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OBČINA HRASTNIK 

TOPLARNA HRASTNIK d.o.o. 

61

Toplarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K 

daljinskega ogrevanja

1. TOPLOTNO OGREVANJE

A. VARIABIlNI STROŠKI (EUR/mWh)

Cena brez ddV ddV 20% Cena z ddV

Stanovanjski odjem 45,6761 9,1352 54,8113

Nestanovanjski odjem 59,6504 11,9301 71,5805

B. FIKSNI STROŠKI (EUR/mW/leto)

Cena brez ddV ddV 20% Cena z ddV

Stanovanjski odjem 15.474,5285 3.094,9057 18.569,4342

Nestanovanjski odjem 24.619,5168 4.923,9034 29.543,4202

2. OGREVANJE VODE (EUR/m3)

Cena brez ddV ddV 20% Cena z ddV

Stanovanjski odjem 4,6252 0,9250 5,5502

Nestanovanjski odjem 7,5332 1,5066 9,0398

Cenik velja od 01.12.2007 dalje.
direktor:

Simon KOVAČIČ,dipl.inž.grad.
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OBČINA TRBOVLJE 

45

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA IN KMETIJSTVA 

ZA OBMOČJE OBČIN ZAGORJE OB SAVI, 

TRBOVLJE, HRASTNIK IN RADEČE ZA OBDOBJE 

2007–2013

Namen dokumenta

Republika Slovenija je z letom 2007 v celoti začela z 
izvajanjem skupne kmetijske politike, katere temeljni 
cilji in načela se niso spremenili vse od podpisa Rimske 
pogodbe iz leta 1957. Ti cilji so: 

- zagotavljati redno oskrbo z živili po sprejemljivih cenah 
za potrošnike, 

- zagotavljati primerno življenjsko raven za kmetijske 
pridelovalce, 

- povečati storilnost v kmetijski pridelavi in stabilizirati 
kmetijske trge. 

V zadnjem desetletju skupna kmetijska politika poleg 
uresničevanja osnovnih ciljev namenja vse večjo 
pozornost tudi varovanju okolja in razvoju podeželja. 

Tako Slovenija kot tudi ostale tedanje kandidatke za vstop 
so predpristopno pomoč večinoma prejemale preko treh 
predpristopnih programov pHARE, SApARd in ISpA. 

S sprejetjem dokumenta z naslovom Reforma SKp 
(skupne kmetijske politike), kar pomeni dolgoročno 
perspektivo za trajnostno kmetijstvo, je Evropska 
unija začrtala smernice za nadaljnji razvoj do leta 
2013. glavna značilnost tega dokumenta je, da kaže 
na začetek decentralizacije do sedaj strogo enotne 
skupne kmetijske politike, čeprav ostaja še vedno veliko 
nejasnosti za njeno izvedbo že v samih članicah, še bolj 
pa v pridruženih državah članicah. 

Bistvo reforme so predlagani ukrepi, ki gredo v smeri 
vzpodbujanja manj intenzivnega in okolju prijaznejšega 
kmetijstva, pridelavi kakovostnejše hrane in zagotavljanju 
trajnostnega razvoja podeželja.

pomembna novost je tudi spodbujanje regionalnega 
razvoja – razvoja tistih evropskih regij, ki zaradi različnih 
vzrokov zaostajajo v razvoju. Cilj reformirane kmetijske 
politike na tem področju je zmanjšati razlike v razvoju med 
regijami in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen 
razvoj. 

glede na zgoraj navedeno ima vsaka država članica in 
vsaka regija v državi članici možnost koriščenja evropskih 
sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, predvsem 
preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRp).

Slovenija je v državnem razvojnem programu za obdobje 
2007–2013 in Nacionalnem strateškem načrtu razvoja 
podeželja 2007–2013 opredelila skupno strategijo, 
prenos prednostnih nalog EU, določila nacionalne 
prednostne naloge, strategijo razvoja podeželja po 
razvojnih oseh ter določila splošne cilje na področju 
razvoja podeželja z uporabljenimi indikatorji. prednostne 
naloge glede na razvojne osi so:

- konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva,

- ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja,

- izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih 
in spodbujanje diverzifikacije,

- lEAdER  – gradnja lokalnih zmogljivosti za 
zaposlovanje in diverzifikacijo.

