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OBÈINA HRASTNIK

13.

Na podlagi 21. èlena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UBP2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010), 7. èlena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 
107/2010), 4. èlena Zakona o financiranju obèin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), Odloka o 
proraèunu Obèine Hrastnik za leto 2012 
(Uradni vestnik Zasavja št. 32/2011) in 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 
ohranjanje in pospeševanje razvoja 
podjetništva in obrti v obèini Hrastnik in 
podeljevanju nagrad za inovacije (Ur. vestnik 
Zasavja št. 7/04, 3/05, 4/07, 32/07, 9/2012) 
Obèina Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, objavlja

JAVNI    RAZPIS

za dodelitev sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in 

obrti v obèini Hrastnik ter podeljevanju 
nagrad za inovacije za leto 2012

I. Neposredni proraèunski porabnik: 
Obèina Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 
Hrastnik.

II. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje oz. 
dodeljevanje nepovratnih sredstev,  ki se 
bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja 
podjetništva v obèini Hrastnik v letu 2012 
(namenjena malemu gospodarstvu: mikro, 
mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki). 

Namen razpisa je spodbujanje investicij in  
drugih nalog, ki bodo prispevale k razvoju 
podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenènosti 
in kakovosti podjetništva v Hrastniku. 

Za razvrstitev v razrede mikro, mala in srednja 
podjetja se upoštevajo veljavna doloèila 
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 
65/2009-UPB3, 33/2011, 91/2011). V kolikor se 
navedeni zakon spremeni, se upoštevajo nova 
doloèila tega zakona.

Javni razpis se delno izvaja po pravilih državnih 
pomoèi – de minimis (naložbe v podjetništvo in 
obrt, odpiranje novih delovnih mest, 
izobraževanje podjetnikov in njihovih 
zaposlenih, nastopi na sejmih in razstavah), kar 
pomeni, da dodelitev sredstev v okviru 
namenov tega javnega razpisa pomeni za 
prejemnika državno pomoè-de minimis, ki jo je 
potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi 
javnimi viri za isti namen. Vlagatelji lahko 
prejmejo skupaj (kumulativno) najveè 
200.000,00 EUR državnih pomoèi- de minimis 
v zadnjih treh proraèunskih letih. Vlagatelji, ki 
opravljajo dejavnost cestno transportnega 
sektorja, lahko prejmejo v zadnjih treh 
proraèunskih letih skupaj najveè 100.000,00 
EUR državnih pomoèi-de minimis. Vse 
dodeljene državne pomoèi-de minimis bodo 
priglašene na pristojno ministrstvo, kjer se vodi 
evidenca dodeljenih vseh državnih pomoèi, v 
skladu z veljavno zakonodajo o državnih 
pomoèeh.

Sredstva, dodeljena kot  nagrada za inovacije 
ali kot nepovratna sredstva za delovanje 
združenj na podroèju podjetništva in obrti se ne 
štejejo kot državna pomoè.

III. Višina sredstev:
Znesek razpisanih nepovratnih denarnih 
sredstev znaša 56.302,00 EUR. Sredstva za 
leto 2012 so zagotovljena na proraèunski 
postavki Obèine Hrastnik 4114100 Subvencije 
za malo gospodarstvo.

Sredstva za leto 2012 se razpisujejo za 
naslednje namene:
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IV. Upravièenci za subvencije
a) Upravièenci do sredstev na podlagi doloèb 
tega pravilnika so:
- gospodarske družbe, ustanovljene v 

skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah in sodijo v skupino mikro, mala 
podjetja. Pri samostojnih podjetnikih se ti 
pogoji smiselno upoštevajo. Navedene 
gospodarske družbe imajo sedež 
dejavnosti na obmoèju obèine Hrastnik,

- gospodarske družbe ali samostojni 
podjetniki, ki izpolnjujejo prvo alinejo tega 
èlena in imajo sedež dejavnosti izven 
obèine Hrastnik ter poslovno enoto v 
Hrastniku, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 
oseb iz Hrastnika (stalno prebivališèe) za 
nedoloèen èas,

- interesna združenja, povezana s 
podjetništvom (obrtna zbornica, 
gospodarska zbornica, društva, ipd.).

b) Sredstva se lahko dodelijo upravièencem le 
za ukrepe (naložbe), ki se izvajajo na obmoèju 
obèine Hrastnik. Izobraževanja in nastopi na 
sejmih in razstavah so lahko izvedeni drugje, 
vendar v korist podjetja oz. poslovne enote 
podjetja, ki deluje v Hrastniku. 
c) Do sredstev so upravièeni za namene 
(upravièeni stroški), ki so jih zaèeli izvajati po 
zaprtju javnega razpisa v preteklem letu (od 
2.7.2011 dalje) do zaprtja javnega razpisa v 
tekoèem letu ( 1.7.2012 do 13.00 ure, ne glede 
na naèin dostave vloge).
è) Za nagrade, namenjene za inovacije,  lahko 
kandidirajo gospodarske družbe (samo mikro, 
mala in srednja podjetja) in samostojni 
podjetniki, s sedežem dejavnosti v obèini 
Hrastnik.
d) Državne pomoèi se ne dodeljujejo 
podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora (vozila in prikolice), enako velja tudi za 
druge sektorje gospodarstva.
e) Državne pomoèi se ne dodeljujejo 
podjetjem iz sektorjev:

