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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št. 45/2008), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UBP2, 76/08), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/2008), Odloka o proračunu 
Občine Hrastnik za leto 2008 (Uradni vestnik Zasavja št. 32/07, 15/08),  Statuta občine Hrastnik (Ur. vestnik 
Zasavja št. 3/99, 20/03, 28/06) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja 
in kmetijstva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 17/07) Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, objavlja

DRUGI JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik za

leto 2008

I. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so finančne pomoči (se ne štejejo kot državna pomoč), ki se bodo dodeljevale za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Hrastnik. Finančna pomoč se dodeljuje za delovanje lokalnih 
akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja občine 
Hrastnik.

II. Višina sredstev:
Znesek razpisanih subvencij znaša  5.545,00 EUR. Sredstva za leto 2008 bodo razdeljena za:

 A. POSTAVKA 4111001  STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN        5.545,00 EUR
 ŽIVILSTVU 
- Delovanje lokalnih akcijskih skupin 

III. Upravičenci za subvencije
Za subvencijo lahko zaprosijo:
- lokalne akcijske skupine, ki delujejo tudi za območje občine Hrastnik.

IV. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije
1. Splošni pogoji:
a) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za skupne naloge, ki se izvajajo tudi na območju občine 
Hrastnik.
b) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
c) Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja 
podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik.
d) Določeno dokumentacijo lahko strokovne službe Občine Hrastnik pridobijo po uradni dolžnosti le na 
podlagi podpisane izjave vlagatelja. V kolikor vlagatelj ne podpiše izjavo o pridobitvi določene dokument-
acije po uradni dolžnosti, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno dokumentacijo in jo priložiti k vlogi za javni 
razpis (preverjanje pri davčnih in drugih organih, …

2. Predmet podpore
Predmet sofinanciranja so za naslednje vrste namenov:
- za delovanje lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmeti-
jstva in podeželja občine Hrastnik. 
Cilj: zagotavljanje delovanja lokalne akcijske skupine, usklajeno načrtovanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja.

3. Upravičenci:
- lokalne akcijske skupine, ki delujejo tudi za območje občine Hrastnik.

OBČINA HRASTNIK

47.
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4. Splošni pogoji upravičenosti

- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
- pogodba o sofinanciranju delovanja in opravljanja nalog LAS, izvajanju  projektov ali programov, 
  sklenjena med občino in nosilcem LAS.

5. Upravičeni stroški:
- materialni in kadrovski stroški za delovanje LAS;
- stroški priprave, izdelave, prijave projektov oz. razvojnih programov, 
- stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena.

6. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči
  do 100% upravičenih stroškov. 

V. Vloge :
a) Prijava in razpisni rok ter odpiranje vlog: 
Poziv za javni razpis se prične 19.9.2008 in zaključi dne 15.10.2008 do 15.00 ure. Rok za oddajo dokazil o 
plačilu posameznih računov, pogodb, ipd. velja do 30.11.2008 do 15.00 ure.

 Odpiranje vlog:
- odpiranje  vlog bo: v četrtek, dne  16.10.2008
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 15.10.2008 do 15.00 ure v vložišče Občine Hrastnik, ne glede na način 
dostave. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se zavržejo.

Odpiranje vlog ni javno.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih 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 drugi javni razpis KMETIJSTVO 2008” 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).  

a) 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.
b) 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 5 delovnih  dneh od odpiranja 
vlog pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 delovnih dni 
dopolnijo.  Popolne vloge bo komisija ocenila.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so 
predložene.
c) Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh po odpiranju vlog.

Občina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku nakazala pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni na 
transakcijski račun prejemnika po oddaji dokazil. Upravičenec   sredstev mora oddati vsa ustrezna dokazila o 
izvedbi pogodbenih nalog najkasneje do 30.11.2008, v nasprotnem primeru ni upravičen do sredstev oziroma 
le do višine, razvidne iz oddanih dokazil. Upravičenec lahko prejme finančna sredstva v dveh delih (dvakrat 
po 50 %), v kolikor je oddal ustrezna dokazila o realizaciji nalog, ki so predmet javnega razpisa, v višini 
najmanj 50 % upravičenih stroškov.
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Na podlagi strokovne odločitve komisije, bo s strani pristojnega občinskega organa izdana odločba oz. 
sklenjena pogodba. V kolikor upravičenec ne podpiše pogodbe v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe, ni 
upravičen do nepovratnih sredstev.

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: 

Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  od  8.00-10.00 ure,   

tel.: 03/56 54 392  ali 03/56 54 350 kontaktna oseba: Radojka Odžič   e-mail: radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.:   330-1/2008

Hrastnik, 19.9.2008      

                                                                                                                                                                              
                         
                                                                                                                                Župan                                    
                                                                                                                                 
                                                                                                                         Občine Hrastnik
                                                                                                                           Miran JERIČ

d) razporeditev sredstev
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Na osnovi  64. člena Zakona o športu (UR.l. RS štev. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi  (Ur. l. RS št.94/2007 –UPB2, 76/08) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 
28/06) je Občinski svet na svoji 17. redni seji, dne 18.09.2008 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINSKEGA POMENA

1. 

S tem sklepom se za športna objekta občinskega pomena določata nogometno in 
rokometno igrišče s pripadajočimi površinami in objekti v športnem parku na Logu

2.

Športna objekta obsegata naslednje površine in objekte:

- nogometno igrišče, parc. št. 452 k.o. Hrastnik -  mesto v izmeri              8413  m2
- atletska steza, parc. št. 454 k.o. Hrastnik   -  mesto v izmeri              3043  m2
- zelenica, parc. št.454 k.o. Hrastnik   -  mesto v izmeri           850  m2
- stavba parc. št.  454 k.o. Hrastnik    – mesto v izmeri                  19  m2
- rokometno igrišče parc. št. 453 k.o. Hrastnik   – mesto v izmeri             2172  m2
- stavba parc.št.453 k.o. Hrastnik     – mesto v izmeri                 33  m2
- neplodno dvorišče poslovna stavba  parc. št. 451/1, 451/2, 
 451/3 k.o. Hrastnik       – mesto v izmeri            1096  m2,  
             37m2,  241m2  
                                          

3. 

Sklep velja takoj.

Številka:465-01-6/04
Datum:18.09.208

Župan                                                                                    
 Občine Hrastnik                                                                               

Miran JERIČ

48.



založili občini hrastnik in trbovlje

računalniška priprava, oblikovanje in tisk: sinet d.o.o., hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-mail: tiskarna@sinet.si
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Občinski svet Občine Hrastnik je, na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
3/2007 UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list 
RS, št 87/06, 8/07, 51/08) ter 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/06 upb),  na 17. 
redni  seji, dne   18.09.2008  izdal 

S K L E P
 

 o   s o g l a s j u
k  spremembi cene  socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 

1.

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da znaša: 

 cena  programa neposredne socialne oskrbe  znaša  16,38 €, za občana pa   
 3,36 eur na uro. Razlika v ceni predstavlja subvencijo iz državnega in 
 občinskega proračuna skladno z veljavno zakonodajo za oblikovanje cen 
 storitve pomoči na domu. 

 cena programa  vodenja pomoči na domu  1.337,64 € mesečno.

Soglasje k spremembi cene  velja od 1. 10. 2008 dalje.

2.

Ostale cene in določila  Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu 
in ceni dodatnih nalog Centra za socialno delo  (Uradni vestnik Zasavja št. 11/2008 ) ostaja še naprej 
v veljavi. 

                                             
                                                                                                 Ž U P A N 
                                                                                               Miran JERIČ 

Številka: 122-7/2008
Datum: 18.09.2008

49.


