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Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05-UPB-1), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 
56/98, 90/05), Odloka o proračunu Občine Hrastnik 
za leto 2006 (Uradni vestnik Zasavja št. 24/05) in 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini 
Hrastnik in podeljevanju nagrad za inovacije (Ur. vestnik 
Zasavja št. 7/04, 3/05) Občina Hrastnik, Pot Vitka 
Pavliča 5, objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v 
občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za 

inovacije

I. Neposredni proračunski porabnik: Občina Hrastnik, 
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

II. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so nepovratna denarna sredstva 
(subvencije), ki se bodo dodeljevala za pospeševanje 
razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2006 
(namenjena malemu gospodarstvu: mala in srednja 
podjetja, samostojni podjetniki in zasebniki).

III. Višina sredstev:
Znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev 
znaša 7.585.000,00 SIT. Sredstva za leto 2006 so 
zagotovljena na proračunski postavki Občine Hrastnik 
4114100 Subvencije za malo gospodarstvo.

Sredstva za leto 2006 se razpisujejo za naslednje 
namene in v naslednjih postavkah: 

NAMEN
ZNESEK 

V SKUPNI 
VREDNOSTI

 - Izobraževanje podjetnikov 
in njihovih zaposlenih

300.000,00 SIT

- Odpiranje novih delovnih mest 210.000,00 SIT

- Naložbe za podjetništvo in obrt 5.735.000,00 SIT

- Nastop na sejmih in razstavah 255.000,00 SIT

- Nagrade za inovacije 500.000,00 SIT

- Združenja - za podjetništvo in obrt * 
regijski nastop, skupno izobraževanje, 
delovanje infopisarne)

400.000,00 SIT

- Podjetniški krožek 185.000,00 SIT

IV. Upravičenci za subvencije

a) Upravičenci do sredstev na podlagi določb tega 
pravilnika so:
• vse gospodarske družbe, ustanovljene z Zakonom o 

gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 15/05-UPB1). 
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno 
upoštevajo. Navedene gospodarske družbe imajo 
sedež dejavnosti na območju občine Hrastnik,

• gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki 
izpolnjujejo prvo alinejo tega člena in imajo sedež 
dejavnosti izven občine Hrastnik ter poslovno enoto 
v Hrastniku, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb iz 
Hrastnika (stalno prebivališče) za nedoločen čas,

• interesna združenja, povezana s podjetništvom 
(obrtna zbornica, gospodarska zbornica, društva, 
šole-podjetniški krožki, ipd.).

b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, 
ki se izvajajo na območju občine Hrastnik. 

c) Do sredstev so upravičeni za namene (upravičeni 
stroški), ki so jih začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa 
v preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v tekočem 
letu.

d) Za nagrade, namenjene za inovacije, lahko kandidirajo 
gospodarske družbe (samo mala in srednja podjetja) in 
samostojni podjetniki, s sedežem dejavnosti v občini 
Hrastnik.

e) Do sredstev niso upravičena majhna, srednja in velika 
podjetja iz področij premogovništva, ladjedelništva, 
pomorskega prometa, kmetijstva, ribištva in jeklarstva. 
V primeru, ko podjetje deluje v sektorjih transporta je 
potrebna individualna priglasitev na ustrezno ministrstvo. 
V kolikor je priglasitev pozitivno rešena, se podjetju 
odobrijo subvencije v skladu z določili tega pravilnika.

f) Do finančnih intervencij niso upravičene gospodarske 
družbe, ki:
• so v stečajnem postopku ali postopku prisilne 

poravnave ali likvidacije,
• pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
• so v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o 

finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99, 
110/99). 

g) Do finančnih intervencij niso upravičene gospodarske 
družbe oz. samostojni podjetniki za katere velja omejitev 
dodeljevanja državnih pomoči po veljavnih predpisih.



Stran 2 Uradni vestnik Zasavja Št. 3 Št. 3 Uradni vestnik Zasavja Stran 3

V. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije

1. Splošni pogoji:

a) Upravičenci iz 5. člena Pravilnika lahko pridobijo 
sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da 
podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen 
namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih 
virov oz. koliko sredstev so iz teh virov za določen namen 
že prejeli. Finančno pomoč, ki jo prištevamo med 
državne pomoči, je možno dodeliti v primeru, kadar ta 
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta, investicije ali 
usposabljanja oz. je zanj nujno.

b) Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo 
vlagatelji, ki še niso prejeli sredstev za namene iz 
Pravilnika.

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

d) Za subvencije lahko zgoraj navedeni podjetniki oz. 
samostojni podjetniki zaprosijo šele, ko imajo poravnane 
vse obveznosti in so redni plačniki svojih obveznosti do 
Občine Hrastnik (najem poslovnih prostorov, ipd.) in 
DURS-a (davki in prispevki). Podjetniki oz. zasebniki, 
ki so v letu 2005 zamujali ali zamujajo s plačilom svojih 
obveznosti do Občine Hrastnik in DURS tri mesece ali 
več, niso upravičeni do subvencij tega javnega razpisa. 
Vsaka zamuda od treh mesecev naprej pri plačevanju 
zgoraj navedenih obveznosti se šteje kot neredno 
plačevanje obveznosti, kar pomeni da podjetniki oz. 
samostojni podjetniki v tem primeru niso upravičeni do 
subvencij za pospeševanje podjetništva. V kolikor je 
vloga v postopku za reševanje, morajo vse navedene 
obveznosti biti redno poravnane tudi v času reševanja 
vloge. Če tekoče obveznosti niso poravnane se 
podjetniku oz. samostojnemu podjetniku subvencija ne 
dodeli.

e) V kolikor je vlagatelj v postopku za reševanje in je 
ugotovljeno, da so vse obveznosti poravnane in je v 
preteklem letu bil izločen iz postopka zaradi nerednega 
plačevanja svojih obveznosti do DURS ali do Občine, se 
iz postopka reševanja lahko izloči samo enkrat zaradi 
istih obveznosti. 
f) Vlagatelji uveljavljajo pravico subvencij na osnovi 
originalnih računov o nabavi, projektne dokumentacije, 
razvojnih programov in poslovnih načrtov, ustreznih 
soglasij in dovoljenj, in pod pogoji, določenimi v 
razpisu in razpisni dokumentaciji. Upravičenci morajo k 
obrazcem priložiti originalno dokumentacijo in en izvod 
kopij. Originalna dokumentacija se po obravnavi vloge 
vrne, kopije pa ostanejo v arhivu občinske uprave. 

g) Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli 
namen pridobitve subvencij navajal neresnične podatke 

na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih 
sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih 
nepovratnih sredstev za tekoče leto v skladu z določili 
13. člena Pravilnika. 

h) Zahtevek mora biti oddan in predstavljen v obliki, kot jo 
zahteva razpisna dokumentacija, pregledno in korektno. 
Razpisna dokumentacija je sestavni del tega javnega 
razpisa. Če vlagatelj meni, da je potrebno določene dele 
dodatno predstaviti, lahko to stori v prilogi.

i) Nepopolne in nepravočasno prispele vloge bodo 
zavrnjene. Dokumentacija mora biti oddana v zahtevanem 
vrstnem redu kot je določeno v razpisni dokumentaciji, v 
nasprotnem primeru bo zavrnjena. Do subvencij niso 
upravičeni tisti, ki so v prejšnjih letih prejeli subvencije 
za pospeševanje podjetništva in ne izpolnjujejo več 
zahtevanih pogojev v skladu z izdanimi sklepi.

j) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva 
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena,
• da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz 

državnih ali mednarodnih virov oz. je prekoračil 
dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,

• da je upravičenec odtujil (prodal) stroje in opremo, 
sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 
2 let,

• da je upravičenec odtujil (prodal ali oddal v najem) 
poslovne prostore, sofinancirane iz proračunskih 
sredstev, pred iztekom 5 let,

• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

k) Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika 
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje 
razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik.

2. Naložbe v podjetništvo in obrt 

Namen ukrepa: vlaganje v opremo in poslovne 
prostore, zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve 
proizvodnega oz. storitvenega programa ali zaradi 
uvajanja novega proizvodnega ali storitvenega programa. 
Poslovni prostori, oprema in stroji, se ne dajejo v najem 
drugim pravnim ali fizičnim osebam. 

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev:
• upravičenci (mala podjetja ali samostojni podjetniki 

posamezniki) oddajajo vloge na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo dokumentacijo 
(računi oz. predračuni, dokazila o plačanih računih 
oz. predračunih, kupoprodajna pogodba, dokazilo o 
plačanih davkih in prispevkih DURS, BON-1, BON-2 
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(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, 
pohištva (različne police, mize, stoli, omare, pulti, 
regali, separeji), transportnih sredstev, faksov, 
kopirnih strojev, računski strojev,

• subvencije se ne dodeljujejo podjetnikom, ki 
delujejo na področju: jeklarstva, premogovništva, 
ladjedelništva, kmetijstva in ribištva,

• vrednost na računu, predračunu ali pogodbi za 
prijavljeno opremo, prostor znaša najmanj 30.000,00 
SIT (z DDV),

• ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna mesta.

Višina sofinanciranja: 
• za mala podjetja in samostojne podjetnike 

posameznike do 15% upravičenih stroškov 
investicije, 

• do 12% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov se 
lahko nameni za projektno dokumentacijo, pridobitve 
dovoljenj in soglasij (gradbena dovoljenja, lokacijska 
informacija, ipd.), programi ali načrti investicije,

• do 50 % upravičenih stroškov za razvojne programe, 
poslovne načrte.

Upravičeni stroški in dodatni pogoji: 

2.1. Izdelava poslovnega načrta in razvojnega 
programa podjetja (opravljena storitev zunanjih 
izvajalcev):
• za poslovno enoto, ki deluje na območju občine 

Hrastnik:
 subvencija znaša do 50% stroškov izdelave 

poslovnega načrta ali razvojnega programa,
• za poslovne enote, s sedežem izven območja občine 

Hrastnik, poslovni načrt oz. razvojni program pa 
zajema samo enoto v Hrastniku: subvencija znaša 
do 50 % stroškov izdelave poslovnega načrta oz. 
razvojnega programa.