- ribištva in ribogojstva, ladjedelništva, 
pomorskega prometa

- premogovništva, jeklarstva
- primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

- pomoèi dodeljene podjetjem, ki delujejo 
na podroèju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
a) èe je znesek pomoèi doloèen na 

podlagi cene ali kolièine zadevnih 
proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,

b) èe je pomoè pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce.

- podjetja v težavah (v steèaju, v 
postopku prisilne poravnave, kapitalski 
neustreznosti po veljavni zakonodaji, v 
prestrukturiranju in pridobiva pomoè iz 
drugih virov, ipd.) 

f) Državna pomoè ni dovoljena izvozu oz. 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali 
države èlanice, kot je pomoè, neposredno 
povezana s kolièinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekoèimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.
g) Državna pomoè ni pogojena s prednostjo 
rabe domaèega blaga pred rabo uvoženega 
blaga
h)Finanèno pomoè, ki jo prištevamo med 
državne pomoèi, je možno dodeliti v primeru, 
kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo 
projekta, investicije ali usposabljanja oz. je zanj 
nujno.
i) Èe je prejemnik prejel za iste  upravièene 
stroške ali namerava prejeti tudi drugo državno 
pomoè ni upravièen do finanènih pomoèi na 
podlagi navedenega pravilnika.
j) Do  nepovratnih sredstev tega razpisa niso 
upravièene gospodarske družbe oz.  
samostojni podjetniki za katere velja omejitev 
dodeljevanja državnih pomoèi po veljavnih 
predpisih.

V. Pogoji in kriteriji za pridobitev 
subvencije
1.Splošni pogoji:

a) Upravièenci lahko pridobijo sredstva le pod 
pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji 
pomoèi:

- da za  posamezen namen (oz. upravièene 
stroške) še niso prejeli sredstev iz 
obèinskih, državnih ali mednarodnih virov 
oz. sredstev oz. 
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-   koliko imajo že prejetih ali zaprošenih 
sredstev pomoèi za iste upravièene stroške,
-   koliko imajo že prejetih »de minimis« 
pomoèi, vkljuèno z navedbo pri katerih dajalcih 
in v kakšnem znesku je upravièenec kandidiral 
za »de minimis« pomoè.
Za pomoè se štejejo vse oblike državnih 
pomoèi - finanèna sredstva, garancija, znižana 
obrestna mera, druge oblike korišèenja 
ugodnosti.
b) Prednost pri dodeljevanju finanènih sredstev 
imajo vlagatelji, ki še niso prejeli sredstev za 
namene iz  Pravilnika.

c) Sredstva za finanène pomoèi v podjetništvo 
in obrt se dodeljujejo glede na vrsto namena kot 
nepovratna sredstva.
è) Za nepovratna sredstva lahko zgoraj 
navedeni podjetniki oz. samostojni podjetniki 
zaprosijo šele, ko imajo poravnane vse 
obveznosti  do Obèine Hrastnik (najem 
poslovnih prostorov, najem zemljišèa, nakup 
zemljišèa ali prostorov, opreme, ipd.) in 
obveznosti do DURS-a (davki in prispevki). V 
kolikor je vloga v postopku za reševanje, 
morajo vse navedene obveznosti biti 
poravnane tudi v èasu reševanja vloge. Èe 
tekoèe obveznosti niso poravnane se podjetju 
oz. samostojnemu podjetniku nepovratna 
sredstva ne dodelijo.

d) Vlagatelji uveljavljajo pravico do nepovratnih 
sredstev na osnovi originalnih raèunov o 
nabavi, ustreznih soglasij in dovoljenj, in pod 
pogoji, doloèenimi v razpisu in razpisni 
dokumentaciji. Upravièenci morajo k obrazcem 
priložiti originalno dokumentacijo in en izvod 
kopij. Originalna dokumentacija se po 
obravnavi vloge vrne, kopije pa ostanejo v 
arhivu obèinske uprave. Upravièenci lahko 
pred oddajo vlog na javni razpis oddajo 
originalno dokumentacijo v pregled in vložijo le 
potrjene kopije originalne dokumentacije 
(potrjene s strani strokovnih služb Obèine 
Hrastnik oz. drugih uradnih služb). 

e) Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je za 
katerikoli namen pridobitve nepovratnih 
sredstev navajal neresniène podatke na 
zahtevkih, izgubi  vso pravico do nepovratnih 
sredstev za tekoèe leto z obveznim vraèilom že 
prejetih nepovratnih sredstev za tekoèe leto v 
skladu z doloèili 13. èlena  Pravilnika. 

f) Zahtevek mora biti oddan in predstavljen v 
obliki, kot jo zahteva razpisna dokumentacija, 
p r e g l e d n o  i n  k o r e k t n o .  R a z p i s n a  
dokumentacija  je sestavni del tega javnega 
razpisa. Èe vlagatelj meni, da je potrebno 
doloèene dele dodatno predstaviti, lahko to 
stori v prilogi. 

g) Nepopolne in nepravoèasno prispele vloge 
bodo zavrnjene. Dokumentacija mora biti 
oddana v zahtevanem vrstnem redu kot je 
doloèeno v razpisni dokumentaciji, v 
nasprotnem primeru bo zavrnjena. Do 
nepovratnih sredstev niso upravièeni tisti, ki so 
v prejšnjih letih prejeli nepovratna sredstva za 
pospeševanje podjetništva in ne izpolnjujejo 
veè zahtevanih pogojev v skladu z izdanimi 
akti.

h) Upravièenec je dolžan povrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obraèunavajo od 
dneva plaèila upravièencem do dneva vraèila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi:

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

- da je upravièenec za isti namen prejel 
sredstva iz lokalnih, državnih, mednarodnih 
ali drugih javnih virov oz. je prekoraèil 
dovoljeno vsoto izplaèil nepovratnih 
sredstev,

- da je upravièenec odtujil (prodal) stroje in 
opremo, sofinancirano iz proraèunskih 
sredstev, pred iztekom 2 let,

- da je upravièenec odtujil (prodal ali oddal v 
najem) poslovne prostore, sofinancirane iz 
proraèunskih sredstev, pred iztekom 5 let,

- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

i) Davek na dodano vrednost ni upravièen 
strošek.

j) Podjetniki lahko prijavijo le tiste naložbe v 
podjetništvo in obrt oz. izobraževanja ali 
nastope na sejmih in razstavah, za katere imajo 
registrirano dejavnost. 
k) Za ostala doloèila se upoštevajo doloèila 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 
ohranjanje in pospeševanje razvoja 
podjetništva in obrti v obèini Hrastnik in 
podeljevanju nagrad za inovacije.
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l) Doloèeno dokumentacijo lahko strokovne 
službe Obèine Hrastnik prejmejo po uradni 
dolžnosti (vpis podjetja oz. samostojnega 
podjetnika v Poslovni register Slovenije, 
poslovanje podjetja v zadnjem letu), nekatero 
dokumentacijo pa lahko prejmejo le na podlagi 
podpisane izjave vlagatelja. V kolikor vlagatelj 
ne podpiše izjavo o pridobitvi doloèene 
dokumentacije po uradni dolžnosti, mora 
vlagatelj sam pridobiti ustrezno dokumentacijo 
in jo priložiti k vlogi za javni razpis. V kolikor je 
vloga oddana v èasu, ko AJPES še uradno ni 
obdelal vseh bilanc in izkazov ter jih vnesel v 
bazo FI-PO, jih mora vlagatelj sam oddati pri 
oddaji vloge (v kolikor se oddaja vloga za prvo 
odpiranje).

m) Vlagatelj mora omogoèiti dostop do celotne 
dokumentacije, ki je predmet javnega razpisa,  
vsem organom, ki so vkljuèeni v spremljanje 
izvajanja upravljanja, nadzora in revizije 
javnega razpisa.
n) Rezultati razpisa so informacije javnega 
znaèaja in bodo objavljeni na spletnih straneh 
Obèine Hrastnik v obliki seznama prejemnikov, 
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo 
naslova projekta in znesek sofinanciranja. 
Osebni podatki fiziènih oseb niso informacije 
javnega znaèaja in ne bodo objavljeni.
o) V primeru, da so pri oddaji dokazil 
upravièenih stroškov izkazani stroški, ki so 
manjši od stroškov doloèenih z vlogo oziroma s 
pogodbo o sofinanciranju, se znesek 
sofinanciranja s strani Obèine Hrastnik 
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim 
odstotkom sofinanciranja. ,

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 
fiziènim osebam (uporabljajo se za izvajanje 
dejavnosti podjetja, ki se prijavlja na javni 
razpis). Osnovno sredstvo je osnovno 
sredstvo, ki je zavedeno v knjigovodskih 
listinah vlagatelja in se amortizira (izloèena so 
obratna sredstva). Ne upoštevajo se osnovna 
sredstva, ki niso v lasti podjetja oz. 
samostojnega podjetnika, ki se prijavlja na 
javni razpis. 

