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Na podlagi dolo~il Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS {t. 79/99, 124/00, 79/01), Zakona o finan-
ciranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94), Odloka o
prora~unu Ob~ine Hrastnik za leto 2004 (Uradni vestnik
Zasavja {t. 23/03) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev
za ohranjanje in pospe{evanje razvoja podjetni{tva in
obrti v ob~ini Hrastnik in podeljevanju nagrad za inovaci-

je (Ur. vestnik Zasavja {t. 7/04) Ob~ina Hrastnik, Pot Vitka
Pavli~a 5, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za pospe{evanje razvoja

podjetni{tva v ob~ini Hrastnik

I. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so subvencije, ki se bodo dodeljevale
za pospe{evanje razvoja podjetni{tva v ob~ini Hrastnik.

II. Vi{ina sredstev:
Znesek razpisanih subvencij zna{a 7.700.000,00 SIT.
Sredstva za leto 2004 se razpisujejo za naslednje
namene in v naslednjih postavkah : 

NNAAMMEENN::  ZZNNEESSEEKK  VV  SSKKUUPPNNII  VVRREEDDNNOOSSTTII
028.011. Izobra`evanje podjetnikov in njihovih zaposlenih 700.000,00 SIT
028.012. Odpiranje novih delovnih mest 400.000,00 SIT
028.013. Nalo`be za podjetni{tvo in obrt 4.000.000,00 SIT
028.014. Nastop na sejmih in razstavah 300.000,00 SIT
028.016. Nagrade za inovacije 900.000,00 SIT
028.03. Zdru`enja - za podjetni{tvo in obrt: 1.400.000,00 SIT
028.031. Regijski nastop 500.000,00 SIT
028.032. Skupno regijsko izobra`evanje 400.000,00 SIT
028.033. Delovanje infopisarne 500.000,00 SIT



III. Upravi~enci za subvencije

a) Upravi~enci do sredstev na podlagi dolo~b tega
pravilnika so:

- vse gospodarske dru`be, ustanovljene z Zakonom o
gospodarskih dru`bah (Ur. list RS, {t. 30/93, 29/94,
45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99,
31/00, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02), in izpolnju-
jejo pogoje iz Uredbe o namenih in pogojih za dodel-
jevanje dr`avnih pomo~i ter dolo~itvi pristojnih min-
istrstev za upravljanje posameznih shem dr`avnih
pomo~i (UR. list RS, 38/03). Pri podjetnikih
posameznikih se ti pogoji smiselno upo{tevajo.
Navedene gospodarske dru`be imajo sede`
dejavnosti na obmo~ju ob~ine Hrastnik,

- gospodarske dru`be ali samostojni podjetniki, ki
izpolnjujejo prvo alinejo tega ~lena in imajo sede`
dejavnosti izven ob~ine Hrastnik ter poslovno enoto
v Hrastniku, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb iz
Hrastnika (stalno prebivali{~e) za nedolo~en ~as,

- interesna zdru`enja, povezana s podjetni{tvom
(obrtna zbornica, gospodarska zbornica, dru{tva,
{ole-podjetni{ki kro`ki, ipd.).

b) Sredstva se lahko dodelijo upravi~encem le za
ukrepe, ki se izvajajo na obmo~ju ob~ine Hrastnik. 

c) Do sredstev so upravi~eni za namene (upravi~eni
stro{ki), ki so jih za~eli izvajati po zaprtju javnega
razpisa v preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa
v teko~em letu.

d) Za nagrade, namenjene za inovacije, lahko kandidi-
rajo vse gospodarske dru`be in samostojni podjetni-
ki, s sede`em dejavnosti v ob~ini Hrastnik.

e) Do sredstev niso upravi~ena majhna, srednja in veli-
ka podjetja iz podro~ij premogovni{tva,
ladjedelni{tva, pomorskega prometa, kmetijstva,
ribi{tva in jeklarstva. V primeru, ko podjetje deluje v
sektorjih transporta je potrebna individualna prigla-
sitev na ustrezno ministrstvo. V kolikor je priglasitev
pozitivno re{ena, se podjetju odobrijo subvencije v
skladu z dolo~ili tega pravilnika.

f) Do finan~nih intervencij niso upravi~ene gospo-
darske dru`be, ki:

- so v ste~ajnem postopku ali postopku prisilne porav-
nave ali likvidacije,

- pridobivajo dr`avne pomo~i za podjetja v te`avah,
- so v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o

finan~nem poslovanju podjetij (Ur. list RS, {t. 54/99,
110/99, 50/02). 