2.2. Nakup nematerialnih pravic (licence, patenti, 
know-how, nepatentirano tehnično znanje): 
• subvencija znaša do 15 % stroškov nakupa 

nematerialnih pravic, 
• za poslovne enote, s sedežem izven območja občine 

Hrastnik, potrdila pa se nanašajo tudi na enoto v 
Hrastniku: subvencija znaša do 7 % stroškov,

• ne upošteva se nakup nematerialnih pravic, ki 
nimajo uradnega potrdila ali certifikata (morajo biti 
uradno priznane s strani pooblaščenih institucij) ali 
pa mora biti priloženo dokazilo, da ima prodajalec 
nematerialnih pravic dokazilo o usposobljenosti za 
dejavnost, na podlagi katere je bila izveden nakup 
oz. prodaja nematerialnih pravic

2.3.Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
• subvencija znaša do 15 % upravičenih stroškov
Dovoljena osnovna sredstva:
• nova računalniška strojna oprema,
• nova programska oprema - ne upoštevajo se 

programi za igralne avtomate,
• novi stroji in naprave za proizvodno ali storitveno 

dejavnost: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za 
čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji, 
sušilniki, ipd. 

2.4. Nakup ali gradnja poslovnega prostora ali 
objekta, ali razširitev obstoječih poslovnih prostorov 
(lastni ali najem):
• nakup, gradnja ali razširitev prostora za potrebe 

poslovne dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih 
programov),

• poslovni prostor se lahko nahaja le na območju 
občine Hrastnik,

• upravičenec mora imeti poslovni prostor, za katero 
je uveljavljal subvencijo najmanj 5 let po prejemu 
subvencije (ne sme prodati oz. odtujiti ali dajati v 
najem), 

• poslovni prostori se morajo pričeti uporabljati za 
namene, ki so bili prijavljeni v vlogi, najkasneje v roku 
1 leta po pridobitvi subvencije,

• subvencija znaša največ 1.500.000,00 SIT na 
upravičenca letno.

3. Nagrajevanje inovacij

Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje inovativnega 
razvoja podjetništva in obrti na območju občine Hrastnik, 
uvajanje inovacij v proizvodnjo in storitve (izboljšanje 
tehnologije, uvajanje novih izdelkov in storitev, ipd.), 
uvajanje novih postopkov proizvodnje ali storitev (hitrejše, 
racionalnejše, ipd.).

Vrsta finančne intervencije: neposredna - nagrada 

Pogoji za dodelitev sredstev:
• vloge lahko vlagajo nekatere gospodarske družbe 

(mala in srednja podjetja) in samostojni podjetniki 
posamezniki, s sedežem dejavnosti na območju 
občine Hrastnik,

• prosilci oddajajo vloge na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priloženo dokumentacijo,

• k vlogi mora biti priloženo potrdilo o inovaciji s strani 
pooblaščene institucije (gospodarska zbornica, 
ministrstvo, ipd.).

• v vlogi morajo biti navedeni osnovni podatki: naziv 
inovacije, seznam inovatorjev, vrednost inovacije 
(tržna vrednost), uporabnost inovacije (se že 
uporablja DA/NE/delno), kdaj in kje je bila potrjena.

Višina nagrade: do 100.000,00 SIT na potrjeno inovacijo 
s strani pooblaščenih institucij. Sredstva se dodeljujejo 
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na število inovacij, ne na število inovatorjev. Upravičenec 
lahko prijavi več inovacij za tekoče leto.

Dodatni pogoji: potrditev inovacije s strani pooblaščenih 
institucij.

4. Subvencioniranje stroškov izobraževanja 
podjetnikov in njihovih zaposlenih

Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja 
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanja z 
obstoječo zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. 
Upoštevajo se le dodatna izobraževanja (seminarji, 
tečaji, posveti), izločena pa so osnovna izobraževanja, 
ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet 
(pridobitev določene stopnje izobrazbe). 

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija, 
posredna-plačilo storitev

Pogoji za dodelitev sredstev:
• do subvencioniranja izobraževanja so upravičeni 

podjetniki in njihovi zaposleni v malih podjetjih oz. 
pri samostojnih podjetnikih, s sedežem dejavnosti na 
območju občine Hrastnik ter zaposleni v poslovnih 
enotah, ki delujejo na območju občine Hrastnik, 
sedež dejavnosti (mala podjetja oz. samostojni 
podjetniki) pa imajo izven tega območja,

• dodatna izobraževanja so lahko: seminarji, posveti, 
tečaji, demonstracijske predstavitve, določeni 
preizkusi znanja (po sekcijah), potrdila oz. dovoljenja 
za pridobitev posebnih dovoljenj in odločb (na podlagi 
izvedenega izobraževanja).

Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v razpisnem 
roku s priloženo zahtevano dokumentacijo (račun, 
potrdilo o plačanem računu, potrdilo o opravljenem 
izobraževanju oz. vabilo in program izobraževanja, v 
kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil). 
Upravičenec lahko prijavi večje število izobraževanj 
na leto.

Višina sofinanciranja: 
• do 25 % upravičenih stroškov posebnih 

izobraževanj,
• delež upravičenih stroškov se lahko poveča za 10 

odstotnih točk za namen posebnega usposabljanja v 
majhnih podjetjih oz. pri samostojnih podjetnikih.

Upravičeni stroški: 
• za podjetnike in njihove zaposlene: storitev 

izobraževanja pooblaščene institucije (izločeni 
potni stroški, prenočišče) ter stroški izobraževanja 
(predavanje - kotizacija, gradivo, ipd.)

Posebna izobraževanja so: 
• seminarji, posveti in druga izobraževanja o zakonodaji 

(razlaga zakonov-DDV, delovna razmerja, ipd.),
• specialistična izobraževanja in izpiti pri inžinerski 

zbornici (orodjarska, gradbeniška, ipd.)

• specialistična izobraževanja in izpiti (za borzne 
posrednike, cenilce nepremičnin, računovodje, 
managerje, poslovodje, ipd.),

• tečaji uporabe nove tehnologije, orodij, strojev, ipd..

5. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih 
mest za nedoločen čas 

Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest za 
registrirane brezposelne osebe na območju občine 
Hrastnik ter pospeševanje samozaposlovanja. 

Vrsta sofinanciranja: neposredna - subvencija 

Pogoji za dodelitev sredstev:
Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priloženo 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 prijava 
za nedoločen čas,

• poimenski seznam o povprečnem številu vseh 
zaposlenih - izjava

• v primeru samozaposlitve mora oseba priložiti potrdilo 
o vpisu v register samostojnih podjetnikov oz. vpis v 
sodni register, če je oseba zaposlena v gospodarski 
družbi.

Višina sofinanciranja: 
• subvencija znaša največ 70.000,00 SIT v enkratnem 

znesku za vsako novozaposleno osebo, ki je 
namenjena pokritju stroškov bruto plače.

5.1. Zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen 
čas:
• oseba mora biti registrirana na zavodu za zaposlovanje 

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 šele 2 meseca po 

registraciji svoje dejavnosti (vpis v register podjetnikov 
ali v sodni register gospodarskih družb),

• 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 
širšem območju Slovenije in v tujini.

Pogoji za dodelitev sredstev:
• malo podjetje ali samostojni podjetnik se je vključil-o 

v sejemsko prireditev ali razstavo v Sloveniji ali tujini. 
Sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu 
ali razstavi.
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Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priložitvijo ustrezne dokumentacije 
(računi in dokazila o plačanih računih). 

Višina sofinanciranja: 
• 50 % upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški: 
najetje sejemskega ali razstavnega prostora (najem 
prostora, priključkov, vitrin, obvezni vpis v katalog).

7. Podpora delovanju združenj na področju 
podjetništva in obrti 

Namen ukrepa: delna podpora delovanju posebnih 
združenj, ki delujejo na področju podjetništva, obrti in 
turizma (obrtne zbornice, gospodarske zbornice, ipd) 
in izvajajo ter organizirajo najrazličnejše aktivnosti za 
podjetnike na območju občine Hrastnik.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• obrtna ali gospodarska zbornica, s sedežem 

dejavnosti na območju regije,
• združenje, ki izvaja posebno aktivnost za potrebe 

podjetnikov na območju občine Hrastnik,
• infopisarna, ki je na razpolago podjetnikom, šolam, 

dijakom in študentom ter drugim javnim institucijam, 

Zahtevek s priloženo dokumentacijo (račun, ostala 
dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo združenja 
individualno.

Višina sofinanciranja:
• predstavitev združenja na sejemskih prireditvah in 

razstavah (lastnih ali drugod organiziranih): do 50 
% upravičenih stroškov na sejemsko prireditev ali 
razstavo,

• organizirano skupno izobraževanje v okviru združenja 
za širši krog oseb: do 25 % upravičenih stroškov na 
izobraževanje,

• delovanje infopisarne (dostop do različnih informacij 
širšemu krogu oseb): do 20 % upravičenih stroškov,

• svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam, 
študentom in dijakom, ipd.: do 50 % upravičenih 
stroškov.

Upravičeni stroški: 
• predstavitev združenja na sejemskih prireditvah 

in razstavah (obrtni sejem, ipd.): najem stojnice, 
postavitev in delovanje stojnice (elektrika, voda, 
najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih, 
izdelava skupnega promocijskega gradiva, medijsko 
obveščanje,

• organizirano skupno izobraževanje v okviru združenja 
širšemu krogu oseb (spremembe zakonskih 
predpisov in uvajanje novih, poslovno komuniciranje, 
trženje, ipd.,

• delovanje infopisarne (dostop do različnih 

informacij širšemu krogu oseb ): nakup gradiva oz. 
zbirk predpisov s komentarjem (Zakon o DDV s 
komentarjem, drugi zakoni, finančno-računovodski 
predpisi, uradni list, ipd.), najem storitev (podatki 
o finančnem poslovanju podjetij, ipd.) potrebnih za 
poslovanje podjetij

• svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam, 
študentom, dijakom, ipd.

