
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:  Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, 
dne  2.4.2020. 
 
1. Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil  Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine 

Hrastnik, z dne 13.2.2020,  Zapisnik 4. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Hrastnik, ki 

je potekala od 9.3.2020  do 12.3.2020 in Pregled realizacije sklepov sprejetih na 10. redni seji 

Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 13.2.2020. 

 

2. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2019. 

Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 10, z datumom 3.4.2020. 

 
3. Občinski svet Občine  Hrastnik je  sprejel:   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje 
razvoja podjetništva v občini Hrastnik  in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje 
razvoja podjetništva v občini Hrastnik - čistopis. 
Pravilnika se objavita v Uradnem vestniku Zasavja po pridobitvi pozitivnega mnenja pristojnega 
ministrstva. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje 
razvoja podjetništva v občini Hrastnik je bil po potrditvi s strani pristojnih ministrstev objavljen v 
Uradnem vestniku Zasavja št. 11 z datumom 22.4.2020. 
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik - čistopis 
pa Uradnem vestniku Zasavja št. 13 z datumom 24.4.2020. 
 
Odgovor in pojasnilo na vprašanje in pobudo občinskega svetnika 
-  zakaj so v pravilniku vključeni avtotaksiji, ostali avtoprevozniki pa ne.  
- podjetja, ki so prejela sredstva za naložbe je potrebno zadržati območju Hrastnika saj 2 do 

3 leta, in preprečiti preselitev drugam kot je to storilo podjetje Chipolo d.o.o., ki je prejelo 
50.000 € pomoči. 
 

Odgovor: 
V skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis niso dovoljene 
pomoči za nabavo vozil za komercialni cestni prevoz tovora. Poleg  tega je ta sektor omejen tudi 
v maksimalni višini dodelitve pomoči, največ 100.000,00 € in ne 200.000 € kot to velja za druge 
dejavnosti. Za njih veljajo dodatni pogoji – v kolikor podjetje opravlja  komercialne cestne 
prevoze tovora, mora voditi ločeno knjigovodstvo za to dejavnost in to prikazati, za druga 
podjetja to ne velja. 
Za nakup transportnih sredstev za prevoz  oseb je dovoljeno dodeljevanje pomoči de minimis, 

vendar je potrebno upoštevati hkrati tudi horizontalne cilje Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. RS se je zavezala do EU, da bo spodbujala 

nizkoogljične strategije za vse vrste območjih, zlasti za urbana območja in njihova zaledja. Za 

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in manjše emisije PM10 iz prometa ter zmanjšanje 

obremenitev s hrupom v urbanih območjih in njihovem širšem zaledju so občine pristopile k 

izdelavi in izvajanju celostnih prometnih strategij, kjer je poudarek na trajnostni mobilnosti - 

znižala naj bi se uporaba osebnih vozil,  omejili dostopi v urbana območja, povečalo pešačenje in 

uporaba koles, preusmerjanje na uporabo javnih prevozov (javni avtobusi, vlaki, ipd.), 

spremenila logistika parkiranja in usklajevanja prometnih poti. Spodbuja se nabava električnih 



vozil, ipd. Avtotaksi službe opravljajo dejavnost javnega potniškega prometa. Upoštevajoč 

horizontalne cilje OP kohezijske politike večina javnih razpisov na državnem ali lokalnem nivoju 

ne dodeljuje pomoči za nakup transportnih sredstev in opreme za prevoz oseb. Na območju 

Hrastnika beležimo pomanjkanje avtotaksijev, ker je javni potniški promet v določenih urah in 

dneh precej okrnjen, oziroma ga ni (posebej ob praznikih in nedeljah ter popoldan med delovniki 

za določena območja kot je npr. Podkraj, ipd.). 

Po določilih občinskega pravilnika nakup transportnih sredstev ni dovoljen tudi za ostala 

podjetja, z izjemo avtotaksijev. Avtoprevozniki lahko prejmejo pomoči za odpiranje delovnih 

mest in za naložbe za prostor in drugo opremo kot velja za ostala podjetja. Proračunska sredstva 

Občine Hrastnik za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja so omejena (leto 2020 – 

45.000 €, leto 2018, 2019: 42.000 €), zato se določijo prioritetna področja. Naložbe večje 

vrednosti se preusmerjajo na javne razpise državnega nivoja, kar velja tudi za nabavo avtobusov, 

kombijev, ipd. 

V skladu s pravilnikom je potrebno naložbe ohraniti na območju Hrastnika najmanj 1 leto po 

prejemu sredstev (znižano iz 2 let na 1 leto). Upoštevali smo sedanje okoliščine, ker bodo 

številna podjetja občutila neugodne posledice epidemije, v prihodnje pa naj bi te pogoje zopet 

povečali. Občina Hrastnik je podjetju Chipolo d.o.o. leta 2015 dodelila sredstva v višini 8.000 € 

(takratna maksimalna višina in ne 50.000 €) za nakup opreme in orodij. Podjetje je takrat 

delovalo na območju Hrastnika, v podjetniškem inkubatorju in se kasneje preselilo. V 6a. in 6b. 

točki 8. člena Pravilnika je navedeno, da mora upravičenec ohraniti sedež ali poslovno enoto na 

območju Hrastnika najmanj 1 leto po prejemu za naložbo oziroma najmanj 6 mesecev po 

prejemu sredstev za delovno mesto. Maksimalna dodeljena višina za naložbo je trenutno 7.000 

€, le –ta pa se s spremembo znižuje na 5.000 €. 

Odgovor na vprašanje občinskega svetnika glede znižanja  pogoja za ohranitev delovnih mest 

iz 1 leta na 6 mesecev po prejemu sredstev. 

Odgovor: Pogoji za posamezne ukrepe so se v predlogu Pravilnika znižali, zaradi upoštevanja 

trenutne neugodne situacije. Pri delovnih mestih se je znižal pogoj na 6 mesecev po prejemu 

sredstev, ker se upošteva dejstvo, da so nekateri izvedli novo zaposlitev pred oddajo vloge, ali ob 

oddaji vloge, javni razpis je odprt saj 3 tedne ali več, obravnava vlog poteka najmanj 30 dni-

pridobivanje podatkov uradnih služb, sredstva se lahko nakažejo šele 30 dan po izpolnjevanju 

pogojev – podpisana pogodba in izveden notarski zapis pogodbe, v kolikor je to potrebno. 

Upošteva se, da se časovno zamakne prejem sredstev, zaradi izvedbe vseh ustreznih postopkov 

(2 – 3 mesece po oddaji vloge). V kolikor nastopi prekinitev delovnega razmerja se po novem 

predlogu Pravilnika vrnejo sredstva v celoti in ne sorazmerni delež sredstev kot to velja že sedaj. 

Podani so bili predlogi, da bi se upoštevalo določilo ohranitev delovnega mesta od dneva 

zaposlitve, od dneva oddaje vloge, ipd. Pravna obligacija za vračilo sredstev nastopi po podpisu 

pogodbe in prejemu sredstev.  

4. Občinski svet Občine Hrastnik   je sprejel  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik po skrajšanem 
postopku in čistopis v predlagani vsebini. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 
10, z datumom 3.4.2020. 

 



5. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v 
Občini Hrastnik. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 10, z datumom 
3.4.2020. 
 

 
 

 