IV. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije
1.Splo{ni pogoji:

a) Upravi~enci iz 5. ~lena Pravilnika lahko pridobijo
sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da
podajo izjavo o kumulaciji pomo~i, da za
posamezen namen niso prejeli sredstev iz dr`avnih
ali mednarodnih virov oz. koliko sredstev so iz teh
virov za dolo~en namen `e prejeli. Finan~no pomo~,
ki jo pri{tevamo med dr`avne pomo~i, je mo`no
dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za
izvedbo projekta, investicije ali usposabljanja oz. je
zanj nujno.

b) Prednost pri dodeljevanju finan~nih sredstev imajo
vlagatelji, ki {e niso prejeli sredstev za namene iz
Pravilnika.

c) Sredstva za intervencije v podjetni{tvo in obrt se
dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna
sredstva.

d) Za subvencije lahko zgoraj navedeni podjetniki oz.
samostojni podjetniki zaprosijo {ele, ko imajo porav-
nane vse obveznosti in so redni pla~niki svojih
obveznosti do Ob~ine Hrastnik (najem poslovnih
prostorov, ipd.) in DURS-a (davki in prispevki).
Podjetniki oz. zasebniki, ki so v letu 2004 zamujali ali
zamujajo s pla~ilom svojih obveznosti do Ob~ine
Hrastnik in DURS tri mesece ali ve~, niso upravi~eni
do subvencij tega javnega razpisa. Vsaka zamuda
od treh mesecev naprej pri pla~evanju zgoraj nave-
denih obveznosti se {teje kot neredno pla~evanje
obveznosti, kar pomeni da podjetniki oz. samostojni
podjetniki v tem primeru niso upravi~eni do subven-
cij za pospe{evanje podjetni{tva. V kolikor je vloga v
postopku za re{evanje, morajo vse navedene
obveznosti biti redno poravnane tudi v ~asu re{evan-
ja vloge. ^e teko~e obveznosti niso poravnane se
podjetniku oz. samostojnemu podjetniku subvencija
ne dodeli.

e) Vlagatelji uveljavljajo pravico subvencij na osnovi
originalnih ra~unov o nabavi, projektne doku-
mentacije, razvojnih programov in poslovnih na~rtov,
ustreznih soglasij in dovoljenj, in pod pogoji,
dolo~enimi v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Upravi~enci morajo k obrazcem prilo`iti originalno
dokumentacijo in en izvod kopij. Originalna doku-
mentacija se po obravnavi vloge vrne, kopije pa
ostanejo v arhivu ob~inske uprave.

f) Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve subvencij navajal neresni~ne
podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do inter-
ventnih sredstev za teko~e leto z obveznim vra~ilom
`e prejetih nepovratnih sredstev za teko~e leto v
skladu z dolo~ili 13. ~lena Pravilnika. 
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g) Zahtevek mora biti oddan in predstavljen v obliki, kot
jo zahteva razpisna dokumentacija, pregledno in
korektno. Razpisna dokumentacija je sestavni del
tega javnega razpisa. ^e vlagatelj meni, da je
potrebno dolo~ene dele dodatno predstaviti, lahko
to stori v prilogi.

h) Nepopolne in nepravo~asno prispele vloge bodo
zavrnjene. Dokumentacija mora biti oddana v zahte-
vanem vrstnem redu kot je dolo~eno v razpisni doku-
mentaciji, v nasprotnem primeru bo zavrnjena. Do
subvencij niso upravi~eni tisti, ki so v prej{njih letih
prejeli subvencije za pospe{evanje podjetni{tva in
ne izpolnjujejo ve~ zahtevanih pogojev v skladu z
izdanimi sklepi.