8. Podpora strokovnih društev, krožkov, skupin 

Namen ukrepa: spodbujanje delovanja društev, skupin 
in krožkov na področju podjetništva, ki so neprofitna in 
se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• dejavnost društva oz. združenja, krožka poteka na 

področju občine Hrastnik in ne opravljajo pridobitno 
dejavnost,

• prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini 
Hrastnik,

• finančno ovrednoten program dela po posameznih 
postavkah z obrazložitvijo za tekoče leto in finančno 
poročilo o delu društva v preteklem letu,

• potrdilo o registraciji društva oz. združenja (če je 
društvo ustanovljeno na novo).

Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo društva, združenja 
ali krožki individualno na podlagi javnega razpisa.

Višina sofinanciranja:
• do 30 % upravičenih stroškov, vendar največ 

250.000,00 SIT/leto,

Upravičeni stroški: najem stojnice na predstavitvah 
(prostor, priključki, vitrine, obvezni vpis v katalog, 
transportni stroški (oseb in tovora), izdelava 
promocijskega gradiva, stroški izobraževanja in 
usposabljanja (predavatelj, potni stroški predavatelja, 
gradivo), stroški najema prostora.

VI. Postopek prijavljanja in razpisni rok

a) Prijava in razpisni rok: 

Poziv za javni razpis se prične 15.3.2006 in zaključi 
s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 
16.8.2006.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih 
za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega 
razpisa. 

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: 
“Ne odpiraj - vloga za javni razpis - PODJETNIŠTVO 
2006” na prednji in polnim naslovom pošiljatelja na 
zadnji strani. 
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Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov: Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po pošti ali 
v vložišče občinske uprave). 

b) Popolnost vlog

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v 
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

Zavržejo se prepozno prispele vloge ali v skladu z 
določili tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije 
nepravilno označene vloge ter nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelj v roku ne bo dopolnil, neutemeljene pa se 
zavrnejo.

Vloga je neutemeljena, če:
• vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena za 

posamezne ukrepe, ki so navedeni v tem javnem 
razpisu;

• so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna 
sredstva za isti namen;

• vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz 
katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in 
način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/
ali resnični;

• 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 označene vloge odprla 
in ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog 
ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z 
določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo 
komisija izločila. Komisija bo v 8 dneh od odpiranja vlog 
pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, 
da jih najkasneje v roku 5 dni dopolnijo. Popolne vloge 
bo komisija ocenila, pri čemer bodo imeli prednost pri 
izbiri za dodelitev sredstev vlagatelji, ki v prejšnjih letih še 
niso pridobili nepovratna sredstva za posamezen ukrep.

V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge 
se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene.

d) Obveščanje o izboru

Prvo odpiranje vlog: 3.5.2006

Drugo odpiranje vlog: 29.8.2006

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 
dneh po odpiranju vlog. Vlagatelj lahko vloži pritožbo v 
roku 15 dni od prejema sklepa. 

Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba, v kateri 
se opredelijo medsebojne obveznosti. Izbrani vlagatelji 
bodo s sklepom prejeli poziv, da pristopijo k podpisu 

pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali 
na poziv, se šteje, 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 Občino Hrastnik, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Pot Vitka Pavliča 
5, Hrastnik.

Prejemnik mora ob podpisu pogodbe Občini Hrastnik za 
zavarovanje pogodbenih obveznosti predložiti v pogodbi 
določen inštrument zavarovanja.

e) razporeditev sredstev

V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo premalo 
vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva prenešena 
na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih 
sredstev. V kolikor pa bo na posameznih postavkah 
prispelo več vlog oz. zahtevkov bodo imeli prednost 
tisti, ki prvič uveljavljajo subvencijo na posamezni 
postavki. Na podlagi strokovne odločitve komisije, bo 
s strani pristojnega občinskega organa izdan sklep oz. 
sklenjena pogodba.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije: 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez 
plačila na Občini Hrastnik (v vložišču občinske uprave) 
oz. na spletnih straneh http://www.hrastnik.si/obcina 
(rubrika javni razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo: 
1. pri Območni obrtni zbornici Hrastnik vsak dan tel: 03-

56-46-180 e-mail: jolanda.gobec@ozs.si kontaktna 
oseba: Jolanda Gobec

2. Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo od 8.00-10.00 ure, tel.: 5654-392 ali 
5654-350 kontaktna oseba: Radojka Odžič e-mail: 
radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.: 319-2/2006
Hrastnik, 17.2.2006 

Župan
OBČINE HRASTNIK

Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS 
št. 54/00, 45/04), Statuta občine Hrastnik (Ur. vestnik 
Zasavja št. 3/99, 20/03) in Pravilnika o finančnih 
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini 
Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št.4/04) Občina Hrastnik, 
Pot Vitka Pavliča 5, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva v občini Hrastnik za leto 2006

I. Predmet razpisa:

Predmet razpisa so subvencije, ki se bodo dodeljevale 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Hrastnik.

II. Višina sredstev:

Znesek razpisanih subvencij znaša 4.270.000,00 SIT. 
Sredstva za leto 2006 bodo razdeljena na naslednje 
postavke: 

ZNESEK v SIT

Postavka: 4111001 Strukturni ukrepi 
v kmetijstvu in živilstvu

3.800.000,00

1.Sofinanciranje naložb v objekte in opremo 
na kmetiji 

a) hlev, kašča, kozolec, objekti za 
dopolnilno dejavnost, mlečne zbiralnice,

b) naložbe v vrtnarstvo
c) naložbe v namakalni sistem in oskrbe 

pašnikov z vodo
d) razvoj turistične ponudbe na podeželju

2.800.000,00

2. Sofinanciranje sadovnjakov
a) obnove in postavitve novih intenzivnih 

sadovnjakov 
b) oživitve travniških sadovnjakov in 

sadnih vrtov

350.000,00

3. Izobraževanje kmetov 
a) izobraževanje kmetov, poskusi, 

demonstracije, raziskave (upravičeni 
str.) - fizične osebe, 

b) izobraževanje kmetov, strokovne 
ekskurzije, poskusi, demonstracije, 
raziskave, razstave in druge strokovne 
prireditve - pravne osebe

650.000,00
150.000,00

500.000,00

Postavka: 4111002 Zemljiške 
operacije

470.000,00

1. Zemljiške operacije
a) Sofinanciranje postavitve novega 

pašnika (fiksna ali premična ograja)
b) Male agromelioracije - niso poseg 

v prostor (osuševanje, namakanje, 
vzdrževanje)

470.000,00

III. Upravičenci za subvencije

Za subvencijo lahko zaprosijo:
• fizične osebe-državljani Republike Slovenije, ki 

se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju 
občine Hrastnik in imajo v lasti ali najemu najmanj 
1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem 
območju ter so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem 
organu (imajo KMG-MID),

• pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno 
dejavnost na področju kmetijstva (združenja, ki 
delujejo na področju kmetijstva).

IV. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije

Splošni pogoji:
a) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne 

namene le pod pogojem, da podajo izjavo o 
kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso 
prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oz. 
koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že 
prejeli. 

b) Pri izbiri in izplačilu subvencije imajo prednost tisti, 
ki še nikoli niso uveljavljali subvencij iz posameznih 
postavk in so njihove naložbe razvojno usmerjene ter 
tisti, ki vlagajo v dopolnilne dejavnosti.

c) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 
ukrepe, ki se izvajajo na območju občine Hrastnik.

d) V kolikor se v postopku reševanja ugotovi, da je 
upravičenec podal neresnične in napačne podatke 
(npr. oddal staro dokumentacijo, trenutno stanje pa je 
drugačno, ipd.) se upravičencem s sklepom prepove 
pravica do subvencij iz naslova pospeševanja 
kmetijstva za leto 2006.

e) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila 
upravičencem do dneva vračila sredstev.

f) Upošteva se ustrezna dokumentacija za tekoče leto 
in ustrezna dokumentacija za namene, ki so jih začeli 
izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu (od 
2.6.2005 dalje).

g) Subvencije se bodo izplačevale v skladu s 
proračunskimi prilivi.
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1. Sofinanciranje naložb v objekte in opremo na 
kmetiji

1.1. Investicije v objekte in opremo (novogradnje, 
adaptacije, oprema)

Namen ukrepa: izboljšanje in izpopolnjevanje pogojev za 
rejo plemenskih živali, uvajanje tehnoloških posodobitev, 
spodbujanje ekološkega kmetovanja in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč (lastnih ali v najemu 

- njiva, vrt, travnik, pašnik, sadovnjak) in najmanj 
3 GVŽ. Do subvencij za rastlinjake, plastenjake 
in sadovnjake so upravičeni kmetje, ki obdelujejo 
najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč (lastne ali v najem) 
na območju Hrastnika.

1 GVŽ  = plemenska krava (GVŽ glava velike živine)
0,6 GVŽ = biki in voli za pitanje do 2 let
0,5 GVŽ = teleta do 1 leta
1 GVŽ = konji od 1 do 3 let
0,15 GVŽ = ovce stare od 1 leta dalje
0,15 GVŽ = koze stare od 1 leta dalje
0,15 GVŽ = prašiči pitanci od 50-100 kg
0,30 GVŽ = prašiči pitanci več kot 110 kg

Zahtevek za regresiranje se vlaga na podlagi javnega 
razpisa na osnovi predložitve predračunov oziroma 
računov, gradbenega dovoljenja oziroma lokacijske 
informacije (če gre za rekonstrukcijo ali obnovo), načrtov 
in projektov, posestnega lista. K zahtevku je potrebno 
pridobiti pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe k 
predvideni investiciji (potrditev razpisne dokumentacije).