Skladno z naštetimi dokumenti in navedbo prednostnih 
nalog smo pripravili Razvojni program podeželja za 
območje občin zagorje ob Savi,Trbovlje, Hrastnik 
in Radeče z namenom slediti razvojnim trendom in 
razvojni viziji Republike Slovenije in širše Evropske unije. 
dokument je osnovan na trenutnem stanju proizvodnih 
zmogljivosti in pripravljenosti sodelovanja posameznih 
subjektov v razvoju podeželja in kmetijstva na projektnem 
območju in na osnovi osnutka programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013. 
Razvojni program podeželja in kmetijstva občin zagorje 
ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Rdeče je služil pripravi 
Regionalnega razvojnega programa in pripravi projektov 
za koriščenje sredstev Evropskih strukturnih skladov: 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 
socialnega sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRp). Slednji je najaktualnejši, 
saj podpira gospodarsko prestrukturiranje kmetijstva 
in razvoj podeželja – tudi nekmetijskih dejavnosti na 
podeželju. 

dokument bo služil tudi za pripravo lokalne razvojne 
strategije za podeželje, ki bo predstavljala temelj 
za delovanje lokalne akcijske skupine. lokalna 
akcijska skupina je lokalno javno-zasebno partnerstvo, 
sestavljeno iz predstavnikov javnega sektorja, civilne 
družbe in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju 
razvoja podeželja ali so kako drugače pri svojem delu 
povezane s tem razvojnim področjem.

Analiza stanja, swot analiza in razvojna vizija projektnega 
območja

Na območju občin zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik 
in Radeče je leta 2002 živelo 50.053 prebivalcev 



Stran 4 Uradni vestnik zasavja Št. 30

na 316 km2. gostota poselitve je v povprečju znašala 
158 prebivalcev/km2, kar je visoko nad slovenskim 
povprečjem in je posledica skoncentrirane poselitve 
v urbanih središčih. po površini najbolj izstopa občina 
zagorje ob Savi s 147 km2, kar predstavlja 46,5 % 
obravnavanega območja. V omenjeni občini je tudi 
največ kmetijskih površin v primerjavi z ostalimi občinami 
in največ ruralnega prebivalstva, ki so z vidika ohranjanja 
poseljenosti in videza urejene kulturne krajine, zelo 
pomembni.

Infrastrukturna opremljenost podeželja je relativno 
dobra, največji problem predstavlja nezadostna oskrba 
s pitno vodo, kar je posledica še obstoječih lokalnih 
vodovodov oziroma zajetij, zgrajenih večinoma brez 
ustreznih lokacijskih in gradbenih dovoljenj. Večji del 
odpadnih voda se zbira v kanalizacijskih sistemih, ki so 
večinoma mešanega tipa. Stanje v kmetijstvu, na tem 
področju, se je v zadnjih dveh letih bistveno izboljšalo 
z izgradnjo manjkajočih skladiščnih kapacitet za 
skladiščenje organskih gnojil (Evropska nitratna direktiva, 
ki zavezuje vse imetnike živali, da uredijo skladiščne 
kapacitete za organska gnojila tako, da se nitrati in ostale 
organske snovi nekontrolirano ne iztekajo v podtalnico 
oziroma na okoliška zemljišča), tako da lahko ugotovimo, 
da nekontroliranega vnosa organskih snovi živalskega 
izvora ni več zaslediti.

V obdobju od leta 1996–2002 se je struktura bruto 
dodane vrednosti po regijah spremenila, pri čemer sta 
se v večini regij okrepila storitveni in industrijski sektor, 
zmanjšal pa se je kmetijski sektor (najbolj prizadeta 
proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov), v zasavski 
regiji pa ugotavljamo, da se je izrazito zmanjšal tudi 
delež predelovalnih dejavnosti in rudarstva, kar pomeni 
dodatno izgubo delovnih mest. za zasavsko podeželje 
to pomeni dvojno izgubo – izgubo dohodka na kmetijah, 
ki so se ukvarjale s pridelavo mleka in izgubo dohodka 
zaradi izgube delovnih mest v rudarstvu.

za zasavski podeželski prostor in kmetijstvo je 
značilno, da so zaradi podnebnih, geoloških in talnih 
razmer, vsa kmetijska zemljišča v območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko pridelavo. Neugodne razmere 
za kmetijske dejavnosti pomenijo manjšo proizvodno 
sposobnost kmetij, ožji izbor kultur, s tem pa usmerjanje 
proizvodnje v določene proizvode in dražjo proizvodnjo. 
Hribovske, strme in gorsko višinske kmetije so manj 
konkurenčne in zaradi odražanja specifičnih naravnih 
pogojev v strukturi rabe kmetijskih površin tudi manj 
prilagodljive. Specifične naravne razmere zajemajo velik 
odstotek travinja (pašniki in travniki) in neznaten delež njiv 
in trajnih nasadov (sadovnjaki)  v strukturi rabe kmetijskih 
zemljišč.