Vrsta finanène pomoèi: neposredna – 
subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev:
- upravièenci (mikro, mala podjetja ali 

samostojni podjetniki posamezniki) oddajajo 
vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem 
roku s priloženo dokumentacijo (raèuni oz. 
predraèuni, dokazila o plaèanih raèunih oz. 
predraèunih, kupoprodajna pogodba, 
dokazilo o plaèanih davkih in prispevkih 
DURS (na podlagi podpisane izjave vlagatelja 
ga lahko pridobijo strokovne službe Obèine 
Hrastnik), dokazila o finanènem poslovanju 
podjetij (pridobijo ga strokovne službe po 
uradni dolžnosti od AJPES-a oz. izpis 
finanènega poslovanja podjetja), ustrezna 
dovoljenja (gradbena, ipd.) oz. priglasitev del, 
dokazila o izvedenih plaèilih (transakcije 
sredstev),

- upravièenci morajo predložiti vsa ustrezna in 
veljavna pravnomoèna dovoljenja za izvedbo 
investicij (v kolikor se za to vrsto naložbe 
izdajajo dovoljenja), ki se morajo glasiti samo 
na upravièenca. V kolikor se ta dovoljenja 
glasijo na lastnika poslovnega prostora, mora 
le-ta dati upravièencu soglasje za izvedbo 
naložbe, ki je prijavljena na javni razpis. 

- 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 (razliène police, mize, 
stoli, omare, pulti, regali, separeji, sedežne 
garniture, fotelji, pisarniški stoli), transportnih 
sredstev (osebnih vozil, tovornjakov, prikolic, 
ipd.), faksov, kopirnih strojev, raèunskih 
strojev. 

- vrednost na raèunu, predraèunu ali pogodbi 
za prijavljeno opremo, prostor znaša najmanj  
125,00 EUR (z DDV),

- ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna 
mesta.

- Osnovno sredstvo mora biti vpisano v 
knjigovodske listine vlagatelja kot 
osnovno sredstvo.

Višina sofinanciranja: 
za mikro, mala podjetja in samostojne 
podjetnike posameznike do 40 % upravièenih 
stroškov investicije.



                 Stran 6                                                                           Uradni vestnik Zasavja                                                                      Št. 10

Upravièeni stroški in dodatni pogoji: 

2.1. Nakup nematerialnih pravic (licence, 
patenti, know-how, nepatentirano tehnièno 
znanje):  
–subvencija znaša do 25 % stroškov nakupa 

nematerialnih pravic, 
–za poslovne enote, s sedežem izven obmoèja 

obèine 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 
pooblašèenih institucij) ali pa mora biti 
priloženo dokazilo, da ima prodajalec 
n e m a t e r i a l n i h  p r a v i c  d o k a z i l o  o  
usposobljenosti za dejavnost, na podlagi 
katere je bil izveden nakup oz. prodaja 
nematerialnih pravic.

2.2. Nakup opredmetenih osnovnih 
sredstev
- subvencija znaša do 40 % upravièenih 
stroškov.
Dovoljena osnovna sredstva:
- osnovna sredstva,  ki  so v lasti  

upravièenca za ta javni razpis. Ne 
upošteva se finanèni najem osnovnega 
sredstva (leasing za nakup osnovnega 
sredstva).

- nova raèunalniška strojna oprema,
- nova programska oprema - ne upoštevajo 

se programi za igralne avtomate,
- novi stroji in nove naprave za proizvodno 

ali storitveno dejavnost: gradbeni stroji, 
dvigala, pralni stroji za èistilnice, šivalni stroji, 
posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd. 
Ne upoštevajo se rabljena osnovna 
sredstva, tudi èe so stara manj kot 1 leto. 
Nakup rabljenega osnovnega sredstva, v 
katerega so bile vložene dodatne naložbe, se 
šteje, da je rabljeno osnovno sredstvo (ni 
novo osnovno sredstvo, je rabljeno osnovno 
sredstvo, ki ima novo vrednost). Osnovna 
sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje 
storitev na terenu (žerjavi, dvigala, gradbeni 
stroji, ipd.), se morajo nahajati na obmoèju 
Slovenije. 

- iz dokumentacije, ki dokazuje nakup novega 
osnovnega sredstva mora biti jasno razvidna 
natanèna specifikacija osnovnega sredstva 
(naziv osnovnega sredstva, uradna oznaka in

  šifra oz. oznaka razlikovanja ostalih modelov, 
letnica izdelave, ipd. – upošteva se vrsta 
osnovnega sredstva) v nasprotnem primeru 
se ta del vloge izloèi iz obravnave.

- Osnovno sredstvo mora biti zavedeno v 
knjigovodskih knjigah kot osnovno sredstvo, 
ne kot drobni inventar. Osnovna sredstva se 
morajo prièeti uporabljati v letu prijave na 
podlagi pogojev javnega razpisa (rok za 
oddajo dokazil o realizaciji naložb).