Višina sofinanciranja: 
• vrednost na računu znaša najmanj 10.000,00 SIT (za 

upravičen strošek),
• do 50 % upravičenih stroškov investicije, 
• do 12 % zgoraj odobrenih upravičenih stroškov 

se lahko nameni za projektno dokumentacijo, 
pridobitve dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska 
informacija, ipd.), programi ali načrti investicije .

V kolikor upravičenec prijavi več vrst investicij, lahko 
pridobi skupno subvencijo iz naslova investicij v objekte 
in opremo največ 1.000.000,00 SIT na leto za vse 
investicije navedene v postavki 1.1.

Upravičeni stroški in dodatni pogoji pri posameznih 
investicijah:

1.1.1. Adaptacija strehe hleva, kozolca, kašče: 
projektna dokumentacija, stroški pridobitve dovoljenj 
(gradbeno dovoljenje, lokacijske informacije), strešna 
kritina, žlebovi, leseno ogrodje, vijaki, žičniki, tesarsko-
kleparska dela izvajalca, ipd . 

1.1.2. Adaptacija električne, vodovodne, 
kanalizacijske in druge napeljave v hlevu ali 
kašči: projektna dokumentacija, stroški pridobitve 
dovoljenj, storitve adaptacije ali postavitve nove 
električne, vodovodne, kanalizacijske, prezračevalne 
in druge napeljave ter stroški materiala (elektro material, 
vodovodni, kanalizacijski, ipd.). 

1.1.3. Adaptacija zunanjosti objektov (obnova 
fasade, tramov, ipd.) hleva ali kašče: stroški pridobitev 
dovoljenj in projektov ali načrtov, slikopleskarska dela in 
kleparsko-tesarska dela izvajalca ter stroški materiala 
(izolacija, mreža, fasadna barva, jubizol, ipd.).

1.1.4. Adaptacija oken, vrat, lestev, poda, pregrad 
za živali, krmnih korit v hlevu ali kašči: stroški dela 
izvajalca in materiala (okna, vrata, steklo, lestve, korita, 
lesa za tla, stojišča, ipd.).

1.1.5. Pleskanje notranjih površin hleva ali kašče: 
stroški slikopleskarskega dela izvajalca in materiala 
(apno, jupol, ipd.)

1.1.6. Izgradnja novega objekta (hleva, kašče 
ali kozolca): projektna dokumentacija, gradbeno 
dovoljenje in stroški ostalih ustreznih dovoljenj, 
zemeljska in gradbena ter tesarsko-kleparska dela 
izvajalca, ter stroški ustreznega materiala.

1.1.7. Nakup opreme za hlev: molzne naprave, puhalnik 
sena, naveze, napajalniki, krt za čiščenje gnoja, in druge 
naprave za povečanje pridelave mleka in mesa.

1.1. 8. Nakup opreme za kaščo ali dopolnilne 
dejavnosti z namenom tržne proizvodnje - 
subvencija: skladiščna in hladilniška oprema (stroji 
in naprave za skladiščenje sadja, zelenjave, mleka ali 
mesa), naprave in stroji za predelavo sadja, zelenjave, 
mleka ali mesa (kotli za kuhanje soka in žganja, mlini in 
drobilnice), sušilniki, merilne naprave in stroji, ipd.

1.1.9. Vzdrževanje in obnova mlečnih zbiralnic, 
mlečnih bazenov: projektna dokumentacija, gradbeno 
dovoljenje, stroški ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljsko-
gradbena ter kleparsko-tesarska dela izvajalca, nakup 
bazena, servisi mlečnih naprav, menjava posameznih 
delov mlečnih bazenov, merilne naprave za mlečne 
bazene, oprema za zbiralnice (bojler, korita in odcejalniki, 
ipd.) in ostala potrebna oprema.
• upravičencev za posamezno zbiralnico ali bazen 

je lahko več, v tem primeru se odda en zahtevek z 
navedbo vseh koristnikov sredstev. 
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1.2. Vrtnarstvo 

Namen ukrepa: spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski 
proizvodnji na manjših kmetijah, večji izkoristek kmetijskih 
zemljišč in ustvarjanje dodatnega vira dohodka, kjer so 
pogoji kmetovanja manj ugodni.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• regresirajo se plastenjaki od 70 do 500 m2 pokrite 

površine oziroma steklenjaki od 50 m2 naprej,
• fizične osebe oddajo vloge na podlagi javnega 

razpisa v razpisnem roku ter priložijo program in 
kopije predračunov oziroma računov ter ustrezna 
soglasja in pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne 
službe. Zahtevek obravnava Komisija.

Višina sofinanciranja: 
• do 50 % upravičenih stroškov investicije (ogrodje, 

folija, ali druge vrste kritine - steklo, pleksi steklo, 
ipd.), sadilne mize, namakalni sistem, ogrevalni 
sistem, prezračevalni sistem, električna in 
vodovodna napeljava, stroški postavitve rastlinjaka 
oz. plastenjaka, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, 
linije za pobiranje in ostala oprema),

• do 12 % zgoraj odobrenih upravičenih stroškov 
investicije za projektno dokumentacijo, pridobitve 
dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska 
informacija, ipd.), programi ali načrti investicije.

Upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrt, 
stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, (ogrodje, folija, ali 
druge vrste kritine - steklo, pleksi steklo, ipd.), sadilne 
mize, namakalni sistem, ogrevalni sistem, prezračevalni 
sistem, električna in vodovodna napeljava, stroški 
postavitve rastlinjaka oz. plastenjaka, linije za vzgojo 
sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala oprema.

1.3. Izgradnja namakalnega sistema in oskrbe 
pašnikov z vodo

Namen ukrepa: zagotavljanje rastnih pogojev v rastlinski 
proizvodnji in oskrba živine na pašnikih z vodo.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• lokacija zemljišč na območju Občine Hrastnik,
• upravičenci obdelujejo najmanj 3 ha kmetijskih 

zemljišč (lastnih ali v najemu - njiva, travnik, pašnik, 
sadovnjak),

• najmanjša površina ureditve namakalnega sistema 
znaša 0,2 ha,

• prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku. K vlogi mora predložiti račune in vsa 
potrebna soglasja pristojnih služb.

Višina sofinanciranja: 
• do 50% upravičenih stroškov,
• za projektno dokumentacijo ali načrte in stroške 

pridobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12 
% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije.

Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda 
kmetijsko svetovalne službe in predloga Komisije.

Upravičeni stroški: materialni stroški naprave ter storitev 
za delovanje namakalnega sistema.

1.4. Razvoj turistične ponudbe na podeželju 

Namen ukrepa: spodbujanje razvoja turistične dejavnosti 
na kmetijah, stacionarnega turizma, izletniškega turizma 
in kmetij odprtih vrat na območju občine Hrastnik.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev:
• fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini 

Hrastnik oz. pravne osebe, s sedežem dejavnosti v 
Občini Hrastnik,

• dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno 
zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,

• objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z 
veljavnimi zakoni in predpisi,

• pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
gradnjo, v letih, ki jih natančneje določi javni razpis,

• izdelan poslovni načrt po metodologiji kmetijsko 
svetovalne službe,

• ostali pogoji se določijo v javnem razpisu,
• prosilci oddajo vlogo na podlagi javnega razpisa v 

razpisnem roku. Kmetijsko svetovalna služba poda 
mnenje. Zahtevek obravnava Komisija.

Višina sofinanciranja: do 55% upravičenih stroškov 
investicije, vendar ne več kot 1.000.000,00 SIT za 
posamezno kmetijo.

Upravičeni stroški: projektna dokumentacija, stroški 
pridobitve dovoljenj (elektro, sanitarno, ipd.), zemeljska 
in gradbena dela izvajalca, oprema za novogradnjo ali 
obnovo kapacitet stacionarnega ali izletniškega turizma 
(kuhinja, jedilnica, sanitariji, kopalnice, spalnice, ipd. - 
le pohištvo in aparature oz. stroji - kmečka krušna peč, 
štedilnik, hladilnik, pomivalni stroj, ipd.).
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2. Sofinanciranje sadovnjakov

2.1. Sofinanciranje obnove in postavitve novih 
intenzivnih sadovnjakov 

Namen ukrepa: spodbujanje obnove in postavitve 
sadnih dreves, posebej v hribovitih in strmih območjih, 
kjer so pogoji kmetovanja manj ugodni in je pridelava 
precej otežena ter vzpostavitev aktivne obrambe proti 
toči (mreža) za zaščito pridelkov pred elementarnimi 
nesrečami.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• pri obnovi sadovnjakov za jablane, hruške in breskve 

je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na 
kmetijo 0.6 ha, za ostale sadne vrste 0.2 ha, za 
mešani sadovnjak 0.6 ha,

• na novo urejena površina sadovnjakov ne sme biti 
manjša od 0.2 ha,

• nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških 
priporočilih (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne 
službe),

• sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za 
območje Zasavja,

• obnova oz. postavitev sadovnjaka je izvedena v 
sadilni sezoni.

Prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija 
katasterskega načrta z označbo obravnavanih parcel) 
na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku. Kmetijsko 
svetovalna služba opravi strokovni ogled sadovnjaka ter 
poda strokovno mnenje. Zahtevke obravnava Komisija.

Višina sofinanciranja: 
• do 50 % vseh upravičenih stroškov (zemeljska dela 

izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala 
ali naprav, koli, žice, mreža, namakalni sistemi, 
drenažni sistemi, mreža proti toči ter ostala potrebna 
oprema),

• za projektno dokumentacijo ali načrte in stroške 
pridobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12 
% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije.

Upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrti, 
stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela 
izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali 
naprav, koli, žice, mreža, namakalni sistemi, drenažni 
sistemi, mreža proti toči ter ostala potrebna oprema.