Starostna struktura gospodarjev je neugodna, saj 
je kar 76 % vseh gospodarjev v obravnavanih občinah 
starejših od 45 let gospodarjev, starih nad 64 let je 

dobra tretjina (35 %). le dobrih 8 % gospodarjev je starih 
pod 35 let, kar je za nadaljnji razvoj kmetijstva na tem 
območju skrb vzbujajoče.

Izobrazbena struktura gospodarjev na družinskih 
kmetijah v zasavju je slaba, saj je delež gospodarjev 
z najmanj višjo izobrazbo zanemarljiv (2,8 %), vendar 
slovensko primerljiv (3,2 %). Slaba izobrazbena struktura 
gospodarjev negativno vpliva na pridobivanje in koriščenje 
različnih nepovratnih sredstev, saj ti večinoma ne znajo 
izpolnjevati obrazcev in ne razumejo samih postopkov, 
zaradi česar nastajajo težave.

Družinskimi člani in redno zaposleni na družinskih 
kmetijah – podatki iz leta 2000 kažejo, da na projektnem 
območju živi 4.898 prebivalcev (9,8% vsega prebivalstva 
na projektnem območju)  v gospodinjstvih na družinskih 
kmetijah. Okrog 20% jih ne dela na kmetijah, 10% 
družinskih članov na kmetijah delo na kmetiji predstavlja 
edino dejavnost, 6% glavno dejavnost, 64 % pa stransko 
dejavnost ali občasno pomoč na kmetiji.

Kmetijske dejavnosti na podeželju: glavno dejavnost 
na kmetijah predstavlja živinoreja (govedoreja, konjereja, 
reja drobnice, reja perutnine in čebelarstvo) – od 1288 
kmetij se jih 1099 ukvarja prvenstveno z živinorejo (85%) 
in 144 kmetij (11%) ima mešano rastlinsko in živinorejsko 
pridelavo, na katero je vezana vsa poljedelska proizvodnja, 
ki jo je zelo malo. 96% kmetij se torej ukvarja z živinorejo 
in le 4% z rastlinsko pridelavo – vrtnarstvo, poljedelstvo, 
trajni nasadi.  

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah: Na projektnem 
območju je registriranih 31 dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, kar pomeni 2,4 % vseh kmetij. V občini zagorje 
ob Savi ima dopolnilno dejavnost registrirano 18 kmetij. 
Od tega ima 5 kmetij registrirano turistično dejavnost na 
kmetiji, 1 drevesničarstvo, 2 perutninarstvo, preostale pa 
nudijo storitve s kmetijsko mehanizacijo (pretežno zimsko 
pluženje cest). V Trbovljah imajo dopolnilno dejavnost 
(perutninarstvo) registrirane le 4 kmetije. V Hrastniku 
je, podobno kot v Trbovljah, registriranih 5 kmetij (2 
kmetiji se ukvarjata z vrtnarstvom, 2 s predelavo sadja 
– rezultat projekta Oživitev travniških sadovnjakov in 1 z 
razrezom lesa). poleg navedenih kmetij se z vrtnarstvom 
ukvarja tudi 1 samostojni podjetnik (pridelava okrasnih 
rastlin, sadik in semen). V Radečah se z dopolnilnimi 
dejavnostmi na kmetiji ukvarjajo 4 kmetije: 1 se ukvarja 
s predelavo lesa, tesarstvom in storitvami s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo, 2 s storitvami s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo ter ena z drevesničarstvom in 
trsničarstvom.

Ekološke kmetije: Število ekoloških kmetij iz leta v leto 
narašča. V letu 2005 je bilo na projektnem območju že 
49 ekoloških kmetij (3,8%). Največ jih je v občini zagorje 
ob Savi (30), najmanj pa v občini Radeče (3).
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Sofinanciranje kmetijske dejavnosti s proračunskimi 
sredstvi lokalnih skupnosti in državnega proračuna: 
V letu 2005 je bila kmetijska dejavnost na podeželju na 
projektnem območju sofinancirana v vrednosti 18,96 
mio SIT (45.735,27 €), državna sredstva dodeljena 
preko neposrednih spodbud za kmetijstvo v letu 2004 
so znašala 96.875.877 SIT (404.255,87 €), v letu 2002 
npr. 30.750.731 SIT (128.320,52 €).