2.3. Gradnja ali rekonstrukcija ali adaptacija 
poslovnega prostora ali objekta ali 
razširitev obstojeèih poslovnih prostorov 
(lastni ali najem),
- Gradnja ali rekonstrukcija ali adaptacija ali 

razširitev prostora za potrebe poslovne 
dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih 
programov),

- poslovni prostor se lahko nahaja le na 
obmoèju obèine Hrastnik,

- upravièenec 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 prièeti uporabljati 
za namene, ki so bili prijavljeni v vlogi, 
najkasneje v letu prijave,

- parkirišèe za opravljanje dejavnosti podjetja 
se šteje, da je objekt nizke gradnje,

- subvencija znaša najveè 5.000,00  EUR na 
upravièenca letno.

3. Nagrajevanje inovacij
Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje 
inovativnega razvoja podjetništva in obrti na 
obmoèju obèine 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 finanène pomoèi: neposredna – nagrada 
Pogoji za dodelitev sredstev:
–vloge lahko vlagajo nekatere gospodarske 

družbe (mikro, mala in srednja podjetja) in 
samostojni podjetniki posamezniki, s 
sedežem dejavnosti na obmoèju obèine 
Hrastnik,

–vlagatelji oddajajo vloge na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo 
dokumentacijo,

–k vlogi mora biti priloženo potrdilo o inovaciji s 
strani pooblašèene institucije (gospodarska 
zbornica, ministrstvo, ipd.).
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–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 420,00 EUR na potrjeno 
inovacijo s strani pooblašèenih institucij. 
Sredstva se dodeljujejo na število inovacij, ne 
na število inovatorjev. Upravièenec lahko prijavi 
veè inovacij za tekoèe leto.
Dodatni pogoji: potrditev inovacije s strani 
pooblašèenih institucij). Potrjena inovacija se 
mora izvajati v celoti v proizvodnem ali 
storitvenem procesu (ni nujno da se izvaja pri 
prijavitelju inovacije).

4.Subvencioniranje stroškov izobraževanja 
podjetnikov in njihovih zaposlenih
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega 
izobraževanja podjetnikov in pri njih 
zaposlenih, seznanjanja z obstojeèo 
zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. 
Upoštevajo se le dodatna izobraževanja 
(seminarji, teèaji, posveti, izpiti), izloèena pa so 
osnovna izobraževanja, ki so sestavni del 
srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev 
doloèene stopnje izobrazbe), in splošna 
izobraževanja, za katere se štejejo 
(raèunalništvo, tuji jeziki, prekvalifikacije 
zaposlenih).
Vrsta finanène pomoèi: neposredna – 
subvencija, posredna - plaèilo storitev
Pogoji za dodelitev sredstev:
- do subvencioniranja izobraževanja so 

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

- dodatna izobraževanja so lahko: seminarji, 
posveti, teèaji, demonstracijske predstavitve, 
doloèeni preizkusi znanja (po sekcijah), 
potrdila oz. dovoljenja za pridobitev posebnih 
dovoljenj in odloèb (na podlagi izvedenega 
izobraževanja).

Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priloženo zahtevano 
dokumentacijo (raèun, potrdilo o plaèanem 
raèunu, potrdilo o opravljenem izobraževanju

 oz. vabilo in program izobraževanja, v kolikor 
za izvedeno izobraževanje ne izdajajo 
potrdil). Upravièenec lahko prijavi veèje 
število izobraževanj na leto.

Višina sofinanciranja: 
–do 35 % upravièenih stroškov posebnih 

izobraževanj,
Upravièeni stroški: 
- za podjetnike in njihove zaposlene: storitev 

izobraževanja pooblašèene institucije 
(izloèeni potni stroški, prenoèišèe) ter stroški 
izobraževanja (predavanje – kotizacija, 
gradivo, ipd.)

Posebna izobraževanja so: 
–seminarji, posveti in druga izobraževanja o 

zakonodaji (razlaga zakonov - DDV, delovna 
razmerja, ipd.),

–specialistièna izobraževanja in izpiti pri 
inženirski zbornici (orodjarska, gradbeniška, 
ipd. 

- specialistièna izobraževanja in izpiti (za 
borzne posrednike, cenilce nepremiènin, 
raèunovodje, managerje, poslovodje, sodni 
izpiti za pravnike, ipd.),

- teèaji uporabe nove tehnologije, orodij, 
strojev, ipd. (ne upoštevajo se teèaji za 
vilièarje in druga transportna sredstva – 
vozniški izpit za osebni avto, tovornjaka, 
motorno kolo, ipd.),

–ne upoštevajo se teèaji, izpiti in druga 
posebna izobraževanja, ki so sestavni del 
izvajanja poslovne dejavnosti in se morajo v 
skladu z zakonodajo ponovno izvajati po 
preteku doloèenega èasovnega obdobja 
(teèaji na podroèju živilstva in varstva pri delu,  
ipd.).

5. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih 
delovnih mest za nedoloèen èas 
Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest 
za registrirane brezposelne osebe na obmoèju 
obèine Hrastnik in za osebe, ki imajo stalno 
bivališèe v Hrastniku in so konèale šolanje (za 
pridobitev stopnje izobrazbe v uradno priznanih 
institucijah) in še niso bile zaposlene ter 
pospeševanje samozaposlovanja. 

Vrsta sofinanciranja: neposredna - subvencija 
Pogoji za dodelitev sredstev:
Prosilec (mikro ali malo podjetje ali samostojni 
podjetnik) odda vlogo na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo 
dokumentacijo:
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- originalno potrdilo zavoda za zaposlovanje, 
da je bila oseba brezposelna (navedeno tudi 
obdobje statusa brezposelnosti (pridobijo 
strokovne službe po uradni dolžnosti),

- kopijo M-1 obrazca ZZZS, iz katere je 
razvidna prijava za nedoloèen èas ali potrdilo 
ZZZS (na podlagi podpisane izjave ga lahko 
pridobijo strokovne službe Obèine Hrastnik),

- poimenski seznam o povpreènem številu 
vseh zaposlenih – original ali druga ustrezna 
dokumentacija,

- v primeru samozaposlitve mora oseba priložiti 
potrdilo o vpisu v register samostojnih 
podjetnikov oz. vpis v sodni register, èe je 
oseba zaposlena v gospodarski družbi (to 
pridobijo strokovne službe Obèine Hrastnik).

Višina sofinanciranja: 
- subvencija znaša najveè 2.500,00 EUR v 
enkratnem znesku za vsako novozaposleno 
osebo, ki je namenjena pokritju stroškov bruto 
plaèe.
5.1.  Zaposlitev brezposelne osebe za 
nedoloèen èas:
- oseba mora biti registrirana na zavodu za 

zaposlovanje v Hrastniku najmanj 1 mesec 
pred to zaposlitvijo (pri prijavitelju, ki oddaja to 
vlogo za finanèno pomoè),

- 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). Vloga je lahko oddana v èasu, ko je bil 
vlagatelj že registriran, denarna sredstva 
lahko prejme po preteku 2 mesecev od prvega 
vpisa v register;

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

5.3. Prva redna zaposlitev 
- delodajalec lahko pridobi subvencijo šele 2 

meseca po zaposlitvi osebe, ki se je po 
konèanem šolanju prviè zaposlila,

- oseba mora biti zaposlena v podjetju ali pri 
samostojnem podjetniku, ki je prejelo 
subvencijo, najmanj 2 leti po prejemu 
subvencije.

 

6. Nastop podjetnikov na sejmih in        
       razstavah
Namen ukrepa: nastop podjetij  na sejmih in 
razstavah na širšem obmoèju Slovenije in v 
tujini.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- mikro, malo podjetje ali samostojni 
podjetnik se je vkljuèil-o v sejemsko prireditev 
ali razstavo v Sloveniji ali tujini. Sofinancira se 
le udeležba na doloèenem sejmu ali razstavi.
Prosilec odda vlogo na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priložitvijo ustrezne 
dokumentacije (raèuni in dokazila o plaèanih 
raèunih). 
Višina sofinanciranja: 

- 50 % upravièenih stroškov.
Upravièeni stroški: 
najetje sejemskega ali razstavnega prostora 
(najem prostora, prikljuèkov, vitrin, obvezni vpis 
v katalog).

7. Podpora delovanju združenj na podroèju 
podjetništva in obrti 
Namen ukrepa: delna podpora delovanju 
posebnih združenj, ki delujejo na podroèju 
podjetništva, obrti in turizma (obrtne zbornice, 
gospodarske zbornice, ipd.) in izvajajo ter 
organizirajo najrazliènejše aktivnosti za 
podjetnike na obmoèju obèine Hrastnik.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- obrtna ali gospodarska zbornica, s sedežem 

dejavnosti na obmoèju regije,
- združenje, ki izvaja posebno aktivnost za 

potrebe podjetnikov na obmoèju obèine 
Hrastnik,

- infopisarna, ki  je na razpolago podjetnikom, 
šolam, dijakom in študentom ter drugim 
javnim institucijam, 

Zahtevek s priloženo dokumentacijo (raèun, 
ostala dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo 
združenja individualno.
Višina sofinanciranja:
- predstavitev združenja na sejemskih 

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

- organizirano skupno izobraževanje v okviru 
združenja za širši krog oseb: do 50 % 
upravièenih stroškov na izobraževanje,

- delovanje infopisarne (dostop do razliènih 
informacij širšemu krogu oseb): do 50 % 
upravièenih stroškov,

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim 
osebam, študentom in dijakom, ipd.: do 50 % 
upravièenih stroškov.
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Višina sofinanciranja:
- do 70 % upravièenih stroškov, vendar 

najveè 2.500,00 EUR/leto,
Upravièeni stroški: najem stojnice na 
predstavitvah (prostor, prikljuèki, 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, stroški 
obiska delavnic ali podjetij (predstavitev 
dejavnosti – prevozni stroški, materialni stroški 
predstavitve oz. demonstracije dejavnosti).