2.2. Sofinanciranje oživitve travniških sadovnjakov 
in sadnih vrtov 

Namen: spodbujanje obnove in postavitve visokodebelnih 
travniških sadovnjakov in sadnih vrtov z namenom 
ohranitve kulturne krajine kot naravne dediščine .

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• pri obnovi sadovnjakov za jablane, hruške in breskve 

je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na 
kmetijo 0.4 ha, za ostale sadne vrste 0.2 ha, za 
mešani sadovnjak 0.4ha,

• na novo urejena površina sadovnjakov ne sme biti 
manjša od 0.2 ha,

• nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških 
priporočilih (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne 
službe),

• sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za 
območje Zasavja,

• obnova oz. postavitev sadovnjaka je izvedena v 
sadilni sezoni.

Prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, 
kopija katasterskega načrta z označbo obravnavanih 
parcel, dokazilo o stroških obnove) na podlagi javnega 
v razpisnem roku. Kmetijsko svetovalna služba opravi 
strokovni ogled sadovnjaka ter poda pozitivno strokovno 
mnenje. Zahtevke obravnava Komisija.

Višina sofinanciranja: 
• do 50 % upravičenih stroškov investicije (zemeljska 

dela izvajalca, stroški postavitve posameznega 
materiala ali naprav, koli, ograja, namakalni sistemi, 
drenažni sistemi, mreža proti toči, stroški označitve 
dreves, stroški strokovnega obrezovanja, orodje 
za obrezovanje sadnega drevja ter ostala potrebna 
oprema) za postavitev novega sadovnjaka oz. 
obnovo, 

• 3.000,00 SIT/na sadno drevo za obnovo starih 
sadnih dreves, kjer je kmet vložil svoje lastno delo 
in material. Kmetijsko svetovalna služba na podlagi 
predhodnega ogleda izdela ustrezno kalkulacijo. Vsa 
sadna drevesa morajo biti ustrezno oštevilčena. 

• do 12 % zgoraj odobrenih upravičenih stroškov 
investicije za projektno dokumentacijo, pridobitve 
dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska 
informacija, ipd.), programi ali načrti investicije

Upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrti, 
stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela 
izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala 
ali naprav, koli, ograja, namakalni sistemi, drenažni 
sistemi, mreža proti toči, stroški označitve dreves, 
stroški strokovnega obrezovanja, orodje za obrezovanje 
sadnega drevja ter ostala potrebna oprema.

Upravičeni stroški obnove sadovnjaka (lastni stroški dela 
in materiala kmeta): strokovno obrezovanje, gnojenje, 
čiščenje brežin, mulčenje, košnja trave, precepljavanje, 
škropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi.
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3. Sofinanciranje postavitve novega čredinskega 
pašnika 

Namen ukrepa: ohranjanje in širjenje pašne rabe travinja 
in obnova travne ruše z dosejavanjem ter preprečevanje 
zaraščanja kmetijskih površin, posebej tam, kjer so 
pogoji obdelave težji.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• upravičenci obdelujejo najmanj 3 ha kmetijskih 

površin (lastnih ali v najemu - njiva, travnik, pašnik, 
vrtovi, sadovnjak),

• najmanjša površina ureditve čredinskega pašnika 
znaša 0.5 ha,

• živina (govedo, konji, drobnica) se na pašniku že 
pase,

• prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku. K vlogi mora predložiti račune in vsa 
potrebna soglasja ter pašni načrt, katerega izdela 
kmetijsko svetovalna služba, iz katerega je razvidna 
površina pašnika, način paše, stalež živine.

Višina sofinanciranja: do 30.000,00 SIT/ha novega 
pašnika s fiksno ograjo in do 20.000,00 SIT/ha novega 
pašnika s premično ograjo, 

Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda kmetijsko 
svetovalne službe in predloga sklepa Komisije.

Upravičeni stroški: žična ograja (izolator, žica, stacionarni 
koli, podporni koli, distančniki,žičniki), električni pastir, 
napajalna korita, gnojenje, zemeljska dela, in ostala 
potrebna oprema.

4. Male agromelioracije (osuševanje, namakanje, 
vzdrževanje, ipd.) 

Namen ukrepa: Sofinanciranje manjših zemeljskih del, 
ki ne pomenijo posega v prostor, v smislu posodobitve 
zemljišč za lažjo obdelavo tal in povečanja proizvodnih 
zmogljivosti, izboljšanja fizikalnih, kemičnih in bioloških 
lastnosti tal ter zaokroževanja površin od 0.50 do 4 ha 
na lastnika, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje 
varovanja okolja. 

Vrsta finančne intervencije: posredna - regres

Pogoji za pridobitev sredstev:
• pravne in fizične osebe, ki obdelujejo najmanj 3 ha 

kmetijskih zemljišč,
• prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa s 

priloženimi soglasji sosednih lastnikov, kjer je to 
potrebno (investicija bi vplivala na zemljišče ali objekt 
sosednih lastnikov) ter ostale priloge (posestni list 
in mapno kopijo, račune o opravljenih storitvah in 
nakupu materiala, dovoljenje pristojnega organa, če 
gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko).

Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda, 
pozitivnega mnenja strokovnih služb za okolje in prostor 
Občine Hrastnik (nevarnost plazenja, vdori, ipd.) in 
sklepa Komisije.

Višina sofinanciranja: 
• do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska in 

gradbena dela izvajalca, stroški materiala: kanalete, 
pesek, drenažne in betonske cevi, ipd.), vendar 
največ 500.000,00 SIT na upravičenca letno; 

• prednost imajo tisti upravičenci, ki še niso pridobili 
nepovratna sredstva za spodaj navedene investicije 
pod točko 4.;

• vloge se lahko oddajajo tudi v skupnem zahtevku za 
več upravičencev, z vso zahtevano dokumentacijo. 
Višina sofinanciranja v tem primeru znaša največ do 
30 % upravičenih stroškov celotne investicije.

Vrsta agromelioracijskih del:
4.1. Izravnavo terena, odstranjevanje grč, nasutje 
terena, ipd. 
4.2. Odstranjevanje skalnatih samic, pikiranje skalnatih 
samic, izravnavo terena, ipd. 
4.3. Manjše odvodnjavanje, ki ni poseg v prostor 
(usmeritev manjših izvirov v bližnje potoke ali skupne 
kanale, ipd. - kjer ni nevarnosti za plazenje zemlje). 

Upravičeni stroški: zemeljska in gradbena dela izvajalca, 
stroški materiala (kanalete, pesek, drenažne in betonske 
cevi, ipd.).

5. Izobraževanje kmetov

5.1.Izobraževanje kmetov

Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja 
kmečkih žena in kmetov predvsem na področju 
dopolnilnih dejavnosti smislu pospeševanja registracije 
kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in sodobno 
tehnologijo, predstavitev možnosti za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja 
ter organiziranje strokovnih seminarjev za področje 
kmetijstva.

Vrsta finančne intervencije: neposredna - subvencija, 
posredna - plačilo storitev .

Pogoji za dodelitev sredstev:
• fizične osebe, ki so opravile izobraževanje oz. 

usposabljanje pri pooblaščeni instituciji. Prosilci 
oddajo vloge na podlagi javnega razpisa s priloženimi 
računi in dokazili o opravljenem izobraževanju oz. 
usposabljanju (certifikat, potrdilo, licenca, ipd.). 

• strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod 
za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja 
ter delavnic), ki organizirajo izobraževanje in 
usposabljanje na podlagi izdelanega programa 
izobraževanja in podpisane letne pogodbe. 
Izvajalci morajo predložiti dokazilo, da so strokovno 
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usposobljeni za opravljanje storitev izobraževanja in 
usposabljanja. K računu je potrebno priložiti poročilo 
o izvedenem izobraževanju in seznam udeležencev.

Višina sofinanciranja: 
• za fizične osebe, ki so same plačale izobraževanje 

- do 50 % stroškov izobraževanja,
• za strokovne službe - do 100 % stroškov storitev 

zunanjih predavateljev in najema prostorov.

Upravičeni stroški:
• strokovne službe: stroški storitev (organizacija in 

izvedba izobraževanja in usposabljanja - stroški 
najema prostora, predavatelj, materialni stroški - 
pisno gradivo za udeležence),

• fizične osebe: preizkusi znanja iz varstva rastlin, tečaji 
higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne 
vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe 
preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, 
izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, 
usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih 
tehnologij, ostala strokovna izobraževanja.

5.2. Strokovne ekskurzije

Namen ukrepa: strokovni napredek, doseganje višje 
ravni kakovosti proizvodnje, širitev trgov.

Vrsta finančne intervencije: posredna - regres

Višina sofinanciranja: do 40 % upravičenih stroškov na 
ekskurzijo.

Pogoji za dodelitev sredstev:
• strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod 

za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja 
ter delavnic), ki organizirajo ekskurzije na podlagi 
izdelanega programa izobraževanja in letne pogodbe. 
Izvajalci morajo predložiti dokazilo, da so strokovno 
usposobljeni za opravljanje storitev izobraževanja 
in usposabljanja. K računu je potrebno priložiti 
poročilo o izvedeni strokovni ekskurziji in seznam 
udeležencev.

Upravičeni stroški: stroški prevoza, stroški strokovnega 
ogleda in prikaza (izobraževanje, demonstracija).

5.3. Izvajanje poizkusov, demonstracij, raziskav, 
razstav in drugih strokovnih prireditev 

Namen ukrepa: povečanje donosnosti, optimizacije 
proizvodnje na področju živinoreje in rastlinske 
proizvodnje, uvajanja tehnoloških izboljšav ter iskanja 
optimalnih rešitev za lokalno območje, vključevanje v 
promocijo na področju kmetijstva v smislu širitve trga 
kmetijskih proizvodov.

Vrsta finančne intervencije: posredna - plačilo storitev in 
materiala

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod 

za gozdove), ki organizirajo izvedbo poskusov, 
demonstracij, raziskav na območju Občine Hrastnik 
s pomočjo kmetov na podlagi izdelanega programa 
in letne pogodbe. Izvajalci morajo predložiti dokazilo, 
da so strokovno usposobljeni za opravljanje storitev. 
K računu je potrebno priložiti poročilo o izvedeni 
storitvi (poskus, demonstracija, raziskava, ipd.) in 
porabi materiala ter seznam udeležencev.

• fizične osebe, pri katerih se je izvajal poskus, 
raziskava ali demonstracija na podlagi programa 
kmetijsko svetovalne službe. Zahtevek se vlaga na 
podlagi javnega razpisa.

Višina sofinanciranja: 
• strokovne službe - do 100 % upravičenih stroškov,
• fizične osebe - do 50 % upravičenih stroškov,

Upravičeni stroški:
• strokovne službe - materialni stroški (sadike, gnojilo, 

folije, ipd.), stroški izvedenih meritev usposobljenih 
izvajalcev (inštitut, ipd.), stroški prevoza naprav 
in strojev za prikaz demonstracije oz. poskusa ali 
raziskave, stroški najema ustreznih naprav in strojev, 
ipd.

• fizične osebe: materialni stroški (sadike, gnojilo, 
folije, količki, žice, steklo, ipd.)

V. Vloge:

a) Prijava in razpisni rok ter odpiranje vlog: 

Poziv za javni razpis se prične 15.3. 2006 in zaključi 
s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 
1.6.2006. Rok za oddajo dokazil o plačilu posameznih 
računov, situacij, dovoljenj, ipd. velja do 1.11.2006.

Odpiranje vlog:
• prvo odpiranje vlog bo izvedeno v ponedeljek dne 

10.4.2006
• drugo odpiranje vlog bo izvedeno v ponedeljek dne 

5.6.2006

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih 
za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega 
razpisa. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici 
z oznako: “Ne odpiraj - vloga za javni razpis” z 
navedbo naslova “ KMETIJSTVO 2006” na prednji 
in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 

Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov: Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po 
pošti ali v vložišče občinske uprave). 
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b) Popolnost vlog

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge oz. zahtevki 
bodo zavrnjeni. Vloga je popolna, če vlagatelj do 
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, 
predloži pravilno zapečatene dokumente, ki jih je 
potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.

c) Postopek odpiranja in izbor vlog

Strokovna komisija, ki bo vodila celoten postopek 
razpisa, bo vse pravilno označene vloge odprla in 
ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog 
ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z 
določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
bo komisija izločila. Komisija bo v 8 dneh od odpiranja 
vlog pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih najkasneje v roku 5 dni dopolnijo. 
Popolne vloge bo komisija ocenila, pri čemer bodo imeli 
prednost pri izbiri za dodelitev sredstev predlagatelji: 
• ki v prejšnjih letih še niso pridobili nepovratna 

sredstva za posamezen ukrep 
• ki imajo razvojno naravnane investicije.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge 
se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene.

d) Obveščanje o izboru

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 
dneh po odpiranju vlog.

e) razporeditev sredstev

V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo premalo 
vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva prenešena 
na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih 
sredstev, v skladu s predpisi. Na podlagi strokovne 
odločitve komisije, bo s strani pristojnega občinskega 
organa izdan sklep oz. sklenjena pogodba.

VI. Razpisna dokumentacija in informacije: 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez 
plačila na Občini Hrastnik (v vložišču občinske uprave) 
oz. na spletnih straneh http://www.hrastnik.si/obcina 
(rubrika javni razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo: 
1. Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko 

svetovalna služba Trbovlje-Hrastnik, 
 tel: 03-56-34-380 e-mail: kss.trbovlje@kgzs.si, 

kontaktna oseba: Nada Grešak, od 8.00-10.00 ure,
2. Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in 

gospodarstvo od 8.00-10.00 ure, 
 tel.: 5654-392 ali 5654-350 kontaktna oseba: 

Radojka Odžič e-mail: radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.: 330-03/2006
Hrastnik, 17.2.2006

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju 
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(UL RS, št. 12/03, 77/03), Zakon o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih (UL STS, št. 18/74, 34/88, 
5/90), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v 
najem v občini Hrastnik (UVZ, št. 7/04) in 30. člena 
Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03) Občina 
Hrastnik objavlja

JAVNO PONUDBO 
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Najemodajalec: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 
5, Hrastnik

2. Predmet ponudbe: poslovni prostor na naslovu 
Cesta 1. maja 53a, Hrastnik, v skupni izmeri 352 
m2, v pritličju. Poslovni prostor se odda za 3. skupino 
dejavnosti in sicer skladišče. Izhodiščna najemnina, 
na dan 26.1.2006 znaša 114.889,07 sit. V najemnini 
ni vštet davek.

3. Najemnik je dolžan plačevati tudi obratovalne 
stroške, stroške stavbnega zemljišča in vse ostale 
stroške, ki jih pogojuje uporaba poslovnega 
prostora.

4. Poslovni prostor se odda za določen čas.

5. Rok za oddajo ponudbe je do 6.3.2006.

6. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo v zaprti kuverti 
na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik, z oznako:”javna ponudba - poslovni prostori 
- ne odpiraj” ali osebno v vložišču Občine Hrastnik. 
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno 
na vložišču Občine Hrastnik ali na uradni spletni 
strani Občine Hrastnik.

7. Sklep o oddaji poslovnega prostora bo vročen 
izbranim ponudnikom, ki so oddali popolne vloge, 
praviloma v roku 15. dni po končanem roku za zbiranje 
ponudb.Ponudbe, ki bodo prispele prepozno, bo 
komisija zavrgla in o tem ponudnika obvestila. 
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8. Z izbranim ponudnikom bo najemna pogodba 
sklenjena po dokončnosti sklepa. Če izbrani 
ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 15. dneh, 
po dokončnosti sklepa o izbiri, se šteje, da najemnik 
odstopa od svoje ponudbe, razen, v primeru, če za to 
izkaže opravičene razloge.

9. Ogled poslovnega prostora je mogoče po 
predhodnem dogovoru.

10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko 
ponudniki dobijo pri Andreji Pavlič Udovč, na tel. 56 
54 385 ali v pisarni št. 64 Občine Hrastnik.

Št.: 3528-02/2006
Datum: 17.2.200

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Občina Hrastnik na podlagi 51. člena zakona o lokalni 
samoupravi (UL RS, št. 72/93 - 52/05), 45. člena 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin (UL RS, št. 
12/03, 77/03) in Sklepa o načrtu programa prodaj 
občinskega premoženja občine v letu 2006 št.: 403-02-
2/05, z dne 22.12.2005 objavlja 

JAVNI RAZPIS
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo 

nepremičnin

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so garaže, katerih lastnica je Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, ki se nahajajo v 
občini Hrastnik, in sicer:
• parc.št. 512/11, vl.št. 365, k.o. Hrastnik mesto, 

garaža v izmeri 14 m2, 
• parc.št. 512/12, vl.št. 365, k.o. Hrastnik mesto, 

garaža v izmeri 14 m2, 
• parc.št. 512/13, vl.št. 365, k.o. Hrastnik, garaža v 

izmeri 14 m2,
• parc.št. 512/14, vl.št. 365, k.o. Hrastnik mesto, 

garaža v izmeri 14 m2, 
• parc.št. 39.E, vl.št. 768/39, k.o. Hrastnik mesto, 

garaža v izmeri 19.44 m2, 

2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša:
• za parc.št. 512/11, 512/12, 512/13 in 512/14 

- 810.000,00 sit na enoto, vključno z zemljiščem 
posamezne parcele, brez davka

• za parc.št. 39.E - 1.020.000,00 sit, brez davka.
Davek plača kupec.
Stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško 
knjigo nosi prodajalec.

3. Navedene nepremičnine se prodajajo pod 
naslednjimi pogoji:
• sedanji najemniki navedenih nepremičnin v 1. točki 

tega razpisa imajo v skladu s smiselno uporabo 176. 
člena Stanovanjskega zakona (UL RS, št. 69/03) 
predkupno pravico.

• predkupna pravica se uveljavi na tak način, da 
ponudnik v svoji ponudbi predloži o tem pisno izjavo.

• v primeru, da sedanji najemnik posamezne garaže, ki 
je predmet tega razpisa ne uveljavi svoje predkupne 
pravice, drugi ponudnik pa poda ponudbo za 
njen odkup, mora dosedanji najemnik izprazniti 
garažo v roku 90 dni, po prejemu odpovedi s strani 
najemodajalca.

4. Pogoji sodelovanja:
• na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične 

osebe.
• prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno
• ponudniku morajo najpozneje 3 dni pred zaključenim 

rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 
10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine 
Hrastnik, št. 01234-0100018218, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicem 2010 000. S potrdilom o 
plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom 
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, 
ponudnik ne more sodelovati na odpiranju ponudb. 
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano 
vrnjena najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o 
izbiri najugodnejšega ponudnika.

5. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je 
višina ponujene kupnine. Pod istimi pogoji ima prednost 
sedanji najemnik, ki uveljavlja predkupno pravico.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane 
le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. 
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.

6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje 
podatke:
• Podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
• Firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
• Matično in davčno številko ponudnika,
• Fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebne 

izkaznice za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, 
ki ne sme biti starejši od 30. dni za pravne osebe oz. 
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priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
• Navedbo nepremičnine in ponujeno ceno
• Dokazilo o plačani varščini
• Pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne 

pogoje
• Pisno izjavo ponudnika, da uveljavlja predkupno 

pravico
• Številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo 

varščine.

7. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, v zaprti 
ovojnici z oznako: “ne odpiraj - javni razpis za prodajo 
nepremičnin”, najkasneje do 6.3. 2006.

8. Javno odpiranje ponudb bo 15.3.2006, ob 17.00 
uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik.Ponudbe bo odpirala komisija za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem 
občine.
Prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale. V 
primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od 
ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema 
poziva.

9. O izbiri najustreznejšega ponudnika bo komisija 
obvestila vse ponudnike v roku 8 dni.

10. Rok za sklenitev kupoprodajnepogodbe o prodaji 
nepremičnine je 15. dni po pravnomočnosti sklepa o 
izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik 
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži 
varščino.

11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo 
opravil po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu 
celotne kupnine in vseh stroškov.

12. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z 
najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil 
pogodbo za prodajo nepremičnin in tega razpisa.

13. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri Andreji Pavlič 
Udovč, na tel. 03 56 54 385.

14. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Št.: 478-9/2006
Datum: 17.2.2006

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Občina Hrastnik na podlagi 51. člena zakona o lokalni 
samoupravi (UL RS, št. 72/93 - 52/05), 45. člena 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin (UL RS, št. 
12/03, 77/03) in Sklepa o načrtu programa prodaj 
občinskega premoženja občine v letu 2006 št.: 403-02-
2/05, z dne 22.12.2005 objavlja 

Javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo 

nepremičnin

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je objekt in funkcionalno zemljišče, 
katerih lastnica je Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik, ki se nahajajo v občini Hrastnik, in sicer:
• parc.št. 1013, vl.št., k.o. Hrastnik mesto, 

stanovanjska stavba v izmeri 91 m2, dvorišče v izmeri 
209m2, njiva v izmeri 196 m2.

2. Izklicna cena 
za navedene nepremičnine znaša 11.000.000,00 sit 
brez davka.
Davek plača kupec.
Stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško 
knjigo nosi prodajalec.

3. Navedene nepremičnine se prodajajo pod 
naslednjimi pogoji:
• sedanji najemnik navedenih nepremičnin v 1. 

točki tega razpisa ima v skladu z 176. členom 
Stanovanjskega zakona (UL RS, št. 69/03) 
predkupno pravico.

• predkupna pravica se uveljavi na tak način, da 
ponudnik v svoji ponudbi predloži o tem pisno izjavo.

4. Pogoji sodelovanja:
• na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične 

osebe.
• prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno
• ponudniku morajo najpozneje 3 dni pred zaključenim 

rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 
10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine 
Hrastnik, št. 01234-0100018218, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicem 2010 000. S potrdilom o 
plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom 
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, 
ponudnik ne more sodelovati na odpiranju ponudb. 
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano 
vrnjena najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o 
izbiri najugodnejšega ponudnika.
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5. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je 
višina ponujene kupnine, sedanji najemnik, ki uveljavlja 
predkupno pravico ima prednost pod istimi pogoji.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane 
le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. 
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.

6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje 
podatke:
• Podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
• Firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
• Matično in davčno številko ponudnika,
• Fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebne 

izkaznice za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, 
ki ne sme biti starejši od 30. dni za pravne osebe oz. 
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,

• Navedbo nepremičnine in ponujeno ceno
• Dokazilo o plačani varščini
• Pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne 

pogoje
• Pisno izjavo ponudnika, da uveljavlja predkupno 

pravico
• Številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo 

varščine.

7. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, v zaprti 
ovojnici z oznako: “ne odpiraj - javni razpis za prodajo 
nepremičnin”, najkasneje do 6.3.2006 2006.

8. Javno odpiranje ponudb bo 15.3.2006, ob 17.00 
uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik.Ponudbe bo odpirala komisija za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem 
občine.
Prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale. V 
primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od 
ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema 
poziva.

9. O izbiri najustreznejšega ponudnika bo komisija 
obvestila vse ponudnike v roku 8 dni.

10. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe o prodaji 
nepremičnine je 15. dni po pravnomočnosti sklepa o 
izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik 
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži 
varščino.

11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo 
opravil po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu 
celotne kupnine in vseh stroškov.

12. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z 
najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil 
pogodbo za prodajo nepremičnin in tega razpisa.

13. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri Andreji Pavlič 
Udovč, na tel. 03 56 54 385.

14. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Št.: 465-02-32/04
Datum: 17.2.2006

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Občina Hrastnik na podlagi 51. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (UL RS, št. 72/93 - 52/05), 45. člena 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin (UL RS, št. 
12/03, 77/03) in Sklepa o načrtu programa prodaj 
občinskega premoženja občine v letu 2006 št.: 403-02-
2/05, z dne 22.12.2005 objavlja 

Javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo 

nepremičnin

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča, katerih lastnica 
je Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, ki se 
nahajajo v območju A obrtne cone ob Bobnu, kjer je 
predvidena gradnja poslovnega objekta, in sicer:
• del parc.št. 390, vl.št. 741, k.o. Hrastnik mesto, 

dvorišče v izmeri 95 m2, stanovanjska stavba v izmeri 
125 m2,

• del parc.št. 449, vl.št. 364, k.o. Hrastnik mesto, 
neplodno v izmeri 1309,00 m2, stavba v izmeri 5m2,

• del parc.št. 423, vl.št. 419, k.o. Hrastnik, zelenica v 
izmeri 1138 m2,

• del parc.št. 391, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
travnik v izmeri 1333 m2, 

• del parc.št. 426/1, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
travnik v izmeri 961 m2, 

• parc.št. 426/2, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v 
izmeri 50 m2,

• del parc.št. 445/1, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
pot v izmeri 61 m2, zelenica 526 m2, zelenica 2260 
m2,

• parc.št. 445/2, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
zelenica v izmeri 104 m2,

• parc.št. 445/3, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v 
izmeri 43 m2, zelenica 57 m2, 
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• del parc.št. 446, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, 
zelenica v izmeri 1337 m2, zelenica 637 m2, pot 19 
m2

 v skupni površini cca. 3565 m2.

2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 
9.600,00 sit / 1m2 brez davka, kar znaša za 3565 m2 

34.224.000,00 sit, brez davka.
Davek plača kupec.
Stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško 
knjigo nosi prodajalec.
Stroške parcelacije tistih zemljišč, ki se prodajajo po 
delih nosita občina in izbrani ponudnik vsak do ene 
polovice.

3. Navedene nepremičnine se prodajajo pod 
naslednjimi pogoji:
• nepremičnine se prodajo v paketu,
• kupec je dolžan na lastne stroške prestaviti - 

rekonstruirati R cesto v dolžini cca. 200m v skladu 
z določili ZN, vključno z vsemi komunalnimi vodi v 
cestnem telesu,

• da kupec v roku 2 let od prodaje dokonča objekt 
najmanj do podaljšane 3. gradbene faze (zaprt objekt 
z dokončano fasado).

4. Pogoji sodelovanja:
• na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične 

osebe.
• prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno
• da obstaja predkupna pravica občine v primeru 

nespoštovanja navedenih pogojev iz točke 3 tega 
razpisa

• ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred zaključenim 
rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 
10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine 
Hrastnik, št. 01234-0100018218, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicem 2010 000. S potrdilom o 
plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom 
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, 
ponudnik ne more sodelovati na odpiranju ponudb. 
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano 
vrnjena najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o 
izbiri najugodnejšega ponudnika.

5. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina 
ponujene kupnine.

6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo 
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisane pogoje. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo 
upoštevane.

7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje 
podatke:
• Podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,

• Firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 
oseba,

• Matično in davčno številko ponudnika,
• Fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebne 

izkaznice za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, 
ki ne sme biti starejši od 30. dni za pravne osebe oz. 
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,

• Navedbo nepremičnin in ponujeno ceno,
• Dokazilo o plačani varščini,
• Pisno izjvao ponudnika, da sprejema vse razpisne 

pogoje (točka 3 in 4),
• Številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo 

varščine,
• Opis poslovnega objekta in vrste dejavnosti.

8. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, v zaprti 
ovojnici z oznako: “ne odpiraj - javni razpis za prodajo 
nepremičnin”, najkasneje do 13.3.2006 2006.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15.3.2006, ob 17.00 
uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik.Ponudbe bo odpirala komisija za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem 
občine.
Prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale. V 
primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od 
ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema 
poziva.

10. O izbiri najustreznejšega ponudnika bo komisija 
obvestila vse ponudnike v roku 8 dni.

11. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe o prodaji 
nepremičnine je 15. dni po pravnomočnosti sklepa o 
izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik 
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži 
varščino.

12. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo 
opravil po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu 
celotne kupnine in vseh stroškov.

13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z 
najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil 
pogodbo za prodajo nepremičnin in tega razpisa.

14. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri Janezu 
Kranerju, na tel. 03 56 54 361.

15. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Št.: 478-10/2006
Datum: 17.2.2006

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Občinski svet Občine Hrastnik je na podlagi 99. in 
101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
54/92, 41/99 in 36/01 in 2/04), 38. člena Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. list RS, št. 36/02,107/02, 3/2004) ter 17. 
člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 
3/99, 20/03) na 25. seji, dne 16. 2. 2006, izdal 

S K L E P   o    s o g l a s j u
k ceni socialno varstvene storitve “pomoč 

družini na domu” in ceni dodatnih nalog Centra 
za socialno delo 

1.

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da znaša: 
• cena programa neposredne socialne oskrbe znaša 

2.427,81 sit, za občana pa 685,65 sit na uro. 
• cena programa vodenja pomoči na domu 267.634,59 

sit mesečno.
• cena prinašanja kosila uporabnikom 598 sit za I. 

cono (KS Rudnik, Steklarna, Prapretno, Dol - Marno, 
del KS Čeče (naselje Boben do Zadružnega doma 
Čeče).

• cena prinašanja kosila uporabnikom 787 sit za II. 
cono (vse ostale oddaljene krajevne skupnosti). 

2.

Občinski svet soglaša, da se za uporabnike storitve, ki 
imajo stalno prebivališče na območju občine Hrastnik, 
za katere bo Center za socialno delo Hrastnik v 
upravnem postopku oprostitve plačila storitve pomoči 
na domu ugotovil možnost vknjižbe Občine Hrastnik 
na premoženje upravičenca, postopek vknjižbe na 
premoženje po 100 c členu Zakona o socialnem varstvu 
ne izvede, izvede pa se, če je iz pripisa na vlogi razvidno, 
da posamezni upravičenec to izrecno želi. 