i) Upravi~enec je dol`an povrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obra~unavajo od dneva pla~ila
upravi~encem do dneva vra~ila sredstev v primerih,
ko se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

- da je upravi~enec za isti namen prejel sredstva iz
dr`avnih ali mednarodnih virov oz. je prekora~il
dovoljeno vsoto izpla~il nepovratnih sredstev,

- da je upravi~enec odtujil (prodal) stroje in opremo,
sofinancirano iz prora~unskih sredstev, pred iztekom
2 let,

- da je upravi~enec odtujil (prodal ali oddal v najem)
poslovne prostore, sofinancirane iz prora~unskih
sredstev, pred iztekom 2 let,

- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

j) Za ostala dolo~ila se upo{tevajo dolo~ila Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospe{evan-
je razvoja podjetni{tva in obrti v ob~ini Hrastnik.

2.Nalo`be v podjetni{tvo in obrt 
Namen ukrepa: vlaganje v opremo in poslovne prostore,
zaradi ustanovitve novega podjetja ali {iritve proizvod-
nega oz. storitvenega programa ali zaradi uvajanja
novega proizvodnega ali storitvenega programa.
Poslovni prostori se ne dajejo v najem drugim pravnim
ali fizi~nim osebam. 
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- upravi~enci (mala podjetja ali samostojni podjetniki

posamezniki) oddajajo vloge na podlagi javnega
razpisa v razpisnem roku s prilo`eno dokumentacijo
(ra~uni oz. predra~uni, dokazila o pla~anih ra~unih
oz. predra~unih, kupoprodajna pogodba, dokazilo o
pla~anih davkih in prispevkih DURS, BON-1, BON-2
(mala podjetja) ustrezna dovoljenja (gradbena, ipd.)
oz. priglasitev del,

- sofinancirani prostor se ne sme prodati ali odtujiti ali
dajati v najem najmanj 5 let po pridobitvi subvencij,

- subvencije se ne dodeljujejo za : nakup telefonov,
pohi{tva (razli~ne police, mize, stoli, omare, pulti,

regali, separeji), transportnih sredstev, faksov,
kopirnih strojev, ra~unski strojev,

- subvencije se ne dodeljujejo podjetnikom, ki deluje-
jo na podro~ju: jeklarstva, premogovni{tva, ladjedel-
ni{tva, kmetijstva in ribi{tva,

- vrednost na ra~unu, predra~unu ali pogodbi za pri-
javljeno opremo, prostor zna{a najmanj 30.000,00
SIT (z DDV),

- ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna mesta.
Vi{ina sofinanciranja: 
- za mala podjetja in samostojne podjetnike

posameznike do 15 % upravi~enih stro{kov investici-
je, 

- do 12 % zgoraj odobrenih upravi~enih stro{kov se
lahko nameni za projektno dokumentacijo, prido-
bitve dovoljenj in soglasij (gradbena dovoljenja,
lokacijska informacija, ipd.), programi ali na~rti inves-
ticije,

- do 50 % upravi~enih stro{kov za razvojne programe,
poslovne na~rte.

Upravi~eni stro{ki in dodatni pogoji: 
2.1. Izdelava poslovnega na~rta in razvojnega programa

podjetja (opravljena storitev zunanjih izvajalcev):
- za poslovno enoto, ki deluje na obmo~ju ob~ine

Hrastnik:
subvencija zna{a do 50% stro{kov izdelave
poslovnega na~rta ali razvojnega programa,

- za poslovne enote, s sede`em izven obmo~ja ob~ine
Hrastnik, poslovni na~rt oz. razvojni program pa
zajema samo enoto v Hrastniku : subvencija zna{a
do 50 % stro{kov izdelave poslovnega na~rta oz.
razvojnega programa.