VI. Postopek prijavljanja in razpisni rok
a) Prijava in razpisni rok: 
Poziv za javni razpis se priène 5.3.2012 in 
zakljuèi s porabo razpoložljivih sredstev oz. 
najkasneje do 1.7.2012 do 13.00 ure, ne glede 
na naèin dostave vloge. Dokazila o 
realizaciji in izvedbi plaèil zadev, ki so 
predmet javnega razpisa, morajo biti oddana 
najkasneje do 15.10.2012 do 13.00 ure, ne 
glede na naèin dostave.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
prijavnih obrazcih za posamezen namen in 
mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, doloèene v dokumentaciji javnega 
razpisa. V kolikor je vlagatelj oddal 
dokumentacijo v tujem jeziku, lahko strokovne 
službe v skladu z Zakonom o upravnem 
postopku zahtevajo uradno prevedbo 
dokumentacije v uradni jezik Republike 
Slovenije – slovenski jezik, na stroške 
vlagatelja.

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z 
oznako: "Ne odpiraj – vloga za javni razpis – 
PODJETNIŠTVO 2012"  na prednji strani in 
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 
Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov:  
Obèina Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 
Hrastnik (po pošti ali v vložišèe obèinske 
uprave).
  
b) Popolnost vlog
Vloga je popolna, èe vlagatelj do predpisanega 
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži 
pravilno zapeèatene dokumente, ki jih je 
potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo.

                

Upravièeni 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 nastopajoèih, izdelava 
skupnega promocijskega gradiva, medijsko 
obvešèanje,

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

- delovanje infopisarne (dostop do razliènih 
informacij širšemu krogu oseb ):  nakup 
gradiva oz. zbirk predpisov s komentarjem 
(Zakon o DDV s komentarjem, drugi zakoni, 
finanèno-raèunovodski predpisi, uradni list, 
ipd.), najem storitev (podatki o finanènem 
poslovanju podjetij, ipd.) potrebnih za 
poslovanje podjetij.

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim 
osebam, študentom, dijakom, ipd. 
(podrobni pogoji za svetovanje so 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji – 
omejeno je število svetovanj na doloèeno 
fizièno ali pravno osebo ter vrsta teme 
svetovanja – dovoljeno le podroèje 
podjetništva in obrti).

8. Podpora strokovnih društev, krožkov, 
skupin 
Namen ukrepa: spodbujanje delovanja društev, 
skupin in krožkov na podroèju podjetništva,  ki 
so neprofitna in se ukvarjajo z nepridobitno 
dejavnostjo.
Vrsta finanène pomoèi:   neposredna – 
subvencija (dotacija)
Pogoji za pridobitev sredstev:

- dejavnost društva oz. združenja, krožka 
poteka na podroèju obèine Hrastnik in 
ne opravljajo pridobitno dejavnost,

- prednost imajo društva,  k i  so 
registrirana v Obèini Hrastnik,

- finanèno ovrednoten program dela po 
posameznih postavkah z obrazložitvijo 
za tekoèe leto in finanèno poroèilo o delu 
društva v preteklem letu,

- potrdilo o registraciji društva oz. 
združenja (èe je društvo ustanovljeno 
na novo).

Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo 
društva, združenja ali krožki  individualno na 
podlagi javnega razpisa.
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obvešèeni v 45 dneh po odpiranju vlog. 
Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od 
prejema odloèbe. Rezultati razpisa so 
informacije javnega znaèaja in bodo objavljeni 
na spletnih straneh Obèine Hrastnik.

Po pravnomoènosti odloèbe se sklene 
pogodba, v kateri se opredelijo medsebojne 
obveznosti. Izbrani vlagatelji bodo prejeli poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe. Èe se v roku 8 
dni ne bodo odzvali na poziv za podpis 
pogodbe, se šteje, kot da so odstopili od 
zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. V 
primeru, da vlagatelj vloge sam odstopi od 
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o 
tem pisno obvestiti Obèino Hrastnik, Oddelek 
za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Pot 
Vitka Pavlièa 5, Hrastnik.