Swot analiza opredeljuje prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti, ki predstavljajo sintezo ključnih dejavnikov, 
ki lahko vplivajo na razvoj kmetijstva in podeželja v 
bodoče.

Prednosti: ugoden geografski položaj omogoča 
dostopnost iz vseh predelov Slovenije, sorazmerno 
nizka obremenjenost okolja zaradi kmetijske dejavnosti, 
pestrost podeželja zaradi prostorske in naravne 
razgibanosti (pokrajinska dvojnost – doline in hribovit 
svet) daje prebivalcem ustrezno bivalno okolje in dobre 
možnosti za rekreacijo, relativno majhna oddaljenost 
od izobraževalnih, kulturnih in drugih institucij, bogata 
kulturna, zgodovinska in naravna dediščina tudi na 
podeželju, zainteresiranost kmetovalcev za sonaravne 
oblike kmetovanja (ukrepi SKOp programa: sonaravna 
reja domačih živali, ekološko kmetovanje…), bogata 
in raznolika dejavnost številnih društev, zasnovane 
osnovne tematske poti, namenjene rekreaciji – 
kolesarske, konjeniške in pohodniške poti, ohranjena 
kulturna krajina z značilnimi poselitvenimi elementi 
(travniški sadovnjaki…), bližina urbanih središč (možnosti 
neposrednega trženja), malo razvite turistične ponudbe 
v regij – malo konkurence.

Slabosti: visoka stopnja brezposelnosti in slabo razvita 
obrtna dejavnost na celotnem območju, delovna mesta 
so skoncentrirana predvsem v urbanih središčih, 
neugodna starostna in izobrazbena struktura prebivalcev 
na celotnem projektnem območju, posebej na podeželju,  
zaraščanje površin in depopulacija podeželja, neugodna 
konfiguracija površin za kmetijsko dejavnost, slabo 
razvita ali neredno vzdrževana sodobna infrastruktura 
na določenih območjih (prometna dostopnost, telefon, 
kabelska TV itd.), premalo izkoriščeni turistično 
rekreacijski potenciali in dediščina, neugodna 
lastniška struktura kmetijskih površin in kmetij (več 
lastnikov – veliko dedičev), slaba tržna organiziranost 
kmetijstva (predvsem pomanjkanje vertikalnih kapitalnih 
povezav: pridelava-predelava-trženje), v splošnem 
nizka intenzivnost in s tem povezana nekonkurenčnost 
kmetijstvu v EU, finančna  šibkost kmetij (kmetije brez 
razvojnih perspektiv), prevladujejo »neprofesionalne« 
kmetije – mešane, pretežno samooskrbne kmetije, 
ekološki problemi v delu območja, stihijsko propadanje 
predvsem etnološke stavbne dediščine.

Priložnosti: možnosti direktnega trženja produktov 
podeželja zaradi bližine mest, razvoj turistične in 

rekreativne dejavnosti z večjim pretokom informacij in 
boljšo organiziranostjo ter usklajenostjo med ponudniki, 
razvoj podeželskega turizma (izletniških in stacionarnih 
turističnih kmetij, kmetij odprtih vrat, pedagoških kmetij, 
izletniških kmetij)… povečan interes po alternativnih 
možnostih oddiha namesto klasičnih destinacij, razvoj 
različnih aktivnosti na podeželju za domove za ostarele 
(objekti, začasne aktivnosti v naravi – rekreacija, sprostitev, 
itd.), razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (premalo 
izkoriščen potencial) in osebnega dela ter dodatnih 
dejavnosti, povezanost šole in podeželja (učni programi, 
krožki – EKO, šola v naravi, taborjenje, rekreacija, 
počitnice ipd.), povezanost z invalidskimi organizacijami 
(kot oblika terapije, zdravljenja, sprostitve), sodelovanje 
različnih društev in večja vključenost v programe, ki naj bi 
se dogajali na podeželju, bogata kulturna, zgodovinska 
in naravna dediščina naj bi bile motiv za večji obisk 
celotnega območja,opuščanje kmetovanja mikro kmetij 
daje možnost razvoju večjih in dolgoročno konkurenčnih 
kmetij, možnost razvoja podjetništva z dodelavo oz. 
predelavo kmetijskih proizvodov, izdelkov domače obrti, 
druge storitve …, povezovanje in sodelovanje vseh 
za razvoj podeželja pomembnih institucij (nadgradnja 
vertikalne kapitalne povezave), razvoj sonaravnih oblik 
kmetovanja, razvoj in trženje zavarovanih območji, 
povezovanje kmetij z ekstenzivnim kmetovanjem in 
trženje pod skupno blagovno znamko.

Nevarnosti: stihijska urbanizacija, ki vodi v visoke 
stroške infrastrukturnega opremljanja in s tem 
ogrožanje kmetij zaradi neustreznega razmejevanja 
med urbanim in ruralnim, neugodno podporno okolje z 
administrativnimi ovirami (zapleteni in dolgotrajni postopki 
pridobivanja dokumentacije za registracijo dejavnosti), 
neenakomeren razvoj in koncentracija gospodarskih 
moči lahko povzročita, da postane celotno območje bolj 
spalno naselje urbanih mestnih središč, neizpolnjevanje 
pričakovanj podeželskega prebivalstva, pomanjkanje 
zadostnega kapitala za vlaganje v investicije na podeželju, 
cenejše destinacije s podobno ponudbo, nezadosten 
obseg razvojnih spodbud za razvoj turizma, kmetijstva 
in podjetništva, škodljivo obremenjevanje okolja in 
narave, zaraščanje kulturne krajine, pasivnost in čakanje 
na zunanje razvojne in investicijske vire - odsotnost 
inovativnosti in podjetnosti, nesposobnost dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja, nekonkurenčnost kmetijske 
proizvodnje zaradi razdrobljenosti in majhnosti kmetij, 
brezbrižnost prebivalcev urbanih središč, pogostost 
naravnih nesreč (toča, suša, pozeba…), negativen sloves 
zasavske regije.

Razvojna vizija projektnega območja

V poglavju 4.1 so opredeljene oziroma nakazane razvojne 
možnosti in razvojna vizija po posameznih področjih 
kmetijske dejavnosti, saj je ohranitev kmetijske dejavnosti 
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na podeželju temelj za razvoj vseh ostalih gospodarskih in 
družbenih dejavnosti, ki imajo v prihodnosti prerspektivo 
za razvoj. z ohranjanjem kmetijske pridelave se bo 
ohranjala obdelana in negovana krajina, kar je temelj 
za dobro počutje vseh podeželskih prebivalcev (tudi 
prebivalcev, ki niso neposredno povezani s kmetijstvom, 
s kmetovanjem in dohodek pridobivajo izven kmetijstva), 
je temelj za razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti 
(vse oblike podeželskega turizma, pohodništvo, tematske 
poti, verski turizem, alternativne oblike izobraževanja…) 
in je temelj za ohranjanje poseljenosti podeželja in razvoj 
novih delovnih mest skozi vzpodbujanje podjetništva in 
inovativnosti na podeželju. 

Opredelitev razvojnih možnosti zajema naslednja 
področja: živinorejo, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo 
(intenzivno, travniško), ekološko kmetovanje, dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah in gozdarstvo. 

Nabor idejnih projektov 

Nabor idejnih projektov je zajet v poglavju 5 in se je 
izoblikoval na delavnicah in razgovorih, ki so bili opravljeni 
vzporedno s pripravo dokumenta. zasnovan je na osnovi 
analize stanja, opredelitve razvojnih možnosti in predlogov 
potencialnih nosilcev projektov. Terminsko se nanaša na 
razvojno obdobje 2007 – 2013, kar pomeni, da se bodo 
določeni projekti (predvsem individualnega značaja) 
začeli izvajati v prihodnjih letih, saj je začetek pogojen 
s pridobitvijo ustrezne dokumentacije in sposobnostjo 
zagotavljanja lastnega deleža pri izvedbi investicij. 
poglavje je razdeljeno na 5 programskih področij: 

1. izobraževanje podeželskega prebivalstva – sklop 
projektov, ki so vezani na izobraževanje, kot osnova 
za proizvodnjo in pripravo produktov podeželja, ki se 
bodo tržili v prihodnosti (ohranjanje travinja, govedoreja, 
prireja mleka, ohranjanje njivskih površin, razvoj 
vrtnarstva, ohranjanje in razvoj travniških sadovnjakov, 
razvoj intenzivnega sadjarstva, razvoj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, klanje, prodaja in predelava 
mesa in mesnih izdelkov na kmetijah, preusmeritev 
kmetij iz konvencionalne v ekološko, trženje ekoloških 
pridelkov iz zasavja, združevanje lastnikov gozdov, 
zeliščarstvo, naravna vrednost območji s posebnim 
statusom,avtohtone sorte kmetijskih rastlin in avtohtone 
pasme domačih živali,sadna cesta…)