2.2. Nakup nematerialnih pravic (licence, patenti, know-
how, nepatentirano tehni~no znanje): 
- subvencija zna{a do 15 % stro{kov nakupa nemate-

rialnih pravic, 
- za poslovne enote, s sede`em izven obmo~ja ob~ine

Hrastnik, potrdila pa se nana{ajo tudi na enoto v
Hrastniku : subvencija zna{a do 7 % stro{kov,

- ne upo{teva se nakup nematerialnih pravic
povezanih oseb po dav~nih predpisih.

2.3.Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
- subvencija zna{a do 15 % upravi~enih stro{kov
Dovoljena osnovna sredstva:
- nova ra~unalni{ka strojna oprema,
- nova programska oprema - ne upo{tevajo se pro-

grami za igralne avtomate,
- novi stroji in naprave za proizvodno ali storitveno

dejavnost: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za
~istilnice, {ivalni stroji, posebne `age, tiskarski stroji,
su{ilniki , ipd. 

2.4.Nakup ali gradnja poslovnega prostora ali objekta¸
ali raz{iritev obstoje~ih poslovnih prostorov (lastni ali
najem),

- nakup, gradnja ali raz{iritev prostora za potrebe
poslovne dejavnosti (raz{iritev ali uvajanja novih pro-
gramov),
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- poslovni prostor se lahko nahaja le na obmo~ju
ob~ine Hrastnik,

- upravi~enec mora imeti poslovni prostor, za katero je
uveljavljal subvencijo najmanj 5 let po prejemu sub-
vencije (ne sme prodati oz. odtujiti ali dajati v najem), 

- poslovni prostori se morajo pri~eti uporabljati za
namene, ki so bili prijavljeni v vlogi, najkasneje v roku
1 leta po pridobitvi subvencije,

- subvencija zna{a najve~ 1.500.000,00 SIT na
upravi~enca letno.

3. Nagrajevanje inovacij
Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje inovativne-
ga razvoja podjetni{tva in obrti na obmo~ju ob~ine
Hrastnik, uvajanje inovacij v proizvodnjo in storitve
(izbolj{anje tehnologije, uvajanje novih izdelkov in
storitev, ipd.), uvajanje novih postopkov proizvodnje ali
storitev (hitrej{e, racionalnej{e, ipd.).
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - nagrada 
Pogoji za dodelitev sredstev:
- vloge lahko vlagajo vse gospodarske dru`be (mala,

srednja in velika podjetja) in samostojni podjetniki
posamezniki, s sede`em dejavnosti na obmo~ju
ob~ine Hrastnik,

- prosilci oddajajo vloge na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku s prilo`eno dokumentacijo,

- k vlogi mora biti prilo`eno potrdilo o inovaciji s strani
poobla{~ene institucije (gospodarska zbornica, min-
istrstvo, ipd.).

- v vlogi morajo biti navedeni osnovni podatki: naziv
inovacije, seznam inovatorjev, vrednost inovacije
(tr`na vrednost), uporabnost inovacije (se `e
uporablja DA NE delno), kdaj in kje je bila potrjena.

Vi{ina nagrade : do 100.000,00 SIT na potrjeno inovaci-
jo s strani poobla{~enih institucij. Sredstva se dodelju-
jejo na {tevilo inovacij, ne na {tevilo inovatorjev.
Upravi~enec lahko prijavi ve~ inovacij za teko~e leto.
Dodatni pogoji: potrditev inovacije s strani poobla{~enih
institucij.
4.Subvencioniranje stro{kov izobra`evanja podjetnikov
in njihovih zaposlenih
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobra`evanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanja z obsto-
je~o zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. Upo{teva-
jo se le dodatna izobra`evanja (seminarji, te~aji,
posveti), izlo~ena pa so osnovna izobra`evanja, ki so
sestavni del srednjih in poklicnih {ol ter fakultet (prido-
bitev dolo~ene stopnje izobrazbe). 
Vrsta finan~ne intervencije: neposredna - subvencija,
posredna-pla~ilo storitev
Pogoji za dodelitev sredstev:
- do subvencioniranja izobra`evanja so upravi~eni

podjetniki in njihovi zaposleni v malih podjetjih oz. pri
samostojnih podjetnikih, s sede`em dejavnosti na
obmo~ju ob~ine Hrastnik ter zaposleni v poslovnih
enotah, ki delujejo na obmo~ju ob~ine Hrastnik,
sede` dejavnosti (mala podjetja oz. samostojni pod-
jetniki) pa imajo izven tega obmo~ja,