Prejemnik mora ob podpisu pogodbe Obèini 
Hrastnik za zavarovanje pogodbenih 
obveznosti predložiti v pogodbi doloèen 
inštrument zavarovanja, v kolikor se to zahteva 
(odvisno od vrste naložbe, višine naložbe, ipd.).
Obèina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku 
nakazala pogodbeni znesek najkasneje v roku 
30 dni po oddaji zahtevka za izplaèilo sredstev 
z ustreznimi dokazili (popolna vloga) o izvedbi 
naložbe oz. drugih nalog na transakcijski raèun 
prejemnika. V kolikor bo potrebno na podlagi 
novih dejstev in ugotovitev podpisati aneks k 
pogodbi ali izvesti notarski zapis za pogodbo 
oz. aneks, bodo sredstva nakazana v roku 30 
dni po podpisu aneksov oz. po podpisu 
notarskega zapisa pogodb oz. aneksov.

e) razporeditev sredstev
V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo 
premalo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta 
sredstva prenešena na postavke, kjer je veèje 
število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor 
pa bo na posameznih postavkah prispelo veè 
vlog oz. zahtevkov bodo imeli prednost tisti, ki 
prviè uveljavljajo finanèno pomoè na 
posamezni postavki. Na podlagi strokovne 
odloèitve komisije, bo s strani pristojnega 
obèinskega organa izdana odloèba  in 
sklenjena pogodba.

                

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

Vloga je neutemeljena, èe:
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso 

namenjena za posamezne namene, 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 naèin izvedbe oziroma niso 
podatki verodostojni in/ali resnièni;

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

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

d) Obvešèanje o izboru
Prvo odpiranje vlog: 26.3.2012 (ponedeljek)
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 26.3.2012 
do 12.00 ure v vložišèe Obèine Hrastnik, ne 
glede na naèin dostave. Vloge, ki bodo 
prispele po navedenem roku, se prenesejo v 
naslednje odpiranje.
Drugo odpiranje vlog: 29.8.2012 
(ponedeljek).
Odpiranje ni javno.
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VII. Razpisna dokumentacija in informacije: 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani 
prejmejo brez plaèila na Obèini Hrastnik (v 
vložišèu  obèinske uprave) oz. na spletnih 
straneh http:/ /www.hrastnik.si /obcina    
(rubrika javni razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo : 

Obèina Hrastnik, Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo  od  8.00-10.00 
ure,   tel.: 03 56 54-392  
 kontaktna oseba: Radojka Odžiè  
 e-mail:  radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.:    319-2/2012
Hrastnik,  5.3.2012 

Župan
OBÈINE HRASTNIK

Miran JERIÈ



         Stran 12                                                                        Uradni vestnik Zasavja                                                                       Št. 10

                

OBÈINA TRBOVLJE

10.

CENIK OSNOVNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI-
TOPLOTNE ENERGIJE 

 z veljavnostjo  od 1.3. 2012 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. 28/2011)  se  dne 1.3. 2012 znižajo cene ogrevanja in sicer :
- ogrevanje pavšal za 1,45 %
- ogrevanje po števcu 

- gospodinjstva, ustanove za 1,45 %
- industrija za 1,45 %

- ogrevanje vode
- gospodinjstvo, ustanove za 1,45 %
- industrija za  1,45%
- povpreèno znižanje  cen  za 1,15 %

- cena za prikljuèno moè se ne spremeni

OBRAÈUN PO ŠTEVCU  

 
1. VARIABILNI STROŠKI ( €/MWh) 
 
           Cena brez DDV  DDV 20%  cena z DDV      
GOSPODINJSTVO

           
82,5909

    
16,5182

     
99,1091

       
USTANOVE

            
82,5909

    
16,5182

     
99,1091

        
INDUSTRIJA

          
103,7328  

   
20,7466

            
124,4794

        

 2.
 

FIKSNI STROŠKI (€/MW/leto)
 

 GOSPODINJSTVO
  

16.683,3879
  

3.336,6776
  

20.020,0655
   USTANOVE

   
16.683,3879

  
3.336,6776

  
20.020,0655

   INDUSTRIJA

   

17.577,5276

  

3.515.5055

  

21.093,0331

   
 OBRAÈUN PO PAVŠALU ( €/MWh) 

 
    GOSPODINJSTVO

    

116,6008

  

23,3202

   

139,9210

  USTANOVE

   

116,6008

  

23,3202

   

139,9210

        
INDUSTRIJA

             

194,9180

  

38,9836

  

233,9016

        

 
OGREVANJE VODE (€/m3)

 
 

GOSPODINJSTVO

               

10,7533

   

2,1507         

     

12,9039

         
USTANOVE

                

10,7533

             

2,1507 

    

12,9039

         
INDUSTRIJA

                

13,5186

             

2,7037

     

16,2223

         
 

  
Povpreèna prodajna cena            118,7200

   

23,7440

            

142,4640

 
 
                                                

Direktor: Milan Žnidaršiè, dipl.inž.grad.

 
 
 

Opomba: cene iz EUR v SIT so preraèunane po centralnem paritetnem teèaju, ki znaša 1 EUR

 

= 239,640 SIT

 

Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeèe


