 96/02) in 17. èlena
Statuta Obèine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št.
28/06) je Obèinski svet Obèine Hrastnik na 28. seji
dne,25.2.2010 sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
1. èlen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 4. èlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 12/03), ki glasi:
"Sedež knjižnice je Trg Franca Kozarja 7, Hrastnik."
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2. èlen

-

Spremeni se 1. odstavek 7. èlena, ki glasi:
"Knjižnica ima peèat pravokotne oblike, katerega dolžina je 45 mm in širina 13 mm. Levo zgoraj je simbol
knjige, ki predstavlja dejavnost, desno pa je napis
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Ta peèat uporablja
knjižnica v pravnem prometu za peèatenje vseh aktov,
dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja
organom, organizacijam in obèanom ter za oznaèevanje pripadnosti knjižniènega gradiva."
3. èlen
Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Zasavja.
Številka: 007-1/2010
Datum: 25.2.2010
ŽUPAN
Miran JERIÈ

12.
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 28. seji,
dne 25.2.2010 izdal
SKLEP
o soglasju
k ceni socialno varstvene storitve "pomoè družini na domu" in ceni dodatnih nalog Centra za
socialno delo
1.
Obèinski svet Obèine Hrastnik soglaša, da znaša:
-

cena programa neposredne socialne oskrbe
znaša 15,81 €, za obèana pa 4,81 € na uro. Razlika v ceni predstavlja subvencijo iz državnega in
obèinskega proraèuna skladno z veljavno zakonodajo za oblikovanje cen storitve pomoèi na domu.

-

cena programa vodenja pomoèi na domu 1.480,06
€ 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)
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cena prinašanja kosila uporabnikom za drugo cono znaša 2,62 € (vse ostale oddaljene krajevne skupnosti).
2.

Obèinski svet soglaša, da se za uporabnike storitve,
ki imajo stalno prebivališèe na obmoèju obèine Hrastnik, 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 premoženje po 100. c èlenu Zakona o socialnem varstvu
ne izvede, izvede pa se, èe je iz pripisa na vlogi razvidno, 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
dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni
plaèati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na njihove 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 uporabnika 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. 3. 2010 dalje, cene iz
pete toèke pa se uporabljajo od 1. 1. 2010 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 Centra za
socialno delo (Uradni vestnik Zasavja št. 4/09 in 19/09).

Številka: 122-40/2010
Datum: 25.2.2010

Ž U PAN
Miran JERIÈ