- dodatna izobra`evanja so lahko: seminarji, posveti,
te~aji, demonstracijske predstavitve, dolo~eni
preizkusi znanja (po sekcijah), potrdila oz. dovoljen-
ja za pridobitev posebnih dovoljenj in odlo~b (na
podlagi izvedenega izobra`evanja).

Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v razpis-
nem roku s prilo`eno zahtevano dokumentacijo (ra~un,
potrdilo o pla~anem ra~unu, potrdilo o opravljenem izo-
bra`evanju oz. vabilo in program izobra`evanja, v
kolikor za izvedeno izobra`evanje ne izdajajo potrdil).
Upravi~enec lahko prijavi ve~je {tevilo izobra`evanj na
leto.
Vi{ina sofinanciranja: 
- do 25 % upravi~enih stro{kov posebnih

izobra`evanj,
- dele` upravi~enih stro{kov se lahko pove~a za 10

odstotnih to~k za namen posebnega usposabljanja
v majhnih podjetjih oz. pri samostojnih podjetnikih.

Upravi~eni stro{ki: 
- za podjetnike in njihove zaposlene: storitev

izobra`evanja poobla{~ene institucije (izlo~eni potni
stro{ki, preno~i{~e) ter stro{ki izobra`evanja (preda-
vanje - kotizacija, gradivo, ipd.)

Posebna izobra`evanja so: 
- seminarji, posveti in druga izobra`evanja o zakon-

odaji (razlaga zakonov-DDV, delovna razmerja, ipd.),
- specialisti~na izobra`evanja in izpiti pri in`inerski

zbornici (orodjarska, gradbeni{ka, ipd.)
- specialisti~na izobra`evanja in izpiti (za borzne

posrednike, cenilce nepremi~nin, ra~unovodje, man-
agerje, poslovodje, ipd.),

- te~aji uporabe nove tehnologije, orodij, strojev, ipd..

5. Sofinanciranje stro{kov odpiranja novih delovnih mest
za nedolo~en ~as 
Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest za reg-
istrirane brezposelne osebe na obmo~ju ob~ine
Hrastnik ter pospe{evanje samozaposlovanja. 
Vrsta sofinanciranja: neposredna - subvencija 

Pogoji za dodelitev sredstev:

Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku s prilo`eno dokumentacijo:
- originalno potrdilo zavoda za zaposlovanje, da je bila

oseba brezposelna (navedeno tudi obdobje
statusa brezposelnosti) 

- kopijo M-1 obrazca ZZZS, iz katere je razvidna prija-
va za nedolo~en ~as,

- poimenski seznam ZZZS o povpre~nem {tevilu vseh
zaposlenih - original,

- v primeru samozaposlitve mora oseba prilo`iti
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov
oz. vpis v sodni register, ~e je oseba zaposlena v
gospodarski dru`bi.

Vi{ina sofinanciranja: 
- subvencija zna{a najve~ 70.000,00 SIT v enkratnem
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znesku za vsako novozaposleno osebo, ki je namen-
jena pokritju stro{kov bruto pla~e.

5.1. Zaposlitev brezposelne osebe za nedolo~en ~as:
- oseba mora biti registrirana na zavodu za zaposlo-

vanje v Hrastniku najmanj 1 mesec pred to
zaposlitvijo,

- oseba mora biti zaposlena v podjetju oz. pri
samostojnemu podjetniku, ki je prejelo subvencijo,
najmanj 2 leti po prejetju subvencije, 

5.2. Samozaposlitev 
- oseba lahko pridobi subvencijo {ele 2 meseca po

registraciji svoje dejavnosti (vpis v register podjet-
nikov ali v sodni register gospodarskih dru`b),

- oseba mora biti registrirana in delovati najmanj 2 leti
po prejetju subvencije,

6. Nastop podjetnikov na sejmih in razstavah 
Namen ukrepa: nastop podjetij na sejmih in razstavah
na {ir{em obmo~ju Slovenije in v tujini.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- malo podjetje ali samostojni podjetnik se je vklju~il-o

v sejemsko prireditev ali razstavo v Sloveniji ali tujini.
Sofinancira se le prva udele`ba na dolo~enem sejmu
ali razstavi.

Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku s prilo`itvijo ustrezne dokumentacije
(ra~uni in dokazila o pla~anih ra~unih). 
Vi{ina sofinanciranja: 
- 50 % upravi~enih stro{kov.
Upravi~eni stro{ki: 
najetje sejemskega ali razstavnega prostora (najem
prostora, priklju~kov, vitrin, obvezni vpis v katalog).

7. Podpora delovanju zdru`enj na podro~ju podjetni{tva
in obrti 
Namen ukrepa: delna podpora delovanju posebnih
zdru`enj, ki delujejo na podro~ju podjetni{tva, obrti in
turizma (obrtne zbornice, gospodarske zbornice, ipd) in
izvajajo ter organizirajo najrazli~nej{e aktivnosti za pod-
jetnike na obmo~ju ob~ine Hrastnik.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- obrtna ali gospodarska zbornica, s sede`em

dejavnosti na obmo~ju regije,
- zdru`enje, ki izvaja posebno aktivnost za potrebe

podjetnikov na obmo~ju ob~ine Hrastnik,
- infopisarna, ki je na razpolago podjetnikom, {olam,

dijakom in {tudentom ter drugim javnim institucijam, 
Zahtevek s prilo`eno dokumentacijo (ra~un, ostala
dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo zdru`enja
individualno.

Vi{ina sofinanciranja:
- predstavitev zdru`enja na sejemskih prireditvah in razs-

tavah (lastnih ali drugod organiziranih): do 50 % upra-
vi~enih stro{kov na sejemsko prireditev ali razstavo,

- organizirano skupno izobra`evanje v okviru
zdru`enja za {ir{i krog oseb : do 25 % upravi~enih
stro{kov na izobra`evanje,

- delovanje infopisarne (dostop do razli~nih informacij
{ir{emu krogu oseb): do 20 % upravi~enih stro{kov,

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam,
{tudentom in dijakom, ipd.: do 50 % upravi~enih
stro{kov.

Upravi~eni stro{ki: 
- predstavitev zdru`enja na sejemskih prireditvah in 

razstavah (obrtni sejem, ipd.): najem stojnice,
postavitev in delovanje stojnice (elektrika, voda,
najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajo~ih,
izdelava skupnega promocijskega gradiva, medijsko
obve{~anje,

- organizirano skupno izobra`evanje v okviru
zdru`enja {ir{emu krogu oseb (spremembe zakon-
skih predpisov in uvajanje novih, poslovno komunici-
ranje, tr`enje, ipd.,

- delovanje infopisarne (dostop do razli~nih informacij
{ir{emu krogu oseb ): nakup gradiva oz. zbirk pred-
pisov s komentarjem (Zakon o DDV s komentarjem,
drugi zakoni, finan~no-ra~unovodski predpisi, uradni
list, ipd.), najem storitev (podatki o finan~nem poslo-
vanju podjetij , ipd.) potrebnih za poslovanje podjetij

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam,
{tudentom, dijakom, ipd.

V. Postopek prijavljanja in razpisni rok

a) Prijava in razpisni rok: 
Poziv za javni razpis se pri~ne 21.6.2004 in zaklju~i s
porabo razpolo`ljivih sredstev oz. najkasneje do
15.8.2004

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obraz-
cih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, dolo~ene v dokumentaciji javnega
razpisa. 

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj - vloga za javni razpis - PODJETNI[TVO
2004” na prednji in polnim naslovom po{iljatelja na zad-
nji strani. 

Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov: Ob~ina
Hrastnik, Pot Vitka Pavli~a 5, 1430 Hrastnik (po po{ti ali
v vlo`i{~e ob~inske uprave). 

b) Popolnost vlog
Vloga je popolna, ~e vlagatelj do predpisanega roka za
oddajo vlog v javnem razpisu, predlo`i pravilno
zape~atene dokumente, ki jih je potrebno predlo`iti v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

Zavr`ejo se prepozno prispele vloge ali v skladu z
dolo~ili tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije
nepravilno ozna~ene vloge ter nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v roku ne bo dopolnil, neutemeljene pa se
zavrnejo.
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Vloga je neutemeljena, ~e:
- vlagatelj zapro{a za sredstva, ki niso namenjena za

posamezne ukrepe, ki so navedeni v tem javnem
razpisu;

- so bila vlagatelju predhodno `e odobrena javna
sredstva za isti namen;

- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz
katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in
na~in izvedbe oziroma niso podatki verodostojni
in/ali resni~ni;

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa.

c) Postopek odpiranja in izbor vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten postopek
javnega razpisa, bo vse pravilno ozna~ene vloge odprla
in ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog
ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z
dolo~bami javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
bo komisija izlo~ila. Komisija bo v 8 dneh od odpiranja
vlog pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih najkasneje v roku 8 dneh dopolnijo.
Popolne vloge bo komisija ocenila, pri ~emer bodo imeli
prednost pri izbiri za dodelitev sredstev vlagatelji, ki v
prej{njih letih {e niso pridobili nepovratna sredstva za
posamezen ukrep.

V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in ozna~ene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so pred-
lo`ene.

d) Obve{~anje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 45
dneh po odpiranju vlog. Vlagatelj lahko vlo`i prito`bo v
roku 15 dni od prejema sklepa. 

Po pravnomo~nosti sklepa se za vrednost subvencije
nad 500.000,00 SIT sklene pogodba, v kateri se opre-
delijo medsebojne obveznosti. Izbrani vlagatelji bodo s
sklepom prejeli poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe.
^e se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
{teje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev
nepovratnih sredstev. V primeru, da vlagatelj vloge
odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o
tem pisno obvestiti Ob~ino Hrastnik, Oddelek za
dru`bene dejavnosti in gospodarstvo, Pot Vitka Pavli~a
5, Hrastnik.

Prejemnik mora ob podpisu pogodbe Ob~ini Hrastnik
za zavarovanje pogodbenih obveznosti predlo`iti v
pogodbi dolo~en in{trument zavarovanja.

e) razporeditev sredstev
V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo prema-
lo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva prene{ena
na postavke, kjer je ve~je {tevilo vlog od razpolo`ljivih
sredstev. V kolikor pa bo na posameznih postavkah
prispelo ve~ vlog oz. zahtevkov bodo imeli prednost
tisti, ki prvi~ uveljavljajo subvencijo na posamezni

postavki. Na podlagi strokovne odlo~itve komisije, bo s
strani pristojnega ob~inskega organa izdan sklep oz.
sklenjena pogodba.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije: 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez
pla~ila na Ob~ini Hrastnik (v vlo`i{~u ob~inske uprave)
oz. se jim lahko posreduje po elektronski po{ti.

Vse dodatne informacije so na voljo : 
1. pri Obmo~ni obrtni zbornici Hrastnik vsak dan tel: 03-
56-46-180 e-mail : jolanda.gobec@ozs.si kontaktna
oseba: Jolanda Gobec
2. Ob~ina Hrastnik, Oddelek za dru`bene dejavnosti in
gospodarstvo od 8.00-10.00 ure, tel.: 5654-392 ali 5654-
350 kontaktna oseba : Radojka Od`i~ e-mail:
radojka.odzic@hrastnik.si

Spis {t.: 414-03-9/04
Hrastnik, 7.6.2004

@UPAN      
Ob~ine Hrastnik
Miran JERI^, l.r.
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Zalo`ili ob~ini Hrastnik in Trbovlje

Ra~unalni{ka priprava, oblikovanje in tisk “S-PRINT” Trbovlje, tel 03 56 53 910