2. razvoj in podpora dejavnostim na podeželju 
nevezanih na kmetijsko proizvodnjo – sklop projektov 
vezanih na dejavnosti na podeželju, ki nimajo neposredne 
povezave s kmetijsko proizvodnjo (infrastrukturni projakti 
– obnova in razvoj infrastrukture na podeželju, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine, izobraževanje otrok in 
mladine izven šolskih ustanov,…)

3. razvoj in podpora dejavnostim na podeželju 
vezanih na kmetijsko proizvodnjo – sklop individualnih 
projektov po kmetijah in projekti vezani na koriščenje 
biomase in obnovljivih virov energije

4. združevanje subjektov podeželja v skupne oblike 
trženja – projekti: Sadna cesta,  Ekološka vas, po 
poti ovc in koz od Trojan do Radeč, Ekološka trgovina, 
mežnarija – rekonstrukcija in adaptacija društvenega 
objekta v gorah, maneža, Konjeniški tabor za otroke, 
medobčinski konjeniški tabor, Enodnevne ekskurzije po 
svibenskih kmetijah, SVIBNO – kulturna, zgodovinska, 
turistična in gozdna po, Kulturno-tehnični dnevi v 
Radečah, Sava – vir ribjega življenja, Formiranje in 
delovanje lAS (lokalna akcijska skupina)…

5. področje razvoja društvene dejavnosti – 
projekti:  Srečanje kmečkih in podeželskih žena 
osrednjeslovenskega prostora, Vključevanje  ekološko 
pridelane hrane v prehrano otrok v vrtcih in osnovnih 
šolah v zasavju, Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrskih, 
pilotskih in učnih kmetij v zasavju, Razvoj društvene 
dejavnosti nevezane na kmetijstvo…

Nadaljevanje razvojnega programa, kar pomeni začetek 
izvedbenega dela, je odvisno od aktivnosti lokalne 
akcijske skupine, ki naj bi v tem razvojnem obdobju 
ključno vplivala in usmerjala razvoj podeželja. 
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CENIK OSNOVNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI - TOPLOTNE ENERGIJE  

z veljavnostjo  od 1.12. 2007 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. 36/07)  se  dne 1.12. 2007 znižajo cene ogrevanja in sicer :

- ogrevanje pavšal za 2,87 %

- ogrevanje po števcu 

- gospodinjstva, ustanove za 2,87 %

- industrija za 2,87 %

- ogrevanje vode

- gospodinjstvo, ustanove za 2,87%

- industrija za  2,87%

- povprečno znižanje  cen  za 2,21 %

- cena za priključno moč se ne spremeni

OBRAČUN PO ŠTEVCU 

1. VARIABILNI STROŠKI (€/MWh)

 Cena brez ddV ddV 20% cena z ddV cena v SIT

gOSpOdINjSTVO 46,8590 9,3718 56,2308 13.475,15

USTANOVE 46,8590 9,3718 56,2308 13.475,15

INdUSTRIjA 58,8540   11,7708 70,6248 16.924,53

2. FIKSNI STROŠKI (€/MW/leto)    

gOSpOdINjSTVO 15.263,8499 3.052,7700 18.316,6199  4.389.394,80 

USTANOVE 15.263,8499 3.052,7700 18.316,6199  4.389.394,80

INdUSTRIjA 16.081,9100 3.216,3820 19.298,2920  4.624.643,16

OBRAČUN PO PAVŠALU ( €/MWh)     

 Cena brez ddV ddV 20% cena z ddV cena v SIT

gOSpOdINjSTVO 66,1547 13,2309 79,3856 19.023,97

USTANOVE 66,1547 13,2309 79,3856 19.023,97

INdUSTRIjA 110,5888 22,1178 132,7066 31.801,81
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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

 Cena brez ddV ddV 20% cena z ddV cena v SIT

OGREVANJE VODE (€/m3)    

gOSpOdINjSTVO 6,1010 1,2202 7,3212 1.754,45

USTANOVE 6,1010 1,2202 7,3212 1.754,45

INdUSTRIjA 7,6700 1,5340 9,2040 2.205,65

 

povprečna prodajna cena 69,3695 13,8739 83,2434 19.948,45

direktor: milan žnidaršič, dipl.inž.grad.

Opomba: cene iz EUR v SIT so preračunane po centralnem paritetnem tečaju, ki znaša 1 EUR = 239,640 SIT