3.

Center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik, 
dodatno oprostil tiste upravičence oz. prosilce do 
socialno varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih 
dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni 
plačati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na 

njihove zdravstvene, psihofizične in druge socialne 
okoliščine. Dodatna oprostitev znaša 30% višine storitev, 
ki bi jo moral plačati zavezanec za plačilo. 

4.

Stroški prevoza delavk do uporabnikov storitev, ki niso 
upoštevani kot kalkulativni element cene za uporabnika, 
se bodo Domu starejših Hrastnik poravnavali mesečno 
na osnovi dejansko prevoženih kilometrov. 

5.

Cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne 
pomoči, ki jih izvaja Center za socialno delo Hrastnik 
znaša 141.916,00 sit mesečno. 

6.

Soglasje k cenam velja od 1. 3. 2006 dalje, cene iz 
šeste točke pa se uporabljajo od 1. 1. 2006 dalje in se 
objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

7.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 
Soglasje k določitvi cen socialno varstvenih programov 
(Uradni vestnik Zasavja št. 3/05). 

Številka: 152-01-2/05
Datum: 16.2.2006

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št 
22/98) in 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 3/99 in 20/03) je Občinski svet 
Občine Hrastnik na seji dne, 16. 2. 2006, sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI HRASTNIK 

ZA LETO 2006

1.

Občinski svet občine Hrastnik je s proračunom občine 
Hrastnik za leto 2006, ki ga je sprejel na seji dne 
22.12.2006 določil obseg proračunskih sredstev za 
programe športa v skupni vrednosti 49.319.000 tolarjev 
od tega za:
• upravljanja športnih objektov, ki se izvaja v javnem 

zavodu Kulturno - rekreacijski center Hrastnik v višini 
31.349.000 tolarjev,

• za investicije v športne objekte v višini 1.170.000 
tolarjev,

• sofinanciranje športnih programov v višini 
16.800.000 tolarjev.

2.

V letu 2005 je na področju športa v občini Hrastnik 
delovalo 17 športnih društev, Zveza športnih društev 
in trije drugi izvajalci športnih programov (društvo 
invalidov in dva društva upokojencev). Takšen pa je tudi 
pričakovan obseg športnih programov za leto 2006. 
Društva bodo v letu 2006 izvajala športne programe 
v okviru Nacionalnega programa športa v 14 športnih 
panogah. Od tega so štiri društva vključena v kolektivne 
športne panoge, preostala društva pa v individualne 
športne panoge in izvajanje športne rekreacije. Poleg 
tega delujejo v občini Hrastnik še dve planinski društvi s 
svojimi programi.

3.

Športna društva bodo izvajala naslednje programe:
• rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, alpsko 

smučanje, tenis, odbojka, mali nogomet, balinanje, 
pikado, ženska aerobika, ribolov in kegljanje. Večina 

teh programov je namenjena tudi starejši populaciji in 
invalidom.

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

• Športne panoge v kolektivnih športnih panogah: 
košarka, rokomet, nogomet.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik 
(UVZ štev. 21/02 in 23/03) in javnega razpisa za 
sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za 
leto 2006.
Višina sredstev za sofinanciranje posameznih programov 
športa, ki so predmet javnega razpisa je naslednja:
• za sofinanciranje športa mladih 

(20% sredstev)  3.360.000,00 sit
• za sofinanciranje športne rekreacije

(10% sredstev)  1.680.000,00 sit
• za sofinanciranje kakovostnega športa 

(20% sredstev)  3.360.000,00 sit
• za sofinanciranje vrhunskega športa 

(10% sredstev)  1.680.000,00 sit
• za sofinanciranje športa invalidov 

(5% sredstev)  840.000,00 sit
• za sofinanciranje razvojnih strokovnih 

in nalog skupnega pomena  
(20% sredstev)  3.360.000,00 sit

• za vzdrževanje objektov v lasti klubov 
(15% sredstev)  2.520.000,00 sit 

V kolikor na posamezne programe ne bo ustreznih prijav, 
se bodo v skladu z 20.a členom Pravilnika za vrednotenje 
športnih programov v občini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št.21/02 in 23/03) prosta sredstva na predlog 
komisije prerazporedila za sofinanciranje programov, 
kjer so potrebe glede na prijave večje. 

4.

Letni program športa v občini Hrastnik se objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Številka:671-1/06
Datum: 16/2-2006

Župan 
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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OBČINA TRBOVLJE

7

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Ur. 
l. RS, št. 100/05 - ZVrt-UPB2) ter 37. člena Statuta 
Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/04 - 
prečiščeno besedilo in 24/05) je Občinski svet Občine 
Trbovlje na 26. redni seji, ki je bila 13.2.2006 sprejel 
naslednjo

ODREDBO
o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Trbovlje

1.

Število otrok v oddelkih Vrtca Trbovlje lahko presega 
število, kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona 
o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno 
besedilo), za največ dva otroka.

2. 

“Odredba o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca 
Trbovlje” začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja, uporablja pa se od 01.01.2006.

Številka: 64000-46/05
Datum: 13.2.2006

Župan
Občine Trbovlje 

Bogdan Barovič, s.r.
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/
05- ZVrt-UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. 
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 37. člena Statuta 
Občine Trbovlje (Uradni vestni Zasavja, št. 19/04 - 
prečiščeno besedilo in 24/05) je Občinski svet Občine 
Trbovlje na 26. redni seji, ki je bila 13.2.2006 sprejel 
naslednjo

ODREDBO O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V 
VRTCU TRBOVLJE OD 01.03.2006

Zap. 
št.

Program
starostna skupina

Ekonomska 
cena

Obračunska 
cena za 
starše

Najvišje 
plačilo

staršev 80 %

Najnižje 
plačilo

staršev 10 %

1 Starostna skupina 1-3 let
nad 6 ur - 3 obroki
do 6 ur - 3 obroki
do 6 ur - zajtrk, kosilo
do 6 ur - kosilo malica
do 6 ur - kosilo 
do 6 ur - zajtrk

105.859
97.053
95.063
95.063
93.073
90.045

105.859
75.039
73.049
73.049
71.059
68.031

84.687
60.031
58.439
58.439
56.847
54.425

10.586
7.504
7.305
7.305
7.106

6.803

2 Starostna skupina 3-6 let
nad 6 ur - 3 obroki
do 6 ur - 3 obroki
do 6 ur - zajtrk, kosilo
do 6 ur - kosilo malica
do 6 ur - kosilo 
do 6 ur - zajtrk

84.147
77.315

75.325
75.325
73.335
70.307

84.147
60.236
58.246
58.246
56.256
53.228

67.318
48.189
46.597
46.597
45.005
42.582

8.415
6.024
5.825
5.825
5.626
5.323

3 Integrirani, znižan normativ 159.006 84.147 67.318 8.415

4 Cicibanove urice 8.393 8.393 6.714 839

5 Rezervacije - dnevno
                        mesečno

387
8.127

6 Počitniške rezerv. - VII, VIII mes. 3.190

7 Podaljšano bivanje
(preko časa poslovanja zavoda)

2.042

8 Prehrana 
strošek živil za 3 obroke
dnevni znesek, mesečni znesek
zajtrk
kosilo
popoldanska malica

428
95

239
95

8.998
1.990
5.018
1.990
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2.

“Odredba o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje od 
01.03.2006” začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja, uporablja pa se od 01.03.2006.

Številka: 602-2/06
Datum: 13.2.2006

Župan
Občine Trbovlje 

Bogdan Barovič, s.r.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA 
TRBOVLJE d.o.o.

9

CENIK OSNOVNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 
- TOPLOTNE ENERGIJE 

z veljavnostjo od 1.2. 2006 dalje 

Na podlagi uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne uporabnike(Ur.list RS št. 41/05) in 
uredbe o oblikovanju najvišje povprečne prodajne cene 
zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Ur. list RS 
124/03 ) in kurilnega olja EL. se dne 1.2.2006 zvišajo 
cene ogrevanja in sicer:

• ogrevanje pavšal za 4,181 %

• ogrevanje po števcu 
• gospodinjstva, ustanove za 4,181%
• industrija za 4,181 %

• ogrevanje vode
• gospodinjstvo, ustanove za 4,181 %
• industrija za 4,181%

• povprečno zvišanje cen za 3,02 %

• cena za priključno moč se ne spremeni
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

OBRAČUN PO ŠTEVCU 

1. VARIABILNI STROŠKI (SIT/MWh)

  Cena brez DDV  DDV 20% cena z DDV

GOSPODINJSTVO 11.589,88  2.317,98 13.907,86

USTANOVE 11.589,88  2.317,98 13.907,86

INDUSTRIJA 14.506,01  2.901,20 17.407,21

2. FIKSNI STROŠKI (SIT/MW/leto)

GOSPODINJSTVO 3.657.829,00  731.565,80 4.389.394,80

USTANOVE  3.657.829,00  731.565,80 4.389.394,80

INDUSTRIJA  3.853.869,30  770.773,86 4.624.643,16

OBRAČUN PO PAVŠALU (SIT/MWh) 

GOSPODINJSTVO 16.305,01 3.261,00 19.566,01

USTANOVE  16.305,01 3.261,00 19.566,01

INDUSTRIJA 27.259,33 5.451,87 32.711,20

OGREVANJE VODE (SIT/m3)

GOSPODINJSTVO 1.503,78  300,76  1.804,54

USTANOVE 1.503,78 300,76  1.804,54 

INDUSTRIJA 1.890,48 378,10  2.268,58

Povprečna prodajna cena 16.939,00 3.387,80 20.326,80

Vodja KOM: 
Januša Mravlje, univ.dipl.ekon., s.r.


